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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi
kapcsolatok
Orfű község a Dél-Dunántúlon, Baranya megyében található. Fekvése igen kedvező. A legközelebbi
nagyvárostól, Pécstől mindössze 16 km távolságra található, de Komlótól is csak 20 km választja el.
Mindkét város felől könnyen megközelíthető a Mecseken át vezető műutakon, ill. az erdei
turistautakon egyaránt. A turistautak mind a gyalogos, mind pedig a kerékpáros kirándulók által
kedveltek, hiszen kellemes természeti környezetben húzódnak. Az autóval érkezők számára is
kikapcsolódást jelent a mindkét oldalon erdővel szegélyezett úton haladni.
Orfű és Pécs kapcsolata a tömegközlekedés révén is biztosított.

Orfű, az üdülőtérség központja nemcsak könnyen megközelíthető, de ma már számos művi
létesítménnyel rendelkezik, hogy az ott található természeti és egyéb adottságok a nagy számban
érkező turisták számára hozzáférhetők legyenek.
Az üdülőtáj részei a szomszédos községek is. A mindössze 2 km-re fekvő Abaliget is jelentős
turistaforgalmat bonyolít, az Orfűn pihenők egyik legnépszerűbb programja a cseppkőbarlang
felkeresése. Kovácsszénáját elsősorban a horgászok látogatják. A természeti környezet szépsége, a
nyugalom, a csend, a természethez közeli életforma ma még mind kiaknázásra váró lehetőségek, a
jövő feladata az Európa szerte egyre népszerűbbé váló falusi turizmus - mint egy lehetséges fejlődési
irány - feltételeinek megteremtése.
Az üdülőterülettől kicsit nagyobb távolságra (max. 40 km) számos fürdőhely található, amelyek
felkeresése az orfűi nyaralás egy-egy napos programja. Ugyanez érvényes az ott lévő kulturális
(Máriagyűd, Villány), történelmi (Siklós, Mohács) és egyéb látnivalókra is.
A község közigazgatási területe 3215,23 ha, melyből belterület 462,48 ha, jelentős méretű a tájat is
meghatározó 2012,17 ha nagyságú erdőterület.
A lakosság száma 2015 évben 1013 fő volt, mely nagyságrendet 2005 óta (790 fő) folyamatos
növekedéssel (223 fő) érte el.
Orfű község szomszédos települései: keleten Pécs és Mánfa, északon Magyarhertelend, nyugaton
Kovácsszénája és Abaliget, délen Pécs és Kővágószőlős.
A község legtöbb szállal a megyeszékhelyhez kapcsolódik, mind ellátási, munkahelyi, mind az
üdülőnépesség lakóhelyének vonatkozásában, Orfű Pécs meghatározó jelentőségű üdülő- és
kirándulóhelye.
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Orfű földrajzi környezetének meghatározó eleme a Mecsek, az országban az egyik legváltozatosabb
felszínű, üledék eredetű szigethegység, ahol a geológusuk több, mint ötven kőzetfajtát tártak fel.
Ásványi kincsei közül hosszú ideig a Pécsett és Komlón bányászott feketekőszén, ill. az uránérc
tartalmú homokkő a legfontosabb.
A Mecsek környékének enyhe, mediterrán jellegű éghajlata a térség egyik legfőbb idegenforgalmi
vonzereje. A tavasz korán érkezik, a nyár meleg és száraz, az ősz hosszan tartó és enyhe, a tél
mérsékelten hideg. A napsütéses órák száma eléri, néha meghaladja az évi 2000-et (csak Szeged –
a napfény városa – 2400 órás napsütéssel előzi meg). A vidék az ország legmagasabb
átlaghőmérsékletű területe, a lehullott csapadék átlagosan 700 mm évente.
Abaliget és Orfű a Mecsek azon részén fekszik, ahol kis területen sok és bő hozamú víz fakad. A
mészkő jó vízáteresztő, a karsztformák a hegy belsejébe vezetik a felszíni csapadékot. A mélybe
szivárgó víz a hegy több pontján forrásokban bukkan elő. A bővizű mecseki források és a völgyekben
kanyargó patakok adták az ötletet a gátakkal felduzzasztott mesterséges tavak építésére. A víz
tisztaságának, a források és kutak hozamának megőrzése jelenleg is prioritás.
A táj földtani felépítése, a hegység anyaga és szerkezete, a talaj minősége és az éghajlat sajátos
növény- és állatvilágot alakítottak ki a Mecsek északnyugati részén.
A triász kori mészkőn a természetes vegetáció, a bükkössel kevert gyertyános-tölgyes erdő települt.
Jobbára csak a Mecsekben található a tavasz közeledtét jelző illatos hunyor és a vad pünkösdi rózsa.
Itt található továbbá számos más növény: zergevirág, lónyelvű csodabogyó, baranyai peremizs,
bakszarvú lepkeszeg, nőszirom, kikerics, orchidea.
A fák, cserjék közül jellemző az ezüsthárs, a som, a jerikói és az ükörke lonc.
A táj faunája is változatos, az erdőket szarvas, vaddisznó, őz lakja, elvétve található itt róka, borz,
nyest. A hegységen és környékén mintegy tízezer állatfaj él.
Az Orfűi tórendszer és a környék természeti erőforrásai kezdetektől fogva meghatározó szerepet
játszottak a fejlődésben. A tórendszer, mint táji elem, mint idegenforgalmi tényező, és mint vízbázis
is számításba jövő természeti erőforrás.
Jelentős természeti erőforrás a környék erdeinek faállománya, melynek nem csak gazdasági, de
idegenforgalmi funkciója is kiemelkedő. Emellett a tájvédelem szempontjából is nélkülözhetetlen a
lejtőkön lerohanó vizek megcsendesítésére ill. a talajerózió megakadályozására.
A termőföldi adottságok nem kedvezőek. Az eredeti növénytakaró eltűnt, vagy jelentősen átalakult.
Ugyanakkor kevert fauna található itt, mely elsősorban a turisztikai szerepe miatt jelentős.
Az újabb kutatások nyomán valószínűsíthető, hogy a térségben felhasználható termálvíz készletek
találhatók, melyek feltárása folyamatban van.
Az Orfűi üdülőterület fejlesztése 1961-ben kezdődött a völgy tengelyében húzódó négy tó
létesítésével. A mesterségesen kialakított üdülőhely létrehozásának legfőbb célja a pihenni vágyó
pécsi lakosság igényeinek kielégítése volt. A rekreációs övezeti funkció mellett az érintett fogyatkozó
lélekszámú községek életében is egy új fejlődési lehetőség jelentkezett a turizmus révén.
A tórendszer 1962-70 között készült el. Orfű 1971-ben, Abaliget pedig 1974-ben belföldi
üdülőközponti rangot kapott, ettől kezdve előbb a belföldi, majd később az aktív külföldi turizmus is
dinamikus fejlődésnek indult a térségben. A tórendszer és a hozzá kapcsolódó üdülési és pihenési
lehetőségek kétségtelenül a terület fő vonzerejévé váltak.
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a
területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal)
való összefüggések vizsgálata
Az országos szintű fejlesztési dokumentumok releváns megállapításai:
Az 1/2014. (I.3.) számú OGY határozattal elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció Pécset és közvetlen városi vonzáskörzetét a kultúra és az innovatív ágazatok városaként
magát újrapozicionáló nemzetközi jelentőségű nagyvárosként említi.
A Koncepció Orfűt a megye egészével együtt aprófalvas térségnek sorolja be, bár Orfű lakossága
kétszeresen meghaladja az 500 fős lakosságszámot. A Koncepció besorolja továbbá Orfűt a Mecsek
kultúrtájba is, mint különleges táji értékkel és rekreációs funkciókkal bíró övezetbe. Tájgazdálkodási
szempontból Orfű természetközeli gazdálkodásra alkalmas, bár a mezőgazdaság nem meghatározó,
továbbá az ország turisztikai térszerkezetében kiemelt üdülőkörzeten belül helyezkedik el.
A Koncepció a nemzeti jövőkép, az ország hosszútávú átfogó céljainak elérése érdekében 13
specifikus célt határozott meg, melyek közül hét szakpolitikai, hat pedig területi specifikus cél. Ezen
célok közül Orfű esetében az alábbiak relevánsak:
Szakpolitikai célok:
Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság releváns
beavatkozási területek:
- az egészségipar, a termál- és egészségturizmus illetve a szabadidő gazdaság fejlesztése,
ehhez kapcsolódva a gyógyvizek hasznosítása és a ráépülő gyógyfürdők szolgáltatásainak
fejlesztése és bővítése,
- a belföldi turizmus erősítése a kiemelt turisztikai vonzerők fejlesztésével, a nemzeti kulturális
és épített örökség megőrzésével, fenntartható hasznosításával és az üzleti turizmusban rejlő
lehetőségek kiaknázásával,
- az egészséges életmódot, a rekreációt, a sportot, a mozgást, az egészséges életet lehetővé
tevő közösségi terek biztosítása
Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás releváns beavatkozási területek:
- a természet-, táj- és környezetvédelem szerepének erősítése, a biológiai sokféleség
megőrzése, a vidéki örökség, vidéki térségeink táji, társadalmi, gazdálkodási és építészeti
értékeinek megőrzése és értékalapú fejlesztése, a hagyományápolás és a helyi identitás
erősítése,
- kiegyensúlyozott város-vidék kapcsolatok megteremtése,
- a vidéki értékekre és az ott történő települési infrastrukturális és szolgáltatási fejlesztésekre
alapozva a vidéki életforma presztízsének javítása, a fiatalok vidékre településének
ösztönzése,
- a kulturális és közösségi létesítmények, könyvtárak, népfőiskolák, tájközpontok,
kutatóintézetek hálózatának bővítése és megerősítése,
- a helyi értékek és történetekhez kapcsolódó kulturális szolgáltatások fejlesztése az egyéni
tudás, a versenyképesség megszerzése érdekében
Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom releváns beavatkozási területek:
- a közösségi és társadalmi értékek és értékrendek szerepének erősítése, megteremtése,
- a közösségek bekapcsolásának elősegítése a globális hálózatokba, valamint az ehhez
szükséges készségek, képességek és feltételek megteremtése,
- közösségi és szociális gazdaságfejlesztés, a szociális jellegű foglalkoztatás (pl.:
közfoglalkoztatás) és önkéntesség erősítése.
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme
releváns beavatkozási területek:
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-

-

természeti erőforrások fenntartható és stratégiai szemléletű védelme, és takarékos
használata,
az élővilág, a termőföld, a talajok és a vízbázisok védelme, az ivóvízminőség javítása, illetve
a tájgazdálkodási keretekbe illeszkedő vízgazdálkodás,
a biológiai- és táji sokszínűség, valamint a hazai erdők védelme, megőrzése,
a zöldgazdaság bővítése, a környezetvédelmi ipar fejlesztése, energiatakarékosság és hatékonyság, energiabiztonság, a megújuló energiaforrások térségi autonóm energiaellátási
rendszerekben való fenntartható hasznosítása, a geotermikus energia komplex hasznosítása,
a földhő hasznosítása,
a fenntartható hulladékgazdálkodás (megelőzés, újrahasznosítás, ártalmatlanítás)
feltételeinek megteremtése,
a klímabiztonság megteremtése, a települési és intézményi klímavédelem, valamint a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás,
a környezetvédelem és a környezetbiztonság,
a környezeti oktatás, nevelés és szemléletformálás erősítése.

Területi specifikus célok:
Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése releváns beavatkozási terület:
- a kialakult város-vidék kapcsolatok illetve településstruktúra és a gazdálkodási hagyományok
függvényében differenciált, integrált vidékfejlesztés
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése releváns beavatkozási területek:
- a táji értékekre és a tájkarakterre alapozott térségfejlesztés,
- a térségek sajátos gazdasági profillal történő fejlesztése (pl.: a kultúrtájak és a turisztikai
térségek fenntartható fejlesztése)
Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása releváns beavatkozási terület:
- helyi szinten egyrészt a városon belüli közlekedés fejlesztése, másrészt a város és
vonzáskörzete közötti mobilitás biztosítása
A megyei szintű fejlesztési dokumentumok releváns megállapításai:
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 3/2014 (II.20.) határozatával fogadta el Baranya
Megye Területfejlesztési Koncepcióját (továbbiakban: BMTFK). A megyei fejlesztési koncepció három
átfogó cél köré építi fel a cél és prioritásrendszerét, melyek az alábbiak:
- Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása;
- Egészséges és megújuló társadalom;
- Természet- és energiatudatos megye.

Baranya megye átfogó jövőképe (forrás: BMTFK)
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A BMTFK célrendszere (forrás: BMTFK)

Az átfogó célok elérését a stratégiai célrendszer részeként meghatározott 7 stratégiai cél és Baranya
megye sajátos térszerkezetéhez illeszkedő 4 területi célkitűzés szolgálja. A stratégiai célok egyfajta
fokuszáltságot adnak az átfogó célok eléréséhez vezető út kijelölésében, körvonalazva egyben a
megye értékválasztásának tengelyeit.
A fejlesztési koncepció hét stratégiai célja:
- Helyi gazdaságok fejlesztése;
- Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése;
- Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrások fejlesztése;
- Társadalmi felzárkózás elősegítése;
- Stratégiai erőforrások fenntartható használata;
- Elérhetőség és mobilitás javítása;
- Nagytérségi csomóponttá válás.
A stratégiai célok mellett beazonosításra kerültek a megyében sajátos problémákkal küzdő, ill. az
adott területre jellemző fejlődésbeli előnyökkel, lehetőségekkel jellemezhető térségek, megyén belüli
területi egységek, melyek sajátos fejlesztési igényei ún. területi célok formájában kerültek
meghatározásra.
A megyére kialakított négy területi cél közül Orfű területét a „Termelési szerkezet átalakítás,
gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és térségében”
megnevezésű (az alábbi ábrán kék színnel jelölt) területi cél fedi le.
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A területi cél Orfű község esetében releváns megállapításai az alábbiak:
-

A hosszabb tartózkodási időt megalapozó turisztikai termékek kifejlesztése és a turizmus
hazai és nemzetközi rendszerébe való integrálása;
A térség fejlesztésének összehangolása a megyei jogú város fejlesztési stratégiájával, az
ökováros – ökorégió és a kultúra városa irányokkal.
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata
ORFŰ KÖZSÉG TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVI,
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK, ÖVEZETEK ÉS ELŐÍRÁSAIK
Országos Területrendezési
Terv (OTrT)
Országos
területfelhasználási
kategóriák

Baranya Megyei
Területrendezési Terv
(BMTrT)
(Figyelembe veendő)
Megyei területfelhasználási
kategóriák

Erdőgazdasági térség

Erdőgazdasági térség

Vízgazdálkodási térség

Vízgazdálkodási

Települési térség
Hagyományosan vidéki
települési térség

Országos övezetek

Megyei övezetek

Országos ökológiai hálózat
övezete

Magterület övezete

Ökológiai folyosó övezete

A területfelhasználási kategóriára vonatkozó
fontosabb előírások

A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategóriák kijelölése során az erdőgazdálkodási
térséget
legalább
75%-ban
erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
A települési területfelhasználási egységek kijelölése
során az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell
sorolni.
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategóriák kijelölése során a vízgazdálkodási térséget
legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába
kell sorolni.
A települési területfelhasználási egységek kijelölése
sorána vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban
vízgazdálkodási terület vagy természetközeli terület
területfelhasználási kategóriába kell sorolni.
A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategóriák kijelölése során a települési térséget
legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell
sorolni;
A hagyományosan vidéki települési térség a
nagyvárosias lakóterület kivételével bármelyik
területfelhasználási egységbe sorolható.

Az övezetre vonatkozó fontosabb előírások
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan
kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával lehet.
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki, kivéve, ha a települési területet a magterület vagy
a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, ésa
kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem
akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
helyezhetők el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek
nem bővíthető.
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt
terület nem jelölhető ki, kivéve, ha a települési területet
az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és a kijelölést más jogszabály nem
tiltja.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
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Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete

Erdőtelepítésre alkalmas
terület övezete

ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem
létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek
nem bővíthető.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.
A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre
javasolt
terület
övezetét
az
erdőterület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe
kell venni.

Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület
(országos jelentőségű
tájképvédelmi terület) övezete

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv és annak alapján a
településszerkezeti terv pontosítja.
Az övezet pontosított lehatárolása által érintett
területre a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a
település teljes közigazgatási területére készülő
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő
elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és
a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
Az övezet pontosított lehatárolása által érintett
területre a tájképi egység és a hagyományos
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra
és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó
szabályokat.
A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket
határozhat meg.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat,
erőműveket
és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával
kell elhelyezni.

Országos vízminőség-védelmi
terület övezete

Az övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani. Az
övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.

Földtan veszélyforrás terület
övezete

Az övezet tényleges kiterjedését területrendezési
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek
megfelelően
lehatárolni.
A
település
településszerkezeti tervében beépítésre szánt terület
csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján
jelölhető ki.
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OTrT-ben szereplő
infrastrukturális elemek

BMTrT-ben szereplő
infrastrukturális elemek

Országos kerékpárúttörzshálózat eleme
Országos kerékpárúttörzshálózat eleme
Térségi kerékpárúttörzshálózat eleme
1 millió m3-t meghaladó és 10
millió m3-nél kisebb tározási
lehetőség

Infrastrukturális elem megnevezése
Belső-somogyi kerékpárút: Fonyód - Buzsák Somogyvár - Kaposvár - Szenna - Almamellék Abaliget - Orfű - Pécs
Belső-somogyi kerékpárút: Fonyód - Buzsák Somogyvár - Kaposvár - Szenna - Almamellék Abaliget - Orfű - Pécs
Komló – Sikonda – Magyarszék – Magyarhertelend –
Orfű – Abaliget –Okorvölgy kerékpárút
Pécsi tó, Herman Ottó-tó

Az országos és megyei területrendezési tervek Orfű község területére vonatkozó megállapításai
(rajzi elemek bemutatása):

Országos Területrendezési Terv
Az ország szerkezeti terve

Az
országos
területfelhaszná
lás rendszerét,
a
települések
térbeli rendjét,
az
országos
műszaki
infrastruktúrahálózatok
és
egyedi
építmények
térbeli rendjét,
valamint ezek
összefüggéseit
az
ország
területrendezési
tervében
meghatározó
terv.
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Országos ökológiai hálózat övezete

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat
övezetben csak olyan kiemelt térségi és
megyei területfelhasználási kategória,
illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az
ökológiai hálózat természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok
kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2)
Az
övezetben
bányászati
tevékenységet folytatni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat
övezetét a kiemelt térségi és a megyei
területrendezési tervekben magterület,
ökológiai folyosó, valamint pufferterület
övezetbe kell sorolni.

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket
megállapítani
és
bányászati
tevékenységet
engedélyezni
a
bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet.
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti
terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által
érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi
egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által
érintett területre a tájképi egység és a hagyományos
tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az
építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba
illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő
és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység
megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
elhelyezni.

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
15. § (1) Az országos vízminőségvédelmi terület övezetében keletkezett
szennyvíz
övezetből
történő
kivezetéséről és az övezeten kívül
keletkezett
szennyvizek
övezetbe
történő bevezetéséről a kiemelt térség
és a megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések
településrendezési
eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a
helyi építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó
szabályokat kell megállapítani.
(3)
Az
övezetben
bányászati
tevékenységet
a
bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
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Baranya Megye Területrendezési Terve

A megye szerekezeti terve

A
térségi
területfelhasználás
rendszerét,
a
települések térbeli
rendjét,
az
országos
és
térségi
műszaki
infrastruktúrahálózatok
és
építmények helyét,
valamint
ezek
összefüggéseit a
kiemelt térség és a
megye
területrendezési
tervében
meghatározó terv
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Magterület, ökológiai folyosó övezete
17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a
magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e a magterület, a magterület és az
ökológiai folyosó természetes és természetközeli
élőhelyeinek
fennmaradása,
valamint
az
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3)
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala,
az erőművek és kiserőművek a magterület
természetes
élőhelyeinek
fennmaradását
biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki
megoldások
alkalmazásával
helyezhetők el.
(5) *
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve,
ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy
a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2)Az (1) bekezdésben szereplő kivételek
együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület területrendezési hatósági eljárás alapján
jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy
biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása,
valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan
működése.
(3)
(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala,
az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó
és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését
nem
akadályozó
műszaki
megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek
nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
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Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

19/A.
§
A
településrendezési
eszközökben
az
erdőtelepítésre
javasolt terület övezetét az erdőterület
területfelhasználási
egység
kijelölésénél figyelembe kell venni.

Földtani veszélyforrás terület övezete

25. §(1) A földtani veszélyforrás
területének
övezetét
a
településrendezési eszközökben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelően
lehatárolni.
(2) Az övezet területén új beépítésre
szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha
ahhoz
a
bányafelügyelet
a
településrendezési
eszközök
egyeztetési eljárása során adott
véleményében hozzájárul.
.
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Az Országgyűlés 2018. december 12-i ülésén elfogadta a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényt (T/3613 törvényjavaslat), melynek értelmében
módosul az Országos Területrendezési Terv. A törvény rendelkezései 2019. március 15-én lépnek
hatályba, ezért fontosnak tartottuk, hogy már a megalapozó dokumentáció elkészítése során is
megvizsgáljuk a hamarosan hatályba lépő törvény megállapításait.
Az OTrT módosításával párhuzamosan 2017. évben megkezdődött a megyei területrendezési
tervek felülvizsgálata is, ezek azonban várhatóan csak a 2019. év második felében készülnek majd
el.

Módosított Országos Területrendezési Terv(hatályos: 2019. március 15-től)
Az ország szerkezeti terve

A módosított Országos
Területrendezési Terv Orfű
község
vonatkozásában
két jelentősebb változást
tartalmaz
a
jelenleg
hatályoshoz képest:
1. A települési térség a
korábbi
pontszerű
ábrázolástól eltérően már
konkrét
lehatárolással
került jelölésre.
2. A hatályos OTrT a
község
területén
a
települési térség mellett
kizárólag erdőgazdálkodási
térséget határozott meg, a
módosított
szerkezeti
terven
azonban
nagy
kiterjedésben
mezőgazdasági térség is
ábrázolásra került.
A Belső-Somogyi országos
jelentőségű
kerékpárút
nyomvonala változatlanul,
de
a
méretaránynak
köszönhetően lényegesen
részletesebb
rajzi
ábrázolással
érinti
a
települést.

Az országos övezeti tervlapok is módosításra kerülnek, ezek azonban Orfű község
vonatkozásában csak kis mértékű változásokat tartalmaznak, így a megalapozó munkarész
keretében még nem tartottuk indokoltnak részletes bemutatásukat. A településrendezési eszközök
módosítása során külön tervfejezet készül a hatályos és az új OTrT megállapításai
összehasonlítása tárgyában.
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai
Orfű közigazgatási területével határos települések rendezési terveinek megállapításai:
 A térség domborzati, táji adottságainak eredményeként rögzíthető, hogy a szomszédos
települések belterületei – ahol a fejlesztések történnek – egymással nincsenek közvetlen
kapcsolatban.
 Az utóbbi években a térség a közúti közlekedés vonatkozásában két elemmel is bővült:
 a 6608-as számú út Orfű és Magyarhertelend
 a 6611-es számú út Orfű és Abaliget
között biztosított kapcsolatot a települések között. Az utak mentén a kialakult területhasználatok
változatlanul maradtak.
 A kerékpáros közlekedés új eleme valósult meg a közelmúltban Pécs és Orfű között.
A Baranya megyei TRT és a települési tervek is előirányozták az Orfű és Kovácsszénája között
kialakítandó közút és kerékpárút koncepcióját és nyomvonaltervét, a fejlesztés még nem valósult
meg.
 A települések közötti gyalogúthálózat – turistautak – kialakult a Mecsek térségének valamennyi
kimagasló értékű természeti helye, objektuma elérhető. E hálózatból kiemelhető a Szent Márton
út, mely Patacsról indulva érinti a Pálos kolostort, Orfűt, Vágotpusztát, Sikondát, Mecsekfalut,
Mecsekjánosit, Kisbattyánt, Magyaregregyet, Kisújbányát, majd a Kelet-Mecsek térségében tér
vissza Pécsújhegyre.
 A szomszédos települések belterületi részein kívül egymást zavaró, korlátozó területhasználatok
nem tervezettek.
1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
A mai Orfű község története, eddigi fejlődése az 1960-as években az orfűi-patakra felfűzött tórendszer
koncepciójával indult, majd a tavak 1962-től 1970-ig tartó megvalósítása, majd az öt falu 1969-től
1979-ig tartó fokozatos egyesítése következett be.
A tórendszer kialakításának és megvalósításának szorgalmazója és támogatója Palkó Sándor, a
megyei tanács egykori elnöke volt. Az orfűi völgyben völgyzárógát épült, Orfű és Mecsekrákos között
készült el az első mesterséges tó. A Mecsek egyik leggazdagabb vízhozamú forrását a Vízfő-forrás
vizét vezették a mederbe, így született meg az Orfűi-tó. Majd a Mecsekrákos és Tekeres között
készültek el a gátak, amellyel egy több mint 2 km hosszú, és 100 m széles mesterséges tó jött létre,
a Pécsi-tó. Az újabb völgyelzáró Kovácsszénája felett létesült, Így Tekeres és Kovácsszénája között
két mesterséges tó húzódik, a Herman Ottó-tó és a Kovácsszénájai-tó. A táj ezekkel a beruházásokkal
10 év alatt gyökeresen megváltozott.
A víz fontosságára, a településfejlesztésben meghatározó szerepére utalnak Tüskés Tibor gondolatai:
„A víz – a levegővel és kenyérrel együtt – az élet szinonimája. Víz nélkül nincs emberi élet. Már az
őskor embere is a tavakat, a patakokat, a forrást kereste. Az emberiség jövője is jórészt azzal van
kapcsolatban, hogy lesz-e elegendő vize.
A víznek nem lehet hátat fordítani. aki kiül a tó partjára, arcát a hullámok látványába meríti. A víz
felüdíti a fáradt testet. A víz táplálékot ad. A víznek már a puszta látása megnyugtat, pihentet.
Az emberek az urbanizáció hatására csapatostul felkerekednek, a falvakból városokba költöznek,
bérházakban, lakónegyedekben élnek. Szinte elfelejtik a természetet, a fák, a virágok, a madarak
nevét. csak szürke aszfaltot, házfalakat látnak, benzingőzt szívnak, klórozott vizet isznak.
Ugyanezeknek az embereknek a fiai és unokái a hétvégeken csapatostul elindulnak a városokból, a
forrásokat, a patakokat, a tavakat keresik, meg akarják tanulni afák, a virágok, a madarak beszédét.
Furcsa, újkori népvándorlás ez. Az ember ma elveszített múltját és talán kicsit a boldogságot is keresi
a vizek partján.”
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1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó
megállapításai
Orfűre készített fejlesztési, rendezési és megvalósítási koncepciók és tervek 1965 óta készülnek (ld.
1.6. pont). A kezdeti cél a tavak mielőbbi használhatóságának megteremtése (horgászat, fürdés,
sport), így a mai értelemben vett településfejlesztési koncepció nem készült.
Az egyre növekvő igények – mind az állandó lakosság, mind az üdülőnépesség vonatkozásában –
sürgette a fejlesztés nagyságrendjének megfogalmazását, melyet az „Orfű üdülőterület környezeti
potenciáljának vizsgálata” című dokumentációja (DTV 1988.) vázolt fel. Ez képezte alapját az „Orfű
részletes rendezési terve felülvizsgálat – Területrendezési program” - nak (Politechnika Kft 1996).
Mindkét dokumentáció értékelte az addigi fejlesztéseket, azok pozitív, ill. negatív tendenciáit, és
javaslatot tett
 a lakó- és üdülőnépesség várható alakulására,
 vázolta a kialakult környezeti terhelést és terhelhetőséget,
 rögzítette az öt egykori falu távlati szerepét, valamint a tavak szomszédságában kialakult
szolgáltatási funkciókat,
 az üdülőházas, hétvégi házas területek helyére, nagyságrendjére,
 az infrastruktúra (közlekedés, parkolás, közművesítés) fejlesztés szükségességére,
 a külterületek művelési ágának rendezésére, különös tekintettel a táj és természet védelmének,
megőrzésének fontosságára.
Az 1996-os program szerint, az előirányzott fejlesztések megvalósulása esetén a lakónépesség
elérheti az 1100 – 1200 főt.
A kereskedelmi szálláshelyeken és a fizető vendéglátóhelyeken 2004-ben cca. 3000 férőhely várható,
míg a magánüdülők száma cca. 1300 db, mely cca. 3000 - 3500 főt jelent. A 6000 – 6500 fős
üdülőnépesség elsősorban a nyári hónapokban tartózkodik Orfűn, ellátásuk, a terület működtetése
jelentős feladatot ró az önkormányzatra.
A koncepció az üdülőnépesség vonatkozásában cca. 1700 – 2000 fő növekedéssel számolt (a
termálprogram megvalósítása esetén). A lakosságszámot a cca. 7000 fős hétvégi kirándulók egészítik
ki.
Fenti dokumentációkat követően új fejlesztési koncepció nem készült.
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések
Orfű község Önkormányzata értékelve az eddigi eredményeket 2018-ban kezdeményezte a rendezett
és átgondolt településfejlesztés alapjainak megteremtése érdekében új Településfejlesztési
koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának az elkészítését.
1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök
1965-ben készült el Orfű üdülőterület Részletes Rendezési Terve, melyet 1968-ban módosítottak.
1973-ban Orfű üdülőterület fejlesztési terve, majd Orfű kirándulóközpont RRT és beruházási
programja készült el. 1975-ben Orfű különböző területeire készült Részletes Rendezési Terv, majd
1981-ben Orfű - Mecsekrákos RRT módosítása.
A Dél-dunántúli Tervező Vállalat 1985-ben készítette el Orfű üdülőterület RRT felülvizsgálat című
munkáját.
1988-ban a Dél-Dunántúli Tervező vállalat elkészítette Orfű üdülőterület Környezeti potenciáljának
vizsgálatát.
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1989. októberében a Dél-Dunántúli Tervező Vállalat újabb, azonos című munkát készített.
1996-ban a POLITECHNIKA KFT ismételten felülvizsgálta az RRT-t, melyet egy területrendezési
program előzött meg.2000-ben az AEDIS Építészeti Stúdió KFT, majd a Hübner Tervező Kft a község
néhány területére készítette el a szabályozási terv módosítását.
Az Orfűi tórendszerrel kapcsolatban készült környezetfejlesztési és vízrendezési tervek közül az
alábbiakat emeljük ki:
 az Orfűi vízgyűjtő komplex rendezési terve és az Orfűi tavak vízháztartási vizsgálata
 az Orfűi vízfolyás vízgyűjtő területének talajvédelmi és hordalék elhárítási terve Kovácsszénájától
a forrásvidékig
 Pécsi tó revitalizációja – megvalósíthatósági tanulmány
 Pécsi tó – strand – komplex felújítási terve
 Orfűi kistérség környezetfejlesztési koncepciója
 Orfűi tavak rövidtávú környezetfejlesztési terve
 a Nyugat-Mecsek, Orfű – Abaliget ökotérség turizmusfejlesztési koncepciója
A viszonylag nagyszámú tervezési feladat is jelzi, hogy Orfű iránt megnövekedett az érdeklődés, a
csodálatos környezetben fekvő település mind a lakásépítők, mind a pihenni vágyók célterületévé vált.
2018-ban hatályos településrendezési eszközök:
TSzT:
HÉSz:

74/2016 (VII.15.) számú határozat
7/2015 (IV. 28.) a 12/2016. (VII.16.) számú önkormányzati módosító rendelettel
egységes szerkezetben

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
Az orfűi völgy korábbi öt ősi települése – Orfű, Mecsekrákos, Bános, Mecsekszakál és Tekeres – az
elmúlt 40 évben úgy formálódott, kapcsolódott össze egy egységes üdülőterületté, hogy a természeti
értékek alig sérültek, ugyanakkor új értékek keletkeztek.
Ma Orfű a pihenni vágyó családok közkedvelt üdülőfaluja, természetbarátok kirándulóhelye,
horgászok paradicsoma, Pécs és környéke lakosságának hétvégi találka-pontja, de a település a
külföldiek számára is egyre kedveltebb, évről-évre nő a visszatérő törzsvendégek száma.
A település legkorábbi írott neve Orfew 1332-ből maradt fenn, később Orphe elnevezéssel említik egy
adóösszeírásban. A térség a török alóli felszabadító harcok után elnéptelenedett, az orfűi völgy
betelepülése az 1760-as évektől kezdődik, Bánosra magyarok, Tekeresre németek, Mecsekrákosra,
Mecsekszakálra, Orfűre vegyesen települtek.
A község mai településszerkezetét az 1960-as években a tórendszer kialakulásával kapta.
A tórendszer létrehozatala előtt meglévő települések szerkezete az egykori Orfűi-patakra nyíló
völgyekben szabálytalan vonalvezetésű utcákra szervezett, jórészt oldalhatáron álló beépítésű
földszintes lakóépületekkel beépített.
A tervezett részek szabályos vonalvezetésű utcákra telepített üdülőkből, lakóépületekből áll.
Meghatározó a településrészeket összekötő, a tórendszert szervező úthálózat, mely sok helyen
túlságosan közel halad a tóparthoz, erősen korlátozva annak használhatóságát.
Jellegzetesen falusias karakterű településrészek (Tekeres, Orfű falu, Bános) és telepszerű
beépítések egyaránt találhatók a területen, melyek közül a falusias beépítésű területek fejlesztése a
jelenlegi karakter megőrzése mellett szükséges.
Mára az Orfűhöz tartozó tavak (Orfűi tó, Pécsi tó) – különös tekintettel a Pécsi tóra – mindkét oldalról
beépítettek, míg Orfű falu, Bános, Mecsekszakál magja és Tekeres megtartotta eredeti karakterét,
Mecsekrákos fejlődött legintenzívebben mint lakóterület, a tó menti területek elsődleges funkciója az
üdülés.
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Részben a beépítés karakterét, részben a területfelhasználást tekintve Orfű ma az alábbi
területegységekre bontható:
 Orfű szőlőhegy
 Orfű falu és üdülőterület
 Mecsekrákos
 Horgászfalu
 Herman Ottó utcai üdülőterület
 Mecsekszakál
 Tekeres és környéke
 Kalaphegy és környéke
 Bános
Orfű és térsége fejlesztésének alapja az idegenforgalom.
E célból jött létre a Mecsek-hegyháti Önkormányzatok Társulása, közös programjukban a
legkülönbözőbb idegenforgalmi terméktípusok szerepelnek, úgymint:
 ökoturizmus – ifjúsági, családi turizmus
 hivatásturizmus – egészségturizmus
 kulturális, gasztronómiai és borturizmus
Fenti programok csakis a természeti értékekhez kapcsolódóan, azok messzemenő figyelembe vétele
mellett újabb létesítmények kialakításával, ill. a meglévő létesítmények minőségi javításával történhet.
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
A terv Orfű lakóterületeinek nagy részét a falusias kategóriába sorolta. E térségekben a teleknagyság,
telekhasználat, beépítési mód kialakult. Az egyes területegységek karaktere természetesen magában
hordozza a megvalósítása idején lévő divatot, így az általánosságban domináns szabadonálló és
oldalhatáron álló beépítési módok mellett megtalálható a sorházas forma is.
2003-ban készült szabályozási terv az Orfűi-tótól délre fekvő területekre, mely a cca. 30 telkes
területet a kertvárosias kategóriába sorolta, mely máig nem valósult meg.
A lakóterület fejlesztését az alábbi tényezők indokolják:
 a kialakult lakókörnyezetek minőségének folyamatos javítása
- a közterületek, utak, járdák, fasorok minőségének javítása, a szennyvízcsatorna, gáz- és
elektromos hálózat fejlesztése,
 az 50 évnél öregebb lakóterületek, épületek rehabilitációja
- a község lakásállományának jelentős része 1960 előtt épült, az épületek megújítása,
komfortosítása elengedhetetlenül szükséges. E folyamatban alapvető szempontnak kell lennie
a települési és építészeti értékek megőrzésének,
 Orfű új lakóterületeit a terv az alábbi helyeken javasolta, megvalósításuk csak részben indult el:
- az Orfűi-tó mellett
- Mecsekrákos központi részén
- Mecsekszakál délnyugati részén
- Bánoson
Üdülőterületek
Orfű üdülőházas és hétvégi házas területeinek nagy része ugyancsak kialakultak, teljes körű
közművesítésük folyamatosan történik.
A területek fejlesztését, bővítését indokolják:
 az üdülőterület egyre növekvő ismertsége, keresettsége
 az üdülési, szabadidő eltöltési formák változása
 a közel 40 éve megvalósult épületek minőségének javítása
 a közművesítés hiánya
 a terv távlatában várható 7700 - 8500 fős üdülőnépesség
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Orfűn a hétvégi házas területek elsődlegesen az Orfűi-tó déli, ill. a Pécsi-tó keleti részén találhatók,
általában rendezett formában valósultak meg. „Sajátos hangulatú” térségnek tekinthető a
horgásztelep, ahol cca. 100-150 m2-es telkeken lévő, egyre nagyobb tömegűvé váló 30 m2-es házak
jelentős sűrűséget eredményeztek.
A Pécsi-tó nyugati oldala jellegzetesen a táborok és társasüdülők területe.
Üdülési funkcióval bírnak a ma még nagyrészt közművesítetlen – Szőlőhegy, Mecsekrákos, és
Tekeres egykori zártkertjei.
A terv az alábbi térségekben javasolta üdülőterületek létesítését:
 az Orfűi-tó mellett szálloda céljára
 a Panoráma kemping területén üdülőházak céljára
 a Zipernovszky forrás térségében szálloda céljára
 az Abaligeti úttól délre üdülőházak céljára
 Tekerestől délre egészség- és hivatásturizmus számára
 a teljes közművetítettség megvalósulása esetén hétvégi házas területté minősítendők a Szőlőhegy,
Mecsekszakál és Tekeres egykori zártkertjei, a szennyvízcsatorna építés folyamatosan történik
A fejlesztések máig nem valósultak meg.
Településközpont és központi vegyes területek
Orfű településközpont a mecsekrákosi területrészen a Pécsi-tó mellett alakult ki. Itt találhatók a lakóés üdülőnépesség ellátását, kiszolgálását biztosító igazgatási, egészségügyi, művelődési, vallási,
kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátó és sportlétesítmények.
Kisebb intézményterület alakult ki a nagy strand szomszédságában, ill. az egyes területrészekben.
Idegenforgalmi szempontból is sikeres fejlesztésnek tekinthető a Malom környezete.
A terv megerősíti, s területileg kiterjeszti a mecsekrákosi településközpont területét, melyen mind a
mennyiségi fejlesztés számára, mind a meglévő létesítmények minőségének javítására kell jelentős
forrásokat biztosítani.
Természetesen ellátási funkcióval bírnak a település olyan jelentőségű létesítményei, mint a strandok,
kemping, táborok, az elszórtan elhelyezkedő éttermek, panziók.
Különleges területek
A terv e területfelhasználási kategóriába sorolta Orfű idegenforgalmi szempontból is legjelentősebb
alábbi területegységeit:
 strandok (Orfűi-tói, Pécsi-tó és szabadstrand)
 sportterületek (Vitorlás klub, Pécsi-tó mellett tervezett sportterület, mecsekrákosi sportpálya)
 temetők
Nem valósult meg:
 rekreációs területek (kis beépítettségű, az egészségturizmus – pl. szanatórium – lovas turizmus
számára előirányzott területek),
 a termálturizmus, hivatásturizmus területe (a Tekerestől délre elhelyezkedő 25,0 ha-os térség
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Beépítésre nem szánt területek
Közlekedési és közmű terület
A terv a község főúthálózatának elemeit a gyűjtőutakig bezárólag jelöli.
Az Orfűt érintő összekötő utak szabályozási szélessége kialakult:
6604. számú Pécs-Abaliget összekötő út
6608. számú Orfű-Magyarhertelend ök. út
6609. számú Orfű-Tekeres ök. út
6611. számú Orfű-Abaliget ök. út
Kerékpáros közlekedés szempontjából Orfűn halad át a térséget kiszolgáló nagytérségi (Pécs – Orfű
– Dombóvár), ill. az Orfű – Abaliget, valamint az Orfű – Kovácsszénája kistérségi kerékpárút, melyek
közül a Pécs – Orfű szakasz épült meg.
Zöldterületek
E területfelhasználási egységbe az állandó növényzettel fedett közparkok és közkertek tartoznak.
A terv a meglévő és tervezett zöldterületeket határolja le, melyek az üdülőhely szempontjából különös
jelentőséggel bírnak. Igényes kialakításuk, folyamatos karbantartásuk elengedhetetlenül fontos.
A megvalósítás folyamatos.
Erdőterületek
Orfű erdősültsége megyei viszonylatban is kimagasló, a község igazgatási területének 62,6%-át
borítja erdő.
Az erdők elsődleges rendeltetésük szerint gazdasági erdők, a védelemre tervezett és természeti
oltalom alatt álló területeken védelmi, az üdülőterület környezetében turisztikai funkciójúak is
találhatók.
A terv célja a kialakult erdőterületek megtartása, területük kismértékű növelése.
Mezőgazdasági területek
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés, az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozás és tárolás (a továbbiakban: mezőgazdasági hasznosítás) céljára szolgálnak, - ezek
építményei helyezhetők el.
Építési szempontból négy eltérő területet tartalmaz a terv; a mezőgazdasági terület a következő
övezetekre tagolódik:
 M0 jelű nem beépíthető mezőgazdasági terület. A privatizáció során a kialakult földrészletek az
övezetben tovább nem oszthatók.
 Má-1 – általános mezőgazdasági terület, az alapfunkciót nem korlátozza környezet- tájvédelem,
ökológiai érdek.
 Má-2 – olyan korlátozott használatú általános mezőgazdasági terület, ahol az alapfunkció mellett
a környezet-, tájvédelem, ökológiai értékek is jelentősek. Gyepterületek szántófölddé nem
minősíthetők át.
 Mk - kertes mezőgazdasági területek (a volt zártkerti gyümölcsös és szőlő területek), melyen belül
szőlőművelés, kiskertes gazdálkodás folytatható.
Vízgazdálkodási területek
Orfű vízgazdálkodási területei az alábbi övezetekre tagolódnak:
 V-1 jelű övezet: a tavak és partvédelmi művek (Orfűi-tó, Pécsi-tó, Hermann Ottó-tó),
A tavak folyamatos kezelése, rehabilitációja elengedhetetlenül szükséges. A vízpartokon – külön
szakhatósági engedélyek birtokában – a vízi sport és horgászat céljára építmények elhelyezhetők,
 V-2 jelű övezet: patakok, vízfolyások területe,
 V-3 jelű övezet: vízmű kutak, létesítmények területe.

23

1.7 A település társadalma
1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi
viszonyok, életminőség
Demográfia, népesség
A lakónépesség az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek
együttes száma. Kevés kivételtől eltekintve kistelepüléseinken az adatok országosan, évtizedes
távlatokban is csökkenő tendenciát mutatnak. Orfű település mutatói – a település speciális, Pécs
közeli fekvéséből és igen kedvező táji adottságaiból is adódóan – kedvezőbbek, mint az országos
trendek, az elmúlt évtized távlatában a mutató jellemzően növekvő volt. A község lélekszáma 2015.
évben 1013fő volt. A mutató az elmúlt néhány évben inkább stagnál.
Lakónépesség és annak térségi viszonylata (fő)
forrás:
TEIR,
HelyzetTér-Kép

A

népesség
korcsoportonkénti
megoszlása
tekintetében említést érdemel, hogy a településen a jövő generációjának tekinthető fiatal, 15-29 éves
korosztályok százalékos aránya alatta marad a nagyobb területi egységek mutatóinak. Ugyanakkor
mind a munkaképes korú 30-59 éves korosztály százalékos aránya, mind a nyugdíjas korosztály
aránya valamelyest magasabb, mint a nagyobb területi egységek mutatói.

Lakosság korcsoportonkénti megoszlása
Orfű

Pécsi járás

Baranya
megye

Magyarország

0-14 évesek

13,62%

13,50%

13,56%

14,35%

15-19 évesek

3,41%

4,54%

4,77%

4,92%

20-29 évesek

9,37%

12,99%

12,67%

12,32%

30-39 évesek

14,29%

14,19%

13,95%

14,60%

40-59 évesek

30,09%

28,68%

28,91%

28,37%

60-X évesek

29,23%

26,10%

26,14%

25,44%

Összesen

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

forrás: KSH, mikrocenzus 2016.

A lakosság korcsoportok szerinti megoszlásból következik, hogy a település öregedési indexe
(állandó népességből a száz, 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma) is igazodik a nagyobb területi
egységek mutatóihoz(2015-ben 190,2 %).A mutató különösen az utóbbi évek távlatában korrelál
szorosan a járási, megyei és régiós mutatókkal. Említést érdemel ugyanakkor, hogy a világgazdasági
válságot megelőző időszakban a településen az index folyamatosan csökkenő tendenciát mutatott.
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Öregedési mutató és annak térségi viszonylata
(Állandó népességből a 100 0-14 évesre jutó 60-x évesek száma)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Nemzetiségi összetétel
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján a lakónépesség nemzetiségi összetétele tekintetében
elmondható, hogy a lakosság 94 %-a magyar, míg 3,5%-a német, 1,6%-a roma kötődésű, de élnek a
településen görög, horvát és román kötődésű polgárok is.
Képzettség
Orfű község lakosságának képzettsége, iskolai végzettsége tekintetében elmondható, hogy a 7
évesnél idősebb népesség legnagyobb arányban - összességében a népesség 52%-a - középiskolai
végzettséggel rendelkezik. A lakosság mindössze ötöde rendelkezik 8 általános iskolai végzettséggel.
A főiskolai, egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya közel 20%.
A település képzettségi mutatói
Orfű

fő

%

A 7 éves és idősebb népességből 0 osztályt végzettek száma

6

0,7%

A 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 1-7. osztályát végzettek száma

59

6,6%

A 7 éves és idősebb népességből az általános iskola 8. osztályát végzettek száma
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségi nélkül,
szakmai oklevéllel
A 7 éves és idősebb népességből középiskolai végzettségű középiskolai érettségivel,
általános oklevéllel
A 7 éves és idősebb népességből egyetemi, főiskolai végzettségű oklevéllel

193

21,4%

191

21,2%

276

30,6%

176

19,5%

A 7 éves és idősebb népesség összesen

901

100,0%

forrás: KSH, népszámlálás 2011.

Foglalkoztatottság
Orfű község foglalkoztatottsági mutatói valamelyest kedvezőbbek, mint a nagyobb területi
egységekben mért statisztikák. Ebben jelentős szerepe van az ingázásnak. A KSH 2011. évi mutatója
alapján az eljáró foglalkoztatottak aránya 60%.Az aktív korúak közül azok, akik helyben nem tudnak
munkát vállalni, elsősorban Pécsre, kisebb részben Komlóra ingáznak.
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Települési szintű munkaerő-piaci adatok
megnevezés
Lakónépesség 2016. év (fő)
Nyilvántartott álláskereső (fő)
Folyamatosan nyilvántartott álláskereső>180 nap (fő)
Álláskeresési ellátásban részesülő álláskereső (fő)
Szociális ellátásban részesülő álláskereső (fő)
25 év alatti álláskereső (fő)
50 éves és idősebb álláskereső (fő)
Pályakezdő álláskereső (fő)
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb végzettséggel rendelkező nyilvántartott
álláskeresők száma (fő)
Általános iskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Szakmunkás végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)
Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi végzettségű nyilvántartott álláskeresők
száma (fő)
Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

Orfű
1003
19
10
5
3
1
5
1
5
2
11
-

Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

1

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel támogatottak száma (fő)

36

forrás: KSH, mikrocenzus 2016.

Jövedelmi viszonyok
Orfű községjövedelmi viszonyait tekintve elmondható, hogy szorosan korrelál a nagyobb területi
egységekben tapasztalható trendekkel, az egy főre jutó összes nettó jövedelem az elmúlt évek
viszonylatában valamelyest magasabb volt, mint a megyei és régiós átlag, ugyanakkor alatta maradt
mind az országos, mind a járási átlagnak. A településen az adófizetők aránya 2015-ben 45,87% volt.
Jövedelmi viszonyok és annak térségi viszonylata
(Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem Ft-ban)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
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Adófizetők aránya (%)
(az SZJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők száz állandó lakosra vetített száma)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

Életminőség
Az emberi közösségek életminősége számos tényező együttese, amit az egyének jóléte mellett
komplementer jelleggel meghatároz azok jólléte is. A fogalomhasználat alkalmával szót kell ejteni
arról is, hogy az életminőség és az életszínvonal szoros összefüggésben áll egymással. Utóbbi olyan
viszonylag jól mérhető tényezők együttese, mint a fogyasztás terjedelme és összetevői, a
lakáskörülmények, a szociális, kulturális, egészségügyi ellátottság, a létbiztonság, a közlekedési
viszonyok, az út- és közműhálózat, a közbiztonság vagy a munkahelyi körülmények. Az életminőség
azonban tágabb fogalom, ahol szerepet kap a környezet kulturáltsága, esztétikája, a
környezetvédelem színvonala, az emberi kapcsolatok kulturáltsága, a szabadidő mértéke, s annak
eltöltési lehetőségei vagy a kívánt életforma kialakításának lehetősége. Jelen elemzés elsősorban a
mérhető tényezőkre fókuszál.
Orfű megközelíthetősége tekintetében elmondható, hogy a község a megyeszékhely Pécs felől a
6-os számú főútról északi leágazással a 6604-6608 számú utakon, illetve a 66-os út felől, Magyarszék
irányából a 6602-6608 számú utakon érhető el. Tömegközlekedéssel a környező városi rangú
települések (Pécs, Komló) rugalmasan elérhetők.
Az életminőség talán egyik legalapvetőbb indikátorát, a lakhatás minőségét, a lakások
komfortfokozatát tekintve elmondható, hogy Orfűn a közműellátottság a vezetékes vízellátás
vonatkozásában biztosított, a szennyvízcsatorna hálózat kiépült vagy építés alatt áll (Bános), a
villamos hálózat teljeskörű. A vezetékes és mobil távközlési rendszerek kiépültek, bár az internet
szolgáltatás a helyben élők elmondása alapján fejlesztésre szorul. A gázellátás teljeskörű. A
hulladékok gyűjtése és szállítása övezeti besorolás szerint (üdülő és lakóingatlanok) differenciáltan,
az önkormányzat és a szolgáltató között megkötött szerződés alapján történik. A vegyes hulladékot a
nyár folyamán hetente két, egyébként egy alkalommal, az elkülönítetten gyűjtött hulladékot kéthetente
egyszer, a zöld hulladékokat április-október kötött 16 alkalommal, lomot évente két alkalommal
szállítja el a szolgáltató.
A település egy orvosi rendelővel rendelkezik, rendelőjében a háziorvosi ellátás mellett védőnői
tanácsadást is biztosítanak. A településen gyógyszertár is üzemel.
A lakosság alapellátását biztosító kereskedelmi egységek a községben megtalálhatók. Több
vegyesbolt, vendéglátó‐egység is megtalálható a településen, a háztartásokban mindennap
használatos dolgok beszerezhetők helyben. Az alapszintet meghaladó intézményi ellátást a lakosok
többségében Pécsett veszik igénybe.
Az intézmények tekintetében a településen óvoda(Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha), iskola
(Fekete István Általános Iskola) üzemel. A település Faluházat is fenntart és rendelkezik karbantartott
futballpályával is.
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A Muskátli Vendéglő mellett lévő Kemencés Udvarban, az ország különböző tájegységeinek
kemencéit és a kemencében való sütés-főzés eszközeit, edényeit láthatják. A Tájházban a Mecsekhegyhát mutatkozik be. A berendezési és használati tárgyak mellett a látogatók egy interaktív
Medvehagyma-szobába csöppennek.
2016. április 9-én nyitott meg Orfű új látványossága, a Medvehagyma Ház Ökoturisztikai
Látogatóközpont. A ház otthont ad a „Mecsek Természeti Értékei” Interaktív Kiállításnak, mellette
lehetőséget biztosít konferenciák, szakmai rendezvények, kulturális- és gasztronómiai jellegű
programok szervezésére, terembérlésre is.
A Mecsek Háza - Barlangi Turisztikai Központ a település megannyi barlangjának ökoturisztikai
központja. A házat a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület építtette, Orfű belterületén. A
Mecsek Háza Orfű déli részén, "régi" Orfű ÉK-i szegletében épült. A Vízfő-forrástól alig 100 méterre,
turista utak találkozásánál található. A ház barlangtúrákkal, földalatti földrajzórával,
gyermektáborokkal, felszíni túrákkal, előadásokkal várja a látogatókat.
A Malommúzeum az őrlés történetét mutatja be a már őskorban is használt dörzsölőkövektől kezdve
napjaink őrlési technológiájáig. A múzeumban megtekinthető a Mekényesről áttelepített, egykoron
lóhajtásos szárazmalom és olajütő, illetve a Vízfő-forrás patakjára települt XIX. századi vízimalom,
amely az ország egyetlen működési engedéllyel bíró patakmalma.
Az Orfű Aquapark a nyári szezonban várja a látogatókat. A 63 200 m2-es területen elterülő strandfürdő
a Pécsi tó nyugati oldalán helyezkedik el. A fürdőben egy élménymedence, egy 24 fokos versenyúszómedence, egy pezsgőmedence és egy gyermekmedence várja a strandolókat.
Az élménymedencében vízi sodrás, vízgomba, vízköpők, többféle vizicsúszda, váll- és
nyakmasszázs, több pezsgőlap és fekvőpad biztosítja a fürdőzők kikapcsolódását.
A településen a mezőgazdasági termelők segítése és információval való ellátása a falugazdász
feladata. A családsegítő családgondozói feladatokat az Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és
Gyermekjóléti Központ Kistérségi Szakmai Egysége látja el, ellátásokat közvetít, és szervezési
tevékenységeket végez. A közbiztonságról a körzeti megbízott gondoskodik.
A településen a zajszennyezés csak a turisztikai funkciókhoz kapcsolódóan, időszakosan, szezonális
jelleggel, az egyes rendezvényekhez, fesztiválokhoz kötődően (pl. Mecsek Rally, Fishing on Orfű)
tapasztalható, porterhelés nem jellemző. Ipari szennyező a településen nem található.
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
Szociális viszonyok
A társadalmi rétegződésből eredő jövőbeli potenciális konfliktusok egy fontos indikátora a
veszélyeztetett kiskorúak (0-19 évesek) aránya. Az önkormányzat rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményt biztosít azon családok részére, ahol a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
különböző szociális juttatásokra. A védelembe vett gyermekek száma a KSH 2016. évi adatai alapján
5 fő volt. Árvaellátásban összesen 1 fő részesült.
A Pécsi Agglomerációs Társulás Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő
feladatára szervezett intézmény egyik mikrotérségi központja Orfűn található.
Az önkormányzat számos ellátási formában támogatja a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos
helyzetben lévő családokat. A KSH 2016. évi adatai alapján a településen 4 fővolt hátrányos helyzetű
(a szülők alacsony iskolai végzettsége, illetve alacsony foglalkoztatottsága miatt), halmozottan
hátrányos helyzetű személyt nem tartottak nyilván. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet
megállapítása lehetőséget nyújt felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést
segítőprogramokban való részvételre, továbbá kötelezőóvodai felvételt, művészeti oktatás esetén és
kollégiumi elhelyezés esetén tandíjmentességet, továbbtanulást előkészítő ösztöndíjprogramban való
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részvételt, felsőoktatási rendszerbe való kedvezményes bejutás lehetőséget biztosít. A halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek a szünidőben ingyen melegétkezésben részesülnek a szülőkérelmére.
Orfűn a köznevelés feladatait általános iskola és óvoda látja el, de családi napközi is működik a
településen. A két Családi Napközi egyike a Pécsre járó felső tagozatos gyerekeknek biztosít délutáni
elfoglaltságot, míg a másik CSANA a 2-3 éves gyerekek ellátását biztosítja.
Az óvoda orfűi központtal és abaligeti óvodai egységgel működik az Orfűi Óvoda Fenntartó Társulás
keretei közt(Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Orfű), Orfűn két, míg Abaligeten egy csoporttal.
SZMSZ szerint az óvodát egy intézményvezető, egy alegységvezető, két dajka, továbbá egy szakács
és egy konyhai kisegítő működteti. Az óvoda intézményeként működő konyha 150 fő kiszolgálását
oldja meg. Ellátja az óvodát, az iskolát és a szociálisan rászorulókat is.
Az orfűi Fekete István Általános Iskola közös igazgatású közoktatási intézmény, mely 2008.09.01-től
a Pécsi Mecsekalji Iskolaközpont tagintézményeként működik. Az alsó tagozatos iskola napközije
Családi Napköziként működik. A felső tagozatosok részére is igénybe vehető a Családi Napközi,
tanulószobai funkcióval.
A falugondnoki szolgálat keretében történik a település részekről a gyermekek reggeli beszállítása
az iskolába, illetve a nyugdíjasok beszállítása az Idősek Napközi Otthonába.
Orfűn működik a Pécsi Agglomerációs Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központjának egyik
mikrotérségi (Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Orfű) központja, mely működtet egy idősek nappali
klubját, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést és jelzőrendszeres ellátást biztosít.
Orfűn a szociális ellátás megvalósulhat pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokon keresztül. A KSH 2016. évi adatai alapján települési
támogatás (pénzbeli és természetbeni) 496 esetben történt.
A támogatások formái az alábbiak:
Rendszeres települési támogatás
 lakhatási támogatás: a szociálisan rászorulók részére a háztartás tagjai által lakott lakás
rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás, mely villanyáram-, a víz-,
csatornahasználat és szemétszállítás díjához, lakbérhez vagy albérleti díjhoz, továbbá a
tüzelőanyag költségeihez nyújtható. Nyújtása elsősorban természetbeni szociális ellátás
formájában történik. A lakhatási támogatás havi összege 2.500,-Ft, mely 6 hónapra állapítható
meg.
 gyógyszertámogatás:a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota
megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében
biztosított hozzájárulás. A gyógyszertámogatás havi összege 3.000,-Ft, mely hat hónap
időtartamra állapítható meg.
Rendkívüli települési támogatás
 rendkívüli települési támogatás: a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe
került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére
nyújtott támogatás. Rendkívüli települési támogatás évente három alkalommal adható.
Alanyi jogon járó támogatások:
 helyben tanulók támogatása: A Mecsekaljai Iskola Fekete István Általános Iskolába járó
tanulok tankönyvének költségét, (abban az esetben, ha a tankönyvet az állam nem biztosítja
ingyenesen) és iskolai étkezési térítési díját 100 %-ban a család jövedelmi viszonyaitól
függetlenül az önkormányzat átvállalja.
 szülési támogatás: A polgármester 20.000,-Ft szülési támogatásban részesíti jövedelmi
viszonyaitól függetlenül azt az édesanyát, aki gyermeket szül, a gyermek a gondozásába
kerül, lakóhelye Orfű településen van, valamint életvitelszerűen a településen is él.
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temetési támogatás: A polgármester 20.000,-Ft temetési támogatást nyújt az orfűi lakóhellyel
rendelkező személy részére, aki orfűi elhunyt személy eltemetéséről gondoskodott.
A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben szabályozott ellátási formák
helyi szabályai
 étkeztetés: A szociális étkeztetést az Önkormányzat a Pécsi Kistérségi Alapszolgáltatási
Központ által látja el. Szociális étkeztetésben az a szociálisan rászorult személy részesülhet,
aki betöltötte a 65. életévét, illetve igazolt egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai
betegsége vagy szenvedélybetege miatt önmaga illetve eltartottjai részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel napi egyszeri meleg étkezést nem képes biztosítani. Az étkezést a KSH.
adatai szerint 2016. évben 28 fő vette igénybe.
 házi segítségnyújtás: A házi segítségnyújtás körébe tartozó feladatokat az Önkormányzat a
Pécsi Kistérségi Alapszolgáltatási Központon keresztül biztosítja. A gondozási körzet Orfű
község teljes közigazgatási területét magában foglalja.
 családsegítés: A családsegítés körébe tartozó feladatokat az Esztergár Lajos Családsegítő
Szolgálat és Gyermekjóléti Központja látja el.
 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: A jelzőrendszeres házi segítségnyújtási szolgáltatást
Orfű község teljes területén a Pécsi Kistérségi Alapszolgáltatási Központ látja el.
 nappali ellátás: Az önkormányzat az idősek nappali ellátását a Pécsi Kistérségi
Alapszolgáltatási Központ által Orfű településen működtetett idősek klubja keretében
biztosítja.
Az Önkormányzat nyújtja még:
 lakáscélú támogatás: Orfű községben a személyi tulajdonú lakásépítés, lakásvásárlás,
lakásbővítés és felújítás ösztönzése érdekében, a község területén lakó vagy letelepedni
kívánó, szociális szempontból rászoruló családok részére egyszeri alkalommal.
 tüzelőtámogatás: a rászoruló családok részére minden fűtési szezonban helyi rendeletben
szabályozott mértékben.
 ösztöndíj jellegű támogatás (Bursa Hungarica): Az esélyteremtés érdekében a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú, illetve középfokú tanulmányainak
támogatására.






köztemetés: a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik az
elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az
eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről
nem gondoskodik.
gyermekétkeztetés: a települési önkormányzatoknak természetbeni ellátásként a gyermek
életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani a gyermeket gondozó szülő,
törvényes képviselő vagy nevelésbe vett gyermek esetén a gyermek ellátását biztosító
nevelőszülő, gyermekotthon vezetője, illetve az Szt. hatálya alá tartozó ápolást, gondozást
nyújtó intézmény vezetője kérelmére a bölcsedében, az óvodában, és az általános iskolában.
szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos
helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A szünidei étkezést a KSH. adatai
szerint 2016. évben4 gyermek vette igénybe.

Jövedelmi viszonyok
A társadalom rétegződéséről ad tájékoztatást a magas, illetve alacsony jövedelműek aránya. Orfű
község foglalkoztatottjainak körében – adódóan az ingázók magas arányából is - az arányszámok
jellemzően együtt mozognak a térség más településeinek mutatóival, és szorosan korrelálnak a
nagyobb területi egységek adataival.
30

Magas-illetve alacsony jövedelműek aránya (fő)
(Az 5 millió Ft feletti adósávon adózók száma száz, 1 millió Ft alatti adósávon adózóra vetítve.)
forrás:
TEIR,

Helyzet-Tér-Kép

Táj- és területhasználati viszonyok
A területfejlesztés és -rendezés tárgykörébe soroltan a további konfliktusok és érdekviszonyok
tekintetében a tájhasználat kapcsán említést érdemel, hogy felértékelődött az ökológiai folyosók és
az ökológiai regenerációra alkalmas területek szerepe, ahol az intenzív mezőgazdasági
tevékenységveszélyeztetheti a természeti környezetet.
Orfű település védett természeti területen, ökológiai folyosóban, kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területen helyezkedik el. A településrendezési tervek készítésénél figyelembe kell
venni azt, hogy az Országos Területrendezési Terv által meghatározott ökológiai hálózatok övezete
beépítésre szánt területté nem minősíthető.
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
Történeti és kulturális adottságok
A mai Orfű térségében már a történelem előtti időkben laktak emberek. Jelenlétüket a környéken
megtalált használati eszközök igazolják. A kora vaskor idején telepedett meg itt az első ismert nevű
nép, az illírek, őket a kelták követték. A későbbi római útvonalak nagyjából a ma is használt utak
irányában futottak. Az egykori lapisi vadászház mellett feltárt római őrtorony nyomai meghatározzák
az északra vezető út irányát.
Orfű, Mecsekszakál és Bános nevét a XIV. század elején említik először írásos források, oklevelek.
Az oklevelek a helységek nevét különbözőképpen és a maitól eltérő formában írták. A török
megszállás korában elnéptelenedett a táj. A 18. század elején lassan indult meg csak az újjáépítés.
Az orfűi völgy mélyén folydogáló patak három kis falut - Orfűt, Mecsekrákost és Tekerest - font össze,
a keleti oldalvölgyekbe további két falu, Bános és Mecsekszakál települt. A hetvenes években ezt a
területet egységes üdülőterületté formálták, ez lett Orfű.
Az 1960-as években született meg az orfűi mesterséges tavak koncepciója. Az Orfűi-patakra felfűzve
elsőként a 11 hektár területű Orfűi-tó készült el 1962-ben. Ezt követte 1966-ban a 72 hektáron
elhelyezkedő Pécsi-tó, majd a 28 hektáros Herman Ottó-tó. A Kovácsszénája mellett található
Kovácsszénájai-tó1970-ben készült el. A 80-as években új utakat építettek, az autóbuszok már
naponta többször is megközelítették a kisebb falvakat. A mesterséges tavak létesítése óta az egyre
fokozódó idegenforgalom is helyi munkalehetőséget nyújt.
A falu jelentősebb épített emlékei és nevezetességei az alábbiak:
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Három mesterséges tó: név szerint az Orfűi-, a Pécsi-, illetve a Herman Ottó-tó. Az első kettő
turisztikai jellegű, míg a Herman Ottó-tó inkább tájvédelmi jellegű: fürdeni nem, csak horgászni
lehet benne
Aquapark: Hét csúszdával, szabványos úszómedencével, 1400 m2 alapterületű
élménymedencével, 43 m2 pezsgő-medencével, gyermekmedencével, vízi játékokkal,
bébipancsolóval várja a vendégeket
Malommúzeum és a Vízfő-forrás, ahol tanösvény is található
Kemencés Udvar
Medvehagyma ház
Tájház, kivételes néprajzi gyűjteménnyel
Bánosi Szent Imre herceg iskolakápolna
Mecsekrákosi Szent Márton Püspök kápolna
Mecsekszakáli Szent Erzsébet kápolna
Szent Márton püspök templom
Tekeresi Nagyboldogasszony kápolna
Két, fokozottan védett barlang: a Mészégető-források barlangja és az Orfűi Vízfő-barlang

Társadalmi élet, szokások, hagyományok
A hagyományőrzés és -teremtés jegyében a településen élők hétköznapjait a falu számos
programja színesíti, többek között az alábbi, évente megrendezett eseményekkel:

















Fishing on Orfű fesztivál
Orfűi Lovasnapok (díjugrató versenyek, öttusa és a régi időket idéző vadászlovaglások)
Mecsek Rally
Jeges Újévi Csobbanás
Medvehagyma Fesztivál
Orfűi Ökofesztivál
Kemencés nap
Pünkösd
Falunap
Magdolna napi búcsú
Kenyérünnep
Utcabál
Márton nap
Nagy Orfűi Szalonna és Kolbász Fesztivál
Különféle regatták és modell versenyek a tavon
Különféle barlangtúrák

Orfű község Pécs közeli elhelyezkedéséből, táji- természeti környezete adta lehetőségekből és nem
utolsó sorban a tórendszer kialakításának köszönhetően vált a település életében meghatározó
jelentőségűvé a turizmus, a rekreáció, ami különösen az 1960-as évektől kezdődően erősödött fel. A
község szolgáltatásainak jelentős része e területre fókuszál, az elmúlt időszakban megvalósított
fejlesztések is ezt az igényt igyekeznek minél szélesebb körben kielégíteni.
A fentiekben felsorolt orfűi programok közül két országos jelentőségű rendezvény kiemelt figyelmet
érdemel.
A Fishing on Orfű egy könnyűzenei fesztivál az Orfűi-tó melletti Panoráma kempingben, melyet
először 2008-ban rendeztek meg. A fesztivál nevét a pécsi Kiscsillag együttes kislemezének címéről,
illetve a korongon található azonos című szerzeményről kapta. A 2018-ban 11. alkalommal
megrendezett, jelenleg 4 napos rendezvényen rengeteg hazai és külföldi könnyűzenei előadó lép fel,
ami nagyon népszerű a fiatalok körében.
Hasonlóan rangos esemény a Mecsek Rallye, mely immár több mint 40 éve élő rendezvény. A
Mecsekben zajló autóverseny első alkalommal 1967-ben került megrendezésre.
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Az önkormányzat jogszabályban meghatározott feladatain túl számos önként vállat feladattal
támogatja a településen élők társadalmi életét úgy, mint:




Társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szervezetek támogatása,
Alapítványok támogatása,
Rendezvények, fesztiválok szervezése, lebonyolítása.

Nemzetiségi kötődés
A község döntően,94 %-ban magyar nemzetiségű. Érdekesség, hogy a 18. század elején, a török
hódoltság után elinduló lassú újjáépítés során a kihalt tájra, a lerombolt falvak helyére
zömmel német jobbágyok érkeztek több hullámban Németország különböző tájairól. Ennek okán
az 1930-as években a falu lakosságának 93%-a német, és csupán 7%-a volt magyar anyanyelvű. A
német nemzetiségű lakosok egy részét a háború után kitelepítették és helyükre felvidéki magyarok
kerültek. Napjainkban a település nemzetiségi összetétele tekintetében meghatározó a magyar
lakosság jelenléte, de jelen vannak a németek (3,5%), és élnek itt görög (0,4%), horvát (0,4%), román
(0,4%) és cigány (1,6%) lakosok is. A település hagyományai és kapcsolatai ezekre figyelemmel is
alakultak.
Civil szerveződések
Orfűn számos civil szervezet, elsősorban egyesület és alapítvány segíti a szabadidő hasznos
eltöltését, a közösség szervezését, melyek az alábbiak:


Az Orfűi Kézműves Egyesület helyi és környékbeli kézműveseket tudhat tagjai sorában. Az
Egyesület bázisa, telephelye a Malom-múzeum épületegyüttesébe tartozó volt malomház és
asztalosműhely, melyeket az önkormányzat bérleti díj nélkül bocsát rendelkezésre. Évről évre
a kézművességgel kapcsolatos kiállításokat, nyári napközis gyermektábort, kézműves
foglalkozásokat szerveznek, és bemutatóikkal részt vesznek a község egyéb közösségi
rendezvényein. Az Egyesület szoros kapcsolatot tart a környező települések kulturális
együtteseivel, kézműveseivel.



Az Orfűi Társaskör Egyesület az önkormányzat megbízásából és anyagi támogatásával kiadja
az Orfűi Magazin című negyedévente megjelenő közéleti-kulturális lapot, továbbá kulturális
rendezvényeket (kiállítások, író-olvasó találkozók) szerveznek. Az Egyesület technikai
felszereléssel, személyes közreműködéssel segíti az önkormányzat illetve más szervezetek
által szervezett közösségi rendezvényeket.



Az Orfűi Lovas Klub Egyesület a lovas sport népszerűsítésével, lovas oktatással, lovas
bemutatók, versenyek szervezésével jelentős részt vállal a helyi érdeklődők (elsősorban
fiatalok) egészséges életmódra nevelésében, továbbá az idegenforgalmi látványosságok,
turisztikai kínálat bővítésében. Az évente megrendezésre kerülő tucatnyi lovas esemény közt
megyei és országos versenyek, találkozók is vannak. Az Egyesület működését az
Önkormányzat anyagilag is támogatja.



Az Orfűi Községi Kulturális és Sportegyesület labdarúgó szakosztályt, kerékpáros
szakosztályt, túra szakosztályt, autó-motor sport szakosztályt és kosárlabda szakosztályt
működtet. Az Egyesület igyekszik minél több helybéli fiatallal megszerettetni ezt a valamikor
rendkívül népszerű „nemzeti” sportot. A település központjában lévő labdarúgó pályán játssza
a csapat hazai mérkőzéseit – sajnos nem túl nagy létszámú nézősereg előtt. Az Egyesület
költségvetésének jelentős részét az önkormányzat biztosítja.



A Pécsi Kajak-Kenu Klub – bár hivatalos székhelye Pécsett van, a Pécsi tavon és a tó partján
lévő bázison „él”, tartja foglalkozásait, edzéseit. Az Egyesület elsősorban fiatalokkal
foglalkozik, nevelő egyesületként tartják számon (a fiatalok évről évre sikeresen szerepelnek
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a korosztályos országos versenyeken), de világbajnok felnőtt versenyzővel is büszkélkedhet.
Az Egyesület működését az Önkormányzat anyagilag támogatja.


Orfűi Vitorlás Egyesület tagjai üzemeltetik a Pécsi tó nyugati oldalán álló vitorlás telepet.
Komoly versenyeket, rendezvényeket szerveznek tavasztól-őszig. A nyári időszakban vitorlás
táborokban népszerűsítik a vitorlás sportot.



Orfűi Szörf Klubszörfösei a vitorlás telep mellett alakították ki bázisukat. A tagok részt vesznek
a vízi sport rendezvények szervezésében és alkalmanként lehetőséget biztosítanak szörf
oktatásra.



Az Orfűi Horgász Egyesület tagjai az önkormányzat tulajdonában lévő 10 hektáros Orfűi tavon
horgásznak. A tagok elsősorban helyi illetve környékbeli lakosok. Az önkormányzattal kötött
megállapodás értelmében az Egyesület a tóhasználat fejében rendben tartja a tó környezetét.
A tó híres a jó fogási lehetőségekről, több ízben adott már otthont megyei
horgászversenyeknek is.



Herman Ottó Horgász Egyesület tagjai példaértékűen gondozzák az állam tulajdonában lévő
Herman Ottó tavat. Gondoskodnak arról, hogy a tó és környezete mindig olyan természetes
és gondozott állapotban legyen, amely elvárható egy Natura 2000 besorolású területen lévő
halrezervátumtól.



Az Orfűi Polgárőr Egyesület már több mint egy évtizede működik közre a település
közrendjének biztosításában, a bűnmegelőzésben. Tagjai rendszeresen járőröznek (a helyi
rendőrökkel együtt vagy önállóan) az esti- éjszakai órákban; több bűncselekmény felderítése,
bűnözők elfogása köszönhető nekik, de elsősorban a folyamatos „jelenlét” az, ami a
megelőzésben rendkívüli jelentőségű. Az Egyesület és tagjai több országos, megyei szintű
elismerésben részesültek az elmúlt években. Az Egyesület működési költségeinek
fedezéséhez az önkormányzat is hozzájárul.



Az Orfűért Közalapítványt az önkormányzat hozta létre, de kuratóriumának tagjai „civil”
polgárok. A Közalapítvány az orfűi lakosok és üdülőtulajdonosok 1 %-os Szja felajánlásaiból
minden évben több százezer forintos bevételre tesz szert, melyet a település
környezetvédelmére, a köztisztaság megőrzésére fordít.



A Szegedi Karszt-és Barlangkutató Egyesület központja, bázisa a közelmúltban felépült
Mecsek Háza, melyhez a területet az önkormányzat biztosította. Az Egyesület tagjai fontos
tudományos tevékenységük (a Mecsek barlangjainak feltárása, élővilágának kutatása) mellett
ismeretterjesztő tevékenységet is folytatnak, az érdeklődők számára barlangkutató táborokat,
nagy élményt nyújtó barlangtúrákat szerveznek.



Orfűi Turisztikai Egyesület fő feladata Orfű turizmusának fejlesztése, a marketing tevékenység
összehangolása a turizmusban érdekelt szereplők tevékenységének koordinálása. Az
egyesület teljesen egészében ellátja a település turizmushoz kapcsolódó feladatait, és
működteti a Tourinform irodát.



Orfűi Szállásadók Egyesülete az Orfűn működő magán szállásadókat fogja össze, szervezi
tevékenységük összehangolását, kínálatuk színvonalának emelését, a marketing
tevékenységet.



Mecsek Háza Egyesületfő célja az orfűi barlangászat fellendítése.



Orfűi Malomkő Alapítvány feladata az önkormányzat tulajdonában lévő Orfűi Malom Múzeum
épület együttesének kezelése, működtetése.



Pécs Kistérségi Területfejlesztő Egyesület fő feladata a Pécs környéki települések vidék és
területfejlesztési programjaiban való közreműködés.
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Mecsekvidék Helyi Akció Csoport telephellyel rendelkezik Orfűn. Fő tevékenysége a
kistérségbe érkező LEADER forrásokhoz szükséges stratégiák elkészítése, településeknek
segítség nyújtás a források lehívásában.



Mecsek Kincse Zöldterület kezelő Szociális Szövetkezet fő feladata a mikrotérség
munkanélküliségi problémáinak megoldása.



Ízes Magyar Csemege Szociális Szövetkezethelyi termékek forgalmazásával foglalkozik.



Kulturmisszió Szociális Szövetkezet a térség kulturális rendezvényeinek szervezésére
specializálódott.



Orfű-Pécsi tó Non-profit Kftaz Orfűi tavak völgyének
kezelésére alakított nonprofit szervezet.

állami tulajdonban lévő ingatlan

Vallási közösségek
A vallási közösségek tekintetében a katolikus (a lakosság 45%-a) és a református (a lakosság 4,3%a) hívők vallásgyakorlását a helyi egyházközségek segítik. A településen a katolikus egyház épített
emlékekkel is rendelkezik. Jelentős, mintegy 30% a településen azok aránya, akik a 2011. évi
népszámlálás alkalmával a KSH adatai szerint nem nyilatkoztak felekezeti hovatartozásukról.
Testvértelepülési kapcsolatok
Orfű testvértelepülési kapcsolatokat az alábbi településekkel ápol:





Borsec (Erdély): Évente egy alkalommal tesznek látogatást a települések képviselői a
testvértelepülésen a jelesebb rendezvények alkalmával.
Orahovica (Horvátország): A településsel egy IPA pályázat alapozta meg az együttműködést.
Takhmanjare (Finnország): Az Orfűi Kézműves Egyesület ápol kapcsolatot az ottani
kézművesekkel.
4.Rui’an(Kína): A város képviselői keresték meg Orfűt azzal, hogy sokan élnek
Magyarországon(Budapesten)a városukból. A kapcsolatok keretében gyermekek
táboroztatása valósul meg elsősorban.

1.8. A település humán infrastruktúrája
Lásd az 1.7. és 1.9. fejezetekben.
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1.9. A település gazdasága
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
A települések aktuálisgazdasági helyzetét alapvetően befolyásolja földrajzi környezetük,
elhelyezkedésük, lakosságuk száma, a lakosság demográfia jellemzői (pl.: korösszetétel, képzettség,
stb.), valamint a korábbi gazdasági helyzetük jelenre gyakorolt hatásai (pl.: tradicionálisan jelen lévő
üzletág; korábbi ipar hagyatékaként jelen lévő „rozsdaövezet”) is.
Orfű természetföldrajzi szempontból a Mecsekhegyhát közepén helyezkedik el. Az Orfűi völgy a
megközelítőleg északkelet-délnyugat csapásirányú Nyugati-Mecsek északi peremén fekszik. A
térséget meredek völgyoldalak szegélyezik, amelyeket jórészt erdő borít. A völgyben a ’60-as
években került kialakításra az a mesterséges tórendszer, mely a település fejlődését az elmúlt közel
60 évben meghatározta, s tette Orfűt kedvelt idegenforgalmi célponttá, Baranya egyik leglátogatottabb
célterületévé.
Közigazgatásilag Orfű község Baranya megyében, a Pécsi járásban, Pécstől mintegy 17 km-re északészaknyugati irányban található. A település a megyeszékhely Pécs felől a 6-os számú főútról északi
leágazással a 6604-6608 számú utakon, illetve a 66-os út felől, Magyarszék irányából a 6602-6608
számú utakon érhető el. Tömegközlekedéssel a környező városi rangú települések rugalmasan
elérhetők. A település közelségében a megyeszékhely Pécs (144.188 fő) mellett további városi rangú
település a 20 km-re fekvő járásszékhely Komló (22.832 fő). A Tolna megyei Dombóvár (17.995 fő)
39 km-re, míg Somogy megye székhelye Kaposvár (61.920 fő) 57 km-re fekszik.
A település közigazgatási területe 32,15 km2. A lakónépességet az elmúlt évtizedek távlatában a
növekvő, az elmúlt évek viszonylatában inkább a stagnáló tendenciájú statisztikák jellemzik. A község
gazdasági szempontból fontos demográfiai jellemzője a természetes szaporodás/fogyás, mely
kedvezőbb értékeket mutat, mint a nagyobb területi egységek statisztikái. A halálozások és
élveszületések száma az elmúlt évek távlatában jellemzően kiegyenlítetten alakult. A magyarországi
településeink többségéhez képest ugyancsak kedvezőbb képet mutat a település vándorlási
egyenlege, amely - elsősorban Pécs közelsége okán –jellemzően pozitív.
Természetes szaporodás/fogyás (‰)

Vándorlási egyenleg (‰)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép
Orfű népességének gazdasági aktivitását az alábbi táblázat foglalja össze. A KSH 2011. évi adatai
alapján a foglalkoztatottak mellett, arányaiban jelentős számban élnek inaktív keresők (pl.: nyugdíjas,
rokkantnyugdíjas, gyermekgondozási díjban részesülő).
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A népesség gazdasági aktivitás szerint, 2011
foglalkoztatott
392

munkanélküli
61

inaktív kereső
306

eltartott
218

lakónépesség összesen
977

forrás: KSH népszámlálás 2011.

A térség városi rangú településeinek meghatározó szerepe van az ingázás kialakulásában, illetve a
foglalkoztatásban, mivel a község elsősorban az ipari, mezőgazdasági ágazatok tekintetében, illetve
a turisztikai kínálat és kereslet erős szezonálisjellegéből adódóan viszonylag mérsékelt foglakoztatási
képességgel rendelkezik.
Az ingázás tekintetében elmondható, hogy a KSH 2011. évi adatai alapján a 392 fő foglalkoztatottból
mindösszesen 160 fő foglalkoztatása valósult meg a településen, a további 232 fő - a
foglalkoztatottakmintegy60%-a - elsősorban Pécsett, kisebb részben Komlón került foglalkoztatásra.
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
Az előző fejezetben bemutatásra kerültek azon főbb tényezők, melyek Orfű gazdasági helyzetére
alapvető hatással bírtak, bírnak. Jelen fejezetben a település gazdasági helyzetének jelenkori
jellemzői, illetve szereplői kerülnek bemutatásra.
Orfű gazdasága alapvetően a turisztikai szolgáltatási tevékenységekre alapul. A legtöbb munkahely
ebben a szektorban található. A kiegészítő kereseti források nagy része is szolgáltatási jellegű.
Orfű foglalkoztatotti struktúráját tekintve a KSH. adatai alapján a keresők közel 80%-aa szolgáltatás
jellegű ágazatokba, míg 15%-a az ipar és építőipar területén, további mintegy 5%-aa mezőgazdasági
és erdőgazdálkodási ágazatban került foglakoztatásra. E helyütt nem feledkezhetünk el a nagyszámú
ingázóról, akik zöme a közeli Pécsen vállal munkát.
A település életében meghatározóak a szolgáltatási jellegű ágazatok, melyek tekintetében
kiemelendő a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás területén működő (17 db) vállalkozás. További
vállalkozások működnek az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (16 db), a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység (15 db), a kereskedelem, gépjárműjavítás (9 db), az
ingatlanügyletek (6 db), és a szállítás, raktározás (5 db) nemzetgazdasági ágakban. Ugyancsak
említendők a szolgáltatási területen az oktatás (5 db), a humán-egészségügyi, szociális ellátás (6 db),
valamint a művészet, szórakoztatás, szabadidő (5 db) nemzetgazdasági ágakban működő
vállalkozások.1
A települést legkevésbé jellemző ipari tevékenységek vonatkozásában az építőipari ágazatban 8 db,
míg a feldolgozóiparban 3 db vállalkozás működött 2017-ben.
A mezőgazdaság területén 65 db egyéni gazdaság2 működött, mely mellett további 2 db társas
vállalkozás működött a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban.
A gazdasági környezet fontos mutatója az adott területen található szabad munkaerő-piaci
kapacitás, mely a munkanélküliekkel, álláskeresőkkel jellemezhető. A munkanélküliségi ráta az elmúlt
évek viszonylatában jellemzően kedvezőbb képet mutat a nagyobb területi egységben mért
adatokhoz képest, és szorosan korrelál a Pécsi járás, és az azt meghatározó megyeszékhely
mutatóival. A KSH adatai alapján az álláskeresők tekintetében a munkanélküliek közel felét az
általános iskolai végzettséggel rendelkezők teszik ki. További fontos mutató, hogy a munkanélküliek
háromnegyede nő.

KSH 2017. évi területi statisztikai adatok alapján
Egyéni gazdaság a mezőgazdasági tevékenységet folytató háztartás és az adószámmal rendelkező egyéni vállalkozás
által működtetett gazdaság. A KSH 2010. évi adatai alapján.
1
2
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Munkanélküliségi ráta

Tartós munkanélküliek aránya (%)

(Regisztrált munkanélküliek száma száz 15-59
éves állandó lakosra.)

(180 napnál hosszabb ideje regisztrált
munkanélküliek az összes munkanélküli
százalékában)

forrás: TEIR, Helyzet-Tér-Kép

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési
elképzelése
A gazdasági szervezetek jellemzői
Az Orfűn működő gazdasági szervezetek tekintetében az alábbi táblázat a településen található
vállalkozásokról, foglakoztatókról ad tájékoztatást.
A település vállalkozásainak adatai gazdálkodási forma és tartalom szerint
vállalkozások besorolása
Jogi személyiségű vállalkozások száma - GFO'14
Szövetkezetek száma - GFO'14
Részvénytársaságok száma
Korlátolt felelősségű társaságok száma
Betéti társaságok száma
Önálló vállalkozók4 száma (db)
Egyéni vállalkozók száma
Őstermelők száma
Nonprofit szervezetek száma - GFO'11, GFO'14
Vállalkozások száma - GFO'14
0 és ismeretlen fős vállalkozások száma - GFO'14 (db)
1-9 fős vállalkozások száma - GFO'14

regisztrált3
(db.)
84
7
56
21
152
63
14
18
237
62
171

Regisztrált gazdasági szervezet a megfigyelés időpontjában az adminisztratív nyilvántartások szerint jogilag létező
egység, azaz adószámmal rendelkező gazdasági szervezet, beleértve az adott időpontban csőd-, felszámolási és
végelszámolási eljárás alatt állókat is.
Egy adott évben működő vállalkozásnak tekintünk egy vállalkozást, ha az év folyamán volt árbevétele, vagy
foglalkoztatottja.
4
A regisztrált önálló vállalkozók között szerepelnek az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá tartozókon kívül
a gazdasági tevékenységet folytató, külön adószámmal rendelkező vállalkozók (pl. szellemi szabadfoglalkozásúak,
mezőgazdasági őstermelők) is.
3
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10-49 fős vállalkozások száma - GFO'14
Társas vállalkozások5 száma - GFO'14
0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások száma - GFO'14 (db)
1-9 fős társas vállalkozások száma - GFO'14
10-49 fős társas vállalkozások száma - GFO'14
Vállalkozások száma a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban
Vállalkozások száma a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az építőipar nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban

4
85
46
35
4
24
17
4
1
25
10
9

Vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban

69
22

Vállalkozások száma az oktatás nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevék. nemzetgazd.
ágban
Vállalkozások száma az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban
Vállalkozások száma a humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban
Vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ágban

8
10
21
7
8
2

forrás: KSH 2017.

A mezőgazdaság területén 65 db egyéni gazdaság működött, ahol 121 fő volt az egyéni
gazdaságokban munkát végző családtag. Az egyéni gazdaságok használatában álló mintegy 390 ha
terület 17%-a szántó, 23%-a gyep, 58%-a erdő, további 2%-a szőlő és gyümölcsös terület. Az egyéni
gazdaságok állatállománya tekintetében elsősorban a baromfi (741 db) és nyúltartás (139 db)
jellemző, a település turisztikai-szolgáltató jellegéből adódóan a sertéstenyésztés, valamint a juh- és
szarvasmarhatartás minimálisan van jelen.
Az egyéni gazdaságok mellett a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek 24
ha-on gazdálkodtak, melynek 88%-a gyepterület, további 6%-a szőlő, illetve művelés alól kivont
terület. Említést érdemel a gazdálkodó szervezetek lóállománya (23 db).
Orfűn az ipari tevékenységek jelenléte elenyésző, iparterület nem került kijelölésre.
A településen a szolgáltatási ágazat jelenléte a meghatározó figyelemmel Orfű település jellegére,
fekvésére, turisztikai irányultságára, s nem kevésbé arra a tényre, hogy a településen nagy számban
élnek Pécsről kitelepültek, akik tevékenységüket Pécsett fejtik. E tekintetben is meghatározó a
szálláshely és vendéglátó szolgáltatások jelenléte, ami nem csak a társas vállalkozások tekintetében,
de az egyéni vállalkozók és magánszemélyek esetében is jelen van. A település mintegy 1000 fős
lakosságát a nyári üdülési szezonban akár ennek többszörösét is adó vendégsereg egészíti ki, amely
hétvégi házakban, panziókban, magánszállásokon, kempingekben és ifjúsági táborokban talál
elszállásolási lehetőséget. Az üdülővendégek szórakozását, pihenését és ellátását strandok, fejlett
kereskedelmi és vendéglátó hálózat, Malommúzeum, kemencés udvar, tájház, sportpályák, lovardák,
zenés és műsoros rendezvények szolgálják. A nyári szezonban helyben 24 órás orvosi ügyelet
vigyázza a vendégsereg egészségét.

Társas vállalkozás fogalmán az önálló vállalkozók kivételével az összes többi vállalkozást értjük.

5

39

A turisztikai ágazat jellemzői
Orfűn a település fekvéséből és a ’60-as évektől induló fejlesztésekből fakadóan a szolgáltatási
szektoron belül a turisztikai ágazat szerepe meghatározó. Ezt nem csak az épített környezet ilyen
irányú fejlesztése igazolja, de az ágazatot támogató intézmények életre hívásában is. E tekintetben
is meghatározó az Orfűi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet, melynek célja, hogy
az Orfű térségében lévő turisztikai szereplőket összekapcsoló hálózatot építsen.
A TDM a marketingen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztéssel és a térség összes
turizmussal kapcsolatos szakmai és menedzsment feladatát is ellátja. A desztináció négy települést
foglal magában: Orfű mellett Abaligetet, Husztótot és Kovácsszénáját.
Orfű különleges turisztikai szuprastruktúrája6:
•
•
•
•

300 lakóingatlan és kb. 1000 egyéb ingatlan (magánüdülők és üzleti célú)
15 kereskedelmi szállás 431 férőhellyel (+ kemping férőhelyek)
11 nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely (173/2003. (X. 28.) Korm. Rend.)
179 egyéb szálláshely (fizető vendéglátás és falusi turizmus) 1136 férőhely
A kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2016-ban
2016. év

Mutatók
Külföldi vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken

955
252
50712
17575
Forrás: (TeIR)|KSH

Külföldi vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
Vendégek száma a kereskedelmi szálláshelyeken

A vendégforgalom alakulása az üzleti célú egyéb (korábban magán) szálláshelyeken
a 2011-2017 közötti időszakban
Időszak
Mutatók

2011. év

Belföldi vendégek száma (fő)
Belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka)
Belföldi vendégéjszakák száma (éjszaka)
Külföldi vendégek száma (fő)
Külföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka)
Külföldi vendégéjszakák száma (éjszaka)
Vendégek átlagos tartózkodási ideje (éjszaka)
Összes vendég száma (fő)
Összes vendégéjszaka száma (éjszaka)

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

4088

3957

4054

4280

6140

5212

5429

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

3,2

3,2

13320

12812

12911

13292

19141

16482

17304

435

652

510

601

538

624

134

6

5,3

6,4

5,4

5,8

5,8

6

2614

3479

3244

3224

3129

3628

803

3,5

3,5

3,5

3,4

3,3

3,4

3,3

4523

4609

4564

4881

6678

5836

5563

15934

16291

16155

16516

22270

20110

18107

forrás: KSH 2017.

A település mutatóit tekintve elmondható, hogy Baranya megye vonatkozásában a megyeszékhely
Pécs és a fürdőváros Harkány mellett a leginkább meghatározó turisztikai szereplőként van jelen Orfű,
ahol elsősorban a belföldi vendégéjszakák alakulása folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Az
átlagos tartózkodási idő a hazai vendégek tekintetében az elmúlt hét év távlatában 3,4 nap, a
külföldiek esetében 5,8 nap volt. A vendégforgalom szezonális és értelemszerűen a nyári időszakra

6

Forrás: Csóka-Gonda-Raffay: Orfű rejtett turizmusa
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összpontosul, melyet tovább erősítenek a különféle országos jelentőségű rendezvények (Fishingon
Orfű, Mecsek Rally).
Orfű térségében az alábbi turisztikai terméktípusok a meghatározók:
Aktív turizmus
Az aktív turizmus ágazatai közül a vízi-, lovas-, kerékpáros-, vadász- és horgászturizmus van jelen a
desztinációban. A lovasturizmus a rendszeres rendezvényekkel (vadászlovaglások, Országos
Gyermek Lovas Találkozó), a kerékpáros turizmus a változatos felszínformákkal és az új attrakcióval,
a Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárúttal, és a horgászturizmus a horgászok kedvelt tavaival kiemelt
termékek.
Ökoturizmus
A desztináció turisztikai vonzerői főként a természethez, a Mecsekhez kapcsolódik. Jelentős
természetközeli élményt nyújtanak az idelátogatók számára a völgyben megbújó hangulatos
települések, a tavak és a mindezt körülvevő erdők, hegyoldalak. Ennek okán számos olyan turisztikai
szolgáltató nyitotta meg kapuit, amely képes a turizmus ezen iránya iránt érdeklő közönséget
kiszolgálni. Így a Mecsek Háza, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, az Aktív Víziturisztikai
Központ is kínál természetközeli programokat az érdeklődők számára. Emellett számos önállóan is
bejárható tanösvény, túraútvonal is biztosított az ökoturizmus iránt elkötelezettek számára.
Rendezvényturizmus
Márciustól novemberig folyamatosan találunk rendezvényeket, fesztiválokat a desztinációban, az
évente megrendezésre kerülő, hagyományos orfűi programokon keresztül, az egyszeri, alkalomszerű
nagyrendezvényekig. A legismertebb rendezvények sorát az áprilisi/márciusi szezonnyitó
Medvehagyma Fesztivál indítja, majd a nyári Kemencés Napok, a Fishing on Orfű, valamint számos
zenei és sportrendezvény folytatja. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Kovácsszénájai
Kerékpáros Egészséghétvége, valamint az abaligeti Bluegrass Akusztikus Zenei fesztivál. Az év
utolsó nagy rendezvényei az októberben megrendezésre kerülő orfűi Tökfesztivál és a november 9ei Márton-naphoz kapcsolódó rendezvények.
Ifjúsági turizmus
A Pécsi-tó keleti oldalán két, egykor fejlett infrastruktúrájú tábor található (Barátság-, és a Panoráma
Tábor). Főként ősszel és tavasszal gyakran érkeznek iskolás csoportok Orfűre, akiknek a Panoráma
Kemping, és a Tekeresi Ifjúsági Szállás biztosít szálláslehetőséget.
Örökségturizmus
A múlt és a hagyományok kedvelőinek is célpontja a desztináció, mivel nagy az érdeklődés a helyi
védettségű régi lakóházak (Tekeres faluképe), az Orfűi Tájház és Kemencés Udvar iránt. Ugyancsak
érdeklődésre tart számot az abaligeti Pajta Udvar, a Malommúzeum, valamint az orfűi templomok,
kápolnák.
A fenti ágazati jellemzők együttesen eredményezik a település turizmusának erős szezonalitását,
melyet Orfű a tervezett beruházásaival, fejlesztési elképzeléseivel tágítani kíván.
Fontosabb beruházások
Magyarország 2004. évi Európai Uniós csatlakozása óta jelentős fejlesztési források állnak
rendelkezésre az egyes operatív programokban úgy a köz-, mind a magánszféra számára. A település
jellegéből fakadóan a 2014-2020 közötti programozási időszakban a Széchenyi 2020 program
keretében a településen működő szervezetek és személyek által a jelen dokumentum készítésének
időpillanatáig elnyert 45 db pályázatból 29 db a Vidékfejlesztési Programhoz kötődik, melynek
keretében mintegy 34MFt érkezett a településre.
Bár pályázati darabszámában lényegesen kevesebb, de forintálisan annál nagyobb összegű források
meghatározó része – közel 1 Mrd Ft – az Önkormányzathoz köthető, melynek forrása döntően a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Vidékfejlesztési Program voltak. A fejlesztések
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leginkábba településüzemeltetéssel, annak fizikai infrastruktúrájával összefüggésben sok esetben
turisztikai célokat szolgáltak. További jelentős források (mintegy 360 M Ft) érkeztek a településre az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, melyek a közösségépítést, a helyi
kezdeményezések felkarolását, a hagyományőrzést, az intézmények és szervezetek ezirányú
fejlesztését célozták.
A települést érintő fejlesztési elképzelések
1. Öko- és aktívturizmus
A térség turisztikai kínálata alapvetően a természethez, a Mecsekhez kapcsolódik. A völgyben húzódó
települések, a kialakított tórendszerrel és az azt körülvevő erdőkkel borított domb-, hegyoldalakkal
természetközeli élményt nyújtanak az idelátogatóknak. A vidéki aktív turizmus termékei – vízi-, lovas, kerékpáros-, vadász- és horgászturizmus – számára Orfű ideális desztináció. A lovasturizmus a
rendszeres rendezvényekkel (vadászlovaglások, Országos Gyermek Lovas Találkozó), a kerékpáros
turizmus a változatos felszínformákkal és az új attrakcióval, a Pécs-Orfű-Abaliget kerékpárúttal, és a
horgászturizmus a horgászok kedvelt tavaival kiemelt termékek.
Az öko-és aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések:











Pécsi-tó gátjának rendbehozatala (a zsilip elkészült)
vidramegfigyelő állomás a Herman Ottó tavon
a Herman Ottó tó gátrendszerének és a zsilip melletti területnek a rendbehozatala
Orfű-Kovácsszénája kerékpárút kiépítése
Toplica-patak medrének kotrási munkálatai
az ún ’EDEN-sziget’ további fejlesztése
további kültéri fitness parkok kialakítása
sétányhíd kiépítése a tó keleti és nyugati partjának összekötésével
a Sárkány-szakadék fölötti függőhíd kialakítása
pisztrángos központ és telep kialakítása

2. Örökségturizmus
A régmúlt idők ránk maradt, megőrzött emlékei, épületei több helyen színesítik a térség kínálatát.
Érdeklődésre tartanak számot a helyi védettségű régi lakóházak (Tekeres faluképe), az Orfűi Tájház
és Kemencés Udvar, az abaligeti Pajta Udvar, ugyanakkor a Malommúzeum és az orfűi templomok,
kápolnák is figyelemreméltóak. A helyi értékek védelmét, a térség kulturális örökségének megőrzése
mindig is kiemelt jelentőséggel bírt a desztinációban.
Az örökségturizmushoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések:








Malommúzeumnál folyó skanzen projekt fejlesztéseinek folytatása (folyamatban)
a Malommúzeum és a Vízfő-forrás további komplex fejlesztése (folyamatban)
a Malommúzeumnál található Szent Márton kolostor romjainak feltárása, annak bevonása a
Szt. Márton körtúrába
Orfű szakrális kisemlékei túraútvonal infrastrukturális kialakítása
Bánosi templom és a Tájház akadálymentesítése
Panoráma/kilátópont túraútvonal fejlesztése
Orfű településközpontjának megújítása (pl. világítótestek kicserélése, park bevonása a
fejlesztésekbe, nyilvános illemhelyek kialakítása)

3. Ifjúsági turizmus
Orfű települése már régen is az ifjúsági turizmus kedvelt desztinációja volt. Manapság is gyakran
érkeznek iskolás csoportok Orfű térségébe. Mivel az osztálykirándulások és ifjúsági csoportok a
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térség egyik legfontosabb célcsoportjának számít, ezért az ő elérésük különböző programokkal,
rendezvényekkel, attrakciókkal kiemelkedő jelentőségű.
Az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó fejlesztési elképzelések:




rendezvények szervezése (kiemelt figyelemmel az esti rendezvényekre)
szezonnyújtást szolgáló programlehetőségek (pl. úszó szauna kialakítása)
extrém sportolási lehetőségek biztosítása (pl. trambulin a Pécsi-tó nyílt vízi fürdőhelyénél)

A térség vezetői, szolgáltatói, turisztikai szakemberei által megfogalmazott fejlesztési elképzelések
kiemelt célja, hogy azok illeszkedjenek a térség gazdasági/turisztikai célkitűzéseihez, élhetőbbé
tegyék vele a desztinációt és, hogy Orfűt és térségét vonzóbbá tegyék a helyi lakosság és a turisták
számára.
1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Korunk társadalmi-gazdasági fejlődése, a tercier és kvaterner szektorok meghatározó jelenléte a
gazdaságban szükségszerűen együtt jár az egyre markánsabban tetten érhető városiasodási
folyamattal. Mindez az ország kistelepülésen különösen érezteti hatását, ahol szolgáltatási,
közigazgatási funkciójuknál fogva egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a térségi központok,
különösen a járási és megyeszékhelyek. Ennek okán a kistelepülések intézményi ellátottságuk
tekintetében egyre inkább a mikrotérségi, illetve járási központjaikra vannak utalva, ahová a
közigazgatási és szolgáltatási funkciók összpontosulnak, leginkább a kistelepüléseken egyre
erőteljesebben jelentkező fenntarthatósági, kihasználtsági nehézségek miatt. A kistelepülések
versenyképességét ezen geopolitikai helyzetben szükséges értelmeznünk.
A Vízfő-forrásból táplálkozó Orfűi-patak völgyében megbúvó Orfű település, „Kis-Orfű”, Mecsekrákos,
Tekeres, Bános és Mecsekszakál települések egybevonásával jött létre az 1970-es években, mikor
is a településeket több lépcsőben csatolták Orfűhöz. A településszerkezetet tekintve az öt kis
település mindegyik megőrizte saját, önálló formáját, amelyet az 1960-as évektől meginduló tó
kialakítások és üdülőépítések sem szüntettek meg. A község központja ma Mecsekrákos.
Orfű turizmusában is az 1960-as évek jelentettek fontos szerepet, amikor is Pécsnek, mint
bányászvárosnak rekreációs területét kezdték fejleszteni. Ilyen fejlesztés volt az Orfűi völgyben
elhelyezkedő mesterséges tavak létrehozása (összes vízfelület 113 ha), és azok horgász- valamint
fürdőtóvá alakítása, vagy az Abaligeti-cseppkőbarlang látogathatóvá tétele. A tudatos tervezés
alapvető kiindulópontja a terület földrajzi elhelyezkedésében és természeti adottságaiban lelhető fel,
amelyek a mai napig nagyban meghatározzák a térség turisztikai vonzerejét.
Orfű különleges üdülőterület, mivel a megyeszékhely szomszédságában helyezkedik el, így a
tavasztól őszig az üdülőtulajdonosok közül több százan kiköltöznek, innen járnak munkahelyükre.
Önkormányzat területén 1300 üdülőépület, 22 panzió valamint 2 camping található. A nyári átmenő
vendég forgalom átlagosan több ezerre tehető naponta. Kereskedelmi szálláshely a területen mintegy
2500, fizető vendéglátóhelye közel 1000 található. A településen szolgáltató vállalkozók főleg a nyári
időszakban végzik tevékenységüket, mely az időjárás függvényében erősen szezonális. A jelentős
szezonális vendégforgalom az átlagosnál nagyobb anyagi terhet ró az önkormányzatra. A településen
ötféle adónem került bevezetésre, amely egyedülálló a megyében a kistelepülési kategóriák között.
Orfű jelentős része természet- és környezetvédelmi területté lett nyilvánítva, ami a fejlesztések esetén
különös körültekintést igényel –ugyancsak többletköltséggel.
A munkaképes lakosság nagy része a közeli Pécsre jár dolgozni. A kereskedelmi szolgáltatások nagy
részét ott veszi igénybe. A helyi óvoda jó színvonalú ellátást biztosít, a helyi általános iskola a
környező falusi oktatási intézmények átlagához igazodik. Kulturális helyszín a Faluház.
Orfű közúti közlekedési feltételrendszere a fekvését figyelembe véve nem tekinthető kedvezőtlennek,
ugyanakkor ez jelentős hozzáadott értéket a gazdaság működése szempontjából nem jelent. A
települést a járásszékhelyhez közeli fekvése segíti, ami a foglakoztatás szempontjából meghatározó,
és potenciális lehetőség az ingatlanpiac tekintetében.
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A jövő gazdasági helyzetét nagyban befolyásoló várható demográfia helyzet vonatkozásában Orfű
pozíciója – az ország jelentős számú kistelepülésével ellentétben – viszonylagosan kedvezőnek
tekinthető. Amennyiben a település hosszabb távon is élni tud turisztikai lehetőségeivel, és képes
kihasználni a megyeszékhely közelségéből adódó előnyöket, részben a pozitív migrációs mutatókkal,
részben a település korösszetételének pozitív irányú változása által biztosíthatja ez irányú mutatóinak
kedvező alakulását.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok
Orfű ingatlanpiacának meghatározó és aktív szegmense a használt lakó-, valamint üdülőingatlanok
adásvétele.
Lakóingatlanok
A településen a KSH 2017. évi adatai alapján 454db lakóingatlan volt. A lakások döntő többsége egy
lakásos családi ház. Lakóingatlan az elmúlt 8 év távlatában 18 db épült. A lakások komfortfokozata
és felszereltsége az alábbiak szerint alakul:
Lakások felszereltsége
besorolás

darab
arány
454
100 %
24
5,3 %
118
26,0 %
125
27,5 %
187
41,2 %
356
78,4 %
294
64,7 %
357
78,5 %
forrás: KSH2017.

Lakások száma 2017 (db)
Egyszobás lakások száma
Kétszobás lakások száma
Háromszobás lakások száma
Négy és többszobás lakások száma
Hálózati vízvezetékkel ellátott lakások száma, 2017 (db)
Közcsatornával ellátott lakások száma, 2017 (db
Háztartási fűtési gázfogyasztók száma, 2017 (db)

A lakóingatlanok esetében Orfű településen az értékesítésre kínált családi házak négyzetméter ára
jelentős szórást mutat. A négyzetméter árak - jelen dokumentum készítésének időpillanatában - a
lakóingatlan állapotától, komfortfokozatától és építési idejétől függően 103.279.- Ft-tól egészen
390.000.- Ft-ig7 bezárólag mozogtak. Az árak alakulásában szerepet játszik Pécs közelsége és Orfű
üdülőfalu szerepköre. Az eladásra kínált ingatlanok átlagos mérete 122 m2 volt, melyeket átlagosan
201.000.- Ft/m2 áron kínáltak eladásra.

Ingatlanra vonatkozó statisztikák
átlag ár*

legkisebb ár

legnagyobb ár

20 389 000 Ft

5 000 000 Ft

60 000 000 Ft

*az eladásra kínált ingatlanok relációjában

forrás: ingatlannet.hu és ingatlan.com

Üdülőingatlanok
Orfű esetében említést kell tennünk a turisztikai célú üdülőingatlanok piacáról is, különös
figyelemmel arra, hogy a településen az idegenforgalom a nyári időszakban jelentős.
Az üdülőingatlanok esetében Orfű településen az értékesítésre kínált nyaralók négyzetméter ára hasonlóan a lakóingatlanokhoz - jelentős eltérést mutat. A négyzetméter árak a nyaraló állapotától,

www.ingatlannet.hu és https://ingatlan.com/lista/elado+haz+orfu
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elhelyezkedésétől, komfortfokozatától, építési idejétől függően 110.000.- Ft-tól egészen 390.000.- Ftig8 bezárólag mozognak.
A nyaralóingatlanokra vonatkozó statisztikák
átlag ár*

legkisebb ár

legnagyobb ár

16 790 000 Ft

5900 000 Ft

28 500 000 Ft

*az eladásra kínált ingatlanok relációjában

forrás: ingatlannet.hu és ingatlan.com

Telkek
Szót kell ejtenünk a telekingatlanok piacáról is, ahol a telkek településen belüli elhelyezkedéséből,
fekvéséből - bel- vagy külterület, rendezési terv szerinti besorolás, közművesítettség szintje - fakadó
eltérések okán a telkek négyzetméter árai 1870.- Ft/m2-től egészen 7900.- Ft/m2-ig 9szórnak. Az
eladásra kínál ingatlanok mérete jellemzően 720 és 4000 m2 között változott, áltagos méretük 2300
m2.
A telekingatlanokra vonatkozó statisztikák
átlag ár*

legkisebb ár

legnagyobb ár

7 000 000 Ft

2300 000 Ft

21 900 000 Ft

*az eladásra kínált ingatlanok relációjában

forrás: ingatlannet.hu és ingatlan.com

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
Az önkormányzat költségvetése
Orfű község Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Kővágótöttős községgel közös önkormányzati
hivatallal rendelkezik. A település 2017. évi költségvetéséről a 2/2018. (I.31.) számú rendeletével
döntött. Összesített költségvetésében az önkormányzat bevételeit és kiadásait724.764.253,forintban tervezte. Az önkormányzat 2017. évben intézményeiben mindösszesen 33 főt foglakoztatott.
Helyi adókból a település 73.863.000,- forint bevételt tervezett.
A település 2018. évi gazdálkodását a „Orfű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.
(I.29.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetéséről” című rendeletében hagyta jóvá. A
képviselőtestület a település 2018. évi összesített költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét981.617.089,- forintban állapította meg. Az önkormányzat 2018. évben intézményeiben
mindösszesen 38 főt foglakoztatott. Az önkormányzat bevételeinek mintegy 20 %-át helyi adókból
tervezi.
Az önkormányzat egyes intézményekben foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a 2018. évi
költségvetési rendelet alapján:
 Közös Önkormányzati Hivatal: 13 fő, ebből
o polgármester: 1 fő
o Jegyző
: 1 fő
o Adóügyi ügyintéző Orfű: 1 fő
o Adóügyi ügyintéző Abaliget: 1 fő
o Igazgatási ügyintéző Orfű: 2 fő
o Igazgatási ügyintéző Abaliget: 1 fő
www.ingatlannet.hu és https://ingatlan.com/szukites/elado+nyaralo+orfu
www.ingatlannet.hu és https://ingatlan.com/lista/elado+telek+orfu
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o Gazdasági ügyintéző Orfű: 1 fő
o Gazdasági ügyintéző Abaliget: 1 fő
o Műszaki és katasztrófa ügyintéző: 1 fő
o Kommunális előadó: 1 fő
o Ügyintéző Kövágótöttös: 1 fő
o Ügyintéző, iktató: 1 fő
Fizikai alkalmazottak: 5 fő, ebből
o Karbantartó: 2 fő
o Iskola és orvosi rendelő takarító: 1 fő
o Önkormányzati épület takarító: 1 fő
o Parkgondozó: 1 fő
EFOP Pályázati alkalmazott: 3 fő, ebből
o Pályázati menedzser:
1 fő
o Pályázati referens: 2 fő
Óvodai alkalmazott: 13 fő, ebből
o Vezető óvónő: 1 fő
o Óvónő: 3 fő
o Dada: 2 fő
o Főzőnő: 1 fő
o Konyhai kisegítő: 2 fő
Háziorvosi szolgálat: 2 fő, ebből
o Háziorvos: 1 fő
o Orvos írnok: 1 fő
Közművelődési tevékenység: 1 fő
Családsegítés - Falugondnok: 1 fő

Vagyongazdálkodás
Orfű község önkormányzata vagyongazdálkodását a 7/2012 (III.26.) számú határozatával
szabályozta. A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Orfű Község
Önkormányzata Képviselő-testülete. A rendelet hatálya alá tartozó vagyonra vonatkozó ügyekben a
képviselő-testületet a polgármester képviseli.
2017. december 31.-i állapot szerint az önkormányzat tulajdonába 846 db vagyoni elem tartozott,
melyek együttes bruttó könyvszerinti értéke 5.432.285,- E Ft volt.
Az önkormányzat célja a tulajdonában lévő vagyon ésszerű hasznosítása, részben a településen élők
igényeinek, valamint a turisztikai céloknak a figyelembe vételével. További cél a település megtartó
erejének növelése, a kedvező fekvéséből adódó előnyök kiaknázása a betelepülni vágyok lakáshoz
jutásának biztosítása által. Ennek eszköze lehet az önkormányzati lakásállomány bővítése a fiatalok
lakáshoz jutásának elősegítése érdekében.
További cél a vagyonelemek gazdaságos működésének biztosítása, a működési öltségek
racionalizálása, melynek érdekében az önkormányzat folyamatosan fejleszti a tulajdonában álló
közintézményeket azok energetikai korszerűsítése révén.
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Gazdasági program
Orfű Község Önkormányzatának képviselő testülete 2015-2019. közötti időszakra vonatkozón fogadta
el Gazdasági Programját10. Gazdasági program legfontosabb átfogó célja a településüzemeltetési
feladatok biztonságos ellátása és finanszírozása, különös figyelemmel arra, hogy a település a nyári
időszakban igen látogatott, a turisták által kedvelt célpont, ami az alapfeladatokon túl további
feladatokat is ró az önkormányzatra.
A program előirányzott fejlesztései:
- Gazdaságfejlesztés:
o többek között a turisztikai kínálatot erősítendő, a helyi termék feldolgozás erősítése
(sajt, lekvár, helyi sörfőzde, vadhús feldolgozás stb.);
o a helyi, elsősorban feldolgozóipari igények kielégítése érdekében iparterület kijelölése,
ahol a cél a helyi kisipari tevékenységeknek helyet adó és kibontakozását segítő
tevékenységek felkarolása.
- Közlekedésfejlesztés:
o kerékpárutak további fejlesztése a turisztikai szempontok figyelembe vételével (OrfűPécs szakasz megvalósult, további cél az Orfű-Kovácsszénája kerékpárút, valamint a
még hátralévő Orfű-belterületi szakaszmegvalósítása);
o a belterületi utak folyamatos karbantartása és javítása.
- Társadalmi megújulás:
o együttműködés a helyi civil szervezetekkel, azok támogatása.
- Környezet és energetikai fejlesztések
o a település zöldfelületeinek, parkjainak megújítása, fásítással, cserjésítéssel, különös
figyelemmel a tavak környezetére;
o középületek folyamatos, minél teljesebb körű energetikai korszerűsítés (az óvoda,
hivatal épület és orvosi rendelő már megvalósult, további cél a tornaterem és a
szociális bérlakások korszerűsítése);
o a szennyvízhálózat bővítése, az eddig fel nem tárt területek bevonása a hálózatba
(különös figyelemmel Bános településrészre);
o az elöregedett vízvezeték hálózat rekonstrukciója, új kút létesítése.
- Területfejlesztés
o a zöldterületek gondozása, karbantartása érdekében a szükséges géppark frissítése,
korszerűsítése (jelen dokumentum készítésének időpillanatában megvalósítása
folyamatban van);
o az önkormányzat kezelésében lévő templomok felújítása (részben már megvalósult,
de további feladatokat jelent);
o a hulladékgyűjtéssel kapcsolatos anomáliák kezelése, a szelektív gyűjtés kulturált
formáinak kialakítása;
o a saját tulajdonú bérlakás állomány bővítése a fiatalok fogadásának megteremtése
érdekében.
Az önkormányzat a fejlesztési feladatokra figyelemmel tartalék forrásokkal rendelkezik, valamint
szükség szerint ingatlanainak hasznosításából is képes forrásait növelni, s mindemellett adópolitikája
is kedvezhet a bevételek gyarapításának.

10

Jelen dokumentum készítésének időpillanatáig a Gazdasági program számos eleme már megvalósult.
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1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége
Az önkormányzat gazdálkodásának elsődleges irányelve, hogy a településfejlesztés során elsősorban
azon igények kerüljenek előtérbe, melyek az önkormányzat által ellátandó alapvető
településüzemeltetési- és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak.
Mindezen túl a község településfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzése, hogy az önkormányzati vagyon
gyarapodjon, ezért a fejlesztések finanszírozását zavartalan működés mellett kívánatos biztosítani,
valamint a beruházások kapcsán törekedni kell arra, hogy azok fenntartása, üzemeltetése az
önkormányzat gazdálkodását hatékonyabbá tegye.
Orfű község önkormányzata a településfejlesztési koncepció készítésével összefüggésben a
lakosság körében is közzétette szándékát a koncepció megalkotására.
A település jövőjét, fejlődését és fejlesztését szolgáló településfejlesztési tervek, intézkedések és
programok végrehajtását az önkormányzat az alábbi alapelvek mentén kívánja megvalósítani:
- település népességmegtartó erejének növelése;
- településen elérhető szolgáltatások megtartása, fejlesztése;
- település arculatának és építészeti értékeinek megőrzése;
- fejlesztési elképzelések összehangolása a térségi elképzelésekkel;
- térségi kapcsolatok erősítése;
- településkép alakítása pályázati források bevonásával.
A település fejlesztési irányai tématerületek szerinti bontásban az alábbiak:
Településüzemeltetés:
- Belterületi aszfaltozott utak karbantartása: az utak folyamatos karbantartása, szükség szerinti
felújítása a biztonságos közlekedés megteremtése érdekében.
- Földutak és árkok műtárgyainak rendbetétele: az önkormányzat tulajdonában lévő földutak
karbantartása. Az árkok folyamatos rendben tartása a vízelvezetés biztosítására vízeróziónak
kitett térségben.
- Járdahálózat felújítása, karbantartása: a településen a gyalogos közlekedés biztonságos
megvalósítása érdekében a járdák folyamatos karbantartása, felújítása indokolt.
- A község vízfolyásainak rendben tartása, vízelvezetés biztosítása a település belterületén: az
időszakos, de intenzív esőzések alkalmával kialakuló havária helyzetek elkerülése érdekében.
- Parkok karbantartása, felújítása: a település belterületi részén különös hangsúllyal,
figyelemmel a turisztikai fejlesztési törekvésekre is.
- Környezetvédelem, településtisztaság: az illegális szemétlerakások csökkentése, a lakossági
önkéntes szemétszedési akciók évenkénti megszervezése a településkép javítása érdekében.
- Templomok karbantartása: az önkormányzat tulajdonában lévő értékek megőrzése
érdekében.
Közszolgáltatások:
- Az önkormányzat intézményei és az önkormányzat hivatala szolgáltatásainak a lakosság
igényeihez igazítása: Orfű,Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Kővágótöttös települések
feladatainak ellátása, a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése, az elektronikus
ügyintézés működtetése.
- Egészségügyi, szociális és gyermekjóléti ellátások igényekhez igazodó biztosítása: a
településen házi-és fogorvosi ellátás biztosított, a védőnői ellátás megfelelő keretek között
szabályozott. A szociális rendszert az önkormányzat továbbra is biztosítja és fenntartja, melyet
az igények szerint rendeleti úton felülvizsgál.
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-

Nevelési-oktatási feladatok, a közművelődés, szabadidő hasznos eltöltésé, illetve ezen
közösségi törekvések támogatása: közösségi programok szervezése, a hagyományápolás és
kulturális programok eszközeivel.
Civil kapcsolatok, nemzetiségek támogatása, nemzetközi kapcsolatok építése: a civil
szervezetek anyagi és formai, tartalmi támogatása az önkormányzat részéről, a nemzetközi
együttműködésekben rejlő lehetőségek kiaknázása.

Gazdaságfejlesztés:
- Iparterület létrehozása, kialakítása: a településen jelenleg nincs kijelölt iparterület, de a helyi
kis- és kézműves ipari tevékenységek számára szükség lenne rá. A község tulajdonában álló
földterület elhelyezkedése az ipar számára csak korlátozottan használható.
- Turisztikai kínálat bővítése, a település promotálása: az öko-, aktív-, örökség- és ifjúsági
turizmus fejlesztése, támogatása érdekében.
- Lakosság életminőségének javítása:a településen elérhető szolgáltatások minőségi
színvonalának folyamatos emelésével, a közterületek folyamatos karbantartásával, a
közfoglalkoztatás adta lehetőségek széles körű kiaknázásával.
- Gazdasági környezet és a kistérségi kapcsolatok fejlesztése: közös fejlesztések és
közszolgáltatások megvalósítása a térség településeivel és vállalkozásaival, a pályázati
források hatékony felhasználásával.
A feladatok kapcsán kiemelendő, hogy az elképzelések - legyen szó akár az utakat, közterületeket
érintő rehabilitációs beavatkozásokról, továbbá a közszolgáltatásokhoz és a gazdaságfejlesztéshez
kapcsolódó elképzelésekről - forrást igényelnek, így azok megvalósítása a település saját forrásai
mellett külső európai uniós pályázati vagy központi forrás biztosítása esetén lehetséges. A tervezett
fejlesztések megvalósulását az önkormányzat célzott szakmai- és politikai lobby tevékenység
folytatása mellett, önerő biztosításával segítheti a leghatékonyabban.
A legnagyobb forrásokat megmozgató EU-s fejlesztések a közintézményekhez kötődnek. Az
Önkormányzat a 2007-2013 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusban forrást nyert az orfűi belterületi
csapadékvíz elvezető árkok rendbe tételére, amelynek keretében a Cseralja utcában került sor
beavatkozásokra 10,7MFt értékben. Ugyancsak ebben a ciklusban került sor a Malom
látogatóközpont kialakítására, melyre az önkormányzat mintegy 447 M Ft-ot nyert el. Az
Önkormányzat kiemelt feladatként kezelte és kezeli jelenleg is a tulajdonában lévő ingatlanok
energetikai korszerűsítését, állagmegóvását. E tárgykörben mintegy 61 M Ft-ot nyert el az
Önkormányzat a hivatal épületének, az orvosi rendelőnek, valamint az óvodának a korszerűsítésére.
Ugyancsak a településüzemeltetési feladatokkal együtt járó kiadások racionalizálását szolgálta a
napelem park kialakítása 36 M Ft támogatással. Az időszak kiemelt fejlesztése volt az Aquapark
kialakítása, melyre a „Baranyai Élménykörút” projekt keretében került sor. Az öt elemből álló, hat
partner bevonásával és négy településen megvalósuló termékcsomag teljes költségvetése közel 1,8
Mrd Ft volt. A turisztikai feladatok mederben tartására alakult meg ugyancsak pályázati támogatással
az Orfű Helyi Desztináció Menedzsment Szervezet, melynek kialakítására és működtetésére 87 M Ftot nyert a település.
A 2014-2020. programidőszakban elnyert további források közül kiemelendő a 96MFt támogatással
megvalósuló Malom múzeum fejlesztése. Sor kerül továbbá az Önkormányzat informatikai
hálózatfejlesztésére (5,9 M Ft), valamint a Pécsi-tó műtárgyainak fejlesztésére(12,7 M Ft) is. Fontos
tartalmi elem a Bánoson megvalósuló szennyvízhálózati fejlesztés, melyhez 101,7 M Ft támogatást
nyert el az önkormányzat. Hasonlóan fontos eredmény az úthálózat fejlesztéséhez és
karbantartásukhoz szükséges gépek beszerzésére elnyert 63,2 M Ft támogatás. 50 M Ft
támogatással megvalósul a helyi piac fejlesztése és helyi termék bolt kialakítása is. Mindezek mellett
az önkormányzat számos, a közösség összetartozását, az ezt támogatni hivatott programok és
intézmények fejlesztését célzó forrást nyert el mintegy 65 M Ft értékben, és további 250 M Ft-ot a
Pécsi kistérség több önkormányzatával közösen megvalósításra kerülő projekt keretében.
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Az önkormányzat településfejlesztési intézményrendszere
A településfejlesztési feladatokat Orfűn elsődlegesen az önkormányzat látja el. A feladatok részben a
polgármester, illetve a képviselő testület hatáskörébe tartoznak. A községönkormányzata
képviselőtestületének12/1995.(VI.26.) számú, a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
rendelete alapján külön bizottságot a testület e célra nem hozott létre és tanácsnokot sem jelölt meg
e hatáskörben.
Mindemellett az önkormányzat szorosan együttműködik a településen jelenlévő, a különböző
turisztikai attrakciókat működtető, illetve a programok szervezésében élenjáró entitásokkal, így az
Orfűi Turisztikai Egyesület helyi TDM szervezettel, továbbá a Pécsi-tó kezelési feladatait ellátó Pécsitó Nonprofit Kft-vel. Utóbbi a tavon és annak környezetében zajló rendezvények, programok
bejelentése, egyeztetése tekintetében megkerülhetetlen szereplő. A TDM szervezet segíti a
településen megrendezésre kerülő programok szervezését, melyeket a vállalkozók, civil szervezetek
és az önkormányzat kezdeményez. Orfűn példa értékű a három szektor együtt működése mind a
fejlesztések, mind pedig a beruházások vonatkozásában.
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Sok magyarországi települési önkormányzathoz hasonlóan Orfű Község Önkormányzatának sem áll
rendelkezésére olyan eszköz, mely a gazdaság fejlesztését hatékonyan támogatná. Mindez azzal
együtt is igaz, hogy a korábbiakban részletezett települési Gazdasági program legfontosabb átfogó
célja a gazdaságos, költséghatékony településüzemeltetés megvalósítása, illetve a turisztikai
funkciókból adódó kihívásoknak való megfelelés.
Fentiek érdekében az Önkormányzat tudatosan és folyamatosan tartalékot képez költségvetésében
a fenti feladatok ellátására és megvalósításuk finanszírozására, s a beruházások alkalmával
folyamatos konzultációt folytat a helyi lakosokkal, civil és gazdasági szervezetekkel, ahol célja a
helyben élő és tevékenykedő szereplőkkel közös falufejlesztés megvalósítása.
A település adópolitikája tekintetében alkalmazza azon adóztatási formákat, melyeket a jogszabály
számára biztosít. Ennek megfelelően a helyi adókról szóló 11/2015. (IX.01.) önkormányzati rendelet
alapján a településen a vagyoni típusú adók tekintetében az építményadó és a telekadó, a
kommunális jellegű adók tekintetében a magánszemélyek kommunális adója és az idegenforgalmi
adó, továbbá a helyi iparűzési adó került bevezetésre. 2018. évben az önkormányzat a helyi adókból
közel 88,6MFt bevételt tervez, melyet a település elsősorban a hatékony település üzemeltetés
megvalósítására, az alapinfrastruktúra fejlesztésére, korszerűsítésére, továbbá a turisztikai célok
megvalósítására (pl. pályázati önerő biztosítása, tervezési feladatok) fordít.
Építményadó esetén az adó alanya az önkormányzat illetékességi területén lévő bel- és külterületi
lakás és nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész tulajdonosa. Az adó mértéke hat övezeti
besorolás szerint 385-270,- Ft/m2 között változik. Magánszemélyek tulajdonában lévő üzlet, műhely,
vendéglátóegység rendeltetésű nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 500 Ft/m², míg
egyéb nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész után 110 Ft/m² az adó mértéke. Jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek jogi személyiséggel
nem rendelkező egyesülése, tulajdonában, használatában lévő nem lakás céljára szolgáló épület,
épületrész után 500 Ft/m², míg ezen építményekhez tartozó egyéb építmények után 220 Ft/m² az adó
mértéke.
Telekadó esetén az adó alapja a telek m²-ben számított területe. Magánszemélyek tulajdonában
/használatában/ lévő telek esetében a rendelet 9. § (2) bekezdésében foglalt mentesség felett 500
m²-ig 30 Ft/m², 500 m² feletti telekrészre 15 Ft/m² az adó mértéke. Nem magánszemélyek
tulajdonában, használatában lévő telek esetén a 9. § (2) bekezdésében foglalt mentesség
figyelembevételével 5000m²-ig 90 Ft/m², 5000m² felett 15 Ft/m² az adó mértéke.
A kommunális adó terheli azt, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély
tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó mértéke lakás céljára szolgáló épület,
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épületrész vagy lakásbérleti jogviszony esetén évi 1500,- Ft, egyéb építmény esetén adótárgyanként
évi 750,- Ft.
Idegenforgalmi adó kötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az
önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. Személyenként és
vendégéjszakánként főszezonban /V. 1-től IX. 30-ig/ 350 Ft/fő/éj, főszezonon kívül 200 Ft/fő/éj.
A vállalkozásokra vonatkozó iparűzési adó mértéke az adóalap2 %-ban, ideiglenesen végzett
tevékenység esetén 2.000.- Ft naptári naponkénti mértékben került meghatározásra. Mentes az adó
alól az az Orfűn állandó jellegű vállalkozási tevékenységet végző adóalany, akinek/amelynek
vállalkozási szintű adóalapja nem éri el az évi 1,5MFt-ot.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
A település lakosságának munkanélküliségi rátája hosszabb távon visszatekintve kedvezőbb, mint
akár az országos, de különösen a régiós vagy megyei mutatók, és szorosan korrelál a járás
számadataival. A lakosság egy jelentős része a környező városi rangú településekre, elsősorban
Pécsre ingázik, másfelől viszont figyelembe kell venni, hogy a településen jelentős számban élnek
inaktív keresők (pl.: nyugdíjas).
A település hivatala, illetve intézményei „Orfű Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (I.29.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” c. rendeletében rögzítettek
szerint 38 főt foglalkoztattak. A település esetében a közszolgáltatások működési struktúrája nem
eredményez kapacitáshiányt, így e területeken a foglalkoztatottak létszámának bővülése nem
várható.
A közfoglalkoztatásban résztvevők számáról az alábbi táblázat ad tájékoztatást:
Közfoglalkoztatásban résztvevők havi átlagos létszáma
Orfű
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása
Országos közfoglalkoztatási program támogatása
Járási startmunka mintaprogram támogatása összesen
- Mezőgazdaság
- Belvízelvezetés
- Mezőgazdasági földutak karbantartása
-Bio- és megújuló energiafelhasználás
- Belterületi közutak karbantartása
-Illegális hulladéklerakók felszámolása
- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás
Mindösszesen

2013.

2014.

2015.

2016.

2018.
1-9 hó
22
13
9
4

2017.

4
9

7
9

15
9

24
8

18
4

7
-

-

-

-

3
2
5
3
31

4
3
22

23

32

30

17

forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu/

Az önkormányzat elsősorban közvetett eszközökkel, ugyanakkor hangsúlyosan, igényeikre ügyelve
támogatja a helyi vállalkozásokat céljaik elérésében, melynek hátterében a foglalkoztatás bővítése
áll.
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti
vagyonnak minősül. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak értelmében, a
vagyon hasznosítása elsősorban a közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése érdekében kell, hogy
történjen.
A település vagyonkatasztere alapján az önkormányzat tulajdonában összesen 846 db ingatlan van,
melynek egy része a forgalomképtelen törzsvagyonba tartozik (belterületi köves és külterületi földutak,
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árkok, vízfolyások, közterületek), további része korlátozottan forgalomképes (óvoda, általános iskola,
háziorvosi rendelő, faluház, hivatal épülete stb.), míg további elemei a forgalomképes üzleti vagyon
kategóriába sorolhatók (szántó, erdő, gyep, beépítetlen területek, lakóingatlanok).
Orfű Község Önkormányzata Képviselőtestületének5/1994. számú önkormányzati rendelete
értekezik az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére,valamint az
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról. A rendelet részletesen tartalmazza a lakás- és
helyiségbérlet létrejöttének, megszűnésének, valamint a lakások és helyiségek elidegenítésének
szabályait. A helyiségbérlettel kapcsolatos jogviszonyokban a bérbeadói jogokat a Képviselőtestület
gyakorolja. A Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet az Önkormányzat tulajdonában lévő,
bérbeadás útján hasznosítható helyiségekről. A helyiség bérleti díját, illetve – licitálás esetén – az
induló licit-díjat a Képviselőtestület esetenként állapítja meg. A megüresedő lakásoknak éves
átlagban 50 %-át a szociálisan rászorulók részére kell bérbe adni.
Orfű Községi Önkormányzat Képviselő-testülete8/2009.(VIII.31.) számú rendelete szól a lakáscélú
támogatásról, melynek keretében a Képviselőtestület a község területén lakó vagy letelepedni kívánó,
szociális szempontból rászoruló családok részére:
a/ lakás megszerzéséhez,
b/ új lakás építéséhez,
c/ meglévő lakás bővítéséhez,
d./ ivóvíz, szennyvízvezeték, fürdőszoba, illemhely kialakítására, ha azokkal a lakás nem
rendelkezik,
e./ az utcaképet rontó külső homlokzat és tetőszerkezet felújítására,
f./ életveszélyes, egészségre veszélyes állapot megszűntetésére, az épület állékonyságának
javítására,
g./ helyi védettség alatt álló épület helyi előírásoknak megfelelő felújítására,
h./ elemi csapás okozta károk helyreállítására, amennyiben azokat a kérelmező biztosítása nem
fedezte,
d/ természeti katasztrófa, káresemény miatti lakásfelújításra
egyszeri alkalommal támogatást állapíthat meg. A támogatás keretében a képviselő-testület –
kérelemre – 110.000 Ft-ig terjedő vissza nem térítendő, és további 200.000.- Ft-ig visszatérítendő
támogatást nyújthat kamatmentes kölcsön formájában.
1.10.6. Intézményfenntartás
A járási rendszer újbóli, 2013. január 1-jével történő bevezetése kapcsán az önkormányzatok feladatellátási és finanszírozási rendszere is jelentősen átalakult. Az államigazgatási feladatok jelentős
többsége a járási kormányhivatalokhoz került, így az önkormányzatoknál maradó feladatokat
leginkább a helyi igazgatási- és településüzemeltetési célok alkotják.
Orfű önkormányzat fontosabb intézményei:
- Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha (Orfű, Széchenyi tér 22)
- Fekete István Általános Iskola (Orfű, Ady Endre u. 6) közös fenntartású intézmény
- Közös Hivatal épülete (Orfű, Széchenyi tér 1)
- Faluház (Orfű, Széchenyi tér 1)
- Orfűi Malommúzeum (Orfű, Füzes Antal sétány 3)
- Orvosi rendelő (Orfű, Ady Endre u. 3)
- Orfűi Turisztikai Egyesület Tourinform Irodája (Orfű, Széchenyi tér 1)
- Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Orfűi területi iroda (Orfű,
Széchenyi tér 1)
- Pécsi Agglomerációs Társulás Szociális Alapszolgáltatási Központ mikrotérségi (Abaliget,
Husztót, Kovácsszénája, Orfű) központja (Orfű, Ady Endre utca 8.)
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1.10.7. Energiagazdálkodás
A település energiaellátása alapvetően elektromos árammal történik, de a vezetékes gáz kiépített, így
fűtés, főzés tekintetében a település ingatlanjai esetében a csatlakozás megoldott. Az említett
energiahordozók mellett jelen vannak a hagyományos energiaforrások (pl.: fa) is.
Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek mindegyike energetikai jellemzők szempontjából
kedvező képet mutat, jellemzően felújított vagy felújítás előtt áll, többségük energetikai korszerűsítése
(pl.: szigetelés, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer fejlesztése, napelemes rendszerek telepítése stb.)
megoldott.
A közelmúltban történt, jelenleg is zajló,illetve tervezett korszerűsítési beavatkozások az alábbiak:






Orfűi Fekete István Óvoda – 2015.
o 3 kW-os rendszerben napenergia hasznosítás, szigetelés, nyílászárok cseréje
Fekete István Általános Iskola
o pályázat folyamatban van, a terv napenergia hasznosításra, fűtés korszerűsítésre,
szigetelésre, nyílászárok cseréjére szól
Közös Hivatal és a Faluház, valamint a Konyha közös épülete – 2018.
o 2 kW-os rendszerben napenergia hasznosítás, fűtés korszerűsítés, kazáncsere,
szigetelés, nyílászárok cseréje, a konyha teljes felújítása
Orvosi rendelő felújítása(Orfű, Ady Endre u. 3) – 2015.
o napenergia hasznosítás, fűtés korszerűsítés, kazáncsere, szigetelés, belső felújítás
48 kW teljesítményű napelempark kialakítása – 2015.
o a park a közeli szennyvíztelep energia ellátását biztosítja

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások
Az 1.7.2, 1.10.2, 1.10.6, 1.10.7. pontok részletesen szólnak Orfű megközelíthetőségéről, az
életminőséghez tartozó lakhatási, közművesítettségi, hulladékgyűjtési -és szállítási, az alapellátást
biztosító kereskedelmi, szolgáltatási és vendéglátási helyzetről.
Az önkormányzat az oktatáshoz, művelődéshez, egészségügyhöz, szociális ellátáshoz, turizmushoz
kapcsolódó intézményekkel rendelkezik.
A településüzemeltetéshez tartozó utak, járdák, vízfolyások, műtárgyak folyamatos karbantartása és
fejlesztése mellett kiemelt programként szerepel a parkok gondozása, a megújuló energiák
alkalmazása, a környezetvédelem, a településtisztaság, a településkép figyelemmel kísérése.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1. Természeti adottságok
A település a Magyarország tájainak rendszertani felosztása szerint a Dunántúli-dombság nagytáj
(makrorégió), a Mecsek és Tolna-baranyai dombvidékközéptáj (mezorégió), ezen belül a
Mecsekvidék kistájcsoport (szubrégió) területén helyezkedik el, itt két kistáj (mikrorégió) területét
érinti, az egyik a Mecsek-hegység, a másik a Baranyai-Hegyhát kistáj. A két kistáj határvonala a
vizsgált Orfű település területét két egymástól eltérő területté osztja.
A Mecsek-hegység északi határvonala mellett helyezkedik el Bános, Mecsekrákos és Orfű
településrészek, a Baranyai-Hegyhát kistáj délnyugati szegletében pedig Tekeres és Mecsekrákos
településrészek.
A Mecsek-hegység kistájra jellemző a DDNY-ÉÉK-i csapású alacsony- és középhegység, kiemelkedő
csúcsok a Jakab-hegy, a Tubes, Misina és a Zengő. Alapkőzete paleozóos alapzatú, jórészt
mezozóos kőzetek. A 450-470 m-es hegységperemeken abrázióval átformált szint alatt egy tektonikus
mozgásokkal különböző magasságúvá formálódott alsópannóniai abráziós felszín található 250-380
m között több szintben. Jellemző formatípusok a hegylábi félsíkok és törmelékkúpok, a pleisztocén
völgyvállak rendszere a nagyobb völgyekben, pld. az Orfűi-víz mentén. A tájhatáron sok karsztos
képződmény lelhető fel, az Abaligeti-barlang, az orfűi Vízfő forrás mögötti barlangok. A karsztplatókon
sok dolina található, a platókhoz csatlakozó miocén agyagos felszíneken csuszamlásos formák
jellemzőek. A hegység átlagos reliefe 110 m/4km2, a peremi részeken és egyes völgyszakaszok
mentén 250-300 m/km2. A kiterjedt platórészek és geomorfológiai szinteken a relief alig több mint
50m/km2. Ásványi nyersanyag a kistájon részben kitermelt fekete kőszén.
A Baranyai-Hegyhát a 250-300 m átlagmagasságú dombsági felszín. A kristályos alapzatra települt
másodidőszaki karbonátos kőzeteken és andezit vulkánosság termékein kívül számottevő laza,
miocén-pliocén agyagos, homokos összletek jelentik az alapkőzet rétegeit. Ásványi nyersanyag az
andezit és dolomit.
A Mecsek-hegység kistájra jellemző területhasznosítás az erdő 66,5%, szántó 18%, a BaranyaiHegyhátra jellemző az erdő 46%. a szántó 40% aránya.
Mindkét kistáj éghajlata közel azonos, mérsékelten meleg és mérsékelten nedves, évi
napfénytartam2000-2080 közötti, nyáron 800-820 óra, télen 200-210 óra közötti., téli napfényes órák
száma 10%-an magasabb, mint a környező sík és dombvidéken.
A Mecsek-hegység kistáj hőmérsékleti évi átlaga 10,0°C körüli, magasan fekvő területeken 9,5°C
körüli, de a csúcsokon a 9,0°C-ot nem éri el. A nyári félév hőmérséklete 16,0-16,5°C a magasabb
területeken 15,5°C alatt marad. A Baranyai-hegyhát évi középhőmérséklete 9,5°C körüli, a
tenyészidőszak középhőmérséklete 16,5-17,0°C, az évi hőmérsékleti maximumok átlaga 32,0-33,0°C
közötti.
A Mecsek-hegység évi csapadékmennyisége 680-730 mm közötti, tenyészidőszakban 420-450 mm
közötti. A Baranyai-hegyhát évi csapadéka 710-750 mm, vegetációs időszakban 420-430 mm körüli.
A gyakori szélirány Mecsek-hegység kistájon ÉNY-i, átlagos szélsebesség magasabb helyeken eléri
az 5 m/sec-ot, a völgyekben 3,0-3,5 m/s értéket. A Baranyai-hegyhát átlagos szélsebessége 3,0 m/s
körüli.
Orfű település Mecsek-hegység kistájra eső részén a vízgyűjtő terület befogadó vízfolyása az Orfűi
patak, mely a Kapos folyóba vezeti a felszíni vizeket. A területet a karsztos jelleg jellemzi, a források
a felszín alatti tározók túlfolyásai. A karsztos jellegből adódóan a források vízhozama szélsőséges
értékeket ér el, az Orfűi- források vízhozama 0,3-51 m3/p közötti. A felszín alatti vizek a karszt- és
rétegvíz típusba sorolhatók, összefüggő talajvízszint hiányzik. A Baranyai-hegyháton összefüggő
talajvízszint csak a völgyekben alakult ki, 4-6 m mélységben.
Mindkét kistáj a Pécsi flórajárásba (Sopianicum) tartozik, elterjedt potenciális erdőtársulások a
cserszömörcés karsztbokorerdők (Querco pubescenti-Cotinetum), a molyhos kocsánytalan tölgyesek
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(Quercetum pubescenti-petraeae), a gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeae
Carpinetum mecsekense). A Mecsek-hegység kistájon még a mecseki bükkösök (Fagetum silvaticae
mecsekense) elterjedt. E kistájra jellemző fajok a szelidgesztenye (Castanaea sativa), a kaukázusi
zergevirág (Doronicum orientale), a pünkösdi rózsa (Peaonia officinalis ssp. banatica), a peremizs
(Inula spiraeifolia), a sziklai ürüm (Artemisia alba ssp. saxsatilis), a majomkosbor (Orchis simia). A
Baranyai-hegyhát jellemző társulásai a sziklafüves lejtősztyepek (Caricetun humilis), a sziklagyepek
(Festuco-Brometum erecti), a gyöngyvesszős cserjések (Spiraeetum mediae), sajátos lágyszárú fajok
az olaszmüge (Asperula taurina), rozsdás gyűszűvirág (Digitalis ferruginea), az illatos hunyor
(Helleborus odorus), a majomkosbor (Orchis simia), az aranybaraboly (Chaerophyllum aureum), a
kékcsillag (Jasione montana).
A Mecsek-hegység kistájon kizárólag erdőtalajok alakultak ki, legnagyobb kiterjedésben
agyagbemosódásos barna erdőtalajok fordulnak elő, jellemző erős víztartó képesség, kémhatásuk
erős savanyú.
A Baranyai-hegyháton lévő talajok zömében agyagos, illetve löszös üledéken kialakult
agyagbemosódásos barna erdőtalajok, savanyú kémhatásuk mellett erős víztartó képesség jellemző.
A jelenlegi felszíni talajtakaró jellemzőit a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által kiadott
Magyarország felszíni földtani térképe jól mutatja.

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat
Egy település környezetének alakulását leginkább a területhasználat változásában tudjuk a
legszemléletesebben végigkövetni. A településen lakók számának növekedése a hasznot hozó,
megművelhető felületek növekedését vonja maga után, valamint a lakott területek nagyságának
növekedésében lehet nyomon követni.
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Az I. katonai felmérésen, mely 1763-1787 közötti
állapotot tükrözi, az akkori területhasználatot
lehet leolvasni. A mai Orfű település részét
képező településrészek még önálló települések,
közvetlen környezetükben a fennmaradáshoz
elengedhetetlen
optimális
területhasználat
olvasható le. A völgytalpakon lévő üde talajokon
a rét, völgyoldalakon szántó művelés jellemző.
A belterületek mellett kertek, távolabb legelő és
a meredekebb lejtőkön erdő borítja a felszínt. A
térképen léptékénél és rendszerénél fogva a
jelenlegi településhatárt nem tudtuk pontosan
jelölni, lényeg a területhasználat ábrázolása.

ARCANUM

Az 1806-1869 között készült II. katonai
felmérésen már részletesebben ábrázolt
területhasználat
látható,
megjelennek
a
gyepterületek, elkülönül a szántó, valamint a
település
lakott
részének
bekövetkezett
növekedése pontosabban látható. Kirajzolódnak
az összefüggő szántóterületek mellett a
hatalmas erdőterületek,a vízfolyások mentén a
működő vízimalmok fel- és alvíz csatornáikkal
együtt.
A völgyekben rétek és az erdőfoltok között
legelőterületek vannak, a kettő között terülnek el
az értékes szántóterületek.

ARCANUM

Körvonalazódik az optimális terület-használat,
összekötő kapocs az Orfűi vízfolyás mélyvonala.

Az 1869-1887 években készült harmadik katonai felmérés térképén részletesen ábrázolják a
terepalakulatokat, a katonai szempontból fontos objektumokat, vízfolyásokat, átkelő helyeket és
útvonalakat. A közelmúlt területhasználatát hűen ábrázolják, jelentős változás még nem látszik. A
települések önállóan gazdálkodnak, kicsik, a községhatárban minden feltétel megtalálható és a
használat elkülönül.
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A jó minőségű szántóföldek a település gazdagodásának feltételeit adják, a lassan növekvő
települések mellett a kert és gyümölcstermesztő területek is növekedtek.
A nagykiterjedésű erdőterületek a meredek felszínt borítják, közöttük foltokban vannak
legelőterületek, a szántók a kisebb hajlású felületeken találhatók, míg a rétek a mélyfekvésű, vízfolyás
menti területeken fordulnak elő. A temetők részben már a mai helyükön vannak.
A település külterületének – belterületen kívüli területek – jelenlegi földnyilvántartásban szereplő
területhasználatot ábrázoltuk a mellékelt térképlapon, mely a jelen területhasználattól eltér. A
földnyilvántartás nem követi az aktuális területhasználatot, jelentős eltérés a művelési ágakban
található.

A település egészét tekintve kedvező arány az erdőterületek 62,40 %-a, a nyilvántartott legelőterület
11,03% aránya is. Ha a belterületbe eső vízfelület nagyságát a település egészéhez viszonyítjuk,
akkor a vízfelületek aránya közel azonos a belterületével, 16,81%.
1.12.2.2. tájhasználat értékelése
A tájhasználat időbeni változását követve megállapítható az, hogy az 1700-as évek közepe, 1800-as
évek óta a területhasználat egyes művelési ágakat figyelembe véve jelentős változás nem következett
be. A fő területhasználati csoportok kialakultak, a változás üteme lelassult. A belterülethez közeli
kertek, legelők, rétek lassan beépültek. A fő közlekedési útvonalak megmaradtak, meghatározó
elemei lettek a településszerkezetnek.
A település számára jelentős változás kezdetét jelentette két tényező: az Orfűi patak nyomvonalára
tervezett tavak, valamint az önálló települések Orfű néven való egyesülése.


Az 1960-as években született meg az orfűi mesterséges tavak koncepciója. Az Orfűi-patakra
felfűzve elsőként a 11 hektár területű Orfűi-tó készült el 1962-ben, ezt követte 1966-ban a 72
hektáron elhelyezkedő Pécsi-tó, majd a 28 hektáros Herman Ottó-tó (és 1970-ben
a Kovácsszénája mellett található Kovácsszénájai-tó).



A Pécsi-tó körül fekvő falvak közül Mecsekrákost 1969. január 1jén, Mecsekszakált és Tekerest 1975. január 1-jén, Bánost 1979. január 1-jén csatolták
Orfűhöz.
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Az egyesített település számára az addig hagyományos gazdálkodási forma megváltozott, ami a
tájhasználatban is változást jelentett, az idegenforgalom, az üdülés lett a kiszemelt cél. Az addig
önálló települések, mint településrészek megváltoznak, a meglévő településmagvak mellé új, már
üdülési céllal épülnek épületek. Az állandó lakosság mellé a hétvégi, vagy időszakos jelenléttel a
pihenni vágyók jelentős száma megjelenik.
A településrészek mellett új telekosztások jelennek meg, a kertek a beépített területek mellett jelennek
meg. Az addig nem jellemző szőlő és gyümölcsös művelés növekedik, az állattartás csökkenése miatt
a legelőterületek lassan csökkennek, illetve a szántóterületek átalakulnak a kedvelt lovaglás
térnyerésével legelővé.
A sajátos területhasználat értékének megőrzésére jelentős lépés volt a Nyugat Mecsek tájvédelmi
körzet kialakítása, az erdőterületek jelentős részének elsődleges rendeltetése a gazdasági helyett
védelmi rendeltetésűvé változtatása.

Az állami földnyilvántartás alaptérképét összevetettük a jelen állapottal, felhasználva a 2013-ban
készült űrfelvételeket, azt tapasztaltuk,hogy a jelenlegi területhasználat sok helyen eltér a földhivatali
nyilvántartást tükröző térképen jelölt művelési ágaktól. Jellemzően a legelőterületek beerdősültek, a
rét művelési ág pedig alig található. Felmerül annak a lehetősége, hogy a művelési ágak változását
nem követi a földnyilvántartások változása, pontosabban a művelési ág megváltoztatása engedély
nélküli, a művelési ág változás költsége nem kerül befizetésre. A tájhasználatban jelentős művelési
ágak változása egy trendet jelent, az erdőterületek növekedése kedvező az üdülési céllal, a
szántóterületek, a legelőterületek csökkenése kemény és gondolatébresztő jelzés a tájhasználat
változására.
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A táj szerkezetének, a táj használatának tükröződése a
művelési ágak sokasága, egymásmellettiségének harmonikus
együttese. Az ebben a harmóniában történő változás
módosíthatja a meglévő tájképet, ugyanis a tájkép a
területhasználat módjának tükröződése. Tájképvédelmi
szempontból védendő területek kijelölése eddig két tervezési
szinten történt, ebbe az övezetbe tartozó területeket az
Országos Területrendezési Terv, valamint a megyei tervek
pontosították.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetét a jelenleg hatályos OTrT kijelölte, az egész település
ebbe az övezetbe tartozik, az OTrT felülvizsgálata folyamatban
van, reméljük a módosítás után is az egész település ebben az
övezetben marad.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetébe olyan területek tartoznak, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az
emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult táj látványa sajátos és
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.
1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.(X.8.)
Korm. rendelet a Natura 2000 területekhez tartozó kiemelt jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok
megőrzéséhez szükséges előírásokat megállapította. A rendelet különleges madárvédelmi területek,
jelölt Natura 2000 területek, jóváhagyott Natura 2000 területek és különleges természetmegőrzési,
illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési kategóriákat állapított meg. A rendelet értelmében a
Natura 2000 területek fenntartásának célja az azokon találhatófajok, élőhelytípusok megőrzésének,
fenntartásának, helyreállításának biztosítása. Fontos, hogy a kijelölt területeken a fenntartást nem
veszélyeztető, kijelöléskor jogszerűen folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. A Korm.
rendelet felsorolja az érintett élőhelytípusokat.
A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 8.§-a
tartalmazza,többek között:
„A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az
engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely a
terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. A védett természeti területnek nem minősülő
Natura 2000 területen a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség engedélye szükséges:
a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;
b) a terület helyreállításához;
c)28 az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény29, valamint a fás
szárú energetikai ültetvényekről szóló kormányrendelet30 hatálya alá nem tartozó fa,
facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez, kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az
üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal
történő kivágását;
d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény
rendezéséhez, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete kihirdette az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek listáját. Orfű
települést a rendelet 1. mellékletében felsorolt Mecsek (HUDD10007) különleges madárvédelmi
terület, a 4. mellékletében felsorolt Mecsek (HUDD20030) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület érinti. A jogszabály a területhasználat korlátait is felsorolja. Az érintett terület a település
egészének közel 54,14 %-át érinti. A területet az alábbi térképeken jelöltük.
Mecsek (HUDD10007):

1588,3427 ha

49,40%

A

különleges
madárvédelmi
területek kijelölésének
célja a természetes
élőhelyek megtartása,
a 2009/147/EK európai
parlament és tanácsi
irányelvnek
való
megfelelés.
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Mecsek (HUDD20030):

1740,8085 ha

54,14 %
A kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területek
kijelölésének
természetvédelmi
célkitűzése a területek jelölése alapjául szolgáló
élőhelytípusok,
valamint
fajok
kedvező
természetvédelmi
helyzetének
megőrzése,
fenntartása helyreállítása, valamint a 92/43/EGK
tanácsi irányelvben foglaltaknak való megfelelés.

Országos jelentőségű természetvédelmi terület:
 Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvényben foglalt felhatalmazás alapján a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter 4/2009.(IV10.)
KvVM rendeletével kihirdette a Nyugat-Mecsek
Tájvédelmi Körzet megalakítását. E rendelet 1. sz.
melléklete felsorolja az érintett településeket és azok
helyrajzi számát melyek a tájvédelmi körzethez
tartoznak, a 2. sz. melléklet pedig a tájvédelmi körzet
fokozottan védett területeinek ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számait.
A települést érintő területe 1657,1956 ha mely a
település területének 51,54 %-a. A védetté
nyilvánítás célja a Nyugat-Mecsek változatos
geológiai értékeinek, a felszíni és felszín alatti
karsztformáknak,
az
egyedülálló
mecseki
növénytársulásoknak, az itt élő védett növény- és
állatfajoknak, a karsztvidék és környékének
kultúrtörténeti és tájképi értékeinek hosszú távú
megőrzése, valamint az erdőben zajló természetes
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folyamatok kutatásának, megfigyelésének, továbbá a természetközeli módon végzett
erdőgazdálkodást megalapozó gyakorlati ismeretek megszerzésének elősegítése.
A tájvédelmi körzet területén a gazdálkodás a természetvédelmi kezelési terv előírásaival egyezően
folytatható akkor, ha az, az értékek megőrzését, fennmaradását nem veszélyezteti. A rendelet 5. sz.
melléklete felsorolja a természetvédelmi kezelési terv fontosabb szempontjait, feladatait.
A TK területéből javasoljuk a 0300 hrsz út kivételét, mert csak kis szakaszon érintkezik a TK
területével, valamint az 545 hrsz út megosztását, mert indokolatlan kötöttséget jelent a tulajdonos
önkormányzat számára.


Természeti értékek

A természeti érték és terület kiemelt oltalma védetté nyilvánítással jön létre. Azonban vannak olyan
értékek, melyek a törvény erejénél fogva védettek, ezek „ex lege” védettek, és országos jelentőségű
értékeknek felelnek meg.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) szakasza a törvény erejénél fogva védett
értékeket felsorolja, ezek: valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. A
településen eddig nyilvántartott értékek közül a források, víznyelők, láp és barlang található. A DD237
jelű láp a TK határvonalán belül helyezkedik el, fennmaradását a kezelési terv előírásai biztosítják.


Természeti terület

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 15.§-a rendelkezik a természeti területek köréről. E
kategóriába tartozó területek körének megállapításáról szóló miniszteri rendelet nem jelent meg, de a
4.§ felsorolja a feltételeket. Ezek a védett, Natura2000, stb. csoportba soroltak, védelmük ebből a
szempontból adott.


Helyi jelentőségű természetvédelmi terület

Orfű település területén az alábbi, helyi jelentőségű természetvédelmi területeket találunk:
- Sárkány-kút és környéke, melyet 851/1952. (XI. 13.) sz. Országos Természetvédelmi Tanács
határozata védetté nyilvánította. (2009-óta a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része.)
- Vízfő-forrás és Sárkány szakadék, melyet 30/1972. (III. 29.) VB. határozat nyilvánította
védetté. (2009-óta a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része.)
- Herman Ottó-tó, melyet 391/1971. (III. 18.) sz. Országos Természetvédelmi Tanács
határozata védetté nyilvánította
A helyi védett értékek védelmének folytonosságát az Önkormányzat rendeletével tudja biztosítani, de
jelen esetben erre nincs szükség, mert részben a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része a Sárkánykút és környéke, valamint a Vízfő-forrás és Sárkány szakadék. A Hermann Ottó-tó védelmét a Natura
2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe (HUDD20030) biztosítja. Mindhárom terület
védelme magasabb kategóriába került.
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Egyedi tájértékek
Egy táj karakterét az ott található egyedi tájértékek határozzák
meg. A történelmi múlttal rendelkező tájban fellelhető értékek
felmérése és nyilvántartásba vétele megakadályozza ezeknek az
értékeknek eltűnését. A jövő számára mindenképen meg kell
tartani a kultúra, a népszokások, a területhasználat vagy a
történelmi múlt emlékeit. A területrendezési terv során figyelembe
kell venni a tájértéktár.hu felmért egyedi értékeit.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§ (3)
szakasza kimondja: „Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra
jellemző természeti érték, képződmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti,
történelmi,
kultúrtörténeti,
tudományos
vagy
esztétikai
szempontból a társadalom számára jelentősége van.”
Az egyedi tájértékek felsorolását és rögzítésnek módját az MSZ
20381 tartalmazza. Fontos, hogy a település rendezési tervében,
annak szabályozási előírásaiban ezek az értékek megóvása szabályozva legyen.
1.12.3.3. Országos ökológiai hálózathoz tartozó területek övezete
Az országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű
természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai
folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai
folyosók és a pufferterületek. A rendezési tervhez alkalmazható részletes kijelölést a megyei tervek
tartalmazzák, olyan területek jelölhetők, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli
élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. A Baranya Megye Területrendezési Terve jelenleg
felülvizsgálat alatt van, ezért csak a jelenleg hatályos terv megállapításait tudjuk felhasználni.
Az ökológiai hálózathoz tartozó területekre vonatkozó szabályok az alábbiak:
„Ökológiai (zöld) folyosó övezete
a) Ökológiai folyosók területén a természet- és
környezetkímélő Területfelhasználás javasolt
b) A területen új építmény, létesítmény, műszaki
infrastruktúra létesítése,
telepítése,
bányanyitás,
hulladékkezelő,
ártalmatlanító létesítmény vagy
bármilyen más környezetterhelő tevékenység
megvalósítása, folytatása csak
kivételesen, a külön jogszabályban meghatározott
feltételekkel, a természet
védelméhez fűződő érdekek sérelme nélkül
javasolható.
c) Meglévő gyepes területek nem fásíthatók, kivéve
a fás legelők területét.
d) Az övezetben az extenzív gazdálkodás
kívánatos.
e) Az övezetben az árkok, csatornák, utak
mentén és a táblák szélén az élővilág
fennmaradását szolgáló
fasorok, cserjesávok, erdősávok telepítése
javasolt, a meglévők fenntartása, megőrzése
mellett. „
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Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
kijelölte az ökológiai hálózat övezetét. Ez az az övezet, amelybe az
országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint
az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes,
összefüggő rendszert alkotnak. A hatályos, 1/2005.(II.21.) önk. rendelettel
elfogadott megyei területrendezési terv tartalmazza az OTRT-ben kijelölt
ökológiai hálózat övezetbe sorolt területeknek magterületbe és ökológiai
folyosóba sorolt területeit. A település rendezési tervében ezeket a
területeket, melyeket finomítva a település természeti adottságaihoz kell
igazítani, hoszútávon meg kell óvni. A magterületek és ökológiai folyosók
a település igazgatási határán átnyúlva kapcsolódnak az OTRT-ben
megjelölt hálózathoz. Látható, hogy a kijelölt magterület a védett
tájvédelmi körzet területét, a NATURA 2000 területét, valamint Orfű
település északi részének zömébenerdővel fedett részét fedi le. A
magterületeket összekötő ökológiai folyosó továbbvitelének biztosítása a
rendezési tervben megadott területhasználattal a fajok terjedését, mozgását biztosíthatják. E
folyosók továbbvitele különösen fontos a vízfolyások, vízfelületek menti területeken, ílletve a nádas
területekfolyamatos fennmaradásának biztosítása. A magterület a megyei területrendezési
tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek
tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és
életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű
fajnak adnak otthont.Az ökológiai folyosó a megyei területrendezési tervben megállapított övezet,
amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek,
élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, amelyek döntő
részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb
élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
A mellékelt, hatályos megyei terv a tórendszer nyugati oldalán jelöli az ökológiai folyosót, mely az
adatszolgáltatásban nem szerepel, reméljük az átdolgozott megyei terv már a folyosót helyesen jelöli.
A törvény által előírt, a magterületre és az ökológiai folyosóra vonatkozó feltételeket és kötöttségeket
a 2003. évi XXVI. törvény 17§ és 18§ tartalmazza:
Magterület övezete
17. §63 (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2)64 Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosítotte a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3)65
(4)66 Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
helyezhetők el.
(5)67
(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
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Ökológiai folyosó övezete
18. §68 (1)69 Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2)70 Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosítotte az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(3)71
(4)72 Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az
erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek
fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű
bányatelek nem bővíthető.
Az alábbi térképen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján
jelöltük a magterületeket és az ökológiai folyosókat. Az adatszolgáltatást kiegészítettük a
Természetvédelmi Információs Rendszer (TIR) adataival.
DDNP szerinti rendszer
OTRT szerinti rendszer

1.12.3.5. Tájrehabilitációt igénylő terület
A hatályos megyei területrendezési terv kijelölte a tájrehabilitációt igénylő
területet. E terület a bezárt bányához tartozó felszíni és felszín alatti
területeket jelölte. A település remdezési tervében e területekre javaslatot
kell tenni összhangban a megyei tervek átvizsgálása utáni
megállapításaival.
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1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
1.12.4.1 Természetvédelmi, tájvédelmi és tájképvédelmi konfliktusok és problémák
Az Orfűi tórendszer és a környék természeti erőforrásai kezdetektől fogva meghatározó szerepet
játszottak. A tórendszer, mint táji elem, mint idegenforgalmi tényező és mint vízbázis is számításba
jövő természeti erőforrás. Jelentős természeti erőforrás a környék erdeinek faállománya, melynek
nem csak gazdasági, de idegenforgalmi funkciója is kiemelkedő. Emellett a tájvédelem szempontjából
is nélkülözhetetlen, a lejtőkön lerohanó vizek megcsendesítésére illetve a talajerózió
megakadályozására, figyelemmel a karsztos területekre.
A település számára értékes a hatalmas vízfelület, mely a tájhasználat számára az erdőterületek
mellett a meghatározó elem. Az Orfűi üdülőterület fejlesztése 1961-ben kezdődött a völgy
tengelyében húzódó négy tó létesítésével. A mesterségesen kialakított üdülőhely létrehozásának
legfőbb célja a pihenni vágyó pécsi lakosság igényeinek kielégítése volt. A rekreációs övezeti funkció
mellett az érintett fogyatkozó lélekszámú községek életében is egy új fejlődési lehetőség jelentkezett
a turizmus révén. A tórendszer 1962-70 között készült el. Orfű 1971-ben, Abaliget pedig 1974-ben
belföldi üdülőközponti rangot kapott, ettől kezdve előbb a belföldi, majd később az aktív külföldi
turizmus is dinamikus fejlődésnek indult a térségben. A tórendszer és a hozzá kapcsolódó üdülési és
pihenési lehetőségek kétségtelenül a terület fő tényezőjévé váltak. A Natura 2000 területek és a
Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet e vonzerőt segíti, növeli, megtartásában jelentős tényező. A
tájhasználatnak is e tényezőt kell erősítenie.
(Tólajstrom:
Orfűi-tó: 1962-ben létesült, felülete 10,0 ha, térfogata 200 000 m3
Pécsi-tó: 1967-ben létesült, felülete 75,0 ha, térfogata 2 500 000 m3
Hermann Ottó tó:természetvédelmi terület,1971-ben létesült, felülete 29,0 ha, térfogata 295 000
m3)
Természetvédelmi és tájvédelmi szempontból elsőrendű konfliktus adódhat abból, ha a meglévő
művelési ágat engedély nélkül megváltoztatják. Ez vonatkozik a legelő és rét művelési ágú területek,
erdőterületek megváltoztatására.
Tájképvédelmi szempontból fontos az épített környezet területén a hagyományos formák és színek,
beépítésekben a kirívó elemek elkerülése. Ebben útmutató az Orfű Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(I.29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről, a településképi
kötelezésről és bírságról. Az önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete kijelölte a településképi
szempontból meghatározó területeket, a rendelet intézkedik a fakivágások engedélyezéséről és
pótlásának mértékéről is.
A természet védelméről szóló törvény szerint a táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes
felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel,
valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol a kölcsönhatásban találhatók a természeti
erők és a mesterséges, ember által létrehozott környezeti elemek. Ebből következik az, hogy a táj a
meglévő területhasználat jellegzetes megjelenése, annak tükröződése pedig a tájkép. A meglévő
tájkép az, aminek megítélése sokak számára esztétikai szempontból gyönyörűséget okoz. A
természeti adottságokhoz igazodó, optimális területhasználat az, aminek megváltoztatása elvesztheti
táj jellegzetes képét, egyszóval megváltozik a tájkép. A település topográfiai szempontból való
elhelyezkedése, a gondos, történelmi múlttal rendelkező földművelés, az erdők, gyepek
elhelyezkedése adja a település igen kedvező megjelenését, ami egyik fontos eleme a turizmus
vonzerejének.
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Éppen ezért a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a táj
természetes és természetközeli állapotát, gondoskodni kell az esztétikai adottságokat meghatározó
elemek, optimális területhasználat fennmaradásáról.
1.12.4.2 Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A településen élők a rendelkezésükre álló területeken folytatnak gazdálkodást, az üdülőtulajdonosok
a pihenés érdekében használják területüket. A földterület zömében a tulajdonukban van, részben az
üdülőket bérlik. Azt, hogy milyen művelési ágak vannak kedvező helyzetben azt az aktuális
agrárpolitika lényegesen befolyásolja. Ha az állattartás kedvező, akkor a rét és legelő művelési ágak
keresettek, más művelési ágakból az előbbiekre váltanak át. A területhasználat változásának
tendenciája azt mutatja, hogy az erdőterület folyamatosan növekszik, a szántóterület nagysága pedig
csökkenve jelenik meg. Ennek oka részben a gyepek feltörése, vagy a szántóterületek felhagyása és
a gyepterületek növekedése. Az erdőterületek növekedése az aktivitásérték növekedését is jelenti.
1.12.4.3 Biológiai aktivitásérték változása
Ezeket az értékeket a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007.(IV.3.) ÖTM
rendelet alapján bizonyítani kell. Az aktivitásérték az új területhasználat kijelölésekor nem csökkenhet.
A védett, a Natura 2000 területek, az ökológiai hálózat magterületei és folyosói, az erdőterületek, a
vízfelületek aktivitás szempontjából értékes területek. Természetesen ezek területe nem változhat, de
igen fontos lenne a legelőterületek megtartása és legeltetéssel való kezelése.

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
A zöldfelületi rendszer vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a település körül lévő erdőterületek és
a település belterülete közötti kapcsolatokat meg kell tartani, sőt a lehetőségekhez képest erősíteni
kell.A településmikroklímáját erősen meghatározzák a mélyvonalakon meglévő átszellőzési folyosók.
A vizsgálati lapon láthatóak azok a csatornák, melyek a település átszellőzését hivatottak biztosítani.
Az átszellőztető csatornák működését két adottság befolyásolja:
 az egyik a topográfiai adottságból fakadó, település felé lejtő mélyvonalak
 a másik e mélyvonalakhoz kapcsolódó, azokhoz közeli, hűvös mikroklímát adó, biológiailag
aktív felületek folyamatos megléte.
 a völgytalpakon lévő, átszellőzést nem akadályozó közterületek
A zöldfelületi rendszer alapelemein kívül jelentős klimatikus szerepe van azoknak a nem közösségi
használatú területeknek is, amelyek az év jelentős részében biológiailag aktív felületek. Ezek a
belterület melletti, jelentős fedettséggel rendelkező volt zártkerti területek. A jelentős zöldfelülettel
rendelkező intézményi területek– kis számban vannak –kiegészítik a rendszert. A település
szövetében nem elhanyagolható a belterület jelentős felületét adó telkes beépítés tömbbelső része.
Területét tekintve nem képeznek jelentős nagyságot a közterületek, és a közparkok zöldfelülete. A
közösségi találkozási pontokat a közterületek adják, ezért fontosazok használati értékének növelése.
A tömbtelkes beépítésű területek nagysága adott, ahol a területi ellátottság a telkeken belül adott. A
rendszer meglévő elemeit ki kellene egészíteni úgy, hogy az új elemek a közösségi célú zöldfelületek
legyenek. A közterületek lineáris zöldfelületi elemei – utcák fasorai – összekötő szereppel
rendelkeznek, ugyanakkor az utcakép meghatározó elemei is. A meglévő fasorok kiegészítésének
akadálya a meglévő légvezetékek. A légvezetékek eltüntetésének jelentős anyagi vonzata van, mely
nem elérhető.
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1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése
A zöldfelületi ellátottság számítását nem lehet a
nagyvárosok számításával azonos módon
értékelni. A település beépített területe, a
lakótelkek, üdülőtelkek legnagyobb hányada
hatását tekintve zöldfelületként szerepel, kivéve
a „horgásztanyák”, ahol az kezdeti igények
jelentősen megváltoztak. A kertek, fásított
felületek, mind zöldfelületként jelennek meg.
A település egész területét tekintve jelentős
területet foglalnak el az erdőterületek, a legelő és
rét művelési ágú felületek, valamint a
kondicionáló
vízfelületek.
A
zöldfelületi
ellátottságot
tekintve
jelentős
értékkel
rendelkeznek a tavak melletti közterületek, ezek
megtartása és minőségi fejlesztése célszerű,
ugyanakkor az ökológiai hálózat „folyosó”-i.
1.13.1.3
Zöldfelületi rendszer elemeinek
fejlesztési javaslatai
A település zöldfelületi rendszerének meglévő
elemeinek fejlesztését a település átszellőzését
biztosító folyosók vonalában kell megkezdeni. E
folyosók mindegyike nagyon hangsúlyos, a
település
területén
délkeletészaknyugatirányban
lévő
mélyvonal
az
átszellőzési folyosó gerince. E mélyvonalon helyezkednek el a tavak, valamint a közöttük lévő,
művelési ág szerinti „legelő” területek. A gerincvonalra csatlakoznak a kialakult mélyvonalak,
melyeken helyezkednek el a beépített felületek. Ezek az oldalsó átszellőzési folyosók, melyek
megtartása laza beépítéssel működő képesek. A település belterületén lévő biológiailag aktív
tömbbelsők (kertek) fűzére, valamint a lineáris elemek: utcafásítások szintén értékes és működő
elemek.
A zöldfelületi vizsgálati lapon feltüntettük az aktív erdő és gyep felületeket, a hatalmas vízfelületeket,
valamint a topográfiai adottságokból kialakult folyosók vonalainak hálózatát. A látható a kapcsolatok
megtartása a beépítési, fejlesztési szándékoknál fontos tényező.
A közterületeken elhelyezett és későbbiekben elhelyezésre kerülő gépjármű parkolókat az OTÉK
előírásainak megfelelően fásítani kell, ezzel is javítható a meglévő állapot. Ezekhez kapcsolódnak a
meglévő és a fásításra alkalmas utcák fasorai. Az utcafásítás program eredményei nemcsak
kondicionáló, hanem kedvező esztétikai hatással rendelkeznek.
1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
A zöldfelületi rendszer működésében fellépő konfliktushelyzetről nincs tudomásunk. A zöldfelületi
rendszer elemeinek folyamatos megléte azonban okoz konfliktus helyzeteket, különös tekintettel a
rendszer elemeinek tekintett erdő és gyep művelési ágak változásában. A változás a rendszer elemei
közötti kapcsolat megszakadását jelenti. A magas biológiai aktivitás értékkel rendelkező felületeken
folyó gazdálkodás nem tiltott, de a feltétel az, hogy a felület aktív értéke ne változzon meg.
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Azért, hogy a zöldfelületi rendszer megfelelően működhessen, az elemek közötti kapcsolatot
biztosítani szükséges. A földnyilvántartástól eltérő területhasználat – a zöldfelületi rendszert tekintve
– kedvező irányba változik. Az alacsony biológiai aktivitás értékkel rendelkező szántó területek
magasabb aktivitással rendelkező használatba kerülnek, ezzel kedvező az változás iránya.
A meglévő fasorok – mint lineáris zöldfelületi elemek – fejlesztését a légvezetékek megléte
akadályozza. A gömbkoronájú fajták előnybe részesítése ezen javít. Erősíteni kell az átgondolt
közterület fásítási programokat.
A belterületi erdők megléte fontos, egy részük védelmi rendeltetésű, a domboldalak, meredek lejtők
folyamatos védelmét szolgálják. Megbontásuk, fedettségük csökkentése nem megengedett.
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1.14. Az épített környezet vizsgálata
1.14.1. A területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A település mai szerkezetének kialakulásában a domborzati, a vízrajzi, a közlekedésföldrajzi
adottságok és természetesen a mindenkori népességszám és a települési funkciók egyaránt szerepet
játszottak.
Az egykori Orfűi patak völgyében kialakult tórendszer körül kialakított közlekedési hálózat - mely
csatlakozott a korábbi településeket is felfűző utakhoz - képezi ma az úthálózat gerincét, melyre
gyakran zsákutcákkal csatlakoznak az egyes területrészek.
Orfű közlekedési rendszere csak a közelmúltban, az Abaliget, ill. Magyarhertelend felé megépült
állami utak (6611, 6608) megépítésével vált teljessé, megszüntetve a zsákfalu jelleget.
A szerkezet sajátossága, hogy egyrészt a régi falvak közötti felületeken történt a beépítés, másrészt
az egykori falvak bővültek új területekkel.
Említésre méltó, hogy a hétvégiházas és üdülőházas területek elsődlegesen a Pécsi tó keleti és
nyugati oldalán, valamint Orfű falu nyugati részén lévő dombos területen alakultak ki és fejlődtek
napjainkig.
A község különlegessége a Pécsi tó keleti partján létrejött horgásztelep, melynek telekstruktúrája,
beépítési módja, sűrűsége a mindenkori szabályozási előírások ellenében fejlődött. A horgász
társadalomnak e különös tevékenysége országosan is hasonló jelleget mutat, létrehozva egy
„különleges építészeti karaktert”.
A településszerkezet kedvező sajátossága, hogy az egyes beépített, funkcióban változó elemek
között zöld- és erdőterületek létesültek, létrehozva egy kellemes, mozaikos tájszerkezetet.
Az Orfűi völgy korábbi 5 települése az elmúlt 60 évben úgy formálódott, kapcsolódott össze egy
egységes településsé és üdülőterületté, hogy a természeti értékek alig sérültek, ugyanakkor új értékek
keletkeztek.
A tórendszer létrehozatala előtt meglévő települések szerkezete az egykori Orfűi patakra nyíló
völgyekben szabálytalan vonalvezetésű utcákra szervezett, jórészt oldalhatáron álló beépítésű,
földszintes lakóépületekkel beépített. A tervezett részek szabályos vonalvezetésű utcákra telepített
üdülőkből, lakóépületekből állnak.
Jellegzetesen falusias karakterű településrészek (Tekeres, Orfű falu, Bános) és telepszerű
beépítések egyaránt találhatók a területen, melyek közül a falusias beépítésű területek fejlesztése a
jelenlegi karakter megőrzése mellett szükséges.
Mára az Orfűhöz tartozó tavak – különös tekintettel a Pécsi tóra – mindkét oldalról beépítettek. Míg
Orfű falu, Bános, Mecsekszakál magja és Tekeres megtartotta eredeti karakterét, Mecsekrákos
fejlődött legintenzívebben, mint lakóterület és településközpont. A tó menti területek elsődleges
funkciója az üdülés.
Részben a beépítés karakterét, részben a területfelhasználást tekintve, Orfű mára az alábbi
területegységekre bontható:
 Orfű szőlőhegy
 Orfű falu és üdülőterület
 Mecsekrákos
 Horgászfalu
 Herman Ottó utcai üdülőterület
 Mecsekszakál
 Tekeres és környéke
 Kalaphegy és környéke
 Bános
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A településszerkezet meghatározó elemei a tavak és vízfolyások, erdők és fásított területek, gyepek
(rétek, legelők), és zártkerti térségek.
1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén művelési ágak és
minőségi osztályok
Orfű ingatlan-nyilvántartási adatai szerint a művelési ágak szerinti megoszlást az alábbi táblázat és
grafikon mutatja be.
Művelési ág
Erdő
Fásított terület
Gyümölcsös
Halastó
Kert
Kivett terület
Kivett (vízfelület)
Legelő
Nádas
Rét
Szántó
Szőlő

Belterület (ha)
31,72
89,57
320,33
7,71
6,07
7,20
462,60

Külterület (ha)
1 979,43
5,11
7,56
71,08
42,30
387,94
17,61
202,02
0,56
2713,60

Zártkert (ha)
1,03
0,82
10,48
14,71
2,32
2,07
6,94
1,12
39,49

Összesen (ha)
2 012,17
5,11
8,38
89,57
10,48
406,13
42,30
397,98
25,75
216,16
1,68
0,00
3 215,69

%
62,57%
0,16%
0,26%
2,79%
0,33%
12,63%
1,32%
12,38%
0,80%
6,72%
0,05%
0,00%
100,00%

Az táblázat szemléletesen mutatja, hogy a község meghatározó művelési ágai
 az erdő (62,57%)
 a legelő és rét (19,10%)
 a kivett terület (12,63%)
 halastó, kivett vízfelület, nádas (4,91%)
 szántóterület (0,00%)
művelési ág
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó

minőségi osztály
3
4
5
6
7
8

AK/ha
18,2
13,2
9,0
5,6
3,5
1,7

Művelési ág szerinti megoszlás
Erdő

Fásított terület

Gyümölcsös

Halastó

Kert

Kivett terület

Kivett (vízfelület)

Legelő

Nádas

Rét

Szántó

Szőlő

6,72%

0,05%
0,00%
0,80%

12,38%

1,32%

12,63%
62,57%
2,79%
0,33%
0,26%
0,16%
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
Orfű közigazgatási területének megoszlása
Össz terület (ha)
462,48
2 713,29
39,47
3 215,24

Belterület
Külterület
Zártkert
összesen

%
14,38%
84,39%
1,23%
100,00%

db
2 337
732
268

min (m2)

átlag (m2)
1 978,96
37 066,74
1 472,85

max (m2)
527 827
713 649
11 629

0
17
43

A hatályos településszerkezeti terv az alábbi területfelhasználási egységeket különbözteti meg:
Beépítésre szánt területek
 lakóterületek (falusias és kertvárosias területek)
 üdülőterületek (üdülőházas és hétvégiházas területek)
 településközpont és központi vegyes területek
 különleges területek (strand, sport, rekreációs, termálturizmus területek, temető)
Beépítésre nem szánt területek
 közlekedési és közműterületek
 zöldterületek
 erdők
 mezőgazdasági területek
 vízgazdálkodási területek
A hatályos településszerkezeti terv a község sajátos településszerkezete miatt az adottságokat és
fejlesztési lehetőségeket területegységenként elemezte és javasolta.
A lakóterület Orfű község meghatározó területfelhasználási egysége.
A község népességszáma 1870 – 2015 között az alábbiak szerint alakult:
Népesség

1870
1066

1900
1084

1910
1018

1920
943

1930
1010

1941
991

1949
837

1960
637

1970
578

1980
581

1990
580

1997
754

2000
780

2011
977

2015
1013

2011-ben a 100 lakásra jutók száma 255 fő volt, azaz:
306 db lakásban
62 db üdülőben
egyéb
összesen 368 lakás

839 fő
135 fő
3 fő
977 fő

85,86%
13,82%
0,32%
100,00%

Az épületek (ill. a várható felújítási, építési programok) vonatkozásában figyelemre méltó a
korszerkezet, miszerint 2011-ben az épületek
 25%-a 1960 előtt épült
 45%-a 1960-1990 között épült
 30%-a 1990-2011 között épült
Az 5 község egyesülés előtti állapotát mutatja, ill. az elmúlt időszak fejlődősére, változására is utalnak
az alábbi, 1937-es adatok:
település
Orfű
Mecsekrákos
Mecsekszakál
Tekeres
Bános
összesen

lakásszám
229
240
128
161
252
1 010

épület

fő/épület
43
41
25
26
47
182

5,33
5,85
5,12
6,19
5,36
5,55

74

Az elmúlt 80 évben a mai népességszám elérte az 1937-es állapotot, a lakás/épületek száma
megduplázódott, a fő/lakás mutató 46%-ra esett vissza, amely a több generáció együttélésének
jelentős visszaesését jelzi.
Orfűn a lakóterülettel közel azonos nagyságrendű az üdülőterület, mely valamennyi településrészt
érinti. E területfelhasználási egységben az üdülőházas övezet elsősorban a Pécsi tó nyugati oldalán,
a strandfürdő térségében alakult ki, míg a hétvégiházas övezet valamennyi településrészen
megtalálható.
A településközponti és központi vegyes (intézményi) területek elsődlegesen Mecsekrákoson, ill. a
strand környékén alakultak ki, az előbbi terület egyben a település központja is.
A különleges területek az elmúlt időszak fejlesztésének eredményeként alakultak, minőségük
kedvezően változott, ugyanakkor több előirányzott fejlesztés nem valósult meg.
A beépítésre nem szánt területek helye, nagyságrendje kialakult, folyamatosan javuló minőséggel
biztosítja a település működtetését.
A hatályos településszerkezeti terv meglévő és tervezett adatait tartalmazza az alábbi 2 táblázat:

Orfű tervezett telekstruktúrája és
népességszáma
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Orfűi hegy
Orfű falu
Mecsekrákos
Horgászfalu
Herman O. u. üdülőter.
Mecsekszakál
Tekeres és környéke
Kalaphegy és környéke
Bános

lakótelek
M
B
Ü
T
71 33
122 24 40
39
9
27
2
54 26
313 94 40
447 db
x2.21100 fő

B - beépített
Orfű tervezett lakó- és
üdülőnépességének alakulása
I.
Orfűi hegy
II.
Orfű falu
III.
Mecsekrákos
IV.
Horgászfalu
V.
Herman O. u-i üdülőter.
VI.
Mecsekszakál
VII.
Tekeres és környéke
VIII.
Kalaphegy és környéke
IX.
Bános
összesen
%
M - meglévő
T - tervezett
Ö - összesen
hétvégi kiránduló létszám
idegenforgalmi férőhely
összesen

intézmény

M
M
2
10
1
1
14

T
-

üdülő

egyéb

M
-

Ü - üres

T
-

M
B
Ü
T
315 43 15
54
7
134 1
152 2
48 26 57
2
5 150
95
1
50
708 85 272
1157 db
x2.83000 fő

összesen
M
B
386
186
134
152
87
29
95
55
824

Ü
T
76
15
31
40
1
2
35
57
7
150
1
26
50
179 312
1494 db
4100 fő

M - meglévő

T - tervezett

lakóépület
M
T
Ö
140 100 240
270 200 470
100
30
130
70
70
120
70
190
700 400 1.100
7,9
4,6 12,5

üdülő
M
T
850
800
130
130
340
380
80
250
370
540
2650 250
130
4.800 2.100
54,5 24,0

Ö
1650
260
340
380
330
910
2900
130
6.900
78,5

M
200
110
90
400
4,5

zártkert
T
Ö
100 300
150 260
150 240
400 800
4,5
9,0

meglévő kapacitás: 7004800400 
tervezett: 4002100400 
szállásférőhely (lakás+ üdülő)

távlatban
üdülő
(volt zártkert)
M
B
Ü
T
111 25
48
58
49
50
208 113
341 db
x2.4800 fő

Ö
300
1890
730
340
380
720
1220
2900
320
8.800
100

%
3,4
21,5
8,3
3,8
4,3
8,2
13,9
33,0
3,6
100
-

Sor.
9
2
4
7
6
5
3
1
8
-

5.900 fő
2.900 fő
8.800 fő
7.000 fő
1.800 fő
17.600 fő
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Területi mérleg (2004)
belterület
1-2 Orfű
3 Mecsekrákos
4-5 Herman O. u.
6 Mecsekszakál
7 Tekeres
8 Nyugati oldal
9 Bános
1-2-3-4-5-6-7-8-9
vízfelület
összesen
%

∑ ha

meglévő (ha)
79,40
63,20
35,20
32,10
8,50
112,20
33,80
367,40
85,00
449,40
13,96

92,80
65,20
35,20
42,10
28,90
113,40
45,40
423,00
85,00
508,00
15,78
külterület
erdő
rét, legelő
szántó
kert
egyéb
víz (Herman O. tó)
összesen

bővítés (ha)

távlatban üdülőterület (ha)
13,40
6,00
18,20
37,60
37,60
1,17

2,00
4,00
2,20
1,20
11,60
21,00
21,00
0,65

∑ ha

%
1965,00
367,00
335,00
8,80
6,20
29,00
271100

61,04
11,40
10,40
0,27
0,21
0,90
84,22

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
Lásd: 1.14.5.1., 1.7., és 1.9. fejezeteket.
Elsődleges rendeltetés

Külterület
(terulet/db)

Gazdasági épület

3480

Belterület
(terület/db)
44

Intézményi épület

Zártkert
(Terület/db)

15165

302

3362

3665

Összesen
(terület/db)
103

22310

449

22

3362

22

Lakóépület

422

2

40747

354

41169

356

Melléképület (=<12m2)

921

2

1888

17

2809

19

Melléképület (>12m2)

2231

6

9366

132

11597

138

73

16

73

16

1483

5

1483

5

45812

1046

1477

19

130092

2070

Rendezetlen funkciójú épület
Vegyes funkciójú épület
Üdülőépület

110

1

45369

1040

Üzemi épület

275

7

1202

12

7439

62

118655

1900

Összesen

333
3998

5
108

76

77

78

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek
Az 1965 óta készült településrendezési tervek a „mindenkori jövőkép” és a fejlesztési célok
figyelembevételével készültek.
Mind az önkormányzat, mind a magántulajdonosok rendelkeznek olyan ingatlanokkal, melyeknek
területfelhasználása, építési övezeti besorolása „rendezett”, azonban a megvalósításra nem került
sor. E területeken ma még az eredeti (zömmel mezőgazdasági) területhasználat érhető tetten.
Fentiek miatt a településen alulhasznosított barnamezős területek nem találhatók.
1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület
Az 1960-as évek országosan kedvelt kistelkes, kisházas beépítési forma (hétvégiházas területek)
híven tükrözte az akkori társadalmi viszonyokat és az „épített környezettel szembeni elvárásokat”.
E területen au igényesen kialakított, gondozott épületek és kertek mellett egyre növekszik a még
eredeti tömegformálású és anyaghasználatú, avult állagú – eladó – épületek száma, mely mögött
társadalmi konfliktusok is rejlenek.
Fentiek a Pécsi tó parti „horgász” területekre is vonatkoztathatók.
1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat
Szerencsésnek mondható, hogy az öt községrész eredeti magja megőrizte mind a közlekedési
szerkezetet, mind a kialakult telekstruktúrát, melynek alapja elsődlegesen az állattartáson alapuló
telekhasználat. A hagyományőrzésből kiemelhető Tekeres és Bános, de Orfű falu és Mecsekszakál
eredeti szerkezete is alig módosult.
Mecsekrákos eredeti karaktere csupán a településközpont (Széchenyi tér északi oldala) térségében,
valamint a Béke utca északkeleti térségében érhető tetten. E településrészen történt a legnagyobb
változás, itt épült már tervezett módon, új telekosztásokban a legtöbb épület.
Új területfelhasználási egységek – üdülőterületek – jöttek létre szinte valamennyi településrészen,
melyek a telekstruktúra szempontjából elsősorban a funkcióhoz, valamint a terepadottságokhoz
igazodtak.
A lakóterületeken a nagytelkes struktúra (1.000 – 3.000 m2) az ősi településrészeken, a közép- és
kistelkes (300 – 1.000 m2) változatok az újonnan beépült területeken figyelhetők meg.
Az üdülőterületeken a 0 - 300 m2, ill. 300 – 500 m2 – es teleknagyságok a hétvégi házas területekre,
míg az 1.000 – 3.000 m2-esek az üdülőházas térségekre jellemzőek.
Orfű különlegessége a horgásztelep a rendkívül kisméretű, 100 – 150 m2-es telkeivel.
A belterületet jellemzi még a 10.000 m2 feletti telekméret, mely azonban a nem beépíthető területekre
jellemző.
Orfűn a zártkerti ingatlanok kis területet foglalnak el, elsődlegesen Mecsekszakál, Tekeres és Orfű
falu belterületéhez csatlakoznak. A részben szabályos (tervezett), részben spontán kialakult
területeken a telekhasználat és a domborzat alakította ki a telek nagyságát és formáját.
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1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat
A vizsgálat az állami adatszolgáltatás felhasználásával készült, táblázatos, valamint térképi
ábrázolással.
Belterület
Terület m2
db

Tulajdon
Egyházak és egyesületek
területe
Egyéb jogi személyek területe
Gazdasági társaságok területe
Szövetkezeti területek
Tartós földhasználók terület
Természetes személyek
területe
Állami területek
Önkormányzatok területe
∑

Külterület
Terület m2
db

0,160

3

1,694
40,424
0,047
0,074

5
133
1
1

52,325
16,284

137,964 1506

913,333

128,597
62
153,643 626
462,602 2337

1698,988
32,391
2713,321

Zártkert
Terület m2 db

11
4

0,176

2

0,094

1

Teljes közig. terület
Terület m2
db
0,160

3

1,694
92,925
16,331
0,168

5
146
5
2

557

30,147 221

1081,445 2284

99
61
732

0,244
2
8,825 42
39,487 268

1827,829
163
194,858
729
3215,410 3337

Egyházak és Egyéb jogi
egyesületek személyek
területe
területe
0%
0%
Gazdasági társaságok
területe
3%
Szövetkezeti területek
0%
Tartós földhasználók
terület
0%

Földrészletek tulajdonos szerinti terület megszolása
Önkormányzatok
területe
6%

Állami területek
57%

Természetes személyek
területe
34%

A vizsgálatból megállapítható, hogy
 a meghatározó tulajdon Orfűn az állami (57%), mely elsősorban az erdők és tavak területének
következménye
 a természetes személyek birtokában lévő terület (34%) a belterület 22%-át, a külterület és a
zártkert 35%-át jelenti
 viszonylag csekély az önkormányzati területek aránya (6%), melyből a belterület 4,8%-kal, a
külterület 1,2%-kal szerepel
 ugyancsak kicsi a gazdasági társaságok területe (3%), melyből belterületen 1,3%, külterületen
1,7% található
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1.14.3. Önkormányzati tulajdoni kataszter
Az állami, ill. önkormányzati nyilvántartás között több pontatlanságot tapasztaltunk, melyek
ellenőrzése, egyeztetése az önkormányzatnál szükséges (ld. önkormányzati nyilvántartás és állam
adatszolgáltatás térképlap).
A térképi ábrázolásból megállapítható, hogy
 az önkormányzat tulajdonában elsődlegesen a közterületek (utcák, terek, közparkok),
közszolgáltatások területei vannak
 a településfejlesztés szempontjából fontos, hogy önkormányzati tulajdonban van az Orfűi tó
környéke (vízfelület, erdő, védett területek), a mecsekrákosi településrészen a településközponti
és az attól keletre elhelyezkedő, még beépítetlen tervezett lakóterület
 az Orfűi tó nyugati partján jelentősebb zöldterületek találhatók önkormányzati tulajdonban, valamint
kiemelendő a hatályos terv szerinti különleges (termálturizmus) terület, mint fejlesztési lehetőség
 a tájszerkezet megőrzése szempontjából meghatározó szerepe van a Pécsi tó és a Herman Ottó
tó közötti területnek
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1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
Jelen helyzetfeltáró vizsgálat a település önkormányzata által biztosított digitális alaptérképen készült.
A vizsgálatok során a közelmúltban megvalósult, de az alaptérképen még nem szereplő
létesítményekről a szükséges információt beszereztük, azonban e létesítményeket – alaptérképi
bejegyzés hiánya miatt – nem ábrázoltuk.
Megvalósult, de az alaptérképen nem szereplő létesítmények:
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1.14.5. Az építmények vizsgálata
1.14.5.1. Funkció, kapacitás
A községben az egyes építmények a mindenkor hatályos településrendezési tervben biztosított
területfelhasználásnak és a helyi építési szabályzatban megfogalmazott követelményeknek
megfelelően készültek, fejlesztésük a mindenkori igények szerint történt.
Funkció, kapacitás, intézmények és ellátottság:
1. Polgármesteri Hivatal (Széchenyi tér 1.)
2. Fekete István Óvoda és konyha (Széchenyi tér 22.)
3. Fekete István Általános Iskola (Ady Endre u. 16.)
4. Faluház
5. Orvosi rendelő (Ady Endre u. 3.)
6. Rendőrség (Széchenyi tér 3.)
7. Posta (Széchenyi tér 1.)
8. Medvehagyma ház – ökoturisztikai látogatóközpont
9. Mecsek háza – Barlangi Turisztikai Központ
10. Malommúzeum
11. Kemencés udvar
12. Aquapark (Dollár út)
13. Sporttábor
14. Egyházi épületek
 Bánosi Szent Imre Herceg iskolakápolna
 Mecsekrákosi Szent Márton Püspök kápolna
 Mecskszakáli Szent Erzsébet kápolna
 Szent Márton Püspök templom
 Tekeresi Nagyboldogasszony kápolna
15. Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épületek, melye közül kiemelhető a
 kereskedelmi ágban 17 vállalkozás
 szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágban 25 vállalkozás
 szálláshely, szolgáltatás, vendéglátás ágban 69 vállalkozás.
Az egyes létesítmények leírását, adatait az 1.7. fejezet tartalmazza.
1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség, településkarakter)
A mai Orfű kialakulásáról, az egykor öt község korábbi és mai szerepéről az előző fejezetekben már
említést tettünk. Szerencsésnek mondható, hogy az egyes településrészek úgy fejlődtek, hogy eredeti
beépítési jellemzőiket, sajátos karakterüket zömmel megőrizték, új beépítések – lakó vagy üdülő
funkciójú területek esetében – a meglévő szerkezethez igazodóan, ill. eddig beépítetlen területeken
jöttek létre.
A régi és új arányokat, beépítési karaktereket az alábbi táblázatok is alátámasztják:
A lakások és lakott üdülők építési év szerint (2011)
1946 előtt
db
%
72
16,2

1946-1960
db
%
38
8,6

1961-1970
db
%
35
7,9

1971-1980
db
%
76
17,1

1981-1990
db
%
89
20,0

1991-2000
db
%
68
15,4

2001-2005
db
%
32
7,2

2006-2011
db
%
34
7,6

összesen
db
%
444
100,0
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A lakások és lakott üdülők alapterület szerint (2011)
-29 m2
db
7

%
1,6

30-39 m2

40-49 m2

50-59 m2

60-79 m2

db
22

db
38

db
41

db
83

%
4,9

%
8,7

%
9,2

%
18,7

80-99 m2
db
100

%
22,5

összesen

100- m2
db
153

%
34,4

db
444

%
100,0

egy lakásra jutó
alapterület
m2
90

A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint (2011)
összkomfortos
db
%
264
59,5

komfortos
db
%
156
35,1

félkomfortos
db
%
3
0,7

komfort nélküli
db
%
16
3,6

szükség- és egyéb lakás
db
%
5
1,1

összesen
db
%
444
100,0

A lakóházak és üdülőépületek magassága és nagysága (2011)
földszintes
db
%
416
99,58

emeletes
db
%
1
0,2

1 lakásos
db
%
397
95,2

2-3 lakásos
db
%
19
4,8

4-10 lakásos
db
%
-

11- lakásos
db
%
-

összesen
db
%
417
100,0

Az adatokból következtethető megállapítások:
 a lakások egynegyede épült 1960 előtt, mely között van az öt község magja, míg háromnegyede
1960 után, a mindenkor divatos építészeti formák és anyagok alkalmazásával
 a lakások 15,2%-a kis alapterületű (<50 m2), a nagyobbak (>80 m2) aránya 56,9%
 Orfű kedvező infrastrukturális ellátottsága érhető tetten azzal, hogy a lakások 95 %-a
összkomfortos, ill. komfortos
 a község jellegzetes képére utal, hogy csaknem 100% a földszintes (magastetős) arány
Az egyes településrészek legjellemzőbb sajátossága:
Orfű falu
(Kossuth L. utca)
Orfű szőlőhegy
és üdülőterület
Mecsekrákos

Mecsekszakál

Tekeres
Bános
Üdülőterületek hétvégi házas
Üdülőterületek üdülőházas
Üdülőterületek horgásztanyák

zártsorú, hézagosan zártsorú, oldalhatáron álló, magastetős beépítési mód,
nagytelkes struktúra, a lakóépületekre merőlegesen, ill. párhuzamosan
elhelyezett nagyméretű melléképületek
kis és közepes teleknagyság, oldalhatáron, ill. szabadon álló, földszintes, kis, ill.
cca 45°-os hajlásszögű magastető
tervezett telekstruktúrájú, zártsorú, oldalhatáron, ill. szabadon álló, földszintes,
előkertes beépítési mód a településközpontban szerencsésen ötvöződik az
egykori telek-és épületstruktúra az intézményi területek hangulatával
a terepadottságokhoz illeszkedő, halmazos lakóterület nagyméretű telkekkel,
oldalhatáron álló, ill. utcavonallal párhuzamosan elhelyezkedő földszintes,
magastetős beépítési mód, nagyméretű melléképületekkel a lakóterülettel
közvetlen szomszédságban tervezett telekstruktúrájú üdülőterület, szabadon
álló, magastetős épületekkel
egyutcás település, zártsorú, ill. hézagosan zártsorú beépítési móddal,
nagyméretűlakó-, ill. melléképületekkel
a domborzati adottságokat követő halmazos jellegű utcaszerkezet és
telekstruktúra, nagyméretű szabadon, ill. oldalhatáron álló telkekkel, lakó- és
melléképületekkel
tervezett utca, szabályos kisméretű telkekkel, szabadon álló, földszintes,
magastetős beépítési móddal
tervezett utca és telekszerkezet, előkertes, földszintes, ill. többszintes, szabadon
álló épületekkel
minimális méretű telkeken létesült oldalhatáron álló, magas-, ill. lapostetős
épületekkel
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Orfű Szőlőhegy
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Orfű falu és üdülőterület
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92

93

Mecsekrákos

94

95

96

Horgászfalu

97

98

Herman Ottó utcai üdülőterület
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Mecsekszakál

100

101

Tekeres és környéke

102

103

104

Kalaphegy és környéke

105

106

107

Bános

108
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Összefoglalva, a mai Orfű sajátosságának tekinthető:
 az öt korábbi településrész falusias karaktere, a tájhoz illeszkedő településszerkezet a mai napig
fennmaradt, sok lakó- és gazdasági épület eredeti állapotában megőrzésre, szakszerű felújításra
került
 az üdülőterületek elhelyezkedése legnagyobb részt nem közvetlenül a vízparton, hanem attól
távolabb, zöldfelületek kialakításával történt, így a tóparti területek elsődlegesen a közösségi
igények (pihenés, sport, szórakozás) kielégítésére nyújtanak lehetőséget
 a tóparti területeken a zöldfelületek dominanciája érvényesül akár közterülten, akár a
magánkertekben
 az egykori Orfűi patak völgyében kialakult tórendszer – bár az eredeti tájhoz képest jelentős
változást eredményezett – új funkcióival az emberek rekreációjának szolgálatában áll, országosan
és nemzetközileg is elismert üdülőhellyé téve a települést
1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti
jellemzők
A táj földrajzi adottságai és az ehhez kapcsolódó gazdálkodás alapvetően határozták meg a
településszerkezetet is. A szűk völgyekkel és meredek hegyoldalakkal szabdalt Orfűi-völgy legtöbb
egykori települése halmaztelepülés volt: az utcák girbegurbák, szűkek, egy-egy házhely, belső telek
kis területű volt, csak a lakóház fért el rajta. Ezért ezeken a településeken osztott, kétbeltelkes
településszerkezet alakult ki a XVIII. század végére, mivel a házak körül már nem tudták elhelyezni a
gazdasági épületeket. Így a település szomszédságában lévő réteken második beltelket, úgynevezett
szállásokat alakítottak ki, és azokon helyezték el az igavonó állatokat, a takarmányt és a gazdasági
épületeket. A szállásokat úgy alakították ki, hogy azok a faluhoz, a legelőkhöz és a szántókhoz is
közel legyenek. Ezzel ellentétben Tekeres és Orfű falu esetében szabályos, rendezett
településszerkezettel találkozunk. Ezekbe a falvakba német telepesek érkeztek a XVIII. században –
Tekeresre 1756-ban, Orfűre 1768-ban –, így itt a mérnöki házhelykimérés következtében szabályos
szalagtelkes települések jöttek létre.
A fennmaradt épületállomány hangulatában őrzi az eredeti hegyvidék kisfalvainak karakterét. A
településrészek központját mind az ötnél egy épített harangláb jelöli ki.
A XIX. és XX. század első fele a stagnálás, leépülés időszaka, mely a lakosságszám csökkenésével
járt. Az Orfűi-patak völgyének településeit a mesterséges tavak koncepciója, majd annak folyamatos
megvalósítása ébresztette fel „Csipkerózsika álmából”.
A 60-as 70-es évek rendezési tervei az üdülőterületeket térben elkülönülve jelölték ki, ezek eltérő
arculata nem vegyült a lakóterületekével. A 70-es évektől leginkább Mecsekrákos és Orfű falu
település szerkezete bővült, de az új elemek nem rombolták a kialakult harmóniát.
Mecskrákos jórészt a település központi intézményi épületeivel bővült, és új lakóutcák létesültek, az
„Öreg-Orfűn” néhány új épület épült be az eredeti településszerkezetbe.
A tóparti üdülés mellett felértékelődött a kis települések csendjére vágyó falusi turizmus is, amelyre
sok vállalkozás épült. Több lakóépület és csűr újult meg, és megjelent a lovas turizmus is.
A lakóépületek a telkek utca felőli oldalára épültek az utcára merőleges, szimmetrikus tetőformával,
csak Tekeres egészén és Orfű-Öregfaluban figyelhetünk meg az utcával párhuzamos beépítést. Az
épületek magas terméskő lábazattal épültek, és ahol a terepviszonyok megkívánták, gyámolított,
támfalszerű kialakítással. A magasabb lábazatok mögött pincéket találunk. A lakóházak homlokzati
felülete jellemzően vakolt, a nagyobb, módosabb épületeknél vakolat-ornamentikára is szép példákat
találunk. Jellemző a hosszoldalon kialakított íves tornác, melyhez néha kiugró bejárati tornác
kapcsolódik. A tornácok tégla, öntöttvas és fa szerkezettel alátámasztottak. Az oromfalak kialakítása
is változatos, találhatunk a tetőn túlnyúló macskalépcsős mintásan rakott tűzfalakat, és egyszerű fehér
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vakolt oromzatokat. A tetőfedés anyaga túlnyomórészt világos színű égetett agyagcserép, a 60-as
évektől megjelent a palafedés is. A gazdasági épületek jellemzően az utcától beljebb és azzal
párhuzamosan épültek. Léptékükben általában a lakóépületekhez képest szélesebbek, magasabbak
és tartósabb anyagokból létesültek. Jellemző a terméskő és tégla felület, amelyek egymástól tagolva,
mintásan rakott igényes texturával készültek. A keretezett nyílásaik felett gyakran megjelennek a
tulajdonosára, építési idejére, vagy a funkciójára vonatkozó feliratok, homlokzati díszek.
A tóparti üdülés mellett felértékelődött a kis települések csendjére vágyó falusi turizmus is, amelyre
sok vállalkozás épült. Több lakóépület és csűr újult meg, és megjelent a lovas turizmus is.
A XX. század második felének épített környezeti arculatát akár a lakóházak, akár a hétvégi házak
vonatkozásában a mindenkori divat, a rendelkezésre álló építőanyagok, és mindenekelőtt az építtetők
anyagi lehetőségei határozták meg. A végeredmény az „országos átlaggal” azonosítható
1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatása alapján az alábbi régészeti lelőhelyek érintik Orfű község közigazgatási területét:
Azonosító Megnevezés
22772

Orfűi Vizfő-barlang

28934

Bános

37669

Barlangkutató-ház

44558

Vízfő-forrás

52730

Bánosi út

57283

Pécsi-tó
Bános-Szentegyház
környéke
Aquapark

37546
74845
78897
82213

Érintett helyrajzi számok
038/1, 539/1, 539/2, 539/3, 538, 0337, 038/5
1893, 1892, 1889, 1890, 0318/12, 0318/11, 0318/10, 0318/9, 0318/8,
0318/47, 1891
038/5, 28/8, 28/11
038/5, 0337
698/4, 698/5, 694, 698/1, 698/3, 702, 703/48, 703/25, 703/26, 688,
703/27, 698/7, 698/8, 687/1, 686, 669, 668, 691, 695, 689, 692, 687/2,
670/1, 703/21, 666
963, 1364/2, 1365
0301/14, 0301/13, 0301/2, 0301/5
797/12

Lipóc
Mecsekrákos-Vargatanya

096/15, 096/16, 096/10, 096/14
698/3, 698/7, 06, 07/28

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
Az 1.14.6.1. fejezettel összevona.
1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület
Orfű község esetében nem releváns.
1.14.6.5 Műemlék, műemlékegyüttes
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatása alapján az alábbi műemlékek találhatók Orfű község közigazgatási területén:
Ssz.
M1
M2

Törzsszám
8477
11199

Hrsz.
567
038/1

Cím
Széchenyi tér 3.
Külterületen

Megnevezés
Lakóház
Forrásház

1.14.6.6 Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely
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Orfű község esetében nem releváns.
1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet
A Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály
adatszolgáltatása alapján az alábbi műemléki környezet került lehatárolásra Orfű község
közigazgatási területén:
Törzsszám
8477

Megnevezés
Lakóház ex-lege
műemléki környezete

Érintett helyrajzi számok
568, 570, 594, 640/2, 640/1, 726, 643/2, 643/1, 725, 728/3, 790/2,
790/1, 790/3, 728/1, 782, 727, 783/1

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely
Orfű község esetében nem releváns.
1.14.6.9. Helyi védelem
A helyi védelem alatt álló ingatlanok listáját a Helyi Építési Szabályzatról szóló 7/2015. (IV. 28.)
önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete rögzíti.
A településfejlesztési és településrendezési eszközök komplett felülvizsgálata során a helyi védelem
vonatkozásában alábbi javaslat kerül megfogalmazásra:
Ssz.
Hrsz.
Cím
Megnevezés
Műemléki védelemre javasolt épületek (a műemléki nyilvántartásba vétel nem történt meg
1
721
Széchenyi tér 11.
Templom
2
1633
Szabadság u. 29.
Templom
3
1333
Petőfi u. 11.
Templom
4
769/1
Széchenyi tér 8.
Nyaralóház
5
1334
Petőfi u. 12.
Istálló
Helyi védelem alatt álló épületek
6
76
Kossuth u. 9.
Lakóház
7
78
Kossuth u. 11.
Kápolna
8
82
Kossuth u. 15.
Lakóház
9
94
Kossuth u. 19.
Lakóház
10
95/1
Kossuth u. 21.
Lakóház és melléképület
11
56
Kossuth u. 26.
Lakóház
12
49
Dózsa Gy. u. 11.
Istálló
13
540/2
Külterületen
Malommúzeum
14
719/2
Széchenyi tér 13.
Bejárati tornác
15
714
Széchenyi tér 16.
Lakóház
16
685
Béke u. 22.
Lakóház és melléképület
17
640/2
Ady Endre u. 6.
Általános iskola
18
1616
Szabadság u. 15.
Lakóház
19
1630/1
Szabadság u. 26.
Kútház
20
1632
Szabadság u. 28.
Lakóház
21
1635
Szabadság u. 30.
Melléképület
22
1318/7
Petőfi u. 1.
Melléképület
23
1325
Petőfi u. 3.
Lakóház és melléképület
24
1326
Petőfi u. 4.
Lakóház
25
1329
Petőfi u. 7.
Lakóház és melléképület
26
1330
Petőfi u. 8.
Lakóház
27
1331
Petőfi u. 9.
Lakóház és melléképület
28
1332
Petőfi u. 10.
Lakóház és melléképület
29
1335
Petőfi u. 13.
Melléképület
30
1339/3
Petőfi u. 15.
Lakóház
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31
1344/2
Petőfi u. 19.
Lakóház
32
1349
Petőfi u. 24.
Lakóház és melléképület
33
1878
Fő u. 7.
Melléképület
34
1879
Fő u. 11.
Lakóház
35
1835/1
Fő u. 14/A – 14/B
Kápolna és kulcsoház
36
1865/5
Kakasvár u. 2.
Lakóház
37
1854
Kakasvár u. 4.
Lakóház
38
1863
Kakasvár u. 6.
Melléképület
Helyi védelem megszüntetése javasolt az alábbi épületek esetében:
770
Széchenyi tér 9.
Lakóház
659
Béke u. 5.
Lakóház
666
Béke u. 7.
Lakóház
668
Béke u. 9.
Lakóház
684/1
Béke u. 24.
Lakóház
1650
Jókai u. 2.
Lakóház és melléképület
1658/9
Mecsekszakáli u. 2.
Lakóház és melléképület
1618/5
Szabadság u. 13.
Lakóház és melléképület
72
Kossuth u. 1.
Melléképület
75
Kossuth u. 7.
Lakóház és melléképület
57
Kossuth u. 28.
Lakóház
1327
Petőfi u. 5.
Lakóház
1345
Petőfi u. 20.
Melléképület
1348
Petőfi u. 23.
Lakóház
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái
Orfű településszerkezete az 1960-as évek óta több településrendezési terv készítésével a mindenkori
igényeket figyelembe véve alakult, fejlődött napjainkig.
A mozaikos szerkezet alapját az egykori öt község képezte, melyből Orfű falu és Tekeres az Orfűipatak nyugati, míg Mecsekrákos, Mecsekszakál és Bános a keleti oldalán helyezkedik el.
Valamennyi településrész számára biztosította a fejlesztés lehetőségét a rendezési terv részben
lakóterület, részben üdülőterület, illetve zártkerti használat vonatkozásában.
Új beépítésre szánt területek az Orfűi és Pécsi tó szomszédságában jöttek létre nagyrészt
közfunkcióval (strand és környéke, közparkok, sétányok), másrészt üdülési célú használattal, az
utóbbi területek legnagyobbrészt magántulajdonban vannak.
Lakóterületi vonatkozásban legnagyobb méretű változás, fejlődés Mecsekrákoson történt, ahol a
településrészt kettészelő patak mindkét oldalán új, oldalhatáron álló, előkertes, földszintes, illetve a
sportpálya környezetében földszintes sorházas beépítés jött létre az övezeti előírások betartása
mellett.
A község központja, legtöbb intézményének területe is Mecsekrákoson található, mely
rendezettségével, zöldfelületeivel is igényesen kialakított. A központ kevésbé rendezett területe lehet
a vitorlásklub térsége, ugyanakkor kedvező elhelyezkedése miatt a központ fejlesztési területe.
Kedvezőtlennek ítélhető a Főutca és Dollár út csomópontja környezetének beépítése, e terület a
hatályos terv szerint közpark és parkolási célra tervezett. E hely mind a strand, mind a központ
közelsége miatt is alkalmas lett volna fenti funkciókra.
A strandfürdő térsége nagyrészt megújult,, ugyanakkor a bejárati térség a sokféle karakterű
épületeivel, a fátlan parkolóval és túlzott mértékű burkolataival feltétlenűl igényesebb építészeti,
településképi megújulásra vár.
A Pécsi tó nyugati oldalának további beépítése nem kívánatos, a part menti sétaút összefüggő
kialakítása, a zöldfelületek rendezése a közeljövő feladata kell, hogy legyen.
Kedvezőtlen tendenciaként értelmezhető, hogy az üdülőházas területeken (egykori vállalati üdülők)
egyre több a használaton kívüli eladó épület, mely folyamatos állapotromláshoz vezet.
E jelenség tapasztalható a hétvégi házas és horgásztelep területén is, ahol az igényesen gondozott,
karbantartott épületek szomszédságában a közel 50 éve megvalósult és az akkori állapotában
megmaradt, valamint a „túlfejlesztett” épületek is megtalálhatók. A sok eladó épületet itt is folyamatos
állapotromlás veszélyezteti.
Az orfűi tájkép védelme szempontjából kedvezőtlennek ítélhető meg a zömmel dombtetőkön
elhelyezkedő zártkerti térségek, ahol az épületek megépítését követően a telken belül zöldfelületek
kialakítása, a növényesítés még várat magára.
Fenti konfliktusok megoldására a településfejlesztési koncepcióban, majd a településrendezési
eszközökben szükséges a választ megadni.
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1.15. Közlekedés
1. Hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok
A település a Pécsi Járásban fekszik, Péccsel közvetlenül határos. A szomszéd településekkel –
beleértve Pécset is - országos mellékúti kapcsolatai vannak.

forrás: KIRA

A török megszállás utáni katonai felmérések a mai településrészeket és azokat valamint a
szomszéd településeket összekötő útvonalakat már tartalmazzák, a jelenlegihez hasonlóan. Új
nyomvonalon épültek viszont a 6611 sz., Abaligetre és a 6608 sz., Magyarhertelendre vezető utak.
A szomszédsági kapcsolatok közül a legjelentősebb a Pécsre vezető 6604 számú összekötő út,
amelynek vonalvezetése szinte az egész szakaszon balesetveszélyes, vízszintes ívsugarai
messze alatta maradnak a hegyvidéki mellékutakra előírt méreteknek.
2. Belső úthálózat
A közúti forgalom üdülőterületi településeken legnagyobb részt a lakosság személygépkocsihasználatától és a szabadidős forgalomtól függ. A lakosság mobilitása pedig arányos a
motorizációs szinttel. Ez utóbbi viszonylag magas, amit az alábbi, 2017.év végi adatokat tartalmazó
táblázat is érzékeltet:
települések
ország összes
Pécs
Orfű

lakosszám
9 778 371
144 188
1 005

személygépkocsik száma
szgk/1000 lakos
2 416 729
247
36 656
254
286
285
forrás: KSH, saját számítás
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A községen áthaladó állami utak átlagos napi forgalma 2017-ben:
6608 - Orfû-Magyarhertelend összekötõ út
áll. helye1 + 000érv. szak.: 0+000– 5 +051 km 2 forg.sáv felszorzott
szgk

ktgk

1458

170

autóbusz
egyes csukl.
48

0

köz.
6

tehergépkocsi
nehéz pótk. nyerg. spec.
2017. évi adatok
3
0
0
0

mkp

kp

lassú

41

9

2

mkp

kp

lassú

2

1

0

mkp

kp

lassú

21

13

21

össz
db/nap E/nap
1737

1764

MÓF: 168 kapacitás: 1200 E/ó kihasználtság 2017-ben: 14 %
6609 - Orfûösszekötõ út
áll. helye0 + 100érv. szak.: 0+000– 3 + 499 km 2 forg.sáv felszorzott
szgk

ktgk

262

42

autóbusz
egyes csukl.
7

0

köz.
3

tehergépkocsi
nehéz pótk. nyerg. spec.
2017. évi adatok
4
2
4
1

össz
db/nap E/nap
1658

1642

MÓF: 156 kapacitás: 1200 E/ó kihasználtság 2017-ben: 13 %
6611 - Abaliget-Orfûösszekötõ út
áll. helye0 + 500érv. szak.: 0+000– 2 + 540km 2 forg.sáv felszorzott
szgk

ktgk

510

100

autóbusz
egyes csukl.
3

0

köz.
1

tehergépkocsi
nehéz pótk. nyerg. spec.
2017. évi adatok
2
0
0
0

össz
db/nap E/nap
671

699

MÓF: 66 kapacitás: 2000 E/ó kihasználtság 2017-ben: 3 %
Az utak túlnyomórészt külterületi keresztmetszetűek, kiemelt útszegély inkább csak a vízelvezetés
vagy a rézsük védelmének érdekében készült.
A csapadékvíz elvezetése többnyire nyílt árkokkal történik.
A közúti csomópontok szintbeniek, jelzőlámpás irányítás nélkül, alá-fölérendeléssel szabályozottak.
A
legkisebb
forgalmú
helyi
utaknál
előfordul
egyenrangú
útkereszteződés.
A lakott terület bejáratainál a teljes lakott területre érvényes 40 km/ó sebességkorlátozás van
elrendelve. A jelzőtáblákon kívül más forgalomcsillapító eszköz az úthálózaton nem létesült.
A lakott területen az elmúlt tíz évben történt személyi sérüléses balesetek ezer lakosra jutó hányada
tekintetében Orfű nem áll jól. Az értékek országosan 1,16; Pécsett 1,32; Orfűn 2,3.
3. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)
A tömegközlekedést az állami vállalat üzemelteti nagyméretű autóbuszokkal, a község beépített
területén a 6608 számú összekötő úton.
A jelenlegi menetrend szerint hétköznaponként Pécs felől 10 közvetlen járat, Pécs felé pedig 7
közvetlen és 2 átszállásos járat közlekedik.
A beépített területi útvonalon 8 megállópár és egy tolatásos forduló van. Valamennyi megálló öbölben
helyezkedik el és járdasziget segíti az utasok mozgását. Váróépítmény a forgalmasabb megállókban,
összesen 4 helyen található. Árnyékot adó lombos fákat a megállókba nem ültettek. A létesítmények
telepítése megfelel a 300 méteres legnagyobb légvonalbeli távolságnak. Kiszolgáltnak nem tekinthető
lakóterületek az összekötő úttól távolra eső falurészek.
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4. Kerékpáros közlekedés
A közutak keresztmetszeti forgalma és a járművek megengedett legnagyobb sebessége alapján a
6604 összekötő út Pécstől Orfűig tartó teljes szakaszán szükséges a motoros és kerékpáros forgalom
elválasztása, ami meg is történt. A kerékpárút a településen végighaladva érinti a tavak keleti partját
egészen a Herman Ottó tóig és a déli végén befordul a nyugati oldalra a 6611-es útig.
A többi út közül előbb a 6608, majd a 6609 jelű összekötő utakon lesz szükség a szétválasztásra.
Az alábbi térkép a meglévő kerékpárutak mellett a kerékpározható egyéb utakat (köztük a szabadidős
forgalom számára ajánlottakat) is feltünteti.
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forrás: Kenyi

5. Főbb gyalogos közlekedés
A 6608-as, 6609-es és 6611-es utak néhány, gyalogos közlekedésben fontos szakaszán általában az
egyik oldalon épült változó minőségű, két gyalogos szélességű vagy annál keskenyebb járda.
A helyi utak közül a mecsekrákosi településközpontban, a Mecsekszakálra vezető keskeny út rövid
szakaszán és Tekeresen vannak az előbbiekhez hasonló gyalogosforgalmi létesítmények.
A Pécsi-tó nyugati oldalán végig, a keletin pedig a déli felén készült korszerű tervezési elvek szerint
épített sétány, amely a gyalogos- és kerékpárforgalmat egyaránt használhatja.

Keskeny és rossz minőségű járda esetén a gyalogosok az úttestet használják.
forrás: Google
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6. Gépjármű-elhelyezés, parkolás
A település napi életét parkolóhiány nem nehezíti. Más a helyzet olyan nagyrendezvények idején,
amikor nincs lezárva a község nagy része. Ilyen alkalmakkor a mecsekrákosi központ és környéke
túlzsúfolt, a parkoló gépkocsik mind a járművek, mind a gyalogosok közlekedését zavarják és
veszélyes helyzeteket idéznek elő.
1.16. Közművesítés
1.16.1. Vízi közművek:
1.16.1.1. Ivóvízellátás
Orfű ivóvízellátása a település saját vízbázisáról, Vizfő forrásról üzemel.
A vízbázis jelenlegi helyzete:
Orfu jelenlegi vízellátása helyi vízbázison alapul, melyhez két vízkivételi hely szolgáltatja
az ivóvizet. Ebből a folyamatos ellátást a Vízfő-forrás biztosítja, melynek napi vízhozama
max.: 600 m3/d. A Toplica-i II.számú kút vízhozama: 250 - max. 300 m3/d. Az
engedélyezett összes vízműkapacitás maximum: 850-900 m3/d.
A település vízellátását az átlag vízfogyasztás mellett mennyiségileg biztosítani tudja. A
vízbázis a nyári csúcs vízfogyasztás biztonságos ellátását nem, vagy csak korlátozott
mértékben képes megoldani. A vízbázis vízhozama nagymértékben függ a csapadékvíz
mennyiségétől.
A vízminőség átlagos vízfelhasználás mellett, a meglévő szűrőberendezés
használatával megoldott. Csapadékos időjárás és az átlagot meghaladó vízfelhasználás
mellett az ivóvíz minősége nem kielégítő, a vízkezelő rendszer 201/2001. (X. 25.) Korm.
rendelet szerinti ivóvíz minőség szolgáltatására nem alkalmas.
Az Önkormányzat megbízása alapján, a vízbázis bővíthetőségének vizsgálata
folyamatban van.
Az ivóvízellátó hálózat helyzete:
A település ivóvízellátó hálózata kiépítésre került. A meglévő ellátó hálózat anyaga PVC,
acél, és helyenként ac cső. A kiépítés a település mindenkori fejlődéséhez igazodóan
létesült. A gerincvezeték hálózat elavult, körvezetékes rendszer csak kis területeken
került kialakításra. A hálózat a nyári csúcsfogyasztás kiszolgálására nem alkalmas. Az
oltóvíz mennyisége átlagos vízfelhasználás mellett is csak a település egyes pontjain
biztosított.
A jelenlegi vízellátó rendszer tározókapacitása a csúcsidőszakokban és oltóvíz
biztosítása esetén kritikus szinten áll.
A meglévő ellátó hálózaton az üdülőkörzet terepadottságai miatt két vízellátási zóna
alalkult ki. További nyomás-zónák nincsenek kialakítva, így a hálózati nyomás a
terepadottságok változásával ingadozó.
Vízellátási övezetek:
Meglévő víztárolók
Orfű Kalaphegy:

50 m3
100 m3
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 Mecsekszakál:
 Orfű Diófa dülői:
 Orfű Pusztaházi:
Bánosi:

100 m3
500 m3
200 m3
50 m3 tfsz:

Összes tároló kapacítás:

1000 m3

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés:
A szennyvízelvezető hálózat:
A szennyvízcsatorna hálózat kiépített, jellemzően KG-PVC csatornahálózat létesült.A
hálózaton szennyvízátemelő berendezések üzemelnek. Az átemelők elektromos
irányítórendszere automatikus, de korszerűtlen, elavult. A település nagy forgalmat
lebonyolító strand, kemping és szabadidőközpont területéről a nagy mennyiségű
szennyvíz tisztítótelepre juttatásához rendelkezésre áll a ma üzemen kívüli DN200 KGPVC vezeték. Annak használatba vételéhez a szennyvízátemelő rekonstrukciójára és a
vezeték felülvizsgálatára van szükség.
A csatornázatlan területen keletkező szennyvizeket szippantással távolítják el. A házi
szennyvízgyűjtő medencék általában nem vízzáróak, így az elszivárgó szennyvíz a
felszín alatti, illetve a felszíni vizeket erősen szennyezi.
Bános településrész területén a szennyvízelvezetés közüzemi formában kiépítés alatt
áll, egyedi környezetközeli szennyvíztisztító telep kiépítésével.
Szennyvíztisztító telep:
Orfű szennyvízelvezető rendszer befogadója a szennyvíztisztító telep, mely Orfű ÉK-i
részén, Magyarhertelend felé vezető út mellett üzemel. A telep kapacitása 1000 m3/d. A
kapacitás tisztítási hatásfoka nem megfelelő. A szennyvíztisztító telep hidraulikai
kapacitása nem tudta lekövetni a település fejlődését és nincs felkészülve a nyári
idegenforgalmi csúcs fogadására.
A szennyvízkezelő technológia elavult, az korszerűsítésre szorul.
A szennyvíztisztító telepre nagy mennyiségű csapadékvíz és talajvíz érkezik, ami a
hálózati hiányosságokra utal.
1.16.1.3. Csapadékvízelvezetés:
Az orfűi üdülőkörzet az orfűi vízfolyás vízgyűjtőjéhez tartozik. Felső szakasza
rendezetlen, míg a tavak közötti, ill. melletti része rendezett, gondozott. A meder
szelvénye - a tavak árvízcsúcs csökkentő hatását figyelembe véve - kiöntésmentesen
képes levezetni a mértékadó víztérfogatáramot.
A tervezési területről, a felszíni vizek út menti árkokban, nagyrészük pedig a felszínen
folynak le. A nyílt levezető árkok kis része burkolt, zárt csapadék vízelvezető hálózat
pedig nincs.
A nagy sebességgel lefolyó víz sok hordalékot, iszapot hoz le a domboldalakról, ami
nagymértékben elősegíti a tavak feliszapolódását.
Tehát a csapadékvíz elvezetése elsősorban felszíni elvezetéssel, útfelületeken és nyílt
szikkasztóárkokban vezetéssel történik.
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1.16.2 Energia
Energiapolitika
Orfű energiaellátását jelenleg az E.ON által szolgáltatott áram és gázszolgáltatás, valamint – egyre
növekvő mértékben - a lakossági fogyasztók által egyedileg kialakított egyéb energiaellátási
módszerek (fa és olajfűtés, napkollektorok) biztosítják.
Az elkövetkező években várhatóan nő a kisebb (0,5 MW teljesítmény alatti) naperőművek szerepe,
melyek helyben javíthatják az ellátásbiztonságot.
1.16.2.1. Villamos energia ellátás

Magyarország energiafelhasználása és az előállított GDP alakulása 1980-2009 között
1980-tól csökkent az ország energiafogyasztása. Ez a – nem egészen 20%-os – csökkenés sajnos
nem a gyártási technológiák energetikai korszerűsödésének az eredménye, hanem az ipari termelés
volumenbéli apadásának tudható be. Szerkezetében is változott az energia-felhasználás, mintegy 40
% -al növekedett az összenergia felhasználáson belül a villamos energia aránya. Az is látszik, hogy
a gazdasági világválság majd 10 % -al mérsékelte az energiafogyasztást.
Az elmúlt években Magyarországon is elindult a helyi, lakossági méretű (HMKE), elsősorban épületek
tetején elhelyezett naperőművek, másrészt a nagyobb, külön telephelyen létesített, de még mindig
viszonylag kis teljesítményű (0,5 MW alatt) naperőművek létesítése. A folyamat a kedvező támogatási
és pályázati lehetőségek követeztében 2018-2020 évekre országos szinten mintegy 2000 MW
termelő kapacitás létesítése várható, elsősorban az ország déli részeire fókuszálva.
A jelenlegi villamos energia energiaellátás:
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Orfű jelenleg 20 kV-os feszültségszinten kapja a villamos energiát az E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati ZRt. Sikonda 132/22 kV-os transzformátor állomásból. A transzformátor állomásból
üzemszerűen 2 db 20 kV-os távvezetéken keresztül érkezik a villamos energia.

Orfű 20 kV-os villamosenergia ellátása
Üzemzavar esetén lehetőség van az E.ON Szigetvár 132/22 kV-os alállomásból, vagy a KomlóKoszonya 132/35/22 kV-os alállomásból történő ellátásra is. Rádiós rendszeren keresztül
távműködtethető oszlopkapcsoló berendezések biztosítják egyszeres hiba esetén a gyors
beavatkozás lehetőségét. Ezek segítségével Orfű villamos hálózata három részre osztható és a hibás
szakasz kizárásával a település 2/3-a néhány percen belül újra ellátható villamos energiával.
A Sikonda-Abaliget 20 kV-os távvezeték csúcsterhelése jelenleg 36 A.Összesen ez mintegy 1,2MW
teljesítményigényt jelent. A Sikonda 132/22 kV-os transzformátorállomásból a meglevő vezetékeken
ennek többszörösét (5-6 MW) is ki lehet szolgálni.
A várható igénynövekedések, a célszerű fejlesztési irányok:
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1. Lakossági igények
A lakossági villamos energia igények az elkövetkezendő években várhatóan (a háztartások
felszereltségének bővülésével arányosan) növekedni fognak. A tervezési irányszámok (OMFB
tanulmány és tervezési irányelvek alapján):
2002-ben
2020-ban

1250 W/lakás
2600 W/lakás

Fentiek a lakások beépített teljesítményére vonatkoznak, melyek egyidejűségi tényezőjét 0,7-nél
nagyobbra nem célszerű választani. (Annak százalékos mértéke, hogy a beépített teljesítmények
mekkora része terheli egyszerre a hálózatot)
A meglevő lakások esetén is számolni kell az energiaigény növekedésével. Ebben az esetben a
jelenlegi és a távlati tervezési irányszámok különbsége a várható energiaigény növekedés mértéke.
Azt is el kell mondani, hogy az elmúlt években a fogyasztás ugyanakkor nem nőtt az előzetesen
tervezett mértékben. Emiatta tervezett növekedési érték a tervezési időszakban nagy biztonsággal
nem lesz túllépve.
Lakossági szinten egyelőre még kevés a saját telepítésű napelemes termelő egység létesítése. A
napelemek árának évek óta tartó csökkenése azonban várhatóan néhány éven belül eléri azt a szintet,
hogy egy 2-3 kW teljesítményű napelem telepítése 10 éven belül megtérüljön.
A várható teljesítményigény többlet a jelenlegi távvezetékeken üzembiztosan biztosítható. Az igények
növekedésével azonban szükségessé válhat a meglevő 22/0,4 kV-os transzformátorok, a 0,4 kV-os
szabadvezetékek cseréje, illetve újak létesítése. Ezek a beavatkozások folyamatosan, a
teljesítményigények növekedésével arányosan válnak szükségessé.
A meglevő, esetleg átépítésre szoruló szabadvezetékes hálózatok cseréjekor a belterületi és a tóparti
részen célszerű a meglevő 20 kV-os és 0,4 kV-os szabadvezetékeket földkábeles hálózatra cserélni.
Az egyéb beépítésre szánt területeken betonoszlopos, kötegelt légvezetékes hálózat kiépítése
javasolt.

1.16.2.1.2. Üzembiztonság növelése
Az E.ON az elmúlt években a teljes szolgáltatási területén nagy hangsúlyt fektetett az üzembiztonság,
a szolgáltatási rendelkezésre állás növelésére. Az egy fogyasztóra eső kiesési idő az elmúlt 10 évben
közel a felére csökkent, jelenlegi értéke80-90 perc/év, melyet tovább kívánnak csökkenteni.
Orfű energiaellátásának biztonságosabbá tételére az E.ON a 2000-es évek nagy üzemszüneteit
követően hálózatépítéssel és távműködtetett elemek beépítésével növelte a betáplálási lehetőségek
számát. Ugyanakkor továbbra is valós veszély, hogy a hegyes-erdős részeken keresztül haladó20
kV-os szabadvezetékeket az extrém időjárás miatt kidőlő fák sértik meg. Emiatt nagy figyelmet kell
fordítani ezen távvezetékek nyomvonal nyiladékainak tisztán tartására.
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1.16.2.1.3. Közvilágítás
A közvilágítási hálózat nagyrészt kis energiaigényű lámpatestekből áll. Jelenleg nagyobb fejlesztést,
beavatkozást a rendszeres karbantartáson felül nem igényel.
Az újonnan létesítendő közvilágítási lámpatestek kis energiaigényű, hosszú élettartamú kompakt
fénycsövek legyenek, valamint a meglevő (még le nem cserélt) lámpákat is célszerű középtávon
ilyenre cserélni. Megvilágítás igény szempontjából kevésbé frekventált részeken megfontolandó a
kisfogyasztású LED-es világítás kialakítása, azonban a frekventált helyeken (tavak környezete)
célszerű a nagyobb megvilágítást biztosító lámpatestek megtartása.
1.16.2.2. Földgáz-ellátás
Előzmények:
Orfű településen 2003. évben elkészült a 8,00 bár üzemi nyomású külterületi elosztó hálózat, mely
Magyarhertelend- Bános között valósult meg. Elkészült a 8/ 4 bár üzemi nyomású gázfogadó állomás
is, mely Orfű és Abaliget települések igényének megfelelő kapacitással rendelkezik. Telepítése a volt
szeméttelep rekultivált területére történt.
A meglévő közmű hálózat az új gázvezeték megvalósítását nem akadályozta, bár helyenként a
vezetékek telepítése átgondolatlanul történt.
A település közműellátottsága részleges, Vezetékes ivóvíz és szennyvízelvezetés minden utcában
van, szennyvíz elvezetése nem mindenütt megoldott, kivitelezés előtti és közbeni időszakban van. A
szennyvíz gyűjtése sok helyen egyedi gyűjtőaknákban történik, eltávolítása szippantással valósul
meg. Csapadékvizet nyílt felszíni árkokba vezetik.
Az utcák szilárd burkolatúak, a közművek fektetésére többnyire zöldsáv áll rendelkezésre, azonban
az utcafronti beépítés miatt a gázvezeték helyenként a szilárd útburkolat alá kerül a védőövezet
biztosítása miatt.
Az elektromos vezetékek oszlopokra helyezett légvezetékek, a telefonvezeték hasonlóképpen., de
földalatti kábelszakaszok is találhatók.
A fenti adatok a DDGÁZ 2001. januárjában készített tanulmánytervéből származnak, mely
tanulmányterv jelen engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció alapja.
A hálózat, nyomvonal kialakítása
Orfű községen belül a vezeték túlnyomó többsége az út melletti padkában elhelyezhető volt. Csak
rövidebb szakaszok, kerülnek a szilárd burkolat alá, mint pl. a Kossuth Lajos utca hosszabb szakasza.
Az elosztó vezeték A település DNy-i részén, a bánosi temető melletti területen elhelyezésre kerülő
8/4 bár üzemi nyomású gázfogadó állomástól indul. DN 160 mm. méretű a kezdő szakasz, mely a
község gerincvezetékének egy szakaszát képezi . Ez a gerincvezeték képes arra, hogy Orfű teljes
területének ellátásán túl biztosítsa Oroszló ellátását is.
A Pécsi tó körül húzódó közlekedési út nyomvonalát követi a gerincvezeték nyomvonala, melyről főbb
csomópontokban, illetve településrészenként készülnek szükség szerint leágazások. A Pécsi tó körüli
fő gerincvezeték körvezetéket képez, mely kialakítás lehetővé teszi az egyenletes, kiegyensúlyozott
gázellátást.
Valamennyi utcába és valamennyi épületbe biztosított a gázbekötés lehetősége. Beleértve a lakó és
üdülő övezetet is, valamint a középületeket, kemping, strand létesítményét is.
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A rendszer a távlati igényeket is maximálisan kielégíti, jelenleg elegendő tartalékkapacitás mutatkozik.
Az ingatlanok bekötései előkerti, vagy falmelletti kialakításban készülnek a DDGÁZ technológia
szerint. Bekötési csőméretek a lakóépületeknél DN20 mm. méretűek, az egyéb épületek számára az
ettől eltérő bekötési méreteket külön jelöltük.
Akad néhány épület-elsősorban szolgáltató jellegű- ahol a DN 15 mm. méretű becsatlakozás nem
elegendő, ezeken a helyeken DN 32 mm. méretű bekötéseket kell készíteni.
Fogyasztási adatok:
A fogyasztási adatok és a méretezési alapadatok a lakások vonatkozásában teljes telitettséget
vesznek alapul.
A családi házaknál átlagosan:
 120 m2 alapterület
 90 W/m2 hőigény
 48,64 % relatív hőmérsékletérzékenységi tényező
 80% készülés hatásfok
 1.450 h/év kihasználási faktor
 55 m3/hó alap gázfelhasználás a kiindulási adat.
Az egyéb kommunális épületeknél a megadott fogyasztási adatok az irányadók.
A község földgáz-fogyasztási adatai az elmúlt években az alábbiak szerint alakultak:

Időszak

Az összes
szolgáltatott
Háztartási
vezetékes gáz
gázfogyasztó mennyisége
k száma (db) (átszámítás
nélkül) (1000
m3)

Az összes
szolgáltatott gáz
mennyiségéből a
Az összes
háztartások
gázcsőhálózat
részére
hossza (km)
szolgáltatott gáz
mennyisége
(átszámítás nélkül)
252,6
35,1

Összes
gázfogyasztók
száma (db)

A háztartási
gázfogyasztókból
a fűtési fogyasztók
száma (db)

350

316

2010. év

331

870,2

2011. év

323

267,4

178,4

35,3

357

300

2012. év

322

408,6

190

35,3

360

305

2013. év

325

325,2

211,1

35,3

358

303

2014. év

322

324,6

176,6

35,3

365

301

2015. év

325

335,7

225,1

35,3

363

302

2016. év

349

300,5

246,4

35,3

388

349

2017. év

357

460,5

310

35,4

396

357
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1.16.3. Távközlés
A települési hálózattal szembeni alapvető követelmény a törzs- és elosztóhálózat – más közművektől
a szabványban előírt távolságok tartásával – közterületen történő megvalósítása. A hálózatot a
lehetőségek szerint a MATÁV föld felett, illetve föld alatt, a járdavonal menti zöldsávban kívánja
elhelyezni a telekhatárokon kívül.
Orfű község távközlési hálózattal való ellátása nagy részben megoldott.
A település központhely, a digitális központ bővíthető, egységes helyi hálózatához a jelenlegi
berendezésekkel ellátott Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Mecsekszakál és Mecsekrákos tartozik.
A folyamatos fejlesztések során jelentkező távközlési szolgáltatásokat a MATÁV RT kisebb
építésekkel ki tudja elégíteni, de az új, korszerűbb hálózat kiépítéséhez szükséges a lakóövezetek
bővítésének ismerete.
A távközlésről szóló 1997. évi LXV. törvénnyel módosított LXXII. Törvény alapján terület
rendezésénél, utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más
létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell a közcélú távközlési eszközök
elhelyezésének lehetőségét.
A nyomvonalas közművek tervezőinek be kell tartani a 27/1984.(IX.29.) KHVM rendelettel kötelezővé
tett MSZ 7478 sz. szabvány előírása szerint a távközlési hálózat részére biztosított területsáv
szabadon hagyását, valamint a 9004/1982. (Közl. Ért. 16.) KPM-IPM számú együttes közlemény 4.
számú szabályzatában és a 30/1994.(XI.8) IKM rendelettel kötelezővé tett MSZ 151 sz.
szabványában foglaltakat.
MOBIL szolgáltatók:
A településen két adótorony található.
A kistó felett a régi kilátó helyén a Vodafon, a Herman Ottó utca feletti térségben pedig a Telenor és
Telekom telepített adótornyokat.
A jelenlegi lefedettség megfelelő, bővítésére nincs szükség.
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1.17. Környezetvédelem és településüzemeltetés
1.17.1. Talaj, földtan
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az
ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek magában kell
foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét
is.
A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok helyezhetők
el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik,
károsítják.
Orfű a Baranya-hegyhát kistájhoz tartozik. A kistáj proterozói kristályos alapzaton, másodidőszaki
karbonátos kőzetekben és andezitvulkánosság termékein kívül számottevő laza, miocén-pliocén
agyagos, homo kos összletek építik fel. A bonyolult és változatos geológiai felépítés következtében a
térségben sokféle ásványi anyag bányászata jellemző, többek között faragható diabáz, díszítő gránit,
andezit zúzottkő, díszítő-, falazó-, mészgyártási mészkő, építési bazalt, földpátos-, falazó és vakoló
homok, tömör – és blokktégla agyag. Európai szinten is jelentős szén- és uránérc bányászat fejlődött
ki a térségben, Az urán- és szénbányászat a követelmények betartása mellett gazdaságtalan, így
napjainkban a rekultivációs tevékenységek zajlanak. A visszamaradt értékes ásványvagyon
kinyerésére a korábbinál korszerűbb technológiák alkalmazási lehetőségeinek figyelembe vételével
tervek készülnek az értékek mentésére. Jelenleg még engedélyezet fejlesztési terv, illetve fejlesztés
még nem realizálódott.
Orfű a Nyugat-Mecsek karsztvidéken terül el, ezért e területen számos geológiai érték található.
Számtalan, a jogszabályok erejével védett víznyelő forrás figyelhető meg.
Legismertebb a szomszédos Abaliget területén feltárt fokozottan védett Abaligeti-barlang. A kevesebb
cseppkőképződménnyel, de annál több érdekes oldásformával bíró patakos barlang, mely
leghosszabb a Dél-Dunántúlon és az idegenforgalom részére történt kiépítésével egyedülálló
Magyarország déli területén. Orfű területén is találunk helyi védettséget élvező képződményt. A
karsztosodott területeken országos fokozott védelme szükséges a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi
Körzetben a „Sárkány-kút”, a „Vízfőforrás” és a „Sárkány szakadék” térségében.
Az Orfűi völgy a megközelítőleg északkelet- délnyugat csapásirányú Nyugati-Mecsek északi peremén
fekszik. A Mecsek-hegység északi oldalán elhelyezkedő település felszínhez közeli földtani felépítése
igen változatos, hiszen a laza üledékek és az átmeneti képződmények mellett a szilárd kőzetek is
jelentős területi elterjedésben ismeretesek a terepszinten. Az egyes kőzetek, képződménycsoportok
összefüggő, vagy foltszerű előfordulásai alapján megállapítható, hogy a morfológiai jellemzők
kialakulását nagymértékben meghatározta a hegységszerkezet. Ennek következményeként a
különböző geológiai korú rétegek úgy mutatkoznak meg egymás szomszédságában a felszínen, hogy
a lejtők meredekségének és völgyek keresztmetszetének változásával együtt utalnak a tektonikus
vonalak jelenlétére.
A település déli részletében kiemelt helyzetben és nagy területi elterjedésben ismeretes a hegység
főtömegéhez tartozó töredezett triász időszaki karbonátos kőzettömeg (mészkő és dolomit), mely
északra tartóan az épített környezet alatt is elhelyezkedő tektonikus zóna jelenlétének eredményeként
kerül fokozatosan fedésbe a neogén időszaki kőzetekkel. A fokozatos átmenet eredményeként a
neogén képződmények (homok, homokkő, kavics, konglomerátum, agyag, agyagmárga, stb.) csak az
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igazgatási terület alacsonyabb, valamint északi részletében válnak összefüggő elterjedésűvé. A triász
és neogén időszaki kőzeteken többnyire saját anyagú málladékuk (kőzettörmelékek, agyagok, stb.)
helyezkednek el. A morfológiai viszonyok eredményeként adódik, hogy a negyedidőszaki rétegek
többnyire áthalmozott, átalakult állapotban találhatók. Valójában csak a kiemelt helyzetű, vagy igen
alacsony lejtésszögű, eróziótól védett területeken található meg eredeti településsel az időszakokra
jellemző kőzetliszt (lösz), melynek képződésekor a jelenlegitől eltérőek voltak a morfológiai viszonyok.
A korábbi és a jelenlegi folyamatos anyagáthelyeződések következményeként adódik, hogy a
negyedidőszaki rétegek egyenlőtlen területi kiterjedésűek és erősen ingadozó vastagságúak, továbbá
jelentős nagyságú területekről véglegesen lepusztulnak. Így a napjainkban is érvényesülő intenzív
eróziós hatások minden felszínhez közeli kőzet állapotát befolyásolhatják a település területén.
Ásványvagyon-védelmi szempontból a település közigazgatási területén nem található nyilvántartott
ásványi nyersanyag és bányatelek, nem érinti működő, bezárt vagy szünetelő külszíni bánya,
megállapított bányatelek, szénhidrogén bányatelek.
Talajtípusok szempontjából Orfű a Baranyai-hegyhát kistáj területén, a felszínt túlnyomóan
harmadidőszaki és idősebb agyagos, valamint löszös üledékeken kialakult agyagbemosódásos barna
erdőtalajok borítják (88%). Az agyagos vályog mechanikai összetételű. A gyenge vízvető és az erős
víztartó képesség miatt kedvezőtlen vízgazdálkodási erdőtalajok termékenységi besorolása VII:, míg
a löszön képződött és/vagy vályog mechanikai összetételű, kedvezőbb vízgazdálkodási változatoké
VII., mindkét változat kémhatása erősen savanyú. A lejtők meglehetősen meredekek. Az erdősültség
mintegy 60%-os ezeken a területeken.
A kistájat nyugatról határoló patakvölgy felé néző lejtők löszös anyagain vályog mechanikai
összetételű, kedvező vízgazdálkodású és termékenységű területű barnaföldek (V.) fordulnak elő 8%os területi részaránnyal. A lejtőviszonyok alapján nagy a talajok erózió veszélyezettsége, amit fokoz,
hogy kicsi az erdők alacsony részaránya (25%).
Az éghajlati- és talajviszonyok a mezőgazdasági művelésnek kevésbé kedvező feltételeket nyújtanak.
Megkülönböztető jegyként kiemelhető a viszonylag erős kiemeltség, mely 250-300 méterben
rögzíthető. Jellemzőek a térségben a földcsuszamlások és a talajerózió. A lejtők több helyen
meredekek. A domborzati viszonyok miatt viszonylag nagy területen találhatók erdők, ez a térség más
területeihez képest az erdőgazdálkodás elsőrendűségét okozza, viszont kisebb földteleteken folyik
szántóföldi művelés, amely az adottságok alapján reális szerkezet.
A területhasználatok továbbá nagyban függenek a talajtípusoktól, azok szerkezetétől, tápanyag
gazdálkodástól és a szerves anyag tartalmától, biológiai aktivitástól, termőképességtől.
A talaj termékenységét a tulajdonságok együttes határozza meg, ami pedig a talajban lejátszódó
anyag- és energiaforgalmi folyamatok eredménye.
A talajjal kapcsolatos minden emberi tevékenység ezeknek a folyamatoknak a megváltoztatásán
keresztül érvényesül. E folyamatok figyelembevétele mellet célszerű a területekre megfelelő agrárkörnyezetgazdálkodási irányelveket meghatározni.
Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a
talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi
létesítmények működőképességét.
A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak
megfelelően kell eljárni. Az előírásokat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény
határozza meg.

128

A földhasználó erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió (a továbbiakban: erózió)
megakadályozása érdekében köteles
a) szántó művelési ágú földrészleten
aa) a talajfedettséget szolgáló növényeket termeszteni, és
ab) olyan művelési módot alkalmazni, amely a talaj szerkezetességének megóvásával, a
talajtömörödés megakadályozásával, megszüntetésével elősegíti a csapadékvizek talajba
jutását, és/vagy
ac) szintvonalas művelést folytatni;
b) ültetvény területen
ba) szintvonalakkal párhuzamos irányú telepítést végezni, vagy
bb) a sorközök fedettségét gyepesítéssel, talajtakarással biztosítani;
c) rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészleten
ca) fokozott gondot fordítani a talajt kímélő legeltetésre, valamint
cb) ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felel meg, azt felújítással
helyreállítani.
Amennyiben az előző felsorolásban írt kötelezettségek teljesítése sem alkalmas az erózió
megakadályozására, úgy a földhasználó köteles
a) a művelési ágat megváltoztatni, vagy
b) gyep-, cserje- és erdősávot létesíteni, vagy
c) talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, valamint létesítményeket alkalmazni.
Az erózió elleni védelmet, nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg kell őrizni.
A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és kötelezettségek egy
részéhez a Baranya Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Szervezetének engedélye
szükséges. A földhasználó erózióval veszélyeztetett területen a víz- és szélerózió (a továbbiakban:
erózió) megakadályozása érdekében köteles
a) szántó művelési ágú földrészleten
aa) a talajfedettséget szolgáló növényeket termeszteni, és
ab) olyan művelési módot alkalmazni, amely a talaj szerkezetességének megóvásával, a
talajtömörödés megakadályozásával, megszüntetésével elősegíti a csapadékvizek talajba
jutását, és/vagy
ac) szintvonalas művelést folytatni;
b) ültetvény területen
ba) szintvonalakkal párhuzamos irányú telepítést végezni, vagy
bb) a sorközök fedettségét gyepesítéssel, talajtakarással biztosítani;
c) rét, legelő (gyep) művelési ágú földrészleten
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ca) fokozott gondot fordítani a talajt kímélő legeltetésre, valamint
cb) ahol a gyeptakaró a talajvédelem követelményeinek nem felel meg, azt felújítással
helyreállítani.
Amennyiben az előző felsorolásban írt kötelezettségek teljesítése sem alkalmas az erózió
megakadályozására, úgy a földhasználó köteles
a) a művelési ágat megváltoztatni, vagy
b) gyep-, cserje- és erdősávot létesíteni, vagy
c) talajvédelmi műszaki beavatkozásokat, valamint létesítményeket alkalmazni.
Az erózió elleni védelmet nyújtó terepalakulatokat, gyep-, cserje- és erdősávokat meg kell őrizni.
A felszín alatti vizeket a jelenleg még művelésben tartott területeken mezőgazdasági eredetű
terhelések érik. Mezőgazdasággal összefüggésben meghatározó a kertészeti és szántóföldi
növénytermesztés.
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló
43/2013.(V.29.) VM rendelet 1. melléklete szerint Orfű nitrátérzékeny területű település. A talajerőutánpótlásnál így figyelembe kell venni a település adottságait. A település nitrát-érzékeny területű,
így be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezésének megelőzése, csökkentése
érdekében a 27/2006. (II. 7.) Kormányrendelet előírásait és az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben
rögzített „helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályait.
1.17.2. Felszíni és felszín alatti vizek
A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet
igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani kell, hogy
a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág fennmaradásához szükséges
feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő körülmények ne romoljanak.
A terület vízgazdálkodását a természeti adottságok befolyásolják. Az egyes vízfajták
felhasználásánál, illetve a felhasználás engedélyezésénél a pótlás körülményeit, idejét alapvetően
figyelembe kell venni. A vízgazdálkodás fejlesztése a készletek, és igények egyensúlyának
biztosítását kell, hogy szolgálja.
Ehhez alapvetően ismerni kell a rendelkezésre álló készleteket, a hasznosíthatóságot meghatározó
minőségi paraméterekkel együtt, valamint az igények várható alakulását. A takarékos vízhasználat
érdekében ivóvizet csak olyan tevékenységekhez célszerű használni, amelyhez szükséges az ivóvízminőség.
Öntözési és egyéb célokra gyengébb minőségű víz is alkalmas, például létesítési és üzembenntartási,
vagy fennmaradási engedéllyel fúrt kút talajvíz-kutak vize.
Orfűn a vízfelhasználás elsődlegesen kommunális, kisebb részben mezőgazdasági célú.
A Mecsek-hegység északi oldalán elhelyezkedő Orfű felszínhez közeli földtani felépítése igen
változatos, hiszen a laza üledékek és átmeneti képződmények mellett a szilárd kőzete is jelentős
területi elterjedésben ismeretesek a terepszinten. Az egyes kőzetek, képződménycsoportok
összefüggő, vagy foltszerű előfordulásai alapján megállapítható, hogy a morfológiai jellemzők
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kialakulását nagymértékben meghatározta a hegységszerkezet. Ennek következményeként a
különböző geológiai korú rétegek úgy mutatkoznak meg egymás szomszédságában a felszínen, hogy
a lejtők meredekségének és a völgyek keresztmetszetének változásával együtt utalnak a tektonikus
vonalak jelenlétére.
A geológiai változatosság egyértelműen megmutatkozik a vízföldtani viszonyokban is, hiszen több
víztípus alakult ki a település alatti kőzettérben. A szilárd kőzetek területén rés- és hasadék, valamint
karsztvíz ismeretes, neogén képződményekben eltérő mélységi helyzetekkel és változatos
utánpótlási viszonyokkal rétegvíz, míg a negyedidőszaki összletben a talajvíz található. Az egyes
víztipusok közül a rés- és hasadék, vagy karsztvíz a triász kőzetek területén, az összefüggő
kiterjedésű rétegvíz a nagyobb mélységben elhelyezkedő neogén kötött üledékekben, a lokális
kiterjedésű rétegvíz a terepszinthez közeli neogén kötött üledékekben és átmeneti kőzetekben, míg a
talajvíz völgytalpi helyzetű a negyedidőszaki képződményekben helyezkedik el.
A kistáj területén összefüggő talajvízszint csak a völgyekben alakult ki. Mennyisége nem jelentős.
A rétegvizek kitermelését szolgáló artézi kutak száma kevés. Mélységük a 100 m-t kevéssel haladják
meg átlagban. Néhány fúrásból (pl.: Magyarhertelend és Komló) hidrogénkarbonátos gyógyhatású
hévizeket termelnek ki.
Orfűn még találhatók talajvizet kitermelő ásott kutak, ezek vízét a lakosság kizárólag öntözésre
használja.
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19.
pontja és a VITUKI Nonprofit Kft. által kiadott lista (1991-1995) alapján Orfű nem tartozik a magas
talajvízállású települések közé.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Orfű a felszíni szennyeződésre fokozottan
érzékeny, és a sérülékeny vízbázisokra és az előforduló nyílt karszt területekre tekintettel kiemelten
érzékeny területek közé tartozik.
A nyílt karszt területek külterületi jegyzékéről szóló 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató szerint
nyílt karszt területek Orfű település területén a kihirdetéskor ismert telekviszonyok alapján: 038/5,
094/1, 094/2, 095, 096/2, 096/3, 096/4, 096/10, 096/11, 096/12, 096/13, 096/14, 096/15, 096/16,
097/2, 0108, 0190, 0111, 0113, 0114, 0116/3, 0123/1, 0123/2, 0123/3, 0123/4, 0124, 0125/5, 0125/13,
0125/17, 0126, 0132/3, 0318/47, 0320/1, 0320/4, 0321, 0322, 0323, 0324, 0326, 0327, 0328, 0330,
0331, 0332, 0333/3, 0333/4 0336, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346,
0347/1, 0347/2, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0360, 0361,
0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369, 0371 hrsz-ú ingatlanok.
Orfű közigazgatási területén, az Ofűi vízbázis védelme érdekében a 35200/1477-4/2017.
iktatószámon módosított 35200/1612-16/2016. ált. iktató- és B. CI/83-I. vízikönyvi számon kiadott
határozattal belső és külső védőterület és védőidom, valamint hidrogeológiai védőterület és védőidom
„A” és „B” zónája kerültek kijelölésre.
A vízbázis védelme érdekében a különböző védőövezetek által érintett területeken a 123/1997.
(VII.18.) Korm rendelet 5. számú mellékletének korlátozásait kell érvényesíteni a területek igénybe
vételekor.
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Felszíni és felszín
alatti
vízbázisok
belső
külső
védőövezetek
Beépítés, üdülés
Lakótelep; új percellázás üdülőterület kialakítása
Lakó- vagy irodaépület csatornázással
Lakóépületek csatornázás nélkül
Szennyvízcsatorna átvezetése
Szennyvíztisztító telep
Házi szennyvíz szikkasztása
Települési folyékonyhulladék-lerakó
létesítése
és
üzemeltetése
Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok
lerakása)
Építési hulladék lerakása
Temető
Házikertek, kiskertművelés
Sátorozás, fürdés
Sportpálya

Ipar
Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása,
feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő
szennyvízelvezetéssel
Ásványolaj és –termékek előállítása, vezetése,
feldolgozása, tárolása
Veszélyeshulladék-ártalmatlanító
Veszélyeshulladék-lerakó
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
Élelmiszer-ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik
tárolása
Egyéb ipari szennyvízszikkasztás
Salak, hamu lerakása
Mezőgazdaság
Erdőtelepítés és művelés vegyszeres kezelés nélkül
Növénytermesztés
Komposztálótelep
Önellátást meghaladó állattartás
Legeltetés, háziállattartás
Szervestrágyázás
Műtrágyázás
Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
Hígtrágya- és trágyalé leürítés

Felszín alatti
vízbázisok
hidrogeológiai
A
B
védőövezetek
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Szennyvízöntözés
Tisztított szennyvízzel való öntözés
Növényvédőszerek alkalmazása
Növényvédőszer-kijuttatás légi úton
Növényvédőszer-tárolás és –hulladék-elhelyezés
Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek
elhelyezése
Szerves- és műtrágya raktározása és tárolása
Szennyvíziszap tárolása
Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
Állati hullák elföldelése, dögkutak létesítése és
működtetése (ma már nem létesíthetők a hatályos
jogszabályok szerint!)
Haltenyésztés, haletetés
Közlekedés
Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárokrendszerrel
Egyéb út, vízzáróan burkolat csapadékvízárokrendszerrel
Egyéb út
Vasút
Gépkocsi parkoló
Üzemanyagtöltő-állomás
Gépkocsimosó, javítóműhely, sódepónia
Egyéb tevékenység
Bányászat
Fúrás, új kút létesítése
A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
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Jelmagyarázat:
- = tilos
x = új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat
vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető
o = új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg a
környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat
eredményétől függően megengedhető
+ = nincs korlátozva
A térség természetes vízkészlete a karszttal áll kapcsolatban. Mészkőfelszínen ritka a felszíni
vízfolyás, sokkal jelentősebb azonban a csapadékból származó karsztvíz, amelyet a mészkő nagy
mennyiségben tárolni képes. Az Orfűi karszt nagy mennyiségű karsztvizet tartalmaz, ezt a területen
felszínre bukkanó, bővizű karsztforrások bizonyítják (Vízfő forrás, Sárkány forrás, stb.). A felszíni
vizek közül a kis Orfű-patak érdemel említést. A terület a Baranya-patakon keresztül a Duna
vízgyűjtőjéhez tartozik.
A természetes vízkészlet mennyiségét nagyban felülmúlja a mesterséges vízkészlet. Az Orfűi völgy
tengelyében, északnyugat-délkelet irányában, négy mesterséges tó húzódik. Orfű üdülőterületi
funkcióját elsősorban ezeknek a tavaknak is köszönheti.
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A völgyben húzódó tavakat mesterséges úton, völgyzárógátakkal alakították ki:
Orfűi-tó
Pécsi-tó
Hermann Ottó tó
Kovácsszénájai-tó
Meg kell még említeni Orfűn a Rácz tanyai dísztavakat is.
A vízgyűjtő geológiai adottságai következtében nagy az erózióveszély. A völgyet körülzáró
völgyoldalakon a lejtés általában 17-25%-os, mintegy 600 ha nagyságú területet veszélyeztet a
földcsuszamlás.
A vízbe kerülő lejtőanyag több szempontból is káros a tavak környezeti állapotát illetően. A
feliszapolódás révén egyrészt csökken a vízmennyiség, másrészt a bemosódó szerves anyag
nagyban elősegíti a tavak eutrofizációját. A tavakat tápláló források is jelentős mennyiségű hordalékot
szállítanak a tavakba. A beáramló hordalék miatt a tavak felső végén (ahol a felszíni víz beérkezik)
előrehaladott az elmocsarasodás.
A vízgyűjtőterület talajadottságai több szempontból is kedvezőtlenek, meredek völgyoldalak erősen
erodáltak, a szántóterületeken is gyenge a talaj termőképessége. A térségben ezért a legfontosabb
művelési ág az erdőgazdálkodás, az erdősültség foka meghaladja a 60%-ot. Az erdők további
telepítése gátat vethet a talajeróziónak, ugyanakkor a táj esztétikai értékét is növelné.
A telepölés egészséges közműves ivóvízellátása zömében megoldott a településen. A település
vízellátását az átlag vízfogyasztás mellett mennyiségileg biztosított. Szükséges, különös tekintettel a
nyári csúcs vízfogyasztás érdekében a vízbázis bővítésének a megoldása, melynek vizsgálatai
folyamatban vannak,
A keletkező szennyvizek csatornarendszeren keresztül kerülnek a települési szennyvíztisztító telepre.
A nyári csúcsidény során nem kellő hatékonyságú,, szükséges a szennyvízátemelő rendszerek
korszerűsítése. A csatornázatlan területekről a keletkező szennyvizeket a vonatkozó engedélyezések
szerint szippantással kiemelve szállítják el. A házi szennyvízgyűjtő medencék nem vízzáróak, így az
elszivárgó szennyvíz a felszín alatti, illetve a felszíni vizeket erősen veszélyezteti.
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületek
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Orfű nem fekszik
érzékeny területen.
A településrészek felett lejtős domboldalakon védőárkokat létesítettek a csapadékvizek, okozta
kártételek mérséklése érdekében. A csapadékvizek elvezetése a belterületi részeken jellemzően nyílt
árkokban történik. Az árkok egy kis része burkolt.
Az ingatlanokhoz tartozó kocsibejárók átereszei egyes területeken mind magassági elhelyezésükben,
mind méretükben változóak, nem összehangoltak, így az árkok feliszapolódása viszonylag rövidebb
idő alatt következhet be.
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1.17.3. Levegőtisztaság és védelme
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni a levegő
minőség megőrzéséről és javításáról.
A levegőterhelést okozó forrásokra, tevékenységekre, technológiákra, létesítményekre (a
továbbiakban: légszennyező forrás) az elérhető legjobb technika alapján, jogszabályban, illetőleg a
környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának keretében kibocsátási határértéket, levegővédelmi
követelményeket kell megállapítani.
Orfű közigazgatási területei levegőminőségi állapotát jellemzően a lakossági és mezőgazdasági
tevékenység, valamint a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás környezethasználata
határozza meg.
A lakossági eredetű tevékenységnél különös tekintettel a fűtés jön számításba. Jelentős
környezetterhelő hatású, bejelentés köteles légszennyezőanyag-kibocsátó Orfű Községben nem
üzemel.
A tervezett tervezési programot figyelembe véve a település lakossági szokásait, tevékenységét is várhatóan nem romlik a település levegőminőségi állapota.
A község levegőminőségét
 az egyedi fűtések,
 a közlekedés és az
 egyéb gazdasági és vendéglátóipar tevékenységek
emissziója határozza meg.
Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a szén-, olajés gáztüzelésből származó átlagos légszennyezőanyag kibocsátások összehasonlításával
jellemezhetők.
A településen jellemzően földgáz és vegyes tüzeléssel oldják meg a fűtéseket. A növekvő energiaárak
miatt az elmúlt években sokan a fűtési rendszert egyedi fűtési módra (szilárd tüzelőanyagok, vegyes
tüzelés) is át és/vagy visszaalakították, ezzel téli időszakban növelve a légszennyezettséget.
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 széles körű igénybevételét.
A település levegőminőségi állapotára a közlekedésből származó légszennyezőanyag-kibocsátás
gyakorolja a legnagyobb hatást.
A közlekedés légszennyezőanyag kibocsátása az út mellett elhelyezkedő területeken észlelhető
légszennyezőanyag-terhelés.
A közlekedési eredetű légszennyezés a településen átvezető közlekedési utak térségében –
különösen a 6608-as, a 6609-es és a 6611. sz. közlekedési utak – meghatározóak. Jelenleg nem
tapasztalható a közlekedési eredetű légszennyező anyagok kritikus, jelentősebb zavaró hatása. A
forgalom növekedése azonban indokolja a település közlekedési útjainak fejlesztését,
korszerűsítését.
A légszennyezőanyag-terhelés csökkentése érdekében meg kell oldani a lakóutcák pormentesítését,
szilárd burkolattal való ellátását és az útvonalak rendszeres karbantartását.
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Az egyéb gazdasági és vendéglátó-ipari tevékenységek során a diffúz jellegű kibocsátások
okozhatnak zavaró hatást (por, bűz). A településen jelenleg nem folytatnak jelentős légszennyező
hatású tevékenységeket, mely jelentős terhelést eredményezne.
A kisipari jellegű légszennyezőanyag-terhelés zömében szintén hőenergiatermelésből (fűtés és
melegvíz) származik, valamint technológiai eredetű. A vendéglátó egységek szellőztetései során a
közvetlen a létesítmények közelében tapasztalható kellemetlen és tömény ételszag, amely zavarhatja
az üdülő vendégeket. A fejlesztések során meg kell oldani a ellő hatékonyságú légkondicionálást és
a szagmentesítést.
Megállapítható, hogy az elérhető legjobb technika szintjén nem okoznak a létesítmények irritáló,
zavaró hatást.
Az állattartásból származó bűzterhelés jelenthet időszakosan (talajközeli inverzió fennállása estén)
problémát (pl.: lovardák, tanyák közvetlen térségében).
A vonatkozó új jogszabályok betartásával, [elsősorban a “jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályairól
szóló előírások követésével hosszú távon elkerülhetők a bűzpanaszok. A nagyüzemi állattartó telep
nincs a településen..
A meglévő állattartó létesítményeknél a vizsgálat időpontjáig levegővédelmi övezet kijelölésére nem
került sor, így erre a telephelyek esetleges fejlesztésekor, vagy az állatlétszámtól és a
tartástechnológiától függően egy esetleges felülvizsgálat során lesz lehetősége a környezetvédelmi
hatóságnak.
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés
A zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek teljesüléséhez a vizsgálati adatok ismeretében,
illetve azok értékelését követően kerülhetnek meghatározásra azok az intézkedések és feladatok,
melyekkel a meglévő káros mértékű terhelések csökkenthetők, illetve egyidejűleg új terhelések
kialakulása megakadályozható.
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.
A közlekedés zajkibocsátása miatt az utak mellett elhelyezkedő területeken észlelhető a zaj-terhelés.
A közlekedési eredetű légszennyezés a településen átvezető közlekedési utak térségében –
különösen a 6608-as, a 6609-es és a 6611. sz. közlekedési utak – meghatározóak. Jelenleg nem
tapasztalható a közlekedési eredetű légszennyező anyagok kritikus, jelentősebb zavaró hatása. A
forgalom növekedése azonban indokolja a település közlekedési útjainak fejlesztését,
korszerűsítését.
A közúti közlekedés által okozott zajterhelés alapvetően a járműforgalom nagyságától,
összetételétől, azok haladási sebességétől és a környezet beépítettségétől függ. A kialakuló
zajterhelés nagyságát befolyásolja továbbá az útpálya kialakítása, az útburkolat minősége, az út
emelkedése, és a zaj terjedésére hatással lévő egyéb körülmények. A települést érő, a közúti
közlekedésből eredő terhelések nagysága, a zajkibocsátás mértéke számítással jól meghatározható.
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A forgalmi adatok ismeretében a közúti közlekedési zaj mértéke a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz.
melléklet szerint kerülhet meghatározásra. A forgalom nagyságának figyelembevétele a Magyar
Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Rt. által kiadott „Országos Közutak 2015. évre vonatkozó
keresztmetszeti forgalma” adatainak, és az ÚT 2-1.302.2003 „Közutak távlati forgalmának
meghatározása előrevetítő módszerrel” című Útügyi Műszaki Előírás által megadott forgalomfejlődési
szorzók alkalmazásával kapott értékeivel történhet.
Zajterhelési határérték új utakra, vagy megváltozott területi funkcióra a 27/2008. (XII. 3.) KvVM –
EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete alapján.
A közlekedési létesítmények melletti területeken megengedett zajterhelési határértékek kialakult
beépítési és közlekedési móddal rendelkező esetben összehasonlító adatként szolgálnak. Új
határérték változással járó területhasználat kijelölése estén, illetve a közlekedési szerkezet változása
esetén vizsgálni kell a határértékek betarthatóságát a területhasználatok függvényében.
Közlekedési létesítmények melletti területeken megengedett zajterhelési határértékek

Sorszám

Területi funkció

Határérték (LTH) az LAM kö megítélési szintre (dB)
a települési
a települési
önkormányzat
önkormányzat
kiszolgáló úttól,
tulajdonában lévő
tulajdonában lévő
lakóúttól
belterületi
gyüjtőutak-tól, illetve
származó zajra
gyorsforgalmi és
vasúti mellékvonaltól
főutaktól
származó zajra
származó zajra
N
É
N
É
N
É

1.

Üdülőterület,
különleges területek
közül az
egészségügyi
terület, gyógyfürdő

50

40

55

45

60

50

2.

Kisvárosias, kertvárosias lakóterület,
különleges területek
közül az oktatási
létesítmények
területe, temetők és a
zöldterületek

55

45

60

50

65

55

3.

Nagyvárosias
lakóterület, vegyes
terület

60

50

65

55

65

55

4.

Gazdasági terület

65

55

65

55

65

55

Az ipari jellegű zajforrások terhelő hatása kisebb területet érint, hatása azonban koncentráltabban
jelentkezik.
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A településen nagy zajhatással járó ipari létesítmény a településen nem üzemel. Az ipari jellegű
zajforrások kisebb, a településen elszórtan elhelyezkedő létesítményekből (műhelyek, üzemek) ered,
ezek környezetterhelő hatása kisebb területet érint, de koncentráltabban jelentkezik.
Az üzemi létesítmények egy része a telepengedélyezési eljárás során igazolta a megengedett
zajterhelési határértékek teljesülését, másik része a lakóterülettől való nagyobb távolság, illetve az
üzemelési körülményből adódóan nem jelent káros mértékű zajterhelést a közvetlen környezetére.
A település teljes területén megengedett az 1-2 fős vállalkozások végzése, melyek esetenként
jelentenek időszakosan zavaró mértékű zajterhelést a környezetükre. Ilyen tevékenységek:
autószerelő, asztalos, árufuvarozó, kőműves, géplakatos, stb..
Az egyéb jellegű zajforrások tekintetében (kereskedelmi, vendéglátó) meghatározó a szállításból,
szórakoztató létesítmények, vagy rendezvényeknél előforduló, illetve a helytelen emberi
magatartásból eredő zajhatás.
Az egyéb jellegű zajforrások közé tartoznak a szórakoztatóipari, illetve vendéglátó létesítmények
(éttermek, italboltok, presszók, büfék) működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket
terhelhetik. A lakossági zavarást általában a hangosító berendezések okozzák, panaszra adhatnak
okot.
Hangosító berendezésekre képviselőtestületi rendeletben elfogadott határérték betartását kell
megkövetelni. Hangosító berendezésnek minősül a zenegép (diszkóban, étteremben, rendezvények
során, stb.), hangszórón közvetített ének és még tovább lehetne sorolni.
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 Orfű településen elsősorban a közlekedési zaj terheli a
lakóterületet, de az üzemi létesítmények is jelenthetnek esetenként rövid idejű, a megengedettnél
nagyobb mértékű zajterhelést.
Fontos feladat tehát a csendes és nyugodt üdülő környezet biztosítása érdekében a területrendezés,
területfejlesztés eszközeinek megfelelő alkalmazása, a helyi szabályok megalkotása és
érvényesítése, melyekkel csökkenthetők a káros mértékű terhelések, és egyidejűleg az új terhelések
kialakulása megakadályozható.
1.17.5. Sugárzás védelem
A településen nem folytatnak sugárzással járó ipari tevékenységet. A település közelében működött
a már felhagyott uránbánya, amelynek a rekultivációs utómunkálatai jelenleg is ellenőrizett
körülmények között zajlik. Orfű települést jelenleg sugárterhelés nem veszélyezteti.
1.17.6. Hulladékkezelés
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a
keletkezés helyén feleslegessé vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek kezeléséről
külön kell gondoskodni.
A hulladékok keletkezésük és fajtájuk szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók:
 kommunális szilárd és folyékony hulladék
 termelési hulladék
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 veszélyes hulladék
A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékgazdálkodásról
szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kell szervezni és végezni.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény:
 a 32/A. § (1) bekezdés d.) pontja szerint az állam az, aki elkészíti az Országos
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási tervetm amely többek között meghatározza a
közszolgáltatás ellátásánek optimális területi lehatárolását és az adott területen
minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat,
 a 32/A. § (3) bekezdés c.) pontja szerint a Koordináló szerv az, aki az érintett
közigazgatási szervezeteknek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
szabályozására.
A hulladék “termelő” köteles gondoskodni a hulladékok előírásszerű gyűjtéséről, tárolásáról, a
területről, történő kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek elsődleges célja, hogy
megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti vízbe és levegőbe jutását.
A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag hulladékszegény
technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a keletkező hulladékok hasznosítására,
ártalmatlanítására, rendelkezésre álljon engedéllyel és kapacitással bíró szolgáltató szervezet.
A településen keletkezett lakossági hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szervesanyagtartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot (növényvédőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem, stb.) is, ezért elhelyezését
rendkívüli gondossággal kell megoldani.
Jelenleg a településen megoldott a kommunális jellegű szilárd hulladékoknak engedéllyel rendelkező
lerakóba való szervezett szállítása.
A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint a fentiek figyelembe vételével el kellett készíteni a település
komplex hulladékgazdálkodási tervét. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet elvárásai teljesülésével a
települési környezet környezetterhelése minimalizálható.
A település a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretei között a Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási Szerződés alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel áll szerződéses jogviszonyban.
A regionális hulladéklerakót nem kívánnak a településen megvalósítani, így a településeken ezzel
kapcsolatban nem szükséges területet biztosítani. Hulladékgyűjtő udvar és pontok segítik a szelektív
gyűjtést. Megoldott a településen az időszakos zöldhulladék elszállítás is. A rendszeres
hulladékszállítás ellenére több területen található illegálisan lerakott települési szilárd hulladék (az
üdülőterületek térségében a zöld nyesedéket és egyéb, zömében fűnyírásból keletkező hulladékokat
vízmosások térségében rakják le, mely veszélyezteti a tórendszer vízminőségét és műszaki állapotát).
A módosítás, illetve a fejlesztések során kialakult új övezetek közszolgáltatásba való bevonásával
valósíthatóak meg a beruházások.
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1.17.7. Vizuális környezetterhelés
A településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök megalapozására részletes táji-és
természeti adottságokat vizsgáló dokumentáció készült Böjte Tibor szakértő tervező gondozásában.
A szakvélemény környezeti helyzetelemző értékelés szempontjából kiemelt figyelmet érdemlő részeit
a helyzetfeltáró dokumentum 1.12.2.2 és 1.12.3. alfejezetei mutatják be.

1.17.8. Árvízvédelem
A települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM együttes rendelet melléklete nem tartalmazza Orfű települést.
A település csapadékvíz-elvezető rendszere zömében továbbra is a közutakhoz tartozó földmedri
árokrendszer. Az árokrendszer karbantartása (kaszálás, iszapolás) nem folyamatos, helyenként
szükséges a jókarba helyezése.
A csapadékvíz-elvezető árok az utak mellett csak részben kiépített. Nagyobb esőzés idején az egyes
területekről gondot okoz a csapadékvíz-elvezetés.
Az ingatlanokhoz tartozó kocsibejárók átereszei egyes területeken mind magassági elhelyezésükben,
mind méretükben változóak, nem összehangoltak, így az árkok feliszapolódása viszonylag rövidebb
idő alatt következhet be.
Külön figyelmet kell fordítani a csapadékok közterületre, való kivezetéseire. Javasolt átfogó
vízrendezési terv készítése a település részére.
A település belvízzel fenyegetett területeinek kezelésére a község tervekkel ?? rendelkezik. A
kockázattal járó belvizes területek lehatárolása szükséges a meglévő tervek szerint az építési
szabályok kidolgozásának biztosítása érdekében.

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
Orfű fennálló környezetvédelmi konfliktusai a fenntartható fejlesztések elősegítésével, a
településüzemeltetési feladatok ütemezett végrehajtásával orvosolható.
A csapadékvizek elvezetése érdekében folyamatosan biztosítani szükséges a vízelvezető rendszerek
karbantartását, rendezését.
A vízelvezető árkok a nagy lejtésű vízgyűjtő területekről lehordott iszaptól folyamatosan feltelhetnek,
rendszeres tisztításukról, karbantartásukról gondoskodni kell.
Orfű Község önkormányzatának javasoljuk elkészíteni a község bel- és külterületi vízrendezésének a
terveit, hogy a kotrási, karbantartási költségeket csökkentsék és lehatárolták a belvíz veszélyes
területeket.
A tervezés és a végrehajtás során környezeti kockázatnak kell tekinteni a Barnya Megyei
Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály adatközlése alapján a település közigazgatási
területének több helyszínén felszínmozgásos területek találhatók az Országos Felszínmozgásos
Kataszter nyilvántartása szerint.
A területhasználatok meghatározásánál figyelembe kell venni a kockázatos csúszásveszélyes
területek sajátosságait.
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A levegőminőségre gyakorolt jelentősnek tekinthető környezetterhelő hatások alapján a közlekedés
szerkezet és a műszaki lehetőségek, beavatkozások felülvizsgálandók.
A levegőminőség megőrzése érdekében – különös tekintettel a bűzterhelésre – figyelemmel kell
kísérni az állattartási gyakorlatot, a trágya elhelyezéseket és a talajerő-utánpótlásra való
kiszállításokat. Kapcsolódó intézkedésekkel biztosítani szükséges a bűzterhelés megakadályozását,
a „helyes mezőgazdasági gyakorlat” szabályainak betartását. Továbbá biztosítani kell a vendéglátó
egységek környezetének irritáló szag-terhelését.
Orfű Község jelenlegi iparosodási szintje nem eredményez jelentős zajterhelést. Az üzemi zajterelés
vonatkozásában egy-egy kirívó esettől eltérően kedvező a település helyzete.
Külön figyelmet kell fordítani a fejlesztések területi kialakítására, a megelőző tervezésre. Lehetőleg el
kell kerülni az utólagos műszaki védelmi beavatkozásokat.
A fejlesztés, területrendezés során feladat továbbá olyan közúthálózat és területhasználatok
kialakítása, mely megfelelő kapcsolatot biztosít a település számára a térség megközelítésére és a
település forgalmának biztonságos, folyamatos lebonyolítását teszi lehetővé, valamint javítja a
település zajhelyzetét.
A hulladékok közszolgáltatás keretében történő kezelésével meg kell akadályozni az illegális
hulladéklerakásokat. Biztosítani kell az építési hulladékok hasznosítását, ártalmatlanítását is.
A tájhasználati konfliktusok a következőkben foglalhatók össze:
Az Orfűi tórendszer és a környék természeti erőforrásai kezdetektől fogva meghatározó szerepet
játszottak. A tórendszer, mint táji elem, mint idegenforgalmi tényező, és mint vízbázis is számításba
jövő természeti erőforrás. Jelentős természeti erőforrás a környék erdeinek faállománya, melynek
nem csak gazdasági, de idegenforgalmi funkciója is kiemelkedő. Emellett a tájvédelem szempontjából
is nélkülözhetetlen, a lejtőkön lerohanó vizek megcsendesítésére illetve a talajerózió
megakadályozására, figyelemmel a karsztos területekre.
A település számára értékes a hatalmas vízfelület, mely a tájhasználat számára az erdőterületek
mellett a meghatározó elem. Az Orfűi üdülőterület fejlesztése 1961-ben kezdődött a völgy
tengelyében húzódó négy tó létesítésével. A mesterségesen kialakított üdülőhely létrehozásának
legfőbb célja a pihenni vágyó pécsi lakosság igényeinek kielégítése volt. A rekreációs övezeti funkció
mellett az érintett fogyatkozó lélekszámú községek életében is egy új fejlődési lehetőség jelentkezett
a turizmus révén. A tórendszer 1962-70 között készült el. Orfű 1971-ben, Abaliget pedig 1974-ben
belföldi üdülőközponti rangot kapott, ettől kezdve előbb a belföldi, majd később az aktív külföldi
turizmus is dinamikus fejlődésnek indult a térségben. A tórendszer és a hozzá kapcsolódó üdülési és
pihenési lehetőségek kétségtelenül a terület fő tényezőjévé váltak. A Natura 2000 területek és a
Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet e vonzerőt segíti, növeli, megtartásában jelentős tényező. A
tájhasználatnak is e tényezőt kell erősítenie.
(Tólajstrom:
Orfűi-tó: 1962-ben létesült, felülete 10,0 ha, térfogata 200 000 m3
Pécsi-tó: 1967-ben létesült, felülete 75,0 ha, térfogata 2 500 000 m3
Hermann Ottó tó:természetvédelmi terület,1971-ben létesült, felülete 29,0 ha, térfogata 295 000
m3)
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Természetvédelmi és tájvédelmi szempontból elsőrendű konfliktus adódhat abból, ha a meglévő
művelési ágat engedély nélkül megváltoztatják. Ez vonatkozik a legelő és rétművelési ágú területek,
erdőterületek megváltoztatására.
Tájképvédelmi szempontból fontos az épített környezet területén a hagyományos formák és színek,
beépítésekben a kirívó elemek elkerülése. Ebben útmutató az Orfű Község Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2018(I.29.) önkormányzati rendeletea településkép védelméről, a településképi
kötelezésről és bírságról.
A természet védelméről szóló törvény szerint a táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes
felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel,
valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol a kölcsönhatásban találhatók a természeti
erők és a mesterséges, ember által létrehozott környezeti elemek. Ebből következik az, hogy a táj a
meglévő területhasználat jellegzetes megjelenése, annak tükröződése pedig a tájkép. A meglévő
tájkép az, aminek megítélése sokak számára esztétikai szempontból gyönyörűséget okoz. A
természeti adottságokhoz igazodó, optimális területhasználat az, aminek megváltoztatása elvesztheti
táj jellegzetes képét, egyszóval megváltozik a tájkép. A település topográfiai szempontból való
elhelyezkedése, a gondos, történelmi múlttal rendelkező földművelés, az erdők, gyepek
elhelyezkedése adja a település igen kedvező megjelenését, ami egyik fontos eleme a turizmus
vonzerejének.
Éppen ezért a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a táj
természetes és természetközeli állapotát, gondoskodni kell az esztétikai adottságokat meghatározó
elemek, optimális területhasználat fennmaradásáról.
1.12.4.2 Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A településen élők a rendelkezésükre álló területeken folytatnak gazdálkodást, az üdülőtulajdonosok
a pihenés érdekében használják területüket. A földterület zömében a tulajdonukban van, részben az
üdülőket bérlik. Azt, hogy milyen művelési ágak vannak kedvező helyzetben azt az aktuális
agrárpolitika lényegesen befolyásolja. Ha az állattartás kedvező, akkor a rét és legelő művelési ágak
keresettek, más művelési ágakból az előbbiekre váltanak át. A területhasználat változásának
tendenciája azt mutatja, hogy az erdőterület folyamatosan növekszik, a szántóterület nagysága pedig
csökkenve jelenik meg. Ennek oka részben a gyepek feltörése, vagy a szántóterületek felhagyása és
a gyepterületek növekedése. Az erdőterületek növekedése az aktivitásérték növekedését is jelenti.
1.18.

Katasztrófavédelem

MÉRNÖKGEOLÓGIAI ÉRTÉKELÉS ÉS JAVASLATOK
A Mecsek-hegység gerincétől északra elhelyezkedő település igazgatási területének földtani
felépítése, morfológiai jellemzői, vízföldtani viszonyai, mérnökgeológiai és geotechnikai adottságait
meghatározó jelentőségűnek kell elfogadni nemcsak a településszerkezeti terv, hanem az egyes
területrészek szabályozási tervének valamint a község helyi építési szabályzatának összeállításakor.
E kijelentést igazolja, hogy a település igazgatási területén az 1960-as évektől kezdődően több mint
kettő évtizeden keresztül koncentráltan jelentkeztek (napjainkra sem szűntek meg véglegesen) azon
természeti adottságokhoz és a viszonylag gyorsan megváltoztatott területhasználatokhoz egyaránt
kötődő felszínmozgásos káresemények, melyek a korábbi és az újonnan kialakuló épített környezetet
egyaránt veszélyeztették. Ismert volt, hogy korábban is történtek már mozgások a területen, de azok
elsősorban a külterületen jelentkeztek és épített környezetet nem veszélyeztettek. Korábbi
kialakulásuk után megváltozatták a területhasznosítást (szántó helyett erdő), vagy felhagytak a
hasznosítással (parlag). A későbbiekben igazolt és a település igazgatási területének nagy részére
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jellemző felszínmozgásra való hajlam napjainkra sem számolódott fel. A több helyen kialakult és
esetenként részletesen vizsgált káresemények törvényszerűségeinek ismeretében, (mérnökgeológia,
geotechnika, morfológia, vízföldtan, mozgások típusa és időbelisége stb.) alapján az új
településrészek vagy övezetek kialakítása (településszerkezeti és szabályozási terv valamint helyi
építési szabályzat megalkotása) csak olyan egyedi feltételek betartásával történhet, mely
alkalmazkodást jelent a nem megváltoztatható adottságokhoz. Ennek érdekében – az egyes
területrészek jövőbeni használatához szükséges egyedi feltételek rögzítése előtt – indokolt röviden
áttekinteni a település igazgatási területének általános földtani, morfológiai, hidrogeológiai,
mérnökgeológiai-geotechnikai jellemzőit.
Általános földtani, morfológiai és vízföldtani jellemzők
A Mecsek-hegység északi oldalán elhelyezkedő település felszínhez közeli földtani felépítése igen
változatos, hiszen a laza üledékek és az átmeneti képződmények mellett a szilárd kőzetek is jelentős
területi elterjedésben ismeretesek a terepszinten. Az egyes kőzetek, képződménycsoportok
összefüggő vagy foltszerű előfordulásai alapján megállapítható, hogy a morfológiai jellemzők
kialakulását nagy mértékben meghatározta a hegységszerkezet. Ennek következményeként a
különböző geológiai korú rétegek úgy mutatkoznak meg egymás szomszédságában a felszínen, hogy
a lejtők meredekségének és a völgyek keresztmetszetének változásával együtt utalnak a tektonikus
vonalak jelenlétére.
A település déli részletében kiemelt helyzetben és nagy területi elterjedésben ismeretes a hegység
főtömegéhez tartozó töredezett triász időszaki karbonátos kőzettömeg (mészkő és dolomit), mely
északra tartóan az épített környezet alatt is elhelyezkedő tektonikus zóna jelenlétének eredményeként
kerül fokozatosan fedésbe a neogén időszaki kőzetekkel. A fokozatos átmenet eredményeként a
neogén képződmények (homok, homokkő, kavics, konglomerátum, agyag, agyagmárga stb.) csak az
igazgatási terület alacsonyabb valamint északi részletében válnak összefüggő elterjedésűvé. A triász
és neogén időszaki kőzeteken többnyire saját anyagú málladékuk (kőzettörmelékek, agyagok stb.),
valamint a negyedidőszak során kialakult takaróösszlet rétegei (lösz, löszvályog, agyag stb.)
helyezkednek el. A morfológiai viszonyok eredményeként adódik, hogy a negyedidőszaki rétegek
többnyire áthalmozott, átalakult állapotban találhatók. Valójában csak a kiemelt helyzetű vagy igen
alacsony lejtőszögű, eróziótól védett területeken található meg eredeti településsel az időszakra
jellemző kőzetliszt (lösz), melynek képződésekor a jelenlegitől eltérőek voltak a morfológiai viszonyok.
A korábbi és a jelenlegi folyamatos anyagáthelyeződések következményeként adódik, hogy a
negyedidőszaki rétegek egyenlőtlen területi kiterjedésűek és erősen ingadozó vastagságúak, továbbá
jelentős nagyságú területekről véglegesen lepusztultak. Így a napjainkban is érvényesülő intenzív
eróziós hatások minden felszínhez közeli kőzet állapotát befolyásolhatják a település területén.
A geológiai változatosság egyértelműen megmutatkozik a vízföldtani viszonyokban is, hiszen több
víztípus alakult ki a település alatti kőzettérben. A szilárd kőzetek területén rés- és hasadék valamint
karsztvíz ismeretes, a neogén képződményekben eltérő mélységi helyzetekkel és változatos
utánpótlási viszonyokkal rétegvíz, míg a negyedidőszaki összletben a talajvíz található. Az egyes
víztípusok közül a rés- és hasadék vagy karsztvíz a triász kőzetek területén, az összefüggő
kiterjedésű rétegvíz a nagyobb mélységben elhelyezkedő neogén porózus üledékekben, a lokális
kiterjedésű rétegvíz a terepszinthez közeli neogén kötött üledékekben és átmeneti kőzetekben, míg a
talajvíz völgytalpi helyzetű a negyedidőszaki képződményekben helyezkedik el.
Az épített környezet kialakítását és tartós fennmaradását a felszínhez közeli valamint a terepszinten
megmutatkozó neogén kötött üledékekben valamint az átmeneti kőzetekben elhelyezkedő rétegvíz is
befolyásolhatja, hiszen a talajvíz csak a völgyek talpán mutatkozik meg összefüggő elterjedéssel. A
lejtős területeken neogén kőzetekben elhelyezkedő felszínhez közeli helyzetű rétegvíz nem
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összefüggő kiterjedésű, hiszen tározó képződménye homokliszt és homoklencsékkel, vagy vékony
homokos sávokkal tagolt agyag, agyagmárga. A rétegsorozatba közbetelepült szemcsés víztartó
képződmények egyenlőtlen vastagságára és lokális területi kiterjedése utaló jelenség a településen,
hogy a völgyek oldalaiban számos helyen kis hozamú, többnyire csak időszakos forrás mutatkozik.
Ezek változatos abszolút magassági helyzete egyértelműen utaló arra, hogy a lejtős területek
stabilitását nemcsak a kőzettér mérnökgeológiai és geotechnikai adottságai, hanem vízföldtani
sajátosságai is befolyásolják.
Mérnökgeológiai adottságok
A felszínhez közeli kőzettér mérnökgeológiai és geotechnikai jellemzőinek, a sajátos
hegységszerkezeti helyzetnek, a változatos morfológiai viszonyoknak, a vízföldtani adottságoknak
valamint a területhasználatoknak (mint emberi jelenlétnek és ahhoz kapcsolódó felszín
átalakításoknak) továbbá a klimatikus hatások kilengéseinek eredményeként vagy azok
következményeként alakultak ki a településen a felszínmozgásos jelenségek.
Orfű mérnökgeológiai adottságait meghatározza, hogy a település déli oldalán kiemelt helyzetű triász
kőzettömeg északra tartóan fokozatosan és törésekkel átjártan lépcsőzötten került fedésbe a neogén
üledékekkel. Az átmeneti zónában a triász kőzettömeg meredek oldalakkal, leszakadásokkal vagy
foltszerűen kisebb antiklinálisokkal esetleg kiemelt rögökkel még megmutatkozik a terepszinten vagy
annak közelében. Így a reája közvetlenül települt neogén (miocén) képződmények vastagsága nem
párhuzamosítható a terepszint változásaival, hiszen a terület morfológiai viszonyai a tektonikus
zónában és annak környezetében a későbbiekben még többször változtak. Így a miocén kőzetek
ugyanúgy északias lépcsőzöttséget jelzően találhatók mint a triász fekü, vagyis a településen
mindenütt kibillentett helyzetűek. A fiatal szerkezeti mozgások eredményeként megviseltté vált
miocén kőzettömegben alakultak ki később azon eróziós völgyek, melyeknek mélyülésével
párhuzamosíthatóan csökkent a kialakuló lejtős területek stabilitása. Ezen időszakban megkezdődött
a miocén agyag, agyagmárga felszínének mállása és kialakultak az első lassú vagy elhúzódó
időbeliségű mozgások is a területen, melyek leginkább olyan kúszásként értelmezhetők, hogy későbbi
felgyorsulásukkal szűkebb területrészleteken más mozgástípussá alakultak át. Az egykori egyenetlen
térszínen történt a löszképződés és folyamatosan érvényesült annak gravitációs áthalmozása, tehát
a lassú kúszások valamint a lösz mállása miatt fokozatosan módosult a korábbi morfológiai helyzet,
hiszen nemcsak a szerkezeti vonalakhoz kötődően alakultak ki napjainkra a völgyek. A rövid
függővölgyekkel, helyenként csak eróziós árkokkal tagolttá vált lejtőkön tovább folytatódott azon
instabil helyzetű torlódott zónák kialakulása, melyek átázásuk esetén később sárfolyásként
mutatkoztak, vagy az emeltebb háttérben a miocén rétegek nyitott helyzete miatti vízfelvételek
következményeként csúszások és suvadások (szeletes földcsúszások) kialakulásával együttesen
mozdultak el a völgytalp irányába. Ezen folyamat a közelmúltig tartóan elsősorban a természeti
adottságok és a fellépett folyamatok által meghatározottan zajlott, hiszen a változatos mélységi
kiterjedésű, tömegű és időbeliségű mozgástípusok kialakulása elsősorban a miocén agyag és
agyagmárga jelenlétének és állapotának valamint lazult (oxidálódott) sávjának változásaihoz kötődik.
Kiemelendő, hogy Orfűn a mozgások kialakulása az emberi jelenlét következményeként nemcsak a
legmeredekebb lejtőkön történt, hiszen a miocén agyag, agyagmárgás kőzettömegben jelentős
mértékű a térfogatváltozó hajlamot meghatározó montmorillonit és illit agyagásványok mennyisége.
Így a miocén agyag, agyagmárga a felszínen úgy mállékony, hogy homokos közbetelepülései,
megviseltsége és billentett helyzete elősegíti a kőzettömeg azon vízfelvételét, mely gyorsítja
mozgások kialakulását eredményező állapotváltozását. Köztudott, hogy eseti kiszáradása intenzív
repedéshálózat kialakulásával vagyis felületi lazulással jár együtt, majd a repedések menti gyors
vízfelvétele utáni duzzadása konzisztencia állapotának leromlásaként gravitációs mozgásokat
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eredményez. A lejtőirányú mozgások következményeként módosult terepszinten akadályoztatott lesz
a felszíni vizek elfolyása, így újabb és mélyebb helyzetű sávok átázására és állapotváltozására adódik
lehetőség, vagyis a mozgásos folyamat meg-megújulóan zajlik és a helyszín egyéb adottságaitól
függően akár egyre nagyobb kőzettömegek elmozdulását is eredményezheti.
Az előbbiekben röviden ismertetett adottság és mozgásos folyamat a település igen nagy részletére
érvényes a miocén agyag, agyagmárga terepszinten vagy felszínhez közeli előfordulásának
következményeként. A földtani felépítés és morfológiai viszonyok alapján nemcsak érthető, hanem
igazolható, hogy Orfűn a felszínmozgásos jelenségek a korábbi eseményekhez viszonyítottan akkor
jelentkeztek nagy számban és intenzitással, amikor a tavak kialakítása valamint az épített környezet
fokozott fejlesztése történt (1960-1980-as évek). Így a rendezési terv jövőbeni módosításaihoz és
földtani megalapozottságához érdemes röviden áttekinteni azon helyszíneket, melyeknél esetenként
vizsgálták a mozgások törvényszerűségeit (az alábbiakban felsorolt mozgások helyszínei szerepelnek
a mellékelt térképen és többségük megtalálható az országos nyilvántartásban is).
Jelentősebb felszínmozgások Orfű igazgatási területén
Alábbiakban csak a belterületen vagy annak közvetlen környezetében található, épített környezetet
veszélyeztető, továbbá az archív leírásokkal egyértelműen megjelölt helyszínek szerepelnek.
1. Orfű belterülete:
A XX. század közepén (1950-es években) több helyen és nagy számban jelentkeztek épületkárok a
belterületen. Az 1960-as években szórványosan végzett vizsgálatok szerint elsősorban lassú
kúszómozgás érvényesült a belterület alatti 1-5 m-es vastagságú kőzettérben és annak kialakulását
összefüggésbe hozták a közeli tóval, valamint a szennyvíz szikkasztásával. Többnyire a gyengébb
szerkezetű építményeknél az alaptest és a falak egyaránt repedések kialakulásával károsodtak. Az
akkori és későbbi leírások szerint a mozgás kiterjedt a belterülettől DNy-ra is, ahol a magasabban
található közlekedési út szintén károsodott. Az út védelmét kőszórással és ellensúlyt jelentő
terheléssel, vízelvezető árok kiépítésével valamint az elmozdult és szétesett részletek leszedésével
végezték. A kúszásos terület keleti határán csúszásos térszínt is jeleztek, ám az ottani mozgás
további folytatódásáról már nincsenek információk. Későbbiekben részlegesen beépült e terület.
2. Kemping területe:
A tavak létesítése közben kezdték meg a terület átalakítását bevágásokkal. A természetes
állapotában kúszásos területen a kőzettér mélyebb részleteinek intenzív vízelnyelődése miatt új
mozgástípus kialakulása következett be. A korábban csak lassú kúszás a terület legalacsonyabb
részletén gyorsabb lefolyású suvadássá alakult át a megnyitott rétegek átázását követően. A terület
stabilizálása elhúzódó volt, hiszen az utómozgások eredményeként még éveken keresztül
folyamatosan kellett eltávolítani a véglegesen fellazult részleteket és az utat is többször meg kellett
építeni. Még az 1990-es években is voltak úttörések a területen. Napjainkban is érzékelhetők még a
mozgások nyomai a deformálódott terepszinten.
Tavak közvetlen környezete:
Az Orfű-i tó:
Keleti oldalán kettő nagyobb kiterjedésű mozgás alakult ki az 1960-as években. Az archív leírások
szerint a déli helyzetű (a malomhoz közeli) természetes módon kialakult mozgás volt, mely a terület
mezőgazdasági használatához (szántó) kötődött, míg az északi kialakulását annak tulajdonították,
hogy a tó gátjának építéséhez a lejtő lábvonalából anyagot távolítottak el. Utóbbi helyszínen később
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méréseket is végeztek, melyeknek eredményeként megállapítást nyert, hogy az utómozgások több
éven keresztül érvényesültek.
A tótól délebbre kialakult (temető melletti) mozgás 1956-tól indulóan következett be és közel 10 évig
tartott. A terepfelszín több szakaszban hullámossá vált, a gyümölcsfák gyökerei elszakadtak, a fák
kidőltek, az itt található kőkereszt völgyirányba jelentős hosszan megcsúszott, a mozgás területén
belüli ház annyira megrongálódott, hogy le kellett bontani. A későbbiekben a terepfelszínt gépi erővel
rendezték.
3.2. Pécsi tó környezete:
A keleti oldali mozgások a tó létesítése és az új út építése után következtek be. Elsősorban a
vízelvezető árok többszöri rongálódása és a felszín időszakosan erős átázottsága utalt a mozgásokra,
de a középső helyzetű részleten az északi és déli területnél nagyobb suvadásos térszín alakult ki. A
területeken később kisebb zökkenések is kialakultak, de a mozgássorozat továbbiakban látványosan
nem folytatódott. A mozgásos terület hátterében felszíni vízelvezető árkot építettek ki, melynek
eredményeként a folyamat tovább fejlődését megakadályozták. Jelenleg a középső helyzetű
suvadásos térszín egyenlőtlen felületét lehet érzékelni az út és az üdülőövezet közötti beépítetlen
területsávban.
A tó nyugati oldalán jelentkezett mozgások területét (sávját) a BARANYATERV is vizsgálta az
útépítési és csatornázási munkálatokat megelőzően. Megállapításai szerint a korábban kialakult
mozgások nem fejeződtek be az 1970-es évek elején, hiszen csúszásveszélyes területnek
minősítették a tó nyugati oldalát. Ennek megfelelően történt, hogy az út északi részletében még az
1990-es években jelentkeztek olyan útkárok, melyek a korábbi suvadások szakadásvonalaival
mutattak párhuzamosságot. Jelenleg az úton és annak mentén számos helyen találhatók olyan
repedések, kisebb zökkenések, melyek szerint a területen szakaszosan kisebb kúszások napjainkban
is kialakulnak.
Egyéb területek:
1. Abaligeti és magyarhartelendi összekötő utak:
A közelmúltban létesített utak mentén még az építések időszakában több helyen a bevágások
környezetében jelentkeztek egymástól elszigetelten a lejtők kúszásához kötődő részleges
felgyorsulást jelző mozgások többnyire mint sárfolyás. Általában a meredekebb kiképzésű rézsűk
peremvonalából indulóan felületi kiszakadások, vagy a rézsűvel kinyitott kőzettér felületének
sárfolyásos átalakulása következett be. Ezen mozgások időszakosan meg-megújulóak még
napjainkban is jelentkeznek, és kezelésük általában csak a lazult vagy teljesen szétesett részletek
útárokból történő eltávolításaként zajlik.
2. Balázs hegy keleti oldala:
A terület lejtőszöge nagy részleteken meghaladja a 15°-ot. Már a történelmi időkben (a tó létesítése
előtt) lezajlottak olyan mozgások a keleti oldalon, melyek kialakították a lépcsőzött vagy hullámos
felszínt. Az utóbbi évszázadban is több esetben jelentkeztek olyan zökkenések, csúszások a tavaszi
időszakban, melyek részben utómozgásoknak, részben a mozgásos terület bővüléseként vagy
terjeszkedéseként alakultak ki. A folyamatot teljes részletességgel nem vizsgálták, habár a mozgásos
helyszínen és annak mélyebb helyzetű előterében épített környezet található. A terület további
mozgásokra való hajlamát némileg csökkenti, hogy a triász mészkő feletti pleisztocén agyagos zóna
átázása esetén időszakos források mutatkoznak meg az oldalban.
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1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely:
Orfű község esetében nem releváns.
1.20. Települési klíma
Orfű község a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg éghajlati klíma területek határán helyezkedik
el (lásd az alábbi ábrán).
Klimatikus viszonyait a földrajzi elhelyezedéséből következő éghajlaton túl elsősorban a Mecsekhegység és a jelentős vízfelületek éghajlatmódosító hatásai határozzák meg

Klimatikus viszonyok eloszlása (forrás: OMSZ)

Orfű közigazgatási területén a változatos domborzat, a tájalkotó tényezők változatossága, a vízfelület
és a zöld –és erdőfelületek magas aránya kedvező hatással van a mikroklímára. A kedvező táji
adottságok ellenére a településen belül az épületek, építmények által elfoglalt területek és a burkolt
felületek növekedése miatt meleg időszakokban hőszigetek kialakulhatnak, mivel ezeken a
felületeken a csapadékvíz nem szivárog a talajba, hanem elvezetésre kerül, ezért a csapadékvíz
párolgásának hűtő hatása nem érvényesül.
Országos tendencia, hogy a lakótelkeken belül is nő a burkolt felületek aránya a zöldfelületek rovására
a telken belüli parkolás miatt, mivel egyre több háztartás rendelkezik egy vagy több gépkocsival. A
hőszigetek kialakulása ellen legegyszerűbben fásítással védekezhetünk. Ahol ez nem lehetséges
(például a telekadottságok következtében) mesterséges árnyékolás alkalmazása javasolt.
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