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ELŐZMÉNYEK 
 
Lengyeltóti város jelenleg hatályos rendezési tervét – a Somogy Megyei 
Önkormányzati Hivatal Területrendezési Társulás (vezető tervező: Deák Varga Dénes) 
készítette. 1991-ben készült el „Lengyeltóti összevont rendezési terve (jsz: 91-12)”, 
melyet a képviselőtestület a 4/1992. sz. rendelettel fogadott el. 1996-ban 
korszerűsítésre került a külterület szabályozási terv; ennek révén alkotta meg a 
képviselőtestület Lengyeltóti város összevont rendezési tervének külterületi 
szabályozásáról szóló 10/1996. (XI. 27.) számú rendeletét. 
 
Az azóta eltelt időszak társadalmi-gazdasági változásai és a jogszabályváltozások – az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv) és végrehajtási rendeletei, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat 
megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: BTSZ) – szükségessé 
tették az új településrendezési terv elkészítését. A tervezésre a Virányi Építész Stúdió 
Bt kapott megbízást. 
 
Az önkormányzat elkészíttette és 26/2003.(III. 20.) számú határozatával jóváhagyta a 
város településfejlesztési koncepcióját. A koncepció meghatározta a legfontosabb 
célokat és feladatokat, a település fejlesztési irányait. 
 
A településrendezési terv – az adottságok mellett – a fenti jogszabályokban, a megyei 
területrendezési terv programjában, a településfejlesztési koncepcióban és az érdekelt 
államigazgatási szervek előzetes véleményében leírtakat veszi figyelembe és tekinti 
kiindulási alapnak. 
 
A BTSZ övezeti előírásai közül Lengyeltóti területére az alábbiak vonatkoznak: 
 -a védelmi övezetek közül 
  -a természetvédelmi övezet 
   -V-2 (védelemre javasolt területek) alövezete, és 
   -V-3 (ökológiai hálózat által érintett egyéb területek) alövezete 
 
  -a táj- és településkép-védelmi övezet 
   -T-1 (tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából 

kiemelt jelentőségű területek) alövezete, 
 
  -a felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezete 
   -SZ-1 (felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny területek) 

alövezete, és 
   -SZ-2 (felszíni szennyeződésre érzékeny területek) alövezete 
 
  -a felszínmozgásra érzékeny területek övezete 
   -P-2 (eróziónak fokozottan kitett területek) alövezete 
 
  -a felszíni vízminőségvédelmi övezet 
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   -F-1 (vízminőségvédelmi területek ) alövezete 
 
 -a funkcionális övezetek közül 
  -a térségi szerkezeti tervben meghatározott infrastruktúra hálózat övezete 
   -I-1 (közlekedési létesítmények és védősávjai, valamint repülőtér 

védőövezete) alövezete, és 
   -I-2 (közműhálózatok és védősávjai) alövezete, 
 
  -a települési övezet 
   -U-1 (települési területek) alövezete 
   -X-1 (gazdasági területek) alövezete, és 
   -X-2 (ipari park jellegű üzemi területek) alövezete 
 
  -a termelési övezet 
   -M-1 (árutermelési mezőgazdasági területek) alövezete 
   -M-2 (kertgazdasági területek) alövezete 
   -E-1 (meglévő erdőterületek) alövezete, és 
   -E-2 (erdősítésre javasolt területek) alövezete 
 
  -a minőségi fejlesztést szolgáló övezet 
   -C-1 (I. osztályú szőlőkataszteri területek) alövezte 
 
Az övezetek területi lehatárolását ld. a „A BTSZ övezetei 1-4.„ című tervlapokon. 
 
A BTSZ – Lengyeltóti területére vonatkozó – „ellentmondásai”: 
 -az övezeti tervlapokon a „jellemzően települési terület”-be sorolt külterületi 

lakott helyek – tanyák – nem mindegyike van jelölve, illetve a belterülethez 
keleten csatlakozó – háromszög alakú – önálló, külterületi helyrajzi számú 
„zárvány” szántóterületek nem minősülnek beépítésre szánt területnek, és nem 
válnak belterületté, 

 
 -a „természetvédelmi övezet” tervlapon nem jelöl „V-1 védett természeti 

területek”-et, pedig a Keleti Bozót csatorna völgyében országos védelem alatt 
álló területek vannak 

 
 -a „térségi szerkezeti tervben meghatározott infrastruktúra hálózat övezete” 

tervlapon több közmű-hálózat és létesítmény nem a tényleges helyén jelölt, 
illetve folyamatban lévő fejlesztés a tervtől eltérően valósul meg: 

   -a gázátadó állomás a valóságban a jelölt helytől észak-nyugatra van 
   -a regionális vízvezeték a belterületen nem a jelölt térségben halad át 
  -a víztározóként jelölt területen üzemen kívüli vízműkút található (a 

meglévő és működő víztározókat a térkép nem jelöli) 
  -a város egész területét érintő, építés alatt álló – vízjogi engedéllyel 

rendelkező – szennyvízcsatorna-hálózat regionális tisztítóműre 
(Balatonlelle) csatlakozik; a település közigazgatási területén nem épül 
kistérségi szennyvíztisztító-telep 
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  -a HM Honvéd vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség – 2002. szeptember 
24-én kelt, 1505/3/2002. nyilvántartási számú – levele szerint az Öreglak 
és Somogyvár közigazgatási területén lévő HM ingatlan repülőtérként 
történő hasznosítása a továbbiakban nem tervezett, így annak – 
Lengyeltóti területét érintő – védőövezete sem biztosítandó 

 
 -a „települési övezet” tervlapon a fonyódi út kivezető szakaszának nyugati oldalát 

– amely a regionális vízvezeték nyomvonala miatt nem beépíthető – települési 
területként jelöli, valamint a belterület keleti oldalán lévő háromszög alakú 
„zárvány” külterületi ingatlanokat ugyancsak települési területként jelöli 

 
 -a „termelési övezet” tervlapon az alövezetek lehatárolásai esetenként 

meglehetősen pontatlanok; nem igazodnak sem a földhivatali térkép szerinti 
művelési ághoz, sem az ingatlan határokhoz. (Ezek a pontatlanságok az általunk 
történt feldolgozás során pontosításra kerültek.) 

 
 -a „minőségi fejlesztést szolgáló övezet” tervlapja a belterülettől észak-keletre 

fekvő, meglévő – Közép-Európában a legnagyobb – diófaültetvény területét is a 
C-1 I. osztályú szőlőkataszteri területek közé sorolja, ami építési és művelési 
szempontból egyaránt elfogadhatatlan. (Az önkormányzat kérésére az FVM 
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézete kezdeményezte az FVM-nél a 
szőlőkataszter módosítását. A terv a módosított állapotot tartalmazza.) 

 
 -a funkcionális övezeti tervlapokon 
  -nincs funkcionális tartalma a védelmi övezetek között „F-1 vízminőség-

védelmi terület” alövezetként meghatározott területnek 
  -nem szerepel a Kék-tó kemping és környéke mint települési terület vagy 

mint turisztikai fejlesztési terület, illetve nem biztosít a település 
közigazgatási területén Ü-1 turisztikai fejlesztési területeket 

  -M-2 kertgazdasági területként jelöl jelenleg nagyüzemi művelés alatt álló, 
M-1 árutermelési mezőgazdasági alövezetbe tartozó területeket a 
pusztaberényi út két oldalán 

 
1.1.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 
 
Településszerkezet 
 
Lengyeltóti településszerkezetét alapvetően meghatározzák területi, geomorfológiai 
adottságai valamint a település történeti fejlődése során kialakult úthálózat és 
településstruktúra, melyek legfontosabb elemei az alábbiak: 
 -a város domborzati adottságai igen változatosak, felszíne mozgalmas 
 -legfontosabb közlekedési útja a 6701 számú – Kaposvár-Fonyód – összekötő út, 

mely – a városközponton áthaladva – számos kanyarral, de alapvetően észak-
déli irányban szeli keresztül a települést. Erről az útról ágazik le a 6711 számú 
balatonboglári összekötő út, és a 6708 számú niklai összekötő út, valamint a 
67115 számú hácsi bekötőút 



 

 

7

 -a településszerkezet és település karakter igen érdekes elemei  
   -a főutcáról lecsatlakozó „zugok”, 
  -a településmagból domborzatilag is kiemelkedő római katolikus templom 

és a volt Zichy kastély környéke 
  -a várost délről keretező, erdővel borított „hegykaréj” 
 
A rendezési terv készítése során ezen szerkezeti értékek megőrzése feltétlen 
biztosítandó. 
 
A fentek figyelembevételével a településszerkezet továbbfejlesztése során: 
 -biztosítani kell, hogy a Kaposvár-Fonyód összekötő út elkerülő szakaszának új 

nyomvonalra történő helyezésével ne csak a településközpont, hanem a 
belterület egésze mentesüljön a közlekedési és környezetvédelmi problémáktól 

 -a belterületen a közlekedési rendszer továbbfejlesztése tegye lehetővé, hogy a 
lakóterületek között a településközpont érintése nélkül is megfelelő közlekedési 
kapcsolat létesüljön 

 -fontos feladat a táj- és településkép kedvező alakítása, a meglévő ilyen értékek 
megőrzése, az arra érdemes területek valamint az egyedi természeti és művi 
értékek védetté nyilvánítása 

 -meg kell őrizni a történeti fejlődés során kialakult, védelemre érdemes 
településstruktúrát és építészeti karaktert 

 -biztosítani kell a zöldfelületi rendszer továbbfejlesztését, ennek részeként a 
várost délről határoló patak völgyében – turisztikai- és szabadidős-rekreációs 
célú – összefüggő zöldfelületet kell kialakítani, melynek feltárását gyalogos- és 
kerékpárút-hálózattal kell megoldani. 

 
Területfelhasználás 
 
A település közigazgatási területén a tervezett területfelhasználás az alábbiak szerint 
jellemezhető: 
 a, a beépítésre szánt területek közül: 
  -lakóterületként tervezett a belterület nagyobb része. A lakóterület bármely 

építési telkén elhelyezhetők – az OTÉK és a helyi építési szabályzat 
figyelembevételével – alapfokú intézményi ellátást biztosító 
létesítmények. A lakóterületen belül 

   -kisvárosias lakóterület az Ifjúság utca nyugati és déli oldala, ahol 
többségében 4 lakásos, F+1 szintes lakóépületek találhatók. A 
továbbiakban ilyen beépítésű lakóterület-fejlesztés nem tervezett 

 
   -kertvárosias lakóterületbe tartoznak a városközponthoz közelebb 

fekvő, jellemzően kisebb teleknagyságú, családi házas beépítésű 
meglévő, valamint az újonnan kialakítani tervezett alábbi 
lakóterületek: 

    -a 74/3 hrsz-ú új lakóutca, a Zsigmondi utca folytatása, a Táncsics 
Mihály utca és a Bem utca folytatása által határolt terület 

    -az Arany János és a Petőfi utca végén lévő terület 
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   -falusias lakóterületbe tartoznak 
    -a központi belterület egyéb meglévő, beépült lakóterületei 
    -az újonnan tervezett lakóterületek közül a Fonyódi utca észak-

keleti része, valamint a Dózsa György és Temető utca térsége 
    -Pusztaberény és Pusztaszentgyörgy területe 
  A külterületen meglévő lakott helyek adottságként kezelendők, ahol a 

szabályozás keretében a lakóépület felújítás és bővítés lehetősége 
biztosítandó. 

 
  -településközpont vegyes területként tervezett a városközpont területe, ahol 

elsősorban az intézményi funkciók elhelyezését, valamint – 
rekonstrukciós, rehabilitációs tevékenység keretében – lakóterület-
fejlesztést kell megvalósítani úgy, hogy jellemzően F+1+TT magasságú, a 
földszinten közösségi rendeltetésű helyiségeket tartalmazó, telkenként 
megújuló vagy átépülő – a Zrínyi utca mentén és a Csokonai utca elején 
zártsorú – beépítés alakuljon ki 

 
  -kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezettek: 
   -a belterületen északi részén meglévő, megmaradó és a belterületbe 

csatolandó meglévő és tervezett új, valamint 
   -a Buzsáki út és a vasútállomásra vezető út melletti gazdasági 

tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgáló területek 
    A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területeken csak nem jelentős 

zavaró hatású és a környezetet nem szennyező gazdasági tevékenység 
végezhető. 

 
  -ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak: 
   -egyéb területként a közműellátás (vízmű, vízműkút, víztározó, 

szennyvízátemelő), az energiaellátás (gázátadó, gázfogadó) és a 
hírközlés (átjátszótorony) területigényes létesítményeinek telke, 

    -a mezőgazdasági üzemi területek (major, állattartó telep) 
 
  -különleges területként tervezettek: 
   -a működő és lezárt temetők 
   -a sportterület 
   -a vásártér 
   -az idegenforgalmi fogadóhelyek  
     -a Kék-tó kemping területe 
     -a pusztaberényi kastély és környezete 
     -a mamócspusztai tervezett egészségügyi-rekreációs központ 
    -a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területén és 

környékén tervezett golfpálya 
   -a volt Zichy kastély és környezete, ahol minőségi ellátást biztosító 

idősek otthona kialakítása, vagy idegenforgalmi hasznosítás, esetleg 
továbbképző-konferenciaközpont kialakítása lenne indokolt 
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 b, a beépítésre nem szánt területek közül: 
  -a közlekedési- és közműterületek jelentős fejlesztése tervezett 

(közúthálózat-fejlesztés, gyalogos- és kerékpáros úthálózati rendszer 
kialakítása). A közlekedési- és közműterületeket úgy kell kialakítani, hogy 
azokon a közcélú létesítmények parkolóigényének egy része kielégíthető 
legyen, illetve hosszabb távon valamennyi közmű- és hírközlési hálózat – 
föld alatt – elhelyezhető legyen 

 
  -a zöldterület-közpark fejlesztése tervezett. A meglévő, megmaradó 

közparkok mellett új zöldterületek alakítandók ki 
    -a városközponthoz kapcsolódóan a tőle délre lévő patak völgyében 
    -a belterület észak-nyugati részén, az új lakóterülethez kapcsolódóan 
    -a művelődési háztól északra, valamint 
    -a Kórház köz és a pusztaszentgyörgyi út sarkán 
 
  -az erdőterületek nagyságának és területi arányának növelése (táj- és 

településképi, illetve környezetvédelmi okokból), valamint övezeti 
tagolása – turisztikai és védelmi rendeltetésű erdőkre – tervezett 

 
  -az általános mezőgazdasági területek közül a szántóterületek nagysága és 

területi aránya– az új lakó-, gazdasági-, közlekedési- és erdőterületek 
kialakítása miatt – csökken. A gyepterületek, a szőlő és gyümölcsös 
területek aránya jelentősen nő, a nádasok aránya nem változik. A 
kertgazdasági területek nagysága és aránya – a pusztaszentgyörgyi út két 
oldalának kertgazdasági területté minősítésével – jelentősen nő. 

 
  -a vízgazdálkodási terület – a folyó- és állóvizek medre és parti sávja – 

nagysága nem változik 
 

A tervezett területfelhasználáshoz kapcsolódóan a belterület nagysága nő. Belterületté 
kell minősíteni: 
 -lakóterület bővítése céljából a 0267 és 0268 hrsz-ú ingatlanokat és a 0269/1 és 

0269/2 hrsz-ú ingatlanok egy részét, 
 -kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kialakítása céljából a 0109 és 0110 

hrsz-ú ingatlanokat és a 01095 hrsz-ú ingatlan egy részét, 
 -zöldterület kialakítása céljából a 0269/1 és 0269/2 hrsz-ú ingatlanok egy részét 
A belterületbe vonás – a fejlesztési szándékok függvényében – szakaszosan, több 
ütemben történhet. 
A belterület növekedés – a számolt területi mérleg szerint – 4,77 % (a jelenlegi 
belterület nagysága 314 ha, a tervezett belterület-növekedés mintegy 15 ha), így 
megfelel a BTSZ 9.§ (4) bekezdés előírásainak. 
 
A területfelhasználás kapcsán külön meg kell említeni, hogy a Magyar Geológiai 
Szolgálat által nyilvántartott tőzeg és lápföld készletek érintik Lengyeltóti 
közigazgatási területét: 
 -északon az ordacsehi-berek 
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 -nyugaton – Pusztaberénytől délre – a Keleti Bozót csatorna és a vasút közötti 
területen 

Az ásványvagyon terület lehatárolását a településszerkezeti terv és a külterület 
szabályozási terv egyaránt tartalmazza. 
 
1.1.3. TÁJRENDEZÉS 
 
Tájszerkezet 
 
Lengyeltóti területe a Dunántúli dombság természeti nagytájon belül a Külső-Somogy 
középtáj, ezen belül a Nyugat-Külső-Somogy kistáj része. A változatos domborzatú táj 
jellegzetességét az északnyugat-délkeleti irányú, egymás mellett sorakozó dombhátak, 
és a Balatonnal párhuzamos nagyobb völgyek együttese adja, ahol a nyugat-keleti 
irányú folyóvölgyekre csaknem kizárólag észak felől futnak le a mellékvölgyek, illetve 
az azokban csörgedező patakok, míg a folyóvölgyek déli oldalán meredek 
dombvonulatok emelkednek. 
A Somogyi flórajárásba (Somogyicum) sorolódó kistáj jellegzetesebb potenciális 
erdőtársulásai az ezüsthársas tölgyesek (Tilio argenteae-Quercetum petraeaecerris), a 
gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraea-Carpinetum praeillyricum), a 
tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum praeillyricum), valamint a patakmenti 
égeresek (Carici elongatae-Alnetum): A terület jellegzetesebb lágyszárú fajai a 
festőpipitér (Anthemis tinctoria), a magas hölgymák (Hieracium bauhini), a bíboros 
kosbor (Orchis purpurea), a sugaras zsoltina (Serrafula radiata), az árlevelű len (Linum 
tenuifolium) stb. 
Az erdőművelésbe vont területeket vegyeskoru, kemény- és lágylombos, valamint 
kisebb foltokban fenyőerdők borítják. A mezőgazdasági termesztés haszonnövényei a 
búza, az ősziárpa, a kukorica és a káposzta. A kertészeti kultúrákból a dió és az 
őszibarack jelentősebb. 
 
A felszíni formák hatása a területhasználat szempontjából is különböző karakterű 
oldalakra osztja a települést. A déli oldalon jellemző az erdő- és kertterületek magas 
aránya, míg az északi oldal összefüggő szántóit, nagytáblás gyümölcs- és  
szőlőültetvényeit a nyugati oldalon váltja fel a Nagyberek gyepeinek széles sávja.  
 
A közigazgatási területen belül a beépített terület helyzete érzékeny a völgyre. A házak 
az északi lankásabb oldal kisebb ormán csoportosulnak, közvetlenül a vízjárta terület 
határán. A történeti utcahálózat alapján a telkek a hátsóudvarukkal fordulnak a völgy 
felé. 
A két „oldal” területhasználata, tájszerkezete meglehetősen állandó, a belterület déli 
irányú növekedése szerencsésen nem következett be.  
A fentiek alapján a táj- településfejlődés szempontjából a völgy önállóan kezelendő, 
megoldandó zónát jelent, az északi oldalon a belterület növekedésének kell a táj 
szempontjából indokolt határt szabni, míg a déli ormokon a hagyományos tájhasználat 
megőrzésére, helyreállítására kell törekedni. 
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A település közigazgatási területén külszíni bánya, szilárdásvány kutatási terület nem 
található. A kistérség a Balaton-Nagyberekben és az Ordacsehi-berekben rendelkezik 
tőzeg- és lápföldvagyonnal, amelynek hasznosítására természetvédelmi területként 
kerül sor, tehát nem várható a feltárása. 
 
Szántóterületek 
 
A település változatos, nem túl jó mezőgazdasági területekkel rendelkezik. Az észak- 
déli irányú löszvonulatokon a településtől északra a szőlő és gyümölcsültetvények  
uralkodnak. A térségben a mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír, 
hosszú távú fennmaradása biztosítottnak tekinthető. Szántóterület csökkenéssel a 
völgytalpakhoz közel húzódó szántóterületek esetében számolhatunk. A 
mezőgazdasági területeken törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz igazodó 
földhasználatra, a komplex szemléletű környezet- és tájgazdálkodásra, a 
környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazására. 
 
Gyepek 
 
A völgyek réti talajtípusain rétek-legelők, foglalnak helyet. A területen lévő 
gyepterületek megtartása az országos és a helyi védelemnek köszönhetően hosszú 
távon is biztosított.  
A gyepterületeken nem jelentős az intenzív önerdősülés, a gyepeken inkább elszórva 
találunk szép, védelemre érdemes, beállt fűzcsoportokat. 
 
Erdők, fasorok, fás bozótok 
 
A település határában az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága 259,7 ha 
üzemtervezett erdőt tart nyilván: 
 
Üzemtervezett erdők elsődleges rendeltetése Lengyeltóti határában: 
Gazdasági - Fatermelés 227,5 ha
Védelmi - Talajvédelmi erdő 6,0 ha
 - Mezővédő erdő 5,5 ha
 - Vadvédelmi  10,0 ha
 - Településvédelmi 1,8 ha
 Védelmi összesen: 23,3 ha
Egészségügyi szociális - Parkerdő 4,1 ha
Egyéb  4,8 ha
Összesen  259,7 ha
 
Az erdőterületek 88 %-a gazdasági erdő. A szerkezeti terv a gazdasági erdők egy 
részének védelmi, illetve turisztikai erdővé történő fejlesztését javasolja úgy, hogy 
ezen erdőket védelmi és turisztikai erdő övezetbe sorolja. Az erdők gazdasági, védelmi 
és turisztikai erdő övezetként történő szabályozása nem vonja magával az erdők 
elsődleges rendeltetésének megváltozását, az övezeti szabályozás építésszabályozást 
jelent. Amennyiben az erdőterületek tulajdonosa az övezeti szabályozást az 
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erdőgazdálkodásra figyelemmel is kedvezőnek tartja, akkor kezdeményezheti az 
erdőterület rendeltetésének megváltoztatását. Turisztikai erdőterületbe soroltuk a 
település belterületétől délre fekvő erdőt. Az északi kitettségű erdő a település 
hagyományos déli határolását adja. Az erdő a patakvölgy további fejlesztésével 
szervesen bekapcsolódhat a település zöldfelületi rendszerébe. 
 
A beerdősült területek és a tervezett erdők hrsz. szerinti kimutatását az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. 
 
A település külterületén lévő utak, vízfolyások mentén egyoldali fasorok ültetendők. A 
dűlőutak menti fasorok olyan hagyományos tájszerkezeti elemek, amelyek 
tájképvédelmi szempontból meghatározóak. 
A külterületi dűlőutak minőségi romlásáért nem az utak menti növényzet, hanem a 
fenntartás elmaradása a felelős. Az utak menti vízelvezetés fenntartás nélkül 
eltömődik, az út menti fasorok fenntartás hiányában elbozótosodnak. A dűlőutak 
karbantartás hiányában elkátyúsodnak, a több éve nem használt és nem karbantartott 
utakon elindul az önerdősülés. A folyamat megakadályozására az utak karbantartási 
kötelezettségének betartását szükséges. 
 
Beerdősült út nem minősíthető át erdőterületté. 
 
Szőlőterületek 
 
A település szőlőhegyei előzőleg zártkerti besorolással bírtak. A szőlőterületek a Dél-
Balatoni Borvidékhez tartoznak. Az I. oszt. szőlőkataszteri területként nyilvántartott 
területeken meglévő szőlőterületek közül a Nagytatárvári szőlőhegy hagyományosan, 
a régi térképek tanúsága szerint is megvolt. Mivel a területen folytatott szőlőművelést 
a hagyományos tájelemek közé sorolhatjuk, elő kell segíteni, hogy a szőlőterületek 
üdülőterületté történő átalakulásának folyamata ne indulhasson el, a meglévő 
szőlőterületek ne aprózódjanak – ellehetetlenítve a működőképes szőlőgazdálkodást. A 
szerkezeti tervi javaslat összhangban van a településfejlesztési koncepcióban 
megfogalmazott önkormányzati irányelvvel, ami a turizmus kínálat-szélesítését 
célozza (borturizmus, stb). 
 
A Pusztaszentgyörgytől nyugatra húzódó – gyakorlatilag sík - szőlőterületek 
fokozatosan felszámolásra kerülnek. A területrészen már most is jelentős azon 
ingatlanok aránya, amelyeket a földhivatali állapottól eltérően nem szőlőművelésre 
használnak. A terület a BTSZ szerint C1 alövezetbe tartozik, így a folyamat ellentétes 
a törvénnyel. A terület inkább gyümölcstermesztésre alkalmas. 
 
Gyümölcsösök 
 
A település keleti és északkeleti területrészén jelentős nagyságú gyümölcsös területek 
húzódnak. Itt található az ország legnagyobb dióültetvénye. Az ültetvény tájképi 
szempontból jelentős értéket képvisel. A BTSZ alapján a dióültetvény területe a C1 
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alövezetbe tartozik, ami szőlőműveléssel hasznosítandó területet jelöl. Az 
ellentmondás tisztázására a Szőlészeti Kutató Intézet állásfoglalását kell kérni. 
 
Vízfolyások, vízfelületek 
 
A település területén É-D-i irányban keresztül húzódó árkok, és a város alatt kelet-
nyugat irányban folyó patak a tájszerkezet jelentős elemei. A tájkarakter a vizek által 
alig befolyásolt – a völgytalpakon csupán kis területű fásodások, nádasok találhatók – 
de a fafajösszetétel a vizek által mégis gazdagabb. A vízfolyások a fauna kialakulására 
és megtartására is hatással vannak. Jókarban tartásukról gondoskodni kell. 
Fenntartásuk során biztosítani és erősíteni kell természetközeli kialakításukat, 
mérnökbiológiai módszerek alkalmazását.  
Természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 
számított 50 m-en belül, tavak partjától számított 100 m-en belül meglévő épületek, 
építmények, létesítmények átépítéséhez, átalakításához, vízi létesítmények, kikötők, 
illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények létesítéséhez, 
kivitelezéséhez a természetvédelmi hatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges. 
 
Belterületi zöldfelületek 
 
A város belterülete zöldfelületi szempontból jól ellátott.  
 
Belterületen levő, az önkormányzat által gondozott parkok, terek: 

1. Központi park 
2. II. vh emlékmű Rákóczi u. 
3. Hősi emlékmű Petőfi u. 
4. Ifjúság tér 
5. Vasútállomási park  
6. Kaposvári úti csomópont 
7. Kék-Tó Vendéglő előtti park 
8. Hársliget (Templomdomb alatt) 
9. Fonyódi úti csomópont 
10. Templomtér 
 

A zöldfelületek közül a legnagyobb fejlesztést igénylő terület a települést délről 
határoló közjóléti erdő és a város között kialakulófélben lévő rekreációs zóna, amely 
felfűzi a sportpálya területét is. A zóna a városon kívül a patak mentén 
kerékpárutakkal folytatódva a kempingig terjed ki.  
A fejlesztésre érdemes „történeti városmag” zöldfelületi jellegének erősítése szükséges 
– gyalogos zónák erősítésével, agórák kialakításával – amelyeket össze kell kapcsolni 
a rekreációs zóna területével. 
 
A településarculat megőrzése és javítása érdekében a kis terhelésű lakóutcákban 
gyümölcsfasorok alkalmazását javasoljuk, a teresedéseken és a nagy forgalmú utakon 
őshonos és kultúrfafajok ültetendők (hárs, platán, kőris, stb.). A cserjesávok, sövények 
ültetésénél kerülni kell a nagyvárosokra jellemző növények ültetését (díszalmák, 
tűztövis, lonc, japánrózsa, madárcseresznye, vöröslevelű borbolyák, stb.). 
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A történeti településrészen meg kell őrizni, és a hagyományoknak megfelelően 
helyreállítani, fejleszteni a településarculatot. A település jövője a turizmus 
fejlesztésének lehetőségére is támaszkodik, amelyhez a hagyományokat tiszteletben 
tartó környezetalakítás szükséges.  
A templomtér a kálváriával szépen beállt növényzettel rendelkezik. A templomhoz 
felvezető József Attila utca vegyes forgalmú úttá – hosszútávon sétánnyá – 
alakításával (az úttest díszburkolat fektetésével járdaszintbe emelendő) a terület 
egységes kialakítást nyerhet a határoló lakótelkekig.  
 
A belterülethez tartozó kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területek tájba 
illesztésére, a településarculathoz történő igazítására fokozott figyelmet kell fordítani. 
A szükséges vizuális takarásokat zöldfelületi eszközökkel meg kell oldani (fasorok, 
védőzöldsávok telepítése). 
 
A település temetőellátottsága hosszútávon nem megfelelő. A régi temetőn kívül 
jelenleg a település északnyugati részén nyitott új köztemető is üzemel. A régi temető 
szép domborzati adottságokkal rendelkezik, keleti irányú feltárása, bővítése 
hosszútávra megoldhatja a település gondjait. A jelenleg használatos temetőrész 
továbbfejleszthető – a határoló dombvonulatban kriptasírhelyek kialakításával feljáró 
út kialakítása lehetséges. A bővítésnél törekedni kell a jelenleg működő temetőrész 
hangulatának továbbvitelére. 
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1. sz. melléklet 

Lengyeltóti 
Erdőterületek, fasorok: 

 
 

A meglévő erdőterületek bővítendők védelmi erdőként az alábbi területeken 
Szántóból védelmi erdő:  

0140, 0142, 0150, 0156/4, 0156/4, 0163, 0164, 0165/4, 0165/5, 0167/25, 0167/26, 
0171/1, 0225/3 (megosztva), 0245/2, 0253/4, 0253/5, 0253/6, 0256/5 (megosztva), 
0276/1, 0260/30, 0260/31, 0260/32, 0260/60 (megosztva), 0264/2, 0264/3 
(megosztva), 0264/4 (megosztva), 0276/1, 0278/2 (megosztva), 0280/1, 0280/3, 
0282/1, 0282/10, 0282/2, 0284/3, 0284/5, 0284/6, 0407, 0414 (megosztva), 081, 082 
(megosztva), 193/1 (megosztva), 2264/5 (megosztva), 395, 396, 397, 398, 399, 401, 
402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 
417, 419, 420, 421, 427, 468, 65/7 (megosztva), 910 (megosztva), 912, 914, 3056/a, 
3133 (megosztva),   
Belterületi szántóból védelmi erdő: 469 (megosztva), 472/1, 472/2, 472/3 (megosztva), 
472/5 (megosztva), 473/1, 473/ (megosztva),, 475/2, 476, 477/1, 477/2 

Gyepből védelmi erdő:   
0142 (megosztva), 0163, 0129/2, 0135, 0132, 0134, 0167, 0125/5, 0171/10 
megosztva), 0237 (megosztva) 0253/3, 0255, 0402/1 (megosztva), 0403 (megosztva), 
0408/13, 0413/1, 0414 (megosztva), 0394/6, 3110/3/b,  

Szőlőből védelmi erdő: 0255 (megosztva), 3160/1/j, 3160/1/g (megosztva) 
Udvarból védelmi erdő:0262 
Agyagbányából védelmi erdő: 
0148/6 (megosztva) 
Nádasból védelmi erdő: 0125/4, 0156/3 
Beerdősült szántóból védelmi erdő:  

0130/2 (megosztva), 0152, 0167/29, 063/3, 063/4, 077/1, 086 (megosztva), 008/2/b 
(megosztva), 3095/a, 3096/b, 3100/5 (megosztva), 3102 (megosztva), 3104 
(megosztva), 3113/2 (megosztva), 3117, 3118, 3123 (megosztva), 3135 (megosztva), 
3142/2 (megosztva), 3142/3 (megosztva),  

Beerdősült gyepből védelmi erdő:  
0125/4, 0127/8, 0136 (megosztva), 0138 (megosztva), 0152, 0165/1 (megosztva), 
0167/25 (megosztva), 0171/4, 0171/7 (megosztva), 0171/8 (megosztva), 0171/9, 
0174/2, 0174/7, 0207 (megosztva), 0211 (megosztva), 0220/1, 0237 (megosztva), 
0242/5, 0242/9, 0251/2, 0256/1, 0260/34, 0264/6, 0274 megosztva), 0278/3, 0283/1, 
0283/1, 0284/10, 0314 (megosztva), 0317 (megosztva), 0318 (megosztva), 0319, 0324, 
0330, 0349/1, 0349/3, 0365/3 (megosztva), 0376, 0381/20, 0381/7, 0388/1, 0391/7, 
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0394/10, 0394/4, 0394/5, 0394/8, 0401, 0404, 0408/11, 0408/12, 0413/2, 0413/3, 
0413/6, 0414 (megosztva), 05/2 (megosztva), 063/5, 3057/6, 3092/1, 3092/2/a, 
3100/3/b (megosztva), 3108/b, 3121/a (megosztva), 3162/a, 3162/d,  

Beerdősült nádasból védelmi erdő: 0220/1 (megosztva), 

Beerdősült kertből védelmi erdő: 0175/1, 310 (megosztva), 311 (megosztva), 545 
(megosztva), 3103 (megosztva), 3105/b (megosztva), 3109/1 (megosztva), 3108 
(megosztva), 3120/b 

Beerdősült árokból védelmi erdő: 0188/7 

Beerdősült udvarból védelmi erdő: 0225/3 (megosztva), 3092/2/b, 3100/4 
(megosztva),  

Beerdősült sportpályából védelmi erdő: 013/1 

A meglévő erdőterületek bővítendők turisztikai erdőként az alábbi területeken 
Szántóból turisztikai erdő: 14, 083/2, 340/1, 340/2  
Gyepből turisztikai erdő: 024/1, 046/1, 046/3 (megosztva), 080/5 (megosztva) 
Gyümölcsösből turisztikai erdő: 077/2, 339/13 

 

Védelmi erdő övezetbe sorolt gazdasági erdők 

013/2, 013/2, 0139, 0152 (megosztva), 0156/4  (megosztva), 016, 0130/1, 0164/2, 
0165/3, 0167/18, 0167/2, 0167/24, 0167/28, 0171/1, 0171/2, 0174/8, 0174/9, 0180, 
0188/8, 0205/3, 0207 (megosztva), 0216/2, 0216/4, 0225 (megosztva), 0225/11, 
0245/1, 0253/2, 0256/5 (megosztva), 0260/3, 0260/33, 0260/4, 0264/6 (megosztva), 
0264/6 (megosztva), 0276/2, 0278/9, 0278/9, 0278/9, 0278/9, 0279 (megosztva), 0295 
(megosztva), 0301 (megosztva), 0312/1, 0317, 0318 (megosztva), 0322, 0330/4, 03302 
(megosztva), 0334, 0336/1, 0336/2, 0338, 0341 (megosztva), 0346/1, 0346/1, 0346/1, 
0347 (megosztva), 0347 (megosztva), 0347 (megosztva), 0381/18-20, 0392, 0401 
(megosztva), 0403 (megosztva), 0404 (megosztva), 0407 (megosztva), 0408/14-50 
(megosztva), 0408/8, 0413/1 (megosztva), 0413/4, 0413/7, 06, 063/1, 3001, 3004/1/a 
(megosztva), 3004/2/a (megosztva), 3004/3, 3005/b (megosztva), 3005/b, 3006 
(megosztva), 3007 (megosztva), 3007/d, 3008/2/a (megosztva), 3008/4 (megosztva), 
3008/4/g, 3009 (megosztva), 3009/f, 3010/c, 3011/g, 3012/1/c, 3012/2/g, 3013/d, 
3014, 3015/1, 3019, 3019, 3041/b, 3048/a, 3049/a, 3051/4, 3054/a, 3055/a, 3057/2/f, 
3061, 3062/b, 3063/b, 3064/c, 3065/c, 3066/d, 3067/c, 3068/c, 3069/d, 3070/d, 3071/d, 
3075/f, 3077/3/b, 3078/12, 3082/1/c, 3083/b, 3085/2, 3085/3/b, 3086/b, 3087/2, 
3088/b, 3091/c, 3092/1/b, 3093, 3097, 3098, 3099/1/d, 3099/2/b, 3100/1/a, 3100/3/a, 
3100/5/b, 3102/c, 3109/2/b, 3110/c, 3112/c, 3113/1/a, 3113/1/c, 3113/2 (megosztva), 
3114/a, 3114/c, 3115/b, 3116, 3120/d, 3121/b, 3126/b, 3127/b, 3132/d, 3133/b, 
3134/b, 3136/f, 3139/c, 3142/1/b, 3143/b, 3144/d, 3146/b, 3149/a, 3160/1, 3160/1/h, 
3160/1/j, 3162 (megosztva), 3162/h,  
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Védelmi erdő övezetbe sorolt meglévő turisztikai erdők  
077/2 (megosztva), 080/5 
 
Turisztikai erdő övezetbe sorolt meglévő gazdasági erdők 
027, 029/1, 029/3, 031, 033, 035, 045, 046/3, 047/ 1, 050/1, 050/3, 050/4, 051/2, 080/1 
megosztva), 080/24, 080/25,  
Fasorok telepítése és pótlása szükséges az alábbi helyrajzi számú területek mentén: 
02, 0111, 0122, 0202, 0202, 0222, 0246, 0260/3, 0260/57, 0260/58, 0260/6, 0264/3, 
0264/4, 0271, 0272, 0280/3, 0282/4, 0326, 0363, 057, 058, 066, 066, 609 



 

 

18

1.1.4. KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A település környezeti állapota általánosságban jónak tekinthető. A lakosságra 
közvetlenül a településen keresztül haladó tranzitforgalom környezeti ártalmai hatnak 
leginkább (zaj- és levegőszennyezés). A településen az életminőség javítása, a 
település környezetében meglévő természeti értékek, védelemre javasolt természeti 
területek megőrzése, állapotuk javítása érdekében fokozott figyelmet követel a 
környezet minőségének javítása, a környezetvédelmi szabályok betartása, betartatása. 
 
Talaj- és vízvédelem 
 
A település a 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet 2.1. melléklete alapján szennyezés-
érzékenységi szempontból érzékeny terület. 
A város részben sérülékeny vízbázisra települt; az üzemelő vízbázis hidrogeológiai 
védőidomának kijelölése még nem történt meg. 
A település a 49/2001.(IV. 3.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján nitrátérzékeny 
területen fekszik. 
 
A felszíni szennyeződésérzékenység alapján a település egy része, főként a 
patakvölgyek a fokozottan érzékeny területek közé tartoznak. A szerkezeti terv a 
fokozottan sérülékeny területen nem javasol olyan övezetek létrehozását, olyan 
fejlesztéseket, amelyek veszélyeztethetik a talajt, talajvizet. 
 
A település területén talajszennyezést okozó létesítmény nem tervezett, ilyen 
tevékenység nem végezhető. A közigazgatási területen belül két működő állattartó 
telep helyezkedik el (sertés-, illetve fácántelep). Az állattartó telepek védőterületének 
kijelölése még nem történt meg. 
 
Az üzemi területek, illetve a nagy felületű parkolók esetében jelenleg nem megoldott 
az összegyűjtött csapadékvizek olaj- és uszadékfogó műtárgyon történő tisztítása. A 
felszíni- és a talajvíz védelme érdekében javasoljuk, hogy a településen 20 fh-et 
meghaladó parkoló csak szilárd burkolattal legyen kialakítható úgy, hogy 
csapadékvizeit olaj-, homok- és iszapfogó aknán keresztül lehessen csak a 
csapadékvíz-elvezető hálózatba ereszteni. 
 
A településen a szennyvízcsatorna–hálózat jelenleg épül ki. A szennyvízcsatornára 
nem kötött ingatlanokon a szennyvizeket vagy egyedi medencékben gyűjtik, 
amelyekből az összegyűlt szennyvizet szippantókocsikkal szállítják el a kijelölt 
ürítőhelyre, vagy pedig egyszerűen elszikkasztják. Az un. zárt szennyvíztározó 
medencék legnagyobb részben nagy valószínűséggel szikkasztóként működnek. A 
talajba kerülő szennyvíz a talajt és a talajvizet is szennyezi, ami hosszútávon nemcsak 
a felszín közeli, de a mélyebben fekvő vízadó rétegek elnitrátosodásához is vezet. A 
törvényi szabályozás (BTSZ) és a környezetvédelmi igények sürgetik a település 
szennyvízelvezetési hiányainak mielőbbi rendezését, a szennyvízcsatorna hálózatra 
történő teljeskörű rákötést. A szennyvízhálózatra kötött ingatlanokon fel kell számolni 
a szennyvíztároló medencéket. Közcsatornába csak a rendeletekben előírt 
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szennyezettségű szennyvizek engedhetők. Az egyes telkekről, ha azon valaki -az előírt 
korlátok betartásával- valamilyen vállalkozást is folytat, a vállalkozásból eredő eltérő 
szennyezettségű vizeket telken belül elő kell tisztítani és csak a megengedett 
szennyezettségű vizet lehet továbbítani a közcsatornába. 
 
A település területén nem működik szennyvíztisztító telep. A településen összegyűlő 
szennyvizeket a balatonlellei regionális tisztítótelepre vezetik.  
A település területén a régi szemétteleptől délre helyezkedik el a dögkút, amely a terv 
távlatában megszüntetendő. A megszüntetést követően az állati tetemeket állati 
fehérjefeldolgozóba kell szállítani. 
 
Levegő 
 
Lengyeltóti város teljes területe a BTSZ alapján a kiemelten védett levegőtisztaság-
védelmi kategóriába tartozik. A 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet hatályba lépését 
követően a levegőtisztaság-védelmi kategóriák megváltoztak. Fenti Korm. rendelet 
nem módosíthatta a Balaton tv-t, mivel annál alacsonyabb szintű jogszabály. A 
Balatoni Területi Főépítészi Iroda állásfoglalása szerint – mivel a 21/2001. (II. 14.) 
Korm. Rendelet hatályon kívül helyezte az előzőleg érvényes rendeletet – a BTSZ által 
meghatározott szempontrendszerek a továbbiakban nem számon kérhetők. Ez alapján a 
település területére a 21/2001. (II. 14.) Korm. Rendelet értelmében az általános 
levegőtisztaság-védelmi értékek vonatkoznak. Kivételt képez ez alól a település 
közigazgatási területének nyugati és déli részén húzódó, 100 ha-t meghaladó 
területnagyságú országos és helyi jelentőségű természetvédelmi terület, amelyre az 
ökológiailag sérülékeny területi értékek vonatkoznak. 
 
Az üzemi és kommunális légszennyezést fokozatosan csökkentette a városban 
bevezetett földgázellátás. A lakóépületek téli légszennyezését tovább csökkentheti a 
széntüzelés további visszaszorulása – a gázüzemű fűtés további terjedése. 
 
Javasoljuk, hogy a település belterületén – a meglévő üzemanyagtöltő állomáson kívül 
– ne lehessen új üzemanyagtöltő állomást elhelyezni, mivel a 21/2001. (II. 14.) Korm 
rendelet értelmében meglévő üzemanyagtöltő állomás 50 m sugarú védelmi 
övezetében nem létesíthető állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint 
időszakos, vagy átmeneti emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen 
oktatási, egészségügyi, üdülési célt szolgáló létesítmény), illetve levegőterhelésre 
érzékeny, élelmezési célt szolgáló növényi kultúra. 
 
Zaj 
 
A településen a többször módosított 12/1983.(V. 12.) MT rendelet szerinti zajvédelmi 
követelményeket érvényesíteni kell. A zajt keltő és zajtól védendő létesítményeket 
egymáshoz képest úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési 
határértékek betartásra kerüljenek. Zajvédelmi szempontból – a 8/2002. (III. 22.) 
KöM-EüM rendelet alapján – a közlekedésből származó megengedett A-
hangnyomásszint az országos közlekedési utak mentén elhelyezkedő beépítésre szánt 
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területeken 60/50 dB a település egyéb beépítésre szánt területein 55/45 dB, a 
beépítésre nem szánt területeken – a közlekedési területek kivételével – 50/40 dB. A 
városközpontot elkerülő tervezett útszakasz kiépítése lehetőséget teremt arra, hogy a 
városmag területét terhelő zajszint jelentősen csökkenjen, hosszú távon a 
városközpontban akár forgalomcsillapított zóna kijelölése is lehetséges. 
 
Közlekedési zajterhelési értékek a belterületi forgalmi adatok alapján számítva 
(nappali/éjszakai zajterhelés): 
 
Kaposvári út  68/60 dB 
Fonyódi utca  69/62 dB 
Kossuth L. utca 65/57 dB  
Rákóczi F. utca 68/61 dB 
Csokonai utca 61/54 dB 
 
A település belterületén a közlekedésből származó zaj a zajszámítások szerint 
meghaladja a határértéket. A közlekedésből származó zajszintet a városközpontot 
elkerülő, a szerkezeti terven szerepeltetett új nyomvonal kiépítése várhatóan min. 5 
dB-lel csökkenti, mivel így a településen áthaladó és a településen belüli 
tranzitforgalom egy része el fogja kerülni a belterületet.  
 
Hulladék 
 
A település területén a kommunális hulladék ártalmatlanítása elszállítással megoldott 
(Ordacsehi regionális lerakó). A régi, bezárt hulladéklerakó területének rekultiválása 
szükséges. A terület a régi temető bejáratával szemben található, városképi 
szempontból jelentős területen. 
A szelektív hulladékgyűjtés meghonosítására, elterjesztésére a településen 
hulladékgyűjtő pontok kialakítása szükséges.  
 
 
1.1.5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS 
 
Térségi közlekedési kapcsolatok 
 
A térségi közlekedési kapcsolatok közül a 6701. számú Kaposvár – Fonyódi összekötő 
útnak van jelentősége. Ez az út északi irányban a 7. számú főút felé, déli irányban 
Kaposvár felé biztosítja a regionális kapcsolatokat. A további összekötő és bekötőutak 
a környező településekkel biztosítanak összeköttetést. 
 
Közúti közlekedés 
 
Lengyeltóti térségében a legjelentősebb változást az M7 autópálya megépítése fogja 
jelenteni. Az autópálya az igazgatási terület északi részén fog keresztülhaladni. 
Csomópontja a 6701. számú összekötő út kereszteződésénél lesz (150 + 100 km 
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szelvényben). Ennek megépülte után a település központja kb. 8,5 km-re lesz a 
gyorsforgalmi úttól. 
 
A 6701. számú Kaposvár – Fonyódi összekötő út (Fonyódi út, Zrínyi Miklós utca, 
Kaposvári út) 2x1 sávos. A település legjelentősebb forgalmi útja. Észak–déli irányban 
halad keresztül Lengyeltótin. Forgalma különösen az idegenforgalmi szezonban nagy. 
A magas zaj- és légszennyezésen túl az út jelentős belterületi szakaszának paraméterei 
is rosszak: túl keskeny szakaszok, be nem látható csomópontok. Ennek következtében 
fokozottan balesetveszélyes az átkelési szakasz. Ezért már a régebbi tervekben is 
szerepelt a település központi magját tehermentesítő új szakasz nyomvonala. Ennek 
részbeni módosítása vált szükségessé. Ugyanis a korábban tervezett – a belterületen 
közel 1,5 km hosszon egyenesen áthaladó – átkelési szakasz a tapasztalatok szerint 
fokozottan balesetveszélyes, ezért a Táncsics Mihály utcától nyugatra fekvő 
lakóterület közlekedési kapcsolata a település többi részéhez balesetveszélyessé válna. 
Ezért a településszerkezeti terv a település belterületét nyugatról teljesen elkerülő 
6701. számú összekötő út nyomvonalát tartalmazza. 
 
A 6708. számú Lengyeltóti – Niklai összekötő út (Kossuth Lajos utca) 2x1 sávos. 
Változatlan nyomvonalon halad távlatban is. 
 
A 6711. számú Lengyeltóti – Balatonboglári összekötő út (Rákóczi Ferenc utca) 
2x1 sávos. Nyomvonala változatlan marad. 
 
A 67115. számú Hácsi bekötőút (Csokonai utca) is 2x1 sávos. Nyomvonala távlatban 
is változatlan marad. 
 
A 67315. számú Lengyeltóti vasútállomáshoz vezető út (Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utca) 370 méter hosszú, 2x1 sávos. Kialakítása változatlan marad. 
 
A jelenlegi összekötő és bekötő utak 2001-ben mért forgalmi adatait, valamint a 2005-
ben, 2010-ben, 2015-ben és 2020-ban várható távlati forgalmát a mellékelt táblázat 
tartalmazza. 
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Az országos közutak forgalmi adatai 
 

Autóbusz Tehergépkocsi Összes forgalom Út szá-
ma 

Érvényességi 
szakasz 

Év Személy-
gépkocsi 

Kisteher-
gépkocsi egyes csuklós köze-

pesen 
nehéz 

nehéz pót-
kocsis 

nyerges speciá-
lis 

Motor-
kerékp. 

Kerék-
pár 

Lassú 
jármű j/nap E/nap 

2000 2409 208 59 - 61 33 57 13 16 49 79 25 3003 3325 
2005 2578 231 61 - 68 37 64 15 11 49 79 25 3218 3582 
2010 2891 256 63 - 74 40 69 16 12 49 79 25 3574 3965 
2015 3156 287 64 - 80 43 75 17 13 50 79 25 3889 4307 

28+103-
30+030 

2020 3445 322 64 - 86 47 80 18 14 50 79 25 4230 4673 
2000 3128 552 59 2 69 54 31 12 - 65 359 17 4371 4310 
2005 3347 613 61 2 77 60 35 13 - 85 359 17 4669 4799 
2010 3754 679 63 2 83 65 38 15 - 86 359 17 5161 5317 
2015 4098 762 64 2 90 71 41 16 - 87 359 17 5607 5790 

6701 

38+070-
50+872 

2020 4473 856 64 2 97 76 44 17 - 87 359 17 6092 6299 
2000 611 107 37 - 65 70 18 25 - 42 93 54 1122 1301 
2005 654 119 38 - 73 78 20 28 - 42 93 54 1199 1584 
2010 733 132 39 - 79 85 22 30 - 42 93 54 1309 1722 
2015 800 148 40 - 85 92 24 33 - 43 93 54 1412 1853 

6708 0+000- 
6+6858 

2020 873 166 40 - 92 99 25 35 - 43 93 54 1520 1987 
2000 2295 404 74 4 80 56 9 12 - 49 106 36 3125 3264 
2005 2456 448 77 4 90 63 10 13 - 49 106 36 3352 3720 
2010 2708 497 78 4 97 68 11 15 - 50 106 36 3670 4062 
2015 3006 557 80 4 105 73 12 16 - 50 106 36 4045 4463 

6711 0+000- 
5+438 

2020 3282 626 81 4 113 79 13 17 - 50 106 36 4407 4852 
2000 318 55 55 - 19 24 4 5 - 30 27 19 516 600 
2005 340 62 15 - 21 27 4 5 - 30 27 19 550 666 
2010 375 67 16 - 73 29 5 6 - 30 27 19 597 727 
2015 417 72 16 - 25 31 5 7 - 31 27 19 653 786 

67115 0+000- 
6+209 

2020 455 78 16 - 27 34 5 7 - 31 27 19 699 842 
2000 
2005 
2010 
2015 

67315 0+000- 
0+370 

2020 

NINCS ADAT 

Megjegyzés: A 6701 számú összekötő út elkerülő szakaszának megépítése után a jelenlegi átkelési szakaszon mintegy 40%-kal csökken a forgalom. 
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Tervezett térségi jelentőségű mellékút fogja érinteni Lengyeltóti területét. A Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében jóváhagyott új összekötő út 
nyomvonala a következő: 
Lengyeltóti – Gyugy – Somogybabod – Karád – Somogymeggyes – Kapoly – Tab – 
Bábonymegyer – 65-ös főút. 
 
Meglévő és tervezett gyűjtőutak a következők: 

− Fonyódi út 
− Kórház köz / Gábor Áron utca 
− Kossuth Lajos utca 
− Petőfi Sándor utca 
− Zsigmondi utca / Táncsics Mihály utca 

 
Forgalomcsillapított utcák jelenleg is vannak a városban. 30 km-es 
sebességkorlátozás van a következő utcákban: 
 Petőfi Sándor utca 
 József Attila utca 
 Ady Endre utca 
 Arany János utca 
 Jókai Mór utca 
 Kölcsey Ferenc utca 
 Vörösmarty Mihály utca stb. 
 
Vegyeshasználatú (közös gyalogos, kerékpáros és gépkocsik által használt közlekedési 
terület) utcákká jelölendő ki a Zrínyi utca északi oldalán található „zugok”: Pete Lajos 
köz, Batthány utca stb., valamint a Templom tér térsége. 
 
Parkolás 
 
Jelenleg nincsenek lényeges parkolási nehézségek a városban. Elsősorban a 
városközpontban vannak kiépített parkolóhelyek, pl.: 

− Rákóczi úton az áruház és étterem előtt 
− Városháza mellett 
− Zrínyi utcai üzletek (műszaki áruház és CBA üzlet) 
− Mentőállomás (Bem utca) 
− Töltőállomás (Fonyódi út) 
− Templom tér 
− Csokonai utcai általános iskola 

 
Sok helyen van kiépítetlen, részben murvázott parkolóhely, pl.: 

− Kórház, Utókezelési Osztály 
− Temető 
− Pete Lajos köz 
− Vasútállomás 
− Kék Tó Camping bejárata előtt stb. 
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Új lakások és intézmények esetében mindenkor az OTÉK előírásai szerinti 
parkolóhelyet kell létesíteni. 
 
Gyalogos közlekedés 
 
A gyalogos közlekedést szolgálják a hagyományosan kialakított járdák. Nagyon kevés 
a forgalmi utakon a kijelölt gyalogátkelőhelyek száma. A 6701. számú összekötő úton 
az egyetlen gyalogátkelőhely a Kossuth Lajos utca csatlakozásánál van. Nincs kijelölt 
gyalogátkelőhely a 6701 és 6711 számú összekötő utak balesetveszélyes 
csomópontjánál. A 6711. számú összekötő útnál (Rákóczi út) egy gyalogátkelőhely 
van az áruháznál. Ugyancsak egy gyalogátkelőhely van kijelölve a 67115. számú 
bekötő úton (Csokonai utca) az autóbuszállomásnál. 
 
Új kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítendők a belterületi autóbusz-megállóhelyek 
térségében. 
 
Kerékpáros közlekedés 
 
Jelenleg 2 kerékpárút van Lengyeltótiban: 
− a 6701. számú összekötő út mellett (Fonyódi út) a Kórház köz és a belterület 

határa között, 
− a Csokonai utca végétől a Kék Tó Campingig. 
Utóbbi kerékpárútnál nincs jelölve a kerékpárút átvezetése a 67115 számú bekötő 
úton. 
 
Két jelentős tervezett kerékpárút érinti Lengyeltóti térségét: 
− Nagykanizsa – Marcali – Öreglak – Felsőmocsolád – Törökkoppány – Tamási 

útvonal (országos hálózat), 
− Táska – Kisberény – Hács – Gamás – Karád útvonal (térségi hálózat). 
 
Lengyeltóti mindkét kerékpárúthoz a Fonyód – Lengyeltóti – Somogyvár között 
tervezett kerékpárúttal csatlakozik. 
 
Ezekhez a kerékpárutakhoz csatlakoznak a következő tervezett kistérségi jelentőségű 
kerékpárutak: 
− Lengyeltóti – Csisztapuszta (Pusztaberényen keresztül) 
− Lengyeltóti – Pusztaszentgyörgy 
− Lengyeltóti – Gyugy 
− Lengyeltóti – Hács 
− Lengyeltóti – Buzsák – Táska 
− Lengyeltóti – Nagytatárvár 
 
Tömegközlekedés 
 
A városban helyi tömegközlekedés nincs. A helyközi autóbuszjáratok jó ellátást 
biztosítanak: Kaposvár napi 6 járatpárral, Fonyód 7 járatpárral érhető el. 
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A belterületi autóbusz-megállóhelyek autóbuszöbölben vannak kialakítva. A 
városházánál kialakított autóbuszpályaudvar jellegű megállóhely 3 autóbuszállással 
van kiépítve. 
 
Az autóbusz-megállóhelyek a következő helyeken vannak: 
 Városháza 
 Buzsáki elágazás 
 Lengyeltóti felső 
 Vasútállomás, bejáró út 
 Vasútállomás 
 Lengyeltóti, kereszt 
 Kék tó 
 Fonyódi út 
 Sandipuszta bejáró út 
 Mamocspuszta 
 Pusztaszentgyörgy, Új sor 
 Pusztaberény bejáró út 
 Pusztaberény, Állami Gazdaság 
 Baráti hegy 
 
Vasúti közlekedés 
 
A város nyugati határán halad keresztül a Kaposvár – Fonyódi egyvágányú vasúti 
szárnyvonal. Lengyeltóti vasútállomáson 3 vágány van. Ugyanezen a vonalon még egy 
vasúti megállóhely található a város közigazgatási területén, Pusztaberény. A vonal 
szintben keresztezi a 6708. számú Lengyeltóti – Niklai összekötő utat. 
 
 
1.1.6. KÖZMŰVESÍTÉS ÉS HÍRKÖZLÉS 
 
Lengyeltóti népességszámának stabilitását a Balaton közeli elhelyezkedésén és a jó 
közlekedési kapcsolatán túl a komfortos életkörülményt biztosító közművesítettsége is 
segíti.  
 
A település Önkormányzata a település fejlődése érdekében szükségesnek tartotta, 
hogy megfelelő kényelmes lakóhelyet biztosítson a lakosságának, a be-, illetve 
letelepülők számára, biztosítsa az intézményhálózat bővítési lehetőségét, valamint a 
település gazdasági életének fellendítésére, munkahely létesítésére rendelkezzen hely-
kínálattal. Ennek érdekében az Önkormányzat a már beépített területeit is 
felülvizsgálva, az alulhasznosított területeinek, a korábbi mezőgazdasági, kiskerti, 
egyéb hasznosítású területeinek funkcióváltásával egyes területeinek hatékonyabb 
hasznosítását szeretné biztosítani.  
 
A városrendező, megvizsgálva a település területfejlesztésbe vonható alulhasznosított 
területeit, azok intenzívebb hasznosításával, illetve javasolt funkcióváltásával a 
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belterületén, illetve a beépítésre szánt területein –a jelenlegi belterület növelésével is- 
új lakóterület kialakítását javasolja a helyi lakosság kényelmesebb elhelyezésére és a 
be-, illetve letelepülők fogadására. Lakóterület bővítési lehetőséget, lakótelkek 
kialakítását kínálja a Temető utca mentén, a városközpontban, a Fonyódi úttól keletre, 
az Arany János utca végén falusias lakó és kertvárosias, kisvárosi lakóépületek 
építésére és beépítésre javasolja a már kialakított lakóterületen még be nem épített 
foghíjas lakótelkeket is. A lakótelkek kialakításával, azok megengedett maximális 
beépítési lehetőségének hasznosításával, akár meg is duplázódhatna a település a 
lakásszáma, mivel az építésügyi szabályozás telkenként -övezeti besorolástól függően- 
több lakás építését is lehetővé tenné, a gyakorlatban a telkenkénti egy lakás lesz a 
jellemző. Természetesen a javasolt lakóterület fejlesztés csak lehetőség. Elsődleges cél 
a település népességszámának megőrzése és a lakosság kényelmesebb elhelyezésének 
biztosítása. 
 
A szerkezeti tervben közintézmény ellátottság fejlesztésére összesen 10-12 ha-nyi 
terület igénybevétele javasolt. Sportterület bővítésére, temető bővítésre és egyéb 
területként a belterületen további 6 ha intenzívebb területhasznosítás javasolt. A 
javaslat lehetőséget biztosít munkahely-teremtésre is gazdasági területek kijelölésével. 
A központi belterületen közel 15 ha-nyi gazdasági terület létesíthető.  
 
A fejlesztési lehetőségek megvalósításával a település népességszáma is növekedhet.  
 
A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi 
igények kielégítésére a fejlesztési-területek megfelelő közműellátását kell biztosítani. 
A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen már csak a teljes közműellátás 
biztosításával adható építési engedély. A teljes közműellátás biztosításához a már 
beépített területen, a beépítésre szánt terület teljes közműellátására a vízellátást (ivóvíz 
és tüzivíz ellátást), a közcsatornás szennyvízelvezetést, a felszíni vízrendezést, a 
villamosenergia ellátást és a földgázellátást, valamint a vezetékes hírközlést kell 
kiépíteni. Az igényesen kialakított jól közművesített területen minőségi beépítést lehet 
kialakítani, amellyel a település fejlődésének minőségét is befolyásolni lehet. A 
külterületen, mezőgazdasági övezetekben is elsődlegesen csak a belterületi 
közműhálózathoz csatlakozóan teljes közműellátással engedélyezhető területfejlesztés.  
 
A központi belterülettől távolabbra eső területen, beépítésre szánt, illetve beépítésre 
nem szánt területen a beépítési lehetőség feltételeit a környezetvédelmi követelmények 
figyelembe vételével, majd a szabályozási előírásokban kell rögzíteni. 
 
A település változatos topográfiai adottságaiból eredően az egyes mélyebben fekvő 
vonalakon állandó, vagy időszakos vízfolyás, árok halad. A földhivatali térképen 
vízgazdálkodási területként jelzett (patak, árkok, vízjárta terület, stb.) területet 
mindaddig vízgazdálkodási területnek kell kezelni, míg annak felülvizsgálata meg nem 
történik. A korábbi funkcióját megváltoztatni csak vízjogi létesítési engedély 
birtokában lehet. A felülvizsgálatot a teljes vízgyűjtő területre kiterjesztve kell 
elkészíteni. Amíg a terület vízgazdálkodási területként lejegyzett addig sem út, sem 
közmű abban el nem helyezhető. 
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A közműfejlesztési feladatok között elsődleges feladatnak kell tekinteni a település 
meglevő beépített területeinek (lakó-, intézményi, gazdasági hasznosítású területen 
egyaránt) a közműellátottság növelését, amely érdekében a közmű ellátottsági 
hiányokat kell pótolni.  
 
Mint ahogy azt a közművizsgálatok feltárták a legnagyobb ellátottsági hiányosságnak, 
a település csatornázatlanságát kell tekinteni, bár a megoldása folyamatban van. A 
szennyvízelvezetés hiányossága mellett a burkolatlan utak meg nem oldott felszíni 
vízrendezése, az utcaképet alakító-rontó villamosvezetékek és hírközlési hálózat 
tartóoszlopai, az irányfény szintű közvilágítás is fejlesztési feladatokat jelentenek.  
 
Lengyeltóti közműellátottsága –a ma rendelkezésre álló legutolsó -a 2002. január 1.-i 
állapotot rögzítő statisztikai nyilvántartás szerint: 
vezetékes ivóvíz ellátottság    100 % 
közcsatorna ellátottság (szennyvíz elvez.)   0 %  
földgáz ellátottság        58 % 
villamosenergia ellátottság     100 % 
vezetékes távközlési ellátottság      77 % 
 
Ezek a jelenlegi ellátottságot tükröző számok a már meglevő fogyasztók ellátottsági 
hiányosságait, a közműfejlesztéssel elsődlegesen megoldandó fejlesztési feladatokat 
jelzik. 
 
A település elsődleges közműfejlesztési feladata a saját vízbázis védelme és közvetve 
a Balaton vízminőség védelme érdekében a szennyvíz közcsatornával történő 
elvezetésének településszintű rendezése, az összegyűjtött szennyvizek tisztítótelepre 
történő kormányzása és a szennyvíztisztítás, elhelyezés megoldása. 
 
Hiánypótlási feladat a település XXI. századhoz illő, a motorizáltságot figyelembe 
vevő, korszerűbb felszíni vízrendezésének településszintű megoldása is.  
 
Az útburkolat kiépítésével egyidejűleg kell a felszíni vízrendezést megoldani. A 
javasolt településfejlesztés megvalósulása során lényegesen nő a településen a burkolt 
területek aránya. A burkoltság növekedésével az elvezetendő felszíni víz mennyisége 
is lényegesen nő. Ezért nagyon fontos, hogy legyen a településnek a teljes 
közigazgatási területére –a várható, javasolt fejlesztéseket is figyelembe vevő- felszíni 
vízrendezési tanulmánya, amelyben pontosan lehatárolásra kerülhetnek a zárt 
csapadékcsatornás és a nyíltárkos vízelvezetésre javasolt területek. A változatos 
topográfiai adottságot rögzítő, pontos geodéziai felmérésen alapuló tanulmányterv 
lehetőséget nyújt ütemezett fejlesztés megvalósítására, egyes szakaszok vízjogi 
engedélyezési tervének elkészítésére, amellyel pályázati úton finanszírozási támogatás 
is szerezhető a beruházás megvalósítására. 
 
A közműfejlesztési feladatok között a közműhiányok pótlását követi, mint következő 
közműfejlesztési feladat a területfejlesztés során a funkcióváltással új beépítésre, 
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hasznosításra javasolt területek közműellátásának a megoldása. Az új beépítés, új 
területhasznosítás lehetőségének, különösen a funkcióváltásra jelölt területeken már 
feltételként kell meghatározni, hogy a beépítés, hasznosítás csak a megfelelő, 
környezetvédelmi követelményeket kielégítő, közműellátás biztosítása esetén 
engedélyezhető. Nagyon fontos, hogy közműhiányos területek ne alakuljanak ki. Meg 
kell jegyezni, hogy szorosan összefonódhat a közműhiányok pótlása és az új 
hasznosításra javasolt terület előközművesítési problémájának a megoldása.  
 
A településrendezési javaslat a település teljes közigazgatási területére készül, 
amelyben rögzítésre kerül a kül- és belterület távlati hasznosítási lehetősége. 
Kijelölésre kerültek a távlati –funkcióváltással- lakóterületi, intézményi, gazdasági stb. 
fejlesztésre figyelembe vehető területek. Ezeknek a területeknek a hasznosítói 
jelentkeznek közműellátás szempontjából új igénylőként, amelyek kiszolgálását a 
közműfejlesztési javaslatnak biztosítani kell.  
 
A fejlesztési területek közműellátása mellett a már beépített területek ellátottsági 
hiányainak a pótlásával, valamint villamosenergia vonatkozásában –amely az egyetlen 
közmű, amelynek távlati folyamatos növekedésével számolni kell- fajlagos 
igénynövekedéséből eredő többletigény kielégítésével is kell számolni. 
 
A városrendező által javasolt fejlesztési területek távlati új igénye összesítve és a 
meglevő beépítés várható igénynövekménye összesítve (kerekítve): 
 
    Meglevő Fejlesztési területek ÖSSZESEN 
    beépítés igény növekedése 

új igények  
Vízigény m3/nap:  260  560        820    
Keletk. szennyv m3/nap: 520  500      1020   
Villamosenergia ig. kW: 2500  9000    11500 
Villamosenergia ig. 
(nagy távl.ban további) kW:2600    
Földgázigény Nm3/h: 1000  3400      4400  
Vezetékes távközlés db:   250  1000      1250 
 
Ezek az igények a település távlatra prognosztizált fogyasztóinak ellátását 
biztosítanák. A várostervező által javasolt fejlesztések teljes megvalósulása és a már 
beépített területek igényes teljes körű kiszolgálása esetén jelentkezne ekkora többlet 
igény. Ezek a becsült igények csak a szolgáltató felé előzetes jelzésre alkalmas adatok 
és a gerinchálózat fejlesztése esetén azok paramétereinek a meghatározására 
szolgálhatnak, valamint az ágazati fejlesztési tanulmányok elkészítésére szolgálnak 
nagytávlati iránymutatásul. 
 
Tervezői tapasztalataink szerint rövidtávon ezen igényeknek reálisan a 20 %-ának a 
jelentkezése várható, a tervezés távlatában pedig kb. 50 %-a. Így a reálisan 
kielégítendő igény összesen: 
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     Rövid távon  Tervezés távlatában 
Vízigény m3/nap:   164   410  
Keletkező szennyvíz m3/nap: 200    500 
Villamosenergia ig. MW:  2,3   5,75   
Földgázigény nm3/h:  880   2200 
Vezetékes távközlés db:  250   625 
 
A közmű-üzemeltetők a tényleges igénybejelentésre határozzák majd meg az 
igénynövekedés kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények 
felfutásának várható üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat 
megvalósítani.  
 
Reálisan az üzemeltetők a település jelenlegi belterületén, a foghíjak és a már beépített 
területekhez közvetlen kapcsolódó telkek új beépítésének közműellátását vagy a már 
meglevő elosztóhálózatokról építendő új bekötővezetékekkel, vagy az 
elosztóhálózatok továbbépítésével és arról létesítendő új bekötővezetékek segítségével 
tudják biztosítani. A jelenlegi hálózatoktól távolabbra eső újabb beépítésre javasolt 
területeken kell komolyabb külső hálózatfejlesztési igénnyel megoldani a 
közműellátást. A ténylegesen jelentkező építési, funkcióváltási igényhez igazodóan a 
továbbtervezés során kell a szükséges közműhálózat fejlesztést meghatározni. 
 
Meg kell említeni, hogy a nem lakáscélú igény kielégítésének feltétele a műszaki 
kapcsolat kiépítésén túl a közműhálózat fejlesztési hozzájárulás befizetése 
közművenként.  
 
A közműfejlesztési feladatok között további feladatként kell említeni az esztétikai 
igények kielégítési szükségességét, amely a település vonzóképességének a növelését 
szolgálja. A komfortosabb környezet kialakítási igénye, az utak és közterületek 
állapotának, látványának javítását teszi szükségessé. Ennek keretében az igényesebb 
területen a felszíni vízrendezésnek is igényesebb megoldását kell előtérbe helyezni. A 
kiemelt járdaszegély, a kontúros útnyomvonal vezetés, a zárt csapadékvíz 
csatornahálózat urbánusabb megjelenést eredményez. A zárt csapadékvíz csatornás 
elvezetés jelentős karbantartási költségmegtakarítást, területgazdálkodási előnyöket 
jelent. A kisebb helyigényű zárt csapadékcsatorna révén felszabaduló terület 
utcafásításra hasznosítható, amely a látványjavításon túl, a mikrokörnyezeti állapot 
javítását is szolgálja. 
 
A település fejlődéséhez hozzátartozik a település arculatának a fejlődése is, amelyhez 
hozzá kell járulni a közművek megjelenésének a javításával is. E vonatkozásban 
különösen az energiaellátás és a vezetékes távközlés területén jelentkeznek feladatok. 
Az energiaellátás vonatkozásában figyelembe kell venni, hogy a teljes összkomfortot 
biztosító, környezetbarát, automatikus üzemviteli hőellátás iránti igényeken túl, az 
esztétikai igények is fokozatosan előtérbe kerülnek. A közműfejlesztések során 
távlatban előtérbe fog kerülni az utcaképet rontó szabadvezetékes, légkábeles 
villamosenergia ellátó és vezetékes távközlési rendszerek látványjavítási igénye is. 
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Ezért a villamosenergia ellátás hálózatainak és a vezetékes távközlési hálózat település 
szintű föld-kábelesítésének távlati célkitűzéseivel is foglalkozni kell. 
 
A területfejlesztési oldalról meghatározott közműfejlesztési feladatokat, a 
közműhiányok –mennyiségi ellátottsági hiányosságok- pótlását, az új fogyasztók 
kiszolgálási lehetőségének –mennyiségi új többlet igények- megoldását a szolgáltatók 
vállalják, gondot a közműellátás esztétikai megjelenésének javítási igénye okozza, 
amelyet a gazdasági érdekeltségű szolgáltatók nagyon nehezen akarnak elfogadni. A 
villamosenergia (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) hálózatok és a vezetékes 
távközlési hálózatok telepítésében az üzemeltető nem érdekelt az igényesebb, s 
valóban többlet költséggel járó föld alatti kivitelezésben. Ezért nagyon fontos szerepe 
van a település szerkezeti és szabályozási tervének, amely a rendeleti hátteret nyújtja 
az igényesebb beruházás megvalósításához. 
 
Viziközművek fejlesztési javaslata 
 
Vízellátás 
 
Lengyeltótiban a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz 
ellátás megoldott, a vízellátó hálózat 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az 
ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. A vízellátó hálózat, a vízbázisok és az 
üzemeltetéshez szükséges műtárgyak, létesítmények a Lengyeltóti Önkormányzat 
tulajdonában vannak, míg az üzemeltetést koncessziós szerződés alapján a DRV Rt. 
biztosítja.  
 
Az ellátás alapbázis szempontjából saját kutakról történik. Korábban 6 kutat fúrtak, 
melyek közül jelenleg 3 üzemel, két kutat megszüntettek, ezek eltömedékelését 
tervezik, míg 1 kutat, az I. számú kutat megfigyelő kútként tervezik tartalékban tartani. 
A három üzemelő kút adatai a következők: 
 
   kat. szám  mélység  kapacitás 
IV.   K-17     192 m    316 l/perc 
V.   K-19     92,5 m    1000 l/perc 
VI.   K-21     83,6 m    780 l/perc 
 
A kutakból kitermelt vízzel nemcsak Lengyeltóti vízellátását biztosítják, hanem a 
környező települések közül Kisberényét és Barátihegyét is. Az üzemelő kutak 
víztermelő kapacitása 24 órás üzemmenet esetén elérheti a 3000 m3/d körüli értéket is, 
amelyből azonban a vízfogyasztás átlagosan csak 460 m3/d, míg 2002-ben a 
legnagyobb nyári csúcsfogyasztás 999 m3/d volt. Látható, hogy a Vízmű jelentős 
szabad tartalék kapacitással rendelkezik.  
 
A kutak a Halsak patak, illetve annak mellékága, valamint a Kéktóból való levezető 
vízfolyás mentén létesültek. A kutakból kitermelt víz vas- és mangántartama magas, 
így a kitermelt vizet vas- és mangáneltávolító szűrőberendezésben tisztítják meg, utána 
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a víz a Buzsákra vezető út mentén létesített 250 m3-es térszíni tározóba, majd a 
vízellátó hálózatba kerül.  
 
Lengyeltótiban a topográfiai viszonyok miatt a vízellátó hálózat egy nyomászónából 
áll. A zóna hálózatának ellennyomó tározója a település magas pontján 1999-ben 
létesített 300 m3-es hidroglóbusz.  
 
Lengyeltóti minden utcájában megépült a vízvezeték. A település topográfiai 
adottságai következtében a hálózat körvezetékes rendszerrel épült ki, csak a 
külterületek felé kifutó utcákban, valamint a szűk belső területi utcákban üzemelnek 
ágvezetékek. Az ágvezetékek az üzemeltetés szempontjából kedvezőtlenek, mert 
azokban az esetlegesen kicsi vízfogyasztás miatt pangó vizes állapotok alakulhatnak 
ki, valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél sok ingatlan maradhat 
vízellátás nélkül.  
 
A vízellátó hálózat régi építésű, ezért gyakoriak a ma már nem szabványos méretű 
vezetékek. A rendszerben gyakorlatilag a tüzivíz ellátás szempontjából megfelelő 
méretűnek mondható dn 100-as átmérőjű vezeték csak néhány található, ezen kívül a 
hálózaton sok vezeték dn 80-as méretű, sőt található dn 50-es, illetve található még a 
közterületi utcai ellátásban 1”-os vezeték is. Ezek a kis átmérőjű vezetékek a 
szabványos tüzivíz ellátásnak egyáltalán nem felelnek meg.  A régebbi építésű 
vezetékek anyaga öntöttvas, azbesztcement, az újabb építésű vezetékek anyaga a 
korszerűbb KMPVC. 
 
A település területén keresztülhalad a korábban Kaposvárt a Fonyódi Felszíni 
Vízkivételi Mű felől ellátó NÁ 600-as méretű regionális vízvezeték, amely már közel 
10 éve üzemen kívül áll. A vezeték és műtárgyai a használaton kívüli állapot miatt 
elkorrodáltak, sok berendezést a műtárgyakból leszereltek, elloptak.  
 
A település területfejlesztési javaslatának teljes megvalósulása következtében és a 
meglevő fogyasztóknál távlatban várhatóan bekövetkező komfortszint növekedés miatt 
összesen 820 m3/nap többlet vízfogyasztás várható. A jelenlegi és várható többlet 
vízfogyasztás összesen 1280 m3/nap-ra prognosztizálható. Alapbázis szempontjából 
3000 m3/nap vízkészlet, illetve a DRV előzetes tájékoztatása szerint a vízkezelő 22 
órás üzeme alapján 1920 m3/nap vízmű kapacitás áll rendelkezésre, így kimondható, 
hogy Lengyeltótiban a távlatban fellépő maximálisan 820 m3/nap többlet vízigény 
bázisfejlesztési igény nélkül biztosítható. 
 
Hálózati szempontból Lengyeltóti közműves vízellátása a jelenlegi meglévő 
létesítmények ellátására megoldott, a vezetékes ivóvíz hálózat minden utcában 
kiépített. 
  
A hálózati rendszer fontos eleme a 300 m3-es, ellennyomó tározóként működő 
hidroglóbusz (Tfsz.:188,35 mBf.). A településfejlesztés teljes megvalósulása esetén a 
820 m3/nap többlet vízigény a biztonságos vízellátás számára tározókapacitás növelést 
nem tesz szükségessé, a jelenlegi 300 m3-es magastározó kapacitás elegendő. 
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A hálózati rendszer működésének alapelve, hogy a vastalanító berendezésnél lévő 250 
m3-es tározótól szivattyúkkal nyomják a vizet a ellennyomó tározóként üzemelő 300 
m3-es víztorony, illetve a hálózat irányába. A két tározót összekötő vezeték átmérője 
legnagyobb részben dn 150, de vannak dn 125-ös méretű szakaszai is. Javasoljuk, 
hogy a hálózatrekonstrukciók során az dn 125-ös vezetéket a jobb vízszállító kapacitás 
elérése érdekében cseréljék ki nagyobb átmérőjű vezetékre. 
 
A hálózati víznyomást a hidroglóbusz vízszintje (188,35 mBf) határozza meg, amely 
szint a fejlesztések ellátására építendő hálózatbővítések nagy része számára megfelelő 
nyomást biztosít. Nyomásproblémák csak a település északi részén tervezett 
fejlesztések területén lehetnek, itt amennyiben a beépítés magassága nagyobb nyomást 
igényel, nyomásfokozó berendezés telepítését javasoljuk.  
 
Főleg a település szélső körzeteiben, de a belsőségekben is találhatók ágvezeték 
szakaszok, amelyek az ellátás szempontjából kedvezőtlenek. A meglévő hálózaton 
javasoljuk az ágvezetékek körvezetékké való átépítését, mert ezzel az ágvezetékben 
kialakulható pangó vizes állapotokat lehet elkerülni, valamint csőtörések esetén a 
javítás idején az ellátásból leszakaszolt vízvezetékhossz is lecsökkenthető. Az új, 
építendő vezetékeknél is természetesen a körvezetékes hálózatok kialakítására kell 
törekedni. Az egész városi rendszer hálózata számára kedvező lenne egy várost 
körbevevő, nagyobb átmérőjű körvezeték. Ennek nyomvonala az új fejlesztési 
területek megvalósulása esetén alakítható ki. Mivel a fejlesztési területek úthálózata 
még nem ismert, az ábrázolt nyomvonal csak jelzés értékű javaslat.  
 
A meglévő vezetékek zömmel azbesztcement, kisebb mértékben KMPVC anyagúak, 
főleg az újabban épített KMPVC anyagúak állapota jó. A hálózati rekonstrukciók és az 
új hálózatbővítések esetén a homogén anyagú csőhasználatot javasoljuk, ezzel a 
szükséges karbantartási készletetek csökkentését lehet elérni. 
 
Szennyvízelvezetés és tisztítás 
 
A település a 100 %-os szintre kiépített vízellátó és gázellátó hálózata ellenére a 
közelmúltig nem rendelkezett szennyvízcsatorna hálózattal, amellyel az ingatlanoknál 
keletkező szennyvizet korszerű módon lehetne elvezetni és egy helyi vagy regionális 
szennyvíztisztító telepen megtisztítani. A keletkező szennyvizeket az ingatlanok 
telkein zömmel elszikkasztják, illetve zárt szennyvíztározó medencékben tárolják, 
amelyekből az összegyűlt szennyvizeket szippantó kocsikkal a kijelölt leürítő helyre 
szállítják. A magyarországi gyakorlatnak megfelelően azonban a zárt szennyvíztározó 
medencék gyakran nem vízzáróak, belőlük a szennyvíz a talajba és azon keresztül a 
talajvízbe kerül, amivel a talaj, és hosszabb távon a rétegvizek elszennyezését és 
elnitrátosodását okozzák. Még nagyobb környezetszennyezési problémát jelenthetnek 
a szennyvizek ásott kutakba való bevezetése, mert ezzel a mélyebb vízadó rétegeket 
koncentráltan szennyezhetik. 
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A környezetszennyezés megállítására és a Balaton vízminőség védelme érdekében a 
településen a teljes körű elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kiépítését 
határozták el. A szükséges engedélyezési terveket elkészíttették, amellyel állami 
támogatást pályáztak meg. A pályázat elnyerése után 2002-ben kezdték el a 
csatornahálózat kiépítését, mára a településen közel 50 %-os a kiépítettség, a hálózat 
továbbépítése folyamatban van, a rendszer várhatóan 2003 közepére teljes mértékben 
kiépül. A hálózat gravitációs rendszerrel épül ki, rajta a szükséges helyeken átemelő 
berendezések és nyomóvezetékek üzemelnek.  
 
A szennyvíz csatornahálózat a szennyvizeket a városi rendszer végátemelőjébe 
szállítja, ahonnan a szennyvizeket regionális nyomóvezetéken szállítják el a befogadó 
balatonlellei regionális szennyvíztisztító telepre.  A regionális szennyvíztisztító telep 
mechanikai, biológiai és kémiai fokozattal rendelkezik, itt tisztítják meg a 
Balatonszemestől-Fonyódig (kivéve Bélatelepet) terjedő Balaton parti települések 
területén keletkező szennyvizeket. A tisztítótelep tisztító kapacitása 14.400 m3/d, 
szabad kapacitással rendelkezik. A telepen megtisztított szennyvizeket 
nyomóvezetéken keresztül juttatják ki a Balaton vízgyűjtő területéről, a végső 
befogadó a Koppány csatornán és mellékvízfolyásain keresztül a Sió, illetve a Duna.  
 
A szennyvíztisztító telepet a DRV Rt. üzemelteti és a szennyvízcsatorna hálózat 
üzemeltetését is a DRV Rt. fogja végezni.  
 
A szennyvízcsatorna hálózat zömmel Ø 20-as méretű KMPVC csatornákból épül, csak 
kb. az összes hossz 5% lesz Ø 30-as méretű  gerinccsatorna. 
 
A településen a rövidtávú és a tervezés távlatában reálisan megvalósuló, tervezett 
fejlesztések esetén mintegy 200, illetve 500 m3/d szennyvíz elvezetéséről kell 
gondoskodni. Ezeket a szennyvízmennyiségeket a balatonlellei regionális 
szennyvíztisztító telep jelen kiépítettségi szintjén fogadni tudja. A távlati fejlesztési 
ütemek által kibocsátott szennyvizek szintén a telepre vezethetők, de amennyiben a 
telep tisztító kapacitása már időközben kiterheltté válik, akkor a telep kapacitásának 
bővítését el kell végezni. A telep bővítésére a hely biztosított.  
 
Lengyeltótiban a jelenleg folyó szennyvízcsatorna építés várhatóan 2003 közepére 
befejezésre kerül, ezzel a meglévő utcákban mindenhol megépül a szennyvízcsatorna 
hálózat. A szennyvízcsatorna hálózat átadását követően az érintett telkek csatorna 
hálózatra való rákötését kötelezően, rövid határidőn belül meg kell oldani és a telken 
belüli szennyvízgyűjtő-tároló medencét fel kell számolni. 
 
A szerkezeti terv által tervezett új utcákban a vízellátó hálózattal párhuzamosan meg 
kell építeni a szennyvízelvezető rendszert. Az új fejlesztési területeken szintén a 
gravitációs szennyvízelvezető rendszer továbbépítését javasoljuk, az új hálózati 
rendszerek mélypontjain szennyvízátemelő berendezések létesítése szükséges. A 
szennyvízátemelőből a szennyvizeket nyomóvezetékkel kell a meglévő gravitációs 
hálózati rendszerbe juttatni. 
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A település talajának és talajvizének védelme érdekében a szennyvízcsatorna hálózatra 
való rákötésig a szennyvizeket ellenőrzötten zárt szennyvíztározó medencékben kell 
tározni, és azokból a kijelölt szippantott szennyvíz leürítő helyre szállítani. Az 
esetlegesen meglévő kutakba való szennyvízbekötéseket sürgősen fel kell számolni.  
 
Meg kell említeni, hogy a közcsatorna hálózatba csak az előírt szennyezettségű vizek 
vezethetők, ettől eltérő szennyezettségű vizeket a keletkezés telkén belül elő kell 
tisztítani. 
 
Csapadékvíz-elvezetés 
 
Lengyeltóti a vizeket a Balatonba szállító Pogány-völgyi víz – Keleti Bozót csatorna – 
vízgyűjtő területén fekszik. A területére eső csapadékvizeket állandó, illetve időszakos 
vízfolyások, árkok szállítják közvetlenül a befogadóba. A település mentén két kisebb 
vízfolyás található, a településtől délnyugatra haladó Halsak patak, illetve a délre 
húzódó Szent János árok. A település topográfiai adottságaiból eredően a területére eső 
vizek déli irányban lefolyva ebbe a két vízfolyásba gravitálnak.  
 
Az utcák víztelenítése jelenleg főleg nyílt árkos módon történik, az árkok egy vagy 
kétoldali kiépítettségűek. Az árkok hidraulikai összehangoltsága nem jellemző, néhány 
út mentén szikkasztó árkokban gyűlik össze esők esetén a csapadékvíz. Sok keskeny 
utcában egyáltalán nincs megoldva a csapadékvíz elvezetés, ezekben a nem burkolt 
utcákban az erózió mind az úttesten, mind pedig az út menti telkeken jelentős.  
 
A városra egységes vízelvezetési koncepció, tanulmányterv nem készült, ezt jól 
tükrözi a kiépített, illetve kialakult jelenlegi vízelvezetési rendszer. 
 
A település arculatformálását a csapadékvíz elvezetési rendszere nagyon 
meghatározza. Távlatban a kedvezőbb utcakép alakítása érdekében a nyíltárkos 
csapadékvíz elvezetés helyett a város frekventáltabb részein a zárt 
csapadékcsatornázás kiépítését javasoljuk célul tűzni. A zárt csapadékcsatorna 
alkalmazása rendezettebb utcaképet eredményez, az utcafásítás számára és a parkolók 
kialakítására kedvezőbb lehetőséget, valamint a közművek földben való elhelyezésére 
is több helyet biztosít. 
 
Az árkok és a patakok medre sok helyen rendezetlen, feliszapolódott, növényzettel 
benőtt. A feliszapolódások, benövések miatt a vízszállító képességeik lecsökkentek. A 
80-as, 90-es évek aszályos időjárása után az utóbbi években az elvezetendő 
csapadékvíz mennyisége megnőtt és ez a patakok és az árkok karbantartását és 
rendezését szükségessé tette. 
 
Látható és várható, hogy a szennyvízcsatorna hálózat megépítését követően a városban 
az egyik legfontosabb közművesítési feladat a vízrendezés megoldása lesz. 
 
A patakok és vízfolyások rendezésére hidraulikai számításokon alapuló tanulmányterv 
készítését javasoljuk, amely az új távlati beépítések területeitől lefolyó csapadékvíz 
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mennyiségeket is figyelembe veszi. A település külterületekkel határos részeinek 
védelmét az onnan odafolyó vizek ellen övárkok létesítésével javasoljuk megoldani. 
 
A zárt csapadékcsatorna hálózatot a város belső területein javasoljuk kiépíteni, míg a 
külső családi házas beépítésű területeken továbbra is a nyílt árkos rendszert javasoljuk 
kialakítani. 
 
A nyílt árkos rendszer folyamatos karbantartását, illetve ahol szükséges, az 
átépítéseket el kell végezni. A külső családi házas beépítésű területeken az építendő a 
nyílt árkos rendszert úgy kell kialakítani, hogy az minden esetben hidraulikailag 
összehangolt legyen. 
 
Energiaközművek fejlesztési javaslata 
 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia és a 
földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók használata – bár a 
vezetékes földgáz megjelenésével, terjedésével párhuzamosan szorul ki a település 
energiaellátásából – még ma is és várhatóan a jövőben is jelentős szerepet tölt be a 
település energiaellátásában.  
 
A villamosenergia továbbra is a világítás és technológiai energiaigény kielégítését 
szolgálja. A földgáz komplex hasznosításával -beruházási és üzemeltetési költségeiben 
még elfogadhatóan- a földgáz termikus energiaigények (fütés, használati melegvíz 
termelés és főzés) teljes körű kielégítésére alkalmas, felváltva a környezetet erősebben 
szennyező nem vezetékes energiahordozók szerepét. Automatikus üzemvitelű, kezelést 
nem igénylő hőellátási mód is csak vezetékes energiahordozóval valósítható meg.  
 
A termikus hőellátás épületenkénti, lakásonkénti, vagy – és ez a jellemzőbb 
Lengyeltótiban is, különösen az utólagosan fűtés-korszerűsített épületeknél – 
lakóhelyiségenkénti (parapet konvektoros) ellátási móddal került kivitelezésre.  
 
A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen nem vezetékes energiahordozók 
közül a szén, fa, olaj használata termikus célra egyaránt jellemző a vezetékes gázzal el 
nem látott, illetve a gázhálózatra nem csatlakozó telkeken. A PB használata, szintén a 
gázzal el nem látott ingatlanokra jellemző, elsődlegesen főzési célra. 
 
A külterületen, a beépítésre nem szánt területen a villamosenergia az egyetlen biztosan 
általánosan igényelt és ezért gazdaságosan kiépíthető vezetékes energiahordozó, a 
földgáz kiépítésének gazdaságossága csak bizonyos beépítettségi sűrűség, illetve 
jelentkező igény mellett válhat gazdaságossá. Ahol a vezetékes gázellátás kiépítése 
várhatóan nem gazdaságos ott a villamosenergia ellátáson túl jelentkező összes egyéb 
energiaigényt nem vezetékes energiahordozóval kell megoldani. A tartályos pb gázzal, 
amelyet ma már több szolgáltató is szolgáltat, a fogyasztói oldalról nézve a vezetékes 
gázzal azonos értékű, komfortot nyújtó ellátást lehet biztosítani. 
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Az energiaellátás fejlesztési feladatai között kell említeni a megújuló energiahordozók 
alkalmazásának szükséges elterjesztését. A szokványosan alkalmazott 
energiahordozók előállításával és hasznosításával jelentkező környezetterhelést 
csökkenteni csak a megújuló energiahordozók alkalmazásával lehet. A környezeti 
állapot javítása nemcsak helyi, hanem országos érdek is, amelyre ma már nemzetközi 
szerződések (Kiotói megállapodás) is köteleznek.  
 
A megújuló energiahordozók közül elsődlegesen a napenergia hasznosítás lehetőségét 
nem szabad figyelmen kívül hagyni. A megújuló energiahordozó hasznosítása – mivel 
időjárásfüggő – a vezetékes energiaellátás beruházását nem csökkenti, csak a 
hagyományos éves energiahordozó felhasználást befolyásolja, csökkenti.  
 
A megújuló energiahordozó hasznosítását szolgáló berendezés jelenleg magas 
beruházási költségigénye a várható támogatási rendszer bevezetésével válik 
megfizethetővé, s egyben gazdaságossá. Már ma is vannak támogatások a megújuló 
energiahordozók alkalmazásának beruházására, ezeknek a támogatási rendszereknek a 
népszerűsítése folyamatban van.  
 
A megújuló energiahordozóként hasznosítható napenergiával kapcsolatosan 
elsődlegesen a napenergia passzív hasznosítása javasolható pl. új épületek 
elhelyezésénél a megfelelő tájolással, a napenergiát megfogó, illetve árnyékoló 
növényzet telepítési lehetőségével, a veranda alkalmazásával, stb. Az aktív napenergia 
hasznosítására is figyelemmel kell lenni a továbbtervezés során. Az aktív napenergia 
hasznosítására napkollektorok, fotóelemek telepítése szükséges. Ezek gondos 
elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad 
arculatrontóvá válni. 
 
A hasznosítható megújuló energiahordozók között meg kell még említeni a szél 
energiahordozó szerepét is, valamint a szennyvíziszap, a mezőgazdasági hulladék 
hasznosításával előállítható bioenergiát. Ezek gazdaságossága további elemzést 
igényel.  
 
Villamosenergia ellátás 
 
A település villamosenergia ellátásának szolgáltatója a DÉDÁSZ Rt. 
 
Az ellátás bázisa a településhez legközelebb eső Balatonboglár (Szőlőskislak), illetve 
Marcali 120/20 kV-os alállomások, amelyeknek betáplálása a Balaton déli partja 
mentén végighaladó, Inota-Hévíz között üzemelő 120 kV-os nagyfeszültségű 
alaphálózati rendszerről kiépített 120 kV-os bekötéssel biztosított.  
 
Az alállomásokról induló 20 kV-os szabadvezeték hálózat táplálja a település 
fogyasztói transzformátor állomásait. A település kommunális fogyasztóinak ellátását 
szolgáló transzformátor állomások jellemzően oszlopállomások, a nagyobb ipari, 
üzemi fogyasztók nagyobb egységteljesítményű épített transzformátor állomással 
rendelkeznek.  
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A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik 
közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű hálózat oszlopokra 
szerelten került kivitelezésre, jellemzően szabadvezetékes formában. 
 
A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat 
tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. 444 db lámpafej szolgálja jelenleg a 
közvilágítást. A kialakított, részben burkolt úthálózatra vetítve ez átlagosan 45 m-
enként jelent egy lámpahelyet, amely jelzi, hogy a megvilágítás irányfény szintűnek 
tekinthető. Így a településre jellemző minimális mértékű megvilágítás éppen csak a 
közlekedés biztonságát elégíti ki. 
 
A település közigazgatási területét rövid szakaszon érinti az országos villamosenergia 
alaphálózat Inota-Hévíz között kiépített 120 kV-os vezetéke, amelynek nyomvonalát a 
továbbtervezés során figyelembe kell venni.  
 
A vizsgálatok alapján a település villamosenergia fogyasztási tényadatait elemezve 
megállapítható, hogy az egy lakásra jutó átlagos havi villamosenergia fogyasztás 230 
kWh, amely azt jelzi, hogy átlagosan a villamosenergia fogyasztással járó korszerű 
lakásfelszereltség bár elfogadható, még nem éri el a kényelmes, komfortos 
felszereltség távlatilag elvárható szintjét. Ezért az új igénylők igény kielégítésén kívül 
számolni kell a jelenlegi fogyasztók villamosenergia igényének növekedésével is. 
 
Jelenleg Lengyeltótiban az egy lakásra eső – a transzformátor kapcsokra vetített 
átlagos – kommunális fogyasztói teljesítmény igény 1,28 kW. A korszerűbb 
lakásfelszereltség esetén ez a teljesítmény igény el fogja érni a 3 kW-ot (nagyobb 
távlatban az 5 kW-ot is elérheti). A villamosenergia az egyetlen közműfajta, amelynél 
a fajlagos villamosenergia igény-növekedéssel folyamatosan kell számolni, mivel 
minden irányú fejlődés villamosenergia igénynövekedéssel jár. 
 
Feltételezve, a meglevő lakások felszereltségének fokozatos fejlődését, először 
átlagosan lakásonként a 3 kW elérési igényig prognosztizálva, ennek a kiszolgálására 
kb 2,4 MW transzformátor kapacitás bővítése szükséges, nagyobb távlatban, ha a 
korszerűbb átlagos lakásfelszereltség igényli az átlagos 5 kW/lakás teljesítmény igényt 
a transzformátor kapcsokra vetítetten, akkor további teljesítmény igény növelése 
várható, természetesen ez már csak nagyon nagy távlatra prognosztizálható. 
 
A városrendezési javaslat szerinti új beépítési lehetőségek megvalósítói jelentkeznek 
új igénylőként. A szabályozási tervben javasolt új beépítés megvalósulása azonban 
csak egy lassúbb folyamat eredménye lesz. Természetesen az így prognosztizált 
villamosenergia igény is –követve a beépítés megvalósulását- csak lassú fejlődést 
követően fog jelentkezni.  
 
A tervezés távlatában várható prognosztizált villamosenergia igényt elsődlegesen a 
meglevő transzformátor helyek kapacitásnövelésével kellene kielégíteni. Az ezt 
meghaladó igény esetén új transzformátor állomás elhelyezési igényével kell számolni. 
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A fejlesztési területeken elhelyezendő új transzformátor állomásokat a település 
jelenlegi ellátását szolgáló 20 kV-os vezetékről kiépített bekötéssel lehet betáplálni. 
Amennyiben a 20 kV-os hálózat időközben kiterheltté válna, úgy az alállomástól új 20 
kV-os hálózat kiépítése válna szükségessé. A tervezés távlatában reálisan egy új 20 
kV-os hálózati nyomvonal kiépítésére lesz szükség, valamelyik alállomástól. 
 
A felesleges állóeszköz lekötés elkerülése érdekében hálózatot fejleszteni, továbbá 
transzformátor állomást létesíteni, meglevő transzformátornál gépcserét végrehajtani 
csak a ténylegesen – konkrétan – jelentkező igények kielégítésére szükséges. A 
tényleges beruházói igénybejelentéskor elégséges az igényelt villamosenergia ellátás 
módját és annak műszaki-gazdasági feltételeit meghatározni.  
 
A meglevő közép- és kisfeszültségű hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, a 
település egységes hálózati rendszerének megőrzése érdekében az üzemeltető 
törekedne a szabadvezetékes, illetve légkábeles elosztási rendszer további 
fenntartására. A település arculatformálása érdekében, az urbanizálódási és esztétikai 
igényeknek megfelelően azonban a hálózatok föld alatti elhelyezése javasolt. Első 
lépésként az új fejlesztési területeken kell a kisfeszültségű hálózatot földkábelbe 
fektetve kivitelezni. A már ellátott körzetekben fokozatosan, az aktuálissá váló 
hálózati rekonstrukció, a hálózatépítéssel járó karbantartás során kell a hálózatokat 
föld alá áthelyezni, illetve az útépítés, útrekonstrukcióhoz kapcsolódóan kell az 
igényesebb hálózat elhelyezést megoldani. A létesítendő új transzformátor állomásként 
már épített házas állomás telepítendő, és az oszloptranszformátorok rekonstrukciójakor 
épített állomásokra kell átépíteni. A közvilágítást is -a kisfeszültségű hálózat 
tartóoszlopaira szerelt- lámpák helyett önálló közvilágítási lámpatestekkel kell 
megoldani.  
 
Ezek természetesen többletköltséget jelentenek, de az igényes megjelenés a település 
vonzóképességét növeli. Tehát az igényesebb fektetési mód megvalósítása az új 
beépítésű területekre vonatkozik elsődlegesen, de fokozatosan a már beépített területen 
is érvényesíteni kell, így majd nagytávlatra elérhető lesz, hogy település belterületén 
eltűnhessen a "dróthálózat" és tér nyíljon a kedvezőbb utcafásításra, utcabútorozásra. 
 
A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat 
tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel éppen csak a közlekedés biztonságát szolgálja. A 
település közvilágításának fejlesztése is szükséges. A közlekedés biztonság szolgálatán 
kívül, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmét is ki kell elégíteni a 
közvilágításnak.  
 
A fejlesztési területeken a közvilágítást energiatakarékos izzókkal, önálló 
lámpatestekkel kell megoldani. A lámpatestek energiaellátását közvilágítási 
földkábellel kell biztosítani. A már beépített területeken a közvilágítás korszerűsítését 
az utak rekonstrukciójához kapcsolódóan célszerű megvalósítani. 
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Földgázellátás 
 
A település földgázellátásának üzemeltetője a nagykanizsai központú KÖGÁZ Rt. 
 
A város közigazgatási területén áthalad a Nagykanizsa-Mezőszentgyörgy és Fonyód-
Kaposvár között vezetett 64 bar nagynyomású földgáz távvezeték, melyek a MOL Rt 
tulajdonában és üzemeltetésében vannak. A vezeték védőtávolságait az ágazati 
igények szerint biztosítani kell. A Lengyeltóti Pusztaberényi városrészében van, a 
fonyódi út mellett a rendszer egyik térségi jelentőségű gázátadója.  
 
Lengyeltótiban a vezetékes gázszolgáltatást a háztartások több mint fele (58,2 %-a) 
695 veszi igénybe, az értékesített gázenergia 2001-ben 1365 ezer m3, melyből a 
háztartásokhoz jutott 906 ezer m3. A gázbekötéssel rendelkező lakások a termikus 
igényük komplex (fűtés, használati melegvíz termelés és főzés) kielégítésére 
használják a földgázt. 
 
Lengyeltóti gázellátásának bázisa a településen üzemelő gázfogadó és 
gáznyomáscsökkentő állomást. Ez az állomás tekinthető a település gázellátásának 
táppontjául.  
 
A gázfogadó-nyomáscsökkentő állomásról induló középnyomású vezeték a település 
belterületén a gázelosztó hálózat gerince. Közvetlen a gerincvezetékről, illetve az erről 
leágazó kisebb átmérőjű elosztóvezetékekről kiépített bekötésekkel látják el az egyes 
ingatlanokat. 
 
A fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként 
elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók 
általában az előkertben nyertek elhelyezést, de jellemző a ház falsíkjára szerelt 
nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású 
hálózatról lehet közvetlen az igényeket kielégíteni. 
 
A település már beépített területén a gázelosztó hálózat szinte valamennyi utcában 
megtalálható. Az elosztóhálózat olyan paraméterekkel épült, hogy az egyes utcákban 
valamennyi még el nem látott ingatlan ráköthető és a meglevő beépítés távlati 
igényeinek kiszolgálására is alkalmas. 
 
A meglevő beépítésnél várható igénytöbblet és a javasolt új beépítés nagyobb távlatú 
prognosztizált igényéből összesen rövidtávon várható 880, a tervezés távlatában 
várható 2200 nm3/h csúcsigény kielégíthetőségét kell biztosítani. Ekkora igényt a 
jelenlegi gázfogadóról vételezni nem lehet. A többlet igény kiszolgálására a meglevő 
fogadóállomás kapacitását kell növelni. A fejlesztési területek irányába új 
középnyomású elosztóvezetéket kell építeni. 
 
A meglevő elosztás középnyomású hálózattal épült, az új elosztóhálózatot is 
középnyomású hálózattal kell kivitelezni, így az egyes ingatlanok bekötése is 
középnyomásról történik. A középnyomású bekötés táplálja a telkenként elhelyezett 
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nyomáscsökkentőket, amelyről induló kisnyomású hálózattal lehet közvetlen a 
fogyasztói igényeket kielégíteni. 
 
Az egyedi nyomáscsökkentőket lehetőleg az előkertben növényzettel takartan kell 
elhelyezni. Ha a nyomáscsökkentőt az épületre szeretnék elhelyezni, akkor azt csak 
alárendeltebb falra helyezhetik. Utcai homlokfalra, illetve település képet zavaró falra 
helyezni nem szabad. 
 
A látványjavítás érdekében a telken belüli kisnyomású vezetéket is csak föld alatti 
elhelyezéssel szabad kivitelezni. Az épület közterületről látható homlokzatán 
gázvezeték nem szerelhető. 
 
Hírközlés fejlesztési javaslat 
 
Vezetékes hírközlési létesítmények 
 
Lengyeltóti vezetékes távközlési ellátását jelenleg a MATÁV Rt. biztosítja. A 
szekunder központhoz tartozó 40-es körzetszámú Marcali primer központ Lengyeltóti 
jelenlegi vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 85-ös távhívó számon 
csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
 
A település jelenlegi vezetékes távközlési ellátottsága már majdnem teljes körű, azaz 
valamennyi távközlési igény kielégített.  
 
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat a településen jellemzően oszlopokra 
szerelten épült. Meg kell jegyezni, hogy a távközlési hálózat számára többnyire önálló, 
saját oszlopsort helyeztek el. Így az utcákban jellemzően két oszlopsor található. 
Ezeknek az utcáknak az arculatát teljesen uralják, az utcafásítás lehetőségét nehezítik 
az oszlopsorok. 
 
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi 
jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés 
alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg. 
 
Az új fejlesztési területen célszerű az út-szabályozási szélességén belül, lehetőleg a 
járda alatt elhelyezni a távközlési kábelt, vagy alépítményt, amelyről megfelelő 
bekötéssel az igénylő ellátható. 
 
A település arculatának alakítása megkívánja, hogy új fejlesztési területen vezetékes 
hálózat már kizárólag csak föld alatti elhelyezéssel létesüljön. Nagyobb távlatban 
fokozatosan, az útépítéshez kapcsolódóan, illetve a szükségessé váló hálózati 
rekonstrukció idején a meglevő hálózat föld alá történő áthelyezését is meg kell 
valósítani. A távközlési hálózat föld alatti elhelyezésével biztosítja az utcafásítás 
lehetőségét, amely a látványjavításon túl a mikroklímát is javítja. 
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A településen élők számára kedvező távközlési ellátottság ellenére célszerű nyilvános 
távbeszélő helyek fenntartása, illetve kialakítás. Ezeket lehetőleg kereskedelmi-
szolgáltatási létesítményhez kapcsolódóan kell megoldani. 
 
A korszerű adatátvitel is egyelőre a vezetékes távközlési hálózaton keresztül oldható 
meg nagyobb biztonsággal. 
 
A kedvező rádió-TV műsorvétel érdekében az épületenként elhelyezendő antenna 
helyett célszerűbb a kábeltévé hálózat kiépítése. A városban már jelenleg is helyi 
sugárzású kábel TV hálózat üzemel. Ezt a hálózatot a vezetékes távközlési hálózattal 
párhuzamosan kell a járdába -a föld alá- elhelyezni. 

 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek 
területi korlátja nincs. Lengyeltótiban valamennyi vezeték nélküli táv- (Westel, 
Pannon GSM, Vodafone, Eurohivó) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi 
lehetőséget tud biztosítani. 
 
Lengyeltóti területén üzemel a Westel 900 egyik bázisállomása. A 60 m-es torony 
EOVX koordinátája 148794, az EOVY koordinátája pedig 542422.  A Pannon GSM is 
saját önálló toronnyal rendelkezik. A Nokia és a Vodafon erősítő berendezéseit a 
víztorony tetejére szerelte fel. 
 
A településen új közcélú vezeték nélküli táv- illetve hírközlési létesítmény elhelyezése 
nem javasolt, de a HÉSZ előírásainak megfelelően, nem kizárt. 
 
 
Meg kell jegyezni, hogy az utóbbi időkben a mikrohullámú létesítmények 
lakóterületen belüli, illetve közeli elhelyezése az érintett lakosságban félelmet kelt, a 
társadalmi megítélése kedvezőtlen. Ezért célszerű a telepítési helyet lakóterülettől 
távolabb keresni.  
 
A kedvező műsorvétel érdekében egyéni antennák elhelyezését korlátozni célszerű. Az 
újabb fejlesztési területeken célszerű a már kialakított kábel TV hálózathoz 
csatlakozóan a műsorszórást-vételt megoldani, elkerülve az épületenként megjelenő 
antennák látványát. A már beépített és még el nem látott területen is célszerű a hálózat 
kiépítése, föld alatti elhelyezéssel és a településkép javítása érdekében fokozatosan 
felszámolhatók az egyedi antennák. 
 
 
1.1.7. TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELEM 
 
Az érzékeny természeti területekre (ÉTT) vonatkozó szabályokról szóló 2/2002.(I. 
23.) KöM-FVM együttes rendelet Lengyeltótit a kiemelten fontos ÉTT –el érintett 
települések közé sorolja, az e körbe tartozó településeken fellelhető „a Balaton déli 
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vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok gyepek és lápos talajokon 
kialakult szántók” miatt. A település területén található országos védelem alatt álló 
terület extenzív jellegű, környezetileg érzékeny területeken található. A terület 
lehetőségei és adottságai az extenzív gyepgazdálkodással összehangolt állattartás (juh, 
szarvasmarha, kecske) számára megfelelőek.  
 
A településen a BTSZ által védelemre javasolt, országos védelem alatt álló és helyi 
védelemre érdemes területek, ezen kívül védelemre érdemes kertek és fasorok 
helyezkednek el. 
 
A Balatoni törvény (BTSz) és Somogy megye Területrendezési terve a Nagytatárvár 
alatti gyepterületeket hosszan észak felé elnyúlva védelemre javasolja. A helyszíni 
bejárás során az itt lévő gyep és erdőterületek valóban védelemre érdemesnek 
találtattak, a területek helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása a 
településrendezési terv keretében megtörténik. Az országos védelemből kimaradt 
gyepterületeket – az országos védelem megvalósulásáig - a településrendezési terv 
helyi védelem alá helyezi. 
 
A település szőlőhegyei táj- és településképvédelmi szempontból kiemelt jelentőségű 
területek, amelyek hosszútávú megőrzéséről gondoskodni kell. 
 
Az illetékes nemzeti park igazgatóság természeti területként tartja nyilván az erdő- és 
gyepterületeket. A BTSZ által védelemre javasolt területeket, az ökológiai hálózathoz 
tartozó területrészeket, illetve a tájképvédelmi területeket „A BTSz övezetei 1” című 
tervlapon feltüntettük. 
 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény ereje által ex lege, országosan 
védett természeti érték a Nagytatárvár földsánca. Területén csak olyan mezőgazdasági 
tevékenység végezhető, ami a természeti értéket megőrzi, és a táj jellegét nem 
változtatja meg. Építési tevékenység az illetékes nemzeti park: igazgatóság 
jóváhagyásával lehetséges. 
 
A tájvédelem szempontjából az alábbi településszerkezeti javaslatok fogalmazhatók 
meg: 
 
 -a várost délről határoló terület komplex rehabilitációja kapcsán 
 -a vízfolyás „zöldbe” ágyazása, környezet- és természetvédelmi célú 

gyepek, nádasok, fásítások, tanösvények kialakítása a patak mentén. 
 -a város menti zóna komplex rehabilitációja, új gyalogos, kerékpáros és 

zöldfelületi hálózat kialakítása zöldfelületi és intézményi fejlesztésekkel 
 
 -a sokszínű tájhasználat védelme, kialakítása céljából 
 -a külterületi utak, és a vízfolyások mentének fásítása 
 -a település szőlő- és gyümölcsös területein a termelés és feldolgozás 

megtartása, ösztönzése, mivel a területek tájképvédelmi szempontból 
jelentős területek, amelyek hosszú távú megőrzéséről gondoskodni kell 



 

 

43

 
 -az erdők védelme és differenciált hasznosítása céljából 
 -a meglévő erdőterületek többcélú használata, a várost délről határoló erdő 

turisztikai hasznosítása 
 
 -a BTSZ alapján a a nyugati gyepterületek védelmének teljessé tétele 
 
 -a művelésből kivett területek további növekedésének megakadályozására 
 -a belterület további növekedésének minimalizálása 
 
A település belterületén jelenleg helyi védettségű természeti érték a Lengyeltóti Zichy-
kastély 12 ha-os parkja. A terület vizsgálata során számos védelemre érdemes kertet, 
fasort, területet térképeztünk fel, melyek helyi védelem alá helyezése indokolt.  
 
A természeti védelem kialakítása megkönnyíti a tájvédelmi, művelési ág váltási 
javaslatok végrehajtását, ezáltal lehetővé teszi a patak menti vizes élőhelyek 
rehabilitálását, ökológiai, illetve zöld folyosó kialakítását. 
A helyi jelentőségű természetvédelmi területekre hosszú távú természetvédelmi 
kezelési terv készítendő. A kezelési terv elkészültéig fakivágás csak az érvényben lévő 
erdészeti üzemtervek alapján engedélyezhető. 
A helyi jelentőségű természetvédelmi területen csak környezeti hatástanulmány és 
természetvédelmi kezelési terv alapján szabad építési munkát, feltöltést, bozót- és 
cserjeirtást végezni. Bárminemű beavatkozáshoz , létesítmény elhelyezéshez, művelési 
ág változtatáshoz az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes hozzájárulása 
szükséges. 
 
Az országos és helyi védelem alatt álló és a védelemre tervezett területeket és 
természeti értékeket a településszerkezeti terv és a szabályozási tervek, tételes 
felsorolásukat a HÉSZ 1. sz. melléklet tartalmazza. 
 
 
1.1.8. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEM 
 
A településen országos védelem alatt álló műemlékek: 
 -a XIX. század elején épült volt Zichy kastély (jelenleg kórházi utókezelő), 

melyet a XIX. század végén neobarokk stílusban átalakítottak (TSZ: M 9880, 
M II.) 

 -a középkori eredetű római katolikus templom, melyet 1882-ben eklektikus 
stílusban átépítettek (TSZ: M 4436, M I.) 

 -a pusztaberényi – klasszicista stílusú, romantikus bővítéssel épült – volt 
kastély, istálló, magtár, major és park (TSZ: M9838, M III.) 

 
Helyi védelem alatt áll több lakó- és középület. Ezek közül néhány épület védelmének 
törlése indokolt, műszaki állapota miatt (pl: volt malom). Helyi védelemre érdemes – a 
már védetteken kívül – több lakóház és kőkereszt. 
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Az országos és helyi védelem alatt álló művi értékeket a szabályozási tervek, tételes 
felsorolásukat a helyi építési szabályzat 2. sz. melléklete tartalmazza. 
 
A helyi védett épületekkel kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati rendeletben 
indokolt megállapítani, melyben az egyéb előírások mellett – a költségvetéssel 
összefüggésben – a lehetséges önkormányzati támogatásokat is meg kell határozni. 
 
A településen – az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarésze alapján– 
jelentős régészeti lelőhelyek és régészeti érdekű területek találhatók. E területeket a 
településszerkezeti és a szabályozási tervek egyaránt tartalmazzák. 
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Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 
1/2004. (I. 29.)számú 

önkormányzati rendelete 
 

„Lengyeltóti helyi építési szabályzatá”-ról 
 
 
Lengyeltóti Város Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.§-ában, valamint 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban Étv) 6.§-ában kapott felhatalmazás alapján – a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényre (a továbbiakban BTSZ) 
és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 
20.) Kormányrendeletre (a továbbiakban OTÉK) figyelemmel- az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 

  I. FEJEZET 
Általános előírások 

1.§. 
 

(1) A rendelet hatálya Lengyeltóti Város közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket alakítani,   

építési és bontási tevékenységet folytatni, épület, építmény rendeltetését 
megváltoztatni, valamint ilyen célra hatósági engedélyt adni - az általános érvényű 
jogszabályok mellett - e rendelet előírásainak és a szabályozási terveknek (tervező: 
Virányi Építész Stúdió Bt 2003. június, jsz.: 7/2002) megfelelően szabad. 

 
(3) A szabályozási tervek kötelezően figyelembe veendő elemei: 

-a külterületi és a belterületi határvonal 
-a szabályozási vonalak 
-a területfelhasználási módok és határok 
-az övezeti határok és övezeti jelek 
-az építési övezeti előírások 
-az építési határvonalak 
-az e rendelettel védetté nyilvánított természeti és művi értékek 
-a sajátos jogintézmények 
-az infrastruktúra hálózatok és létesítmények területigényes elemei 
-a beültetési kötelezettség a lakókertek végénél, valamint a kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági területeken-a szabályozási terv szerinti helyeken 
-az elvi építési engedélyterv készítési kötelezettség 
-a telekalakítási terv készítési kötelezettség 
-a kertépítészeti terv készítési kötelezettség 
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(4) A kötelező erejű szabályozási elemek – a védelem alatt álló művi értékeket 
tartalmazó 2.sz.melléklet kivételével – csak a rendezési terv módosításával, a 
jogszabályokban előírt egyeztetések lefolytatásával változtathatók, 
képviselőtestületi jóváhagyással. A védelem alatt álló művi értékek listája – külön 
építészeti szakvélemény alapján – valamint az egyéb elemek változtatása – a 
szükséges szakhatósági egyeztetések lefolytatásával – hatósági engedélyezési 
eljárás keretében történhet. 

 
(5) Az elvi építési engedélyterv készítésének kötelezettségével érintett ingatlanokon – 

konkrét beruházási szándék esetén - az ingatlan egészére készített, a hosszútávú, 
teljes beépítést tartalmazó elvi építési engedélytervben kell a beépítés paramétereit 
és feltételeit meghatározni. Ennek részeként ki kell dolgozni a tereprendezés, 
közmű- és útépítés valamint a környezetvédelem műszaki paramétereit is. A 
megvalósítás több ütemben, szakaszosan is történhet. E területeken az 
engedélyezési eljáráshoz a helyi önkormányzat – a települési főépítész 
szakvéleményén alapuló – véleményét, illetve annak hiányában a megyei főépítész 
szakvéleményét is be kell szerezni. 

 
(6) Szaktervező által tervezett kertépítészeti tervet kell készíteni a "kertépítészeti terv 

készítési kötelezettség" -gel érintett területre. A kertépítészeti terv az építési 
engedélyezési terv melléklete, illetve annak részét képezi. Használatbavételi, 
illetve üzembehelyezési engedély csak akkor adható ki, ha a terv szerinti 
növényanyag elültetésre került. 

 
(7) Az épületeket, építményeket úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy azok 

együttesen feleljenek meg a településrendezési, a környezet-, a táj-, a természet-és 
az építészeti-érték védelmi követelményeknek. 2500 m2-nél nagyobb összes 
szintterületű, csarnok jellegű épületek csak beépítésre szánt területen építhetők. 

 
(8) A telekalakítások és építések engedélyezése során meg kell őrizni a meglévő 

településstruktúrát; a kialakult telekméreteket, beépítési módot, a jellegzetes 
épülettömegeket és tetőformát. Nyeles telek kialakítása nem engedélyezhető. A 
már beépült telkek megosztása nem engedélyezhető, ha az osztás eredményeként a 
keletkező telkek beépítettsége az adott területen érvényes szabályozási előírások 
által megengedett mértéket meghaladná. 

 
(9) A termőtalaj védelme érdekében az építmények termöföldön (kül- és belterületen) 

történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az 
elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa. A 
kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az 
érintett termőföld minőségében ne okozzanak kárt. Földmunkák végzésekor a talaj 
termőréteg-védelmének érdekében a felső humuszos termőréteg megóvásáról 
gondoskodni kell. 
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(10) A földmunkákkal járó fejlesztésekkel, beruházásokkal a KÖH által nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a fejlesztés, 
beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem 
valósítható meg, a veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket – a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. és a kapcsolódó rendeletek előírásai szerint 
– előzetesen fel kell tárni.  

 Amennyiben a település közigazgatási területén bárhol – építés vagy művelés 
kapcsán – régészeti emlék illetve lelet kerül elő, kötelesek „A kulturális örökség 
védelméről” szóló 2001. évi LXIV. tv. előírásai szerint eljárni.  

 A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket és a régészeti érdekű területeket érintő 
művelési ág változtatási valamint tervezési munka során a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatallal előzetes egyeztetést kell lefolytatni, illetve a 
hozzájárulását be kell szerezni. 

 
 (11) A szabályozási terveken jelölt felszímozgásra érzékeny, valamint eróziónak 

fokozottan kitett területek beépítése előtt mérnökgeológiai, geotechnikai 
vizsgálatokra alapozva kell tisztázni a beépítés egyedi feltételeit. A tőzeg-lápföld 
rétegekkel érintett területeken ezen vizsgálatoknak a talajvíz szulfáttartalmára is ki 
kell terjedniük. 

 
(12) Az eróziónak fokozottan kitett területeken a földhasznosítás (művelési ág) tudatos 

megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, 
talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett 
területek erdősítésével – kivéve a szőlőkataszter szerinti I. osztályú területeket – 
kell az erózió mértékét csökkenteni. 

 
(13) A mélyfekvésű, magas talajvízállású területeken minden, egyéb területeken a 

családi ház nagyságrendjét meghaladó mértékű területfejlesztési és építési szándék 
esetében a beépítést, illetve az építési engedélyezési eljárást megelőzően olyan 
talajmechanikai szakvélemény készítendő, mely tisztázza a geotechnikai, 
mérnökgeológiai és vízföldtani jellemzőket, értékelően feltárja az építésföldtani 
adottságokat, valamint a tervezett területfelhasználás várható hatásait is.  

 
(14) Terepszint alatti építmények (pincék) közterületet, idegen telket, meglévő  
 építményeket hatásterületükkel nem veszélyeztethetnek. Az érintett területeken a  
 tervezésnél figyelembe kell venni és az építési engedélyezési  

tervdokumentációnak tartalmaznia kell az építési terület pince- és üregviszonyait. 
 

(15) A Magyar Geológiai Szolgálat Dél-dunántúli Területi Hivatalát szakhatóságként 
be kell vonni az elvi építési engedélyezési és az építési engedélyezési eljárásokba, 
az alábbi esetekben:  

 -4 beépített szintnél magasabb vagy 7 m-nél nagyobb fesztávú 
tartószerkezeteket tartalmazó, előregyártott vagy vázas tartószerkezetű 
épületeknél 

 -meredek, csúszásveszélyesnek ismert területek beépítésekor 
 -5,0 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél 
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 -3,0 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezés 
esetén (feltöltés, bevágás) 

 -a felsoroltakon túlmenően azon fontos esetekben, amikor a lakosság, a 
tervező vagy az önkormányzat az altalajjal összefüggésben kedvezőtlen 
jelenségeket észlel. 

 
(16) A Pécsi Bányakapitányságot az engedélyezési eljárásba  

  szakhatóságként be kell vonni: 
-az ásványi nyersanyag – a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 3.§. (e)  

bekezdésben meghatározott talaj kivételével – kitermeléssel járó építési,  
tereprendezési, vízrendezési tevékenységek engedélyezése során, ha a  
kitermelt ásványi nyersanyag a kitermelés helyéről elszállításra, illetve ne a  
kitermeléssel érintett területen deponálásra kerül, és ennek során   
üzletszerűen hasznosul, értékesül. 

 
(17) Állattartó épületet és trágyatárolót lakó, üdülő és intézményi funkciójú épülettől 

10 m-nél távolabb – a hátsókertben – kell elhelyezni. A kertvárosias és kisvárosias 
lakóterületen csak a saját célra tartott baromfi, valamint a kedvtelésből tartott 
állatok tartására szolgáló épület és építmény létesíthető. Az állattartással és az 
állattartó épületekkel kapcsolatos egyéb szabályokat külön önkormányzati rendelet 
állapítja meg. 

 
(18) Az új – belterületté váló – beépítésre szánt területeken építési engedély csak a 

belterületbe vonást és az építési telkek kialakítását követően adható. A belterületbe 
vonás – a fejlesztési szándékok függvényében – fokozatosan, több ütemben 
történhet. 

 
(19) A település beépítésre nem szánt területén a terepszint alatti építmény alapterülete 

a telek 10 %-át nem haladhatja meg. 
 
(20) Beépítésre szánt területeken különálló terepszint alatti építmény (pince) csak a 

falusias lakóterületen létesíthető. A többi területfelhasználási egység területén 
terepszint alatti építmény csak épület alatt helyezhető el oly módon, hogy nem 
korlátozhatja a szomszédos ingatlanok beépítését. 

 
 

II. FEJEZET 
Településszerkezet, területfelhasználás 

2.§. 
 

(1) A település igazgatási területének 
 a./ beépítésre szánt területei - építési övezetei: 
  aa., kisvárosias lakóterület (Lk), ahol a megengedett legnagyobb 

szintterületsűrűség 0,6 
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  ab., kertvárosias lakóterület (Lke), ahol a megengedett legnagyobb 
szintterületsűrűség 0,45 

  ac., falusias lakóterület (Lf), ahol a megengedett legnagyobb 
szintterületsűrűség 0,3 

  ad., településközpont vegyes terület (Vt), ahol a megengedett legnagyobb 
szintterületsűrűség 0,8 

  ae., kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz), ahol a megengedett 
legnagyobb szintterületsűrűség 0,3 

  af., ipari gazdasági terület, ezen belül 
 - egyéb terület a közműellátást biztosító területigényes létesítmények 

(vízmű, vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő) (Gip-kv), az 
energiaellátást biztosító területigényes létesítmények (gázátadó, 
gázfogadó) (Gip-kg) és a hírközlést biztosító területigényes 
létesítmények (átjátszótorony) (Gip-h) területe 

 - mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M), ahol a 
megengedett legnagyobb szintterületsűrűség 0,3 

  ag., különleges terület, ezen belül 
 - temető, kegyeleti park (Kü-T) 
 - sportterület (Kü-S) 
 - vásártér (Kü-V) 
 - idegenforgalmi fogadóhely (Kü-I), ahol a megengedett legnagyobb 

szintterületsűrűség 0,25 
 
 b./ beépítésre nem szánt területei övezetei: 
  ba., közlekedési és közműterület, ezen belül: 
    - közút (KÖu) 
    - kötöttpályás-vasút (KÖk) 
  bb., zöldterület, ezen belül: 
    - közpark (Z) 
  bc., erdőterület, ezen belül: 
    - védelmi (Ev) 
    - turisztikai (Et) 
  bd., mezőgazdasági terület, ezen belül: 
    - általános mezőgazdasági terület (Má) 
    - általános mezőgazdasági, I. osztályú szőlőkataszteri terület (Má-c1) 
    - általános mezőgazdasági, II. osztályú szőlőkataszteri terület (Má-c2) 
    - kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
    - kertes mezőgazdasági, I. osztályú szőlőkataszteri terület (Mk-c1) 
    - kertes mezőgazdasági, II. osztályú szőlőkataszteri terület (Mk-c2) 
  be., vízgazdálkodási terület 
    - folyó és állóvizek medre és parti sávja 
 
(2) A beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek (területfelhasználási 

egységek), valamint az építési övezetek és az övezetek határvonalait a szabályozási 
tervek tartalmazzák. 
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III. FEJEZET 
Beépítésre szánt területek 

Kisvárosias lakóterület 
3.§. 

 
(1) A lakóterületre vonatkozóan az OTÉK 12.§. előírásait kell alkalmazni az alábbi 

eltérésekkel: 
 a.,a legnagyobb megengedett építménymagasság értékét a szabályozási terv 

rögzíti 
 b.,nem helyezhetők el az OTÉK 12§. (2) bekezdés 3, 4 és 5 pontjában, valamint 

a (3) bekezdésben felsorolt létesítmények. 
 
(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, 

maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is 
tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

Jel Beépítési mód Beépítési % 
maximum 

Építménymag. 
maximum 

Telekterület 
minimum 

Lk1 SZ 30 7,5 1500 
Lk2 SZ 30 6,0 1200 

 
 (3) A lakóterületen az új épületeket, építményeket a meglévő állapothoz igazodóan 
 kell elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a szomszédos telkek beépítését ne 

akadályozzák, és rendeltetésszerű használatukat ne zavarják. Mindezek biztosítása 
érdekében: 

 a.,a kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terv szerinti lehet, úgy 
hogy új telekalakításnál az átlagos telekszélesség 30,0 méternél kevesebb 
nem lehet. 

  Az övezeti előírásban meghatározott minimális telekterületnél kisebb, 
meglévő építési telek is beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók. 

 b.,a beépítési mód a szabályozási terv szerinti lehet 
 c.,az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos 

építészeti karakterhez igazodó legyen 
 d.,Az épületek tetőfedése színes (szürke nem) kerámia- és betoncserép, 

bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 35-45o közötti lehet 
 e.,az építési telken az OTÉK fogalommeghatározásai között definiált 

melléképítmények helyezhetők el, az i, j, k, l pontokban meghatározottak 
kivételével 

 f.,az elő- oldal-és hátsókert előírásait a kialakult állapot figyelembevételével az 
alábbi keretek között kell meghatározni: 

  -az előkertet – az építési határvonal figyelembe vételével - a kialakult 
helyzethez igazodóan kell meghatározni 

  -az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az  
   OTÉK 35. §. előírásai alapján - kell meghatározni azzal az eltéréssel, 

hogy a (6) bekezdésben előírtak az elő- és oldalkert egészére 
vonatkoznak. Kialakult állapot esetén a meglévő épületek egyedi építési 
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ügyeinek engedélyezési eljárásában a jogszabályban előírt értéknél 
kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek 
megtarthatók a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával. Új épületek 
építése esetén a jogszabályokban előírt oldalkerti és építmények közötti 
legkisebb távolsági méretek csökkentése a tűzvédelmi szakhatóság 
hozzájárulásával és csak azon esetekben alkalmazható, ha a telek régebbi 
jogszabályok szerint alakult ki. (OTÉK alóli eltérési engedélyt a Balatoni 
Területi Főépítész 27-2/2004. ikt. számú levelében megadta.) 

   -a hátsókertet az építési határvonal figyelembevételével kell  
  biztosítani. 
 
(4) A lakóterületen 
 a., a teljes közműellátás, és 
 b., a burkolt út  
 biztosítandó. 
 
(5) A saját gépkocsi elhelyezését telken belül kell biztosítani. 
 
(6) A lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség minimum 50 % kell legyen. 
 
(7) A lakóterület lehatárolását a belterület szabályozási terv tartalmazza. 
 
 

Kertvárosias lakóterület 
4.§. 

 
(1) A lakóterületre vonatkozóan az OTÉK 13.§. előírásait kell alkalmazni az alábbi 

eltérésekkel: 
 a., a legnagyobb megengedett építménymagasság értékét a szabályozási terv 

rögzíti 
 b.,legfeljebb kétlakásos lakóépület létesíthető 
 c.,nem helyezhetők el az OTÉK 13§. (2) bekezdés 1 és 3 pontjában valamint a 

(3) bekezdés 1, 3 és 4 pontjában felsorolt létesítmények. 
 
(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, 

maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is 
tartalmazza az alábbiak szerint: 

Jel Beépítési mód Beépítési % 
maximum 

Építménymag. 
maximum 

Telekterület 
minimum 

Lke1 Ikr 30 5,5 800 
Lke2 O,SZ 30 5,5 800 
Lke3 O 30 5,5 700 
Lke4 O 25 5,5 1000 
Lke5 O,SZ 25 5,5 1200 
Lke6 O,SZ 20 5,5 3000 
Lke7 O,Z 25 5,5 1200 
Lke8 O 30 5,5 650 
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Lke9 O,SZ 25 5,5 1500 
Lke10 Z 25 5,5 1000 
Lke11 O,SZ 25 5,5 1000 

  
(3) A lakóterületen az új épületeket, építményeket a meglévő állapothoz igazodóan  

kell elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a történeti fejlődés során kialakult 
jelenlegi telekstruktúrát és helyi építészeti karaktert megőrizzék, illetve a 
szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és rendeltetésszerű használatukat 
ne zavarják. Mindezek biztosítása érdekében: 

 a.,a kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terv szerinti lehet, úgy 
hogy új telekalakításnál az átlagos telekszélesség 20,0 méternél kevesebb 
nem lehet 

  Az övezeti előírásban meghatározott minimális telekterületnél kisebb, 
meglévő építési telek is beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók. 

 b.,a beépítési mód a szabályozási terv szerinti lehet 
 c.,az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos 

építészeti karakterhez igazodó legyen 
 d.,Az épületek tetőfedése színes (szürke nem) kerámia- és betoncserép, 

bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 35-45o közötti lehet 
 e.,az építési telken az OTÉK fogalommeghatározásai között definiált 

melléképítmények helyezhetők el, a kirakatszekrény és a föld feletti 
gáztartály kivételével 

 f.,az elő- oldal-és hátsókert előírásait a kialakult állapot figyelembevételével az 
alábbi keretek között kell meghatározni: 

  -az előkertet – az építési határvonal figyelembe vételével - a kialakult 
helyzethez igazodóan kell meghatározni. Az újonnan kialakuló és 
beépülő lakóterületeken az épületeket 5 és 8 méter közötti előkerttel kell 
elhelyezni 

  -az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az  
   OTÉK 35. §. előírásai alapján - kell meghatározni azzal az eltéréssel, 

hogy a (6) bekezdésben előírtak az elő- és oldalkert egészére 
vonatkoznak. Kialakult állapot esetén a meglévő épületek egyedi építési 
ügyeinek engedélyezési eljárásában a jogszabályban előírt értéknél 
kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek 
megtarthatók a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával. Új épületek 
építése esetén a jogszabályokban előírt oldalkerti és építmények közötti 
legkisebb távolsági méretek csökkentése a tűzvédelmi szakhatóság 
hozzájárulásával és csak azon esetekben alkalmazható, ha a telek régebbi 
jogszabályok szerint alakult ki. (OTÉK alóli eltérési engedélyt a Balatoni 
Területi Főépítész 27-2/2004. ikt. számú levelében megadta.) 

   -a hátsókertet az építési határvonal figyelembevételével kell 
  biztosítani 
 g., az övezeti előírástól eltérően a szemközti oldalhatáron is beépített telkeken 

az előírástól eltérően meglévő épületek a meglévő alapterületükkel és 
tömegükkel megtarthatók, felújíthatók, de nem bővíthetők, illetve új épületek 
nem építhetők. 
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(4) A lakóterületen 
 a., a teljes közműellátás, és 
 b., a burkolt út  
 biztosítandó. 
 
(5) A saját gépkocsi elhelyezését telken belül kell biztosítani. 
 
(6) A lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség minimum 50 % kell legyen. 
 
(7) A lakóterületek lehatárolását a belterület szabályozási terv tartalmazza. 

 
 

Falusias lakóterület 
5.§. 

 
(1) A lakóterületre vonatkozóan az OTÉK 14.§. előírásait kell alkalmazni az alábbi 

eltérésekkel: 
 a., a legnagyobb megengedett építménymagasság értékét a szabályozási terv 

rögzíti 
 b.,nem helyezhető el üzemanyagtöltő állomás. 
 
(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, 

maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is 
tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

Jel Beépítési mód Beépítési % 
maximum 

Építménymag. 
maximum 

Telekterület 
minimum 

Lf1 O,SZ 30 5,5 700 
Lf2 O,SZ 25 5,5 1500 
Lf3 O,SZ 30 5,5 900 
Lf4 O,SZ 20 5,5 2000 

 
(3) A lakóterület építési telkein 1-2 egységes lakóépületek építhetők. 

 
(4) A lakóterületen az új épületeket, építményeket a meglévő állapothoz igazodóan 

kell elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a történeti fejlődés során kialakult 
jelenlegi telekstruktúrát és helyi építészeti karaktert megőrizzék, illetve a 
szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és rendeltetésszerű használatukat 
ne zavarják. Mindezek biztosítása érdekében: 

 a.,a kialakítható legkisebb telekterület a szabályozási terv szerinti lehet, úgy 
hogy új telekalakításnál az átlagos telekszélesség 20,0 méternél kevesebb 
nem lehet. 

  Az övezeti előírásban meghatározott minimális telekterületnél kisebb, 
meglévő építési telek is beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók. 

 b.,a beépítési mód a szabályozási terv szerinti lehet 
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 c.,az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos 
építészeti karakterhez igazodó legyen 

 d.,az épületek tetőidoma jellemzően oldalhatárral párhuzamos legyen. Az 
épületek tetőfedése színes (szürke nem) kerámia- és betoncserép, bitumenes 
zsindely; a tető hajlásszöge 35-45o közötti lehet 

 e.,az építési telken az OTÉK fogalommeghatározásai között definiált 
melléképítmények helyezhetők el, a kirakatszekrény és a föld feletti 
gáztartály kivételével 

 f.,az elő- oldal-és hátsókert előírásait a kialakult állapot figyelembevételével az 
alábbi keretek között kell meghatározni: 

  -az előkertet – az építési határvonal figyelembe vételével - a kialakult 
helyzethez igazodóan kell meghatározni. Az újonnan kialakuló és 
beépülő lakóterületeken az épületeket 5 és 8 méter közötti előkerttel kell 
elhelyezni 

  -az oldalkertet a beépítési mód függvényében – a kialakult helyzet és az  
   OTÉK 35. §. előírásai alapján - kell meghatározni azzal az eltéréssel, 

hogy a (6) bekezdésben előírtak az elő- és oldalkert egészére 
vonatkoznak. Kialakult állapot esetén a meglévő épületek egyedi építési 
ügyeinek engedélyezési eljárásában a jogszabályban előírt értéknél 
kisebb oldalkerti és építmények közötti legkisebb távolsági méretek 
megtarthatók a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulásával. Új épületek 
építése esetén a jogszabályokban előírt oldalkerti és építmények közötti 
legkisebb távolsági méretek csökkentése a tűzvédelmi szakhatóság 
hozzájárulásával és csak azon esetekben alkalmazható, ha a telek régebbi 
jogszabályok szerint alakult ki. (OTÉK alóli eltérési engedélyt a Balatoni 
Területi Főépítész 27-2/2004. ikt. számú levelében megadta.) 

   -a hátsókertet az építési határvonal figyelembevételével kell 
  biztosítani 
 g., az övezeti előírástól eltérően a szemközti oldalhatáron is beépített telkeken 

az előírástól eltérően meglévő épületek a meglévő alapterületükkel és 
tömegükkel megtarthatók, felújíthatók, de nem bővíthetők, illetve új épületek 
nem építhetők. 

 
(5) A központi belterületen lévő falusias lakóterületen 
 a., a teljes közműellátás, és 
 b., a burkolt út  
 biztosítandó. 
 
(6) Az egyéb belterületeken (Pusztaszentgyörgy, Pusztaberény) lévő falusias 

lakóterületeken 
 a., legalább a részleges közműellátás, és 
 b., a burkolt út  
 biztosítandó. 
 
(7) A saját gépkocsi elhelyezését telken belül kell biztosítani. 
 
(8) A lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség minimum 50 % kell legyen. 
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(9) A lakóterületek lehatárolását a belterület szabályozási terv tartalmazza. 
 
 

Településközpont vegyes terület 
6.§. 

 
(1) A területre vonatkozóan az OTÉK 16.§. előírásait kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy nem helyezhetők el az OTÉK 16.§. (2) bekezdés 7 pontja és a (3) 
bekezdés szerinti létesítmények. 

 
(3) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, 

maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is 
tartalmazza az alábbiak szerint: 

 
Jel Beépítési mód Beépítési % 

maximum 
Építménymag. 

maximum 
Telekterület 

minimum 
Vt1 SZ 10 K K 
Vt2 O,SZ 30 5,5 1000 
Vt3 Z 30 7,5 1000 
Vt4 SZ 25 5,5 9000 
Vt5 SZ 25 7,5 15000 
Vt6 Z,O 30 7,5 1000 
Vt7 Z,O 25 7,5 1500 
Vt8 SZ 30 7,5 1000 
Vt9 Z,SZ 30 7,5 1000 

 
Az övezeti előírásban meghatározott minimális telekterületnél kisebb, meglévő 
építési telek is beépíthető, ha az egyéb előírások betarthatók, illetve a maximális 
építménymagasságnál nagyobb építménymagasság is engedélyezhető, ha azt a 
funkcióra vonatkozó előírások indokolttá teszik (pl. tornaterem). 
 

(4) Konkrét beruházási szándék esetén – a csak lakófunkciót tartalmazó épület 
kivételével – az érintett ingatlan egészére vonatkozó, a végállapotot tartalmazó elvi 
építési engedélytervet kell készíteni. A megvalósítás több ütemben, szakaszosan is 
történhet. 

 
(5) A településközpont vegyes területen az épületek tetőidoma jellemzően az 

utcavonallal párhuzamos legyen. Az épületek tetőfedése – a nyolc méternél 
nagyobb fesztávú épületek kivételével – színes (szürke nem) kerámia- és 
betoncserép, bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 35-45o közötti lehet. A 8 
méternél nagyobb fesztávú épületek – aula, nagyterem, tornaterem, stb. – 
alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez 
igazodó fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemez fedéssel is építhető. 
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(6) A településközpont vegyes területen: 
   a., a teljes közműellátás és  
   b., a burkolt út  

biztosítandó. 
 
(7) Az OTÉK előírása szerinti parkolószükségletet telken belül és közterületen 

együttesen kell kielégíteni. A területen csak fásított parkoló alakítható ki. 
 
(8) A területen a zölddel való fedettség minimum 30 % kell legyen. 
 
(9) A területen a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, min. 16/18 törzs-

körméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell 
ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. 

 
(10)  A településközpont vegyes terület lehatárolását a belterület szabályozási terv 

tartalmazza. 
 

 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

7.§. 
 
(1) A területre vonatkozóan az OTÉK 19.§. előírásait kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy nem helyezhetők el az OTÉK 19.§. (2) bekezdés 4 pontja és a (3) 
bekezdés szerinti létesítmények. 

 
(2) A területre vonatkozó előírásokat – beépítési mód, maximális építménymagasság, 

maximális beépítettség, minimális telekterület – a belterület szabályozási terv is 
tartalmazza az alábbiak szerint: 
 

Jel Beépítési mód Beépítési % 
maximum 

Építménymag. 
maximum 

Telekterület 
minimum 

Gksz1 SZ 30 5,5 K 
Gksz2 SZ 30 7,5 7500 
Gksz3 SZ 30 5,5 3500 

 
A maximális építménymagasságnál nagyobb magasság is engedélyezhető, ha azt az 
alkalmazott üzemtechnológia indokolttá teszi. 

 
(3) Konkrét beruházási szándék esetén – az érintett ingatlan egészére vonatkozó, a 

végállapotot tartalmazó – elvi építési engedélytervet kell készíteni. A megvalósítás 
több ütemben, szakaszosan is történhet. 

 
(4) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen az épületek tetőfedése – a 8 

méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével – színes (szürke nem) 
kerámia- és betoncserép, bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 30-45o közötti 
lehet. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek – raktárak, műhelyek, 
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stb. – alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a 
cseréphez igazodó fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemez fedéssel 
is építhetők. 

 
(5) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen: 
   a., a teljes közműellátás és  
   b., a burkolt út  
 biztosítandó. 
 
(6) Az OTÉK előírása szerinti parkolószükségletet telken belül kell kielégíteni. A 

területen csak fásított parkoló alakítható ki. 
 
(7) A területen a zölddel való fedettség minimum 40 % kell legyen. 
(8) A területen a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, min. 16/18 törzs-

körméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell 
ültetni; használatbavételi engedély csak az ültetés után adható ki. 

 
(9)  A kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület lehatárolását a belterület szabályozási 

terv tartalmazza. 
 
 

Ipari gazdasági terület 
8.§. 

 
(1) Az ipari gazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK 20.§. előírásait kell 

alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a területen nem helyezhetők el az (5) bekezdés 
2. pontja szerinti létesítmények. 

 
(2) Az ipari gazdasági terület az alábbi övezetekre tagozódik: 
 -egyéb terület a közműellátást biztosító területigényes létesítmények (vízmű, 

vízműkút, víztározó, szennyvízátemelő) (Gip-kv), az energiaellátást biztosító 
területigényes létesítmény (gázátadó, gázfogadó) (Gip-kg) és a hírközlést 
biztosító területigényes létesítmény (átjátszótorony) (Gip-h) területe 

   -mezőgazdasági üzemi terület (major, állattartó telep) (Gip-M) 
 
(3) A mezőgazdasági üzemi területekre vonatkozó övezeti előírásokat - beépítési mód, 

maximális építménymagasság, maximális beépítettség, minimális telekterület – a 
külterület szabályozási terv is tartalmazza, az alábbiak szerint: 

 
 

Jel 
 

Beépítési mód
 

 Beépítési % 
  maximum 

 

Építménymag.
   maximum 

 

 Telekterület 
  minimum 

 

Gip-M1 
 

  SZ 
 

  30 
 

  7,5 
 

5000 
 

Gip-M2 
 

  SZ 
 

  30 
 

  7,5 
 

K 
 

Gip-M3 
 

  SZ 
 

  30 
 

  7,5 
 

10000 
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A maximális építménymagasságnál nagyobb magasság is engedélyezhető, ha azt az 
alkalmazott üzemtechnológia indokolttá teszi. 
 

(4) Konkrét beruházási szándék esetén – az érintett ingatlan egészére vonatkozó, a 
végállapotot tartalmazó – elvi építési engedélytervet kell készíteni. A megvalósítás 
több ütemben, szakaszosan is történhet. 

 
(5) A mezőgazdasági üzemi területen az épületek tetőfedése – a 8 m-nél nagyobb 

fesztávú csarnokszerkezetek kivételével – színes (szürke nem) kerámia- és 
betoncserép, bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A 8 
méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek – tárolók, állattartó épületek, stb. – 
alacsonyabb hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez 
igazodó fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemez fedéssel is 
építhetők. 

 
(6) A mezőgazdasági üzemi területen: 
 a./ legalább a részleges közműellátás, és 
 b./ a burkolt út  
 biztosítandó. 

 
(7) Az OTÉK előírása szerinti parkolószükségletet telken belül kell kielégíteni. A 

területen csak fásított parkoló alakítható ki. 
 
(8) A területen a zölddel való fedettség minimum 30 % kell legyen. 
 
(9) A területen a teljes telekméret minden 200 m2-e után 1 db, minimum 16/18 törzs-

körméretű fa ültetendő. A fákat a használatbavételi engedély kérelmezéséig el kell 
ültetni, a használatbavételi engedély csak ennek meglétekor adható ki. 

 
(10) Az ipari gazdasági területek lehatárolását a külterület szabályozási terv 

tartalmazza. 
 
 

Különleges terület 
9.§.  

 
(1) A település területén különleges területek a temetők, a sportterület, a vásártér és az 

idegenforgalmi fogadóhelyek (a Kék-tó kemping, a Mamócs-pusztai 
egészségügyi-rekreációs központ, a pusztaberényi kastély és környéke, a 
pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területe és környéke) valamint a volt 
Zichy kastély és környéke. 

 
(2) A temető területén csak sírhelyek, a temető üzemeltetéséhez szükséges 

építmények, egyházi építmények és parkolóhelyek létesíthetők. A lezárt temetők 
területe kegyeleti parkká alakítandó és akként kezelendő. 
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(3) Urnás temetés elsődlegesen urnasírba történjen, urnafal csak zárt kerítésként 
alakítható ki. 

 
(4) A temető szabad területeit fásítani kell; a zölddel való fedettség min. 50% kell 

legyen. 
 
(5) A sportterület és az idegenforgalmi fogadóhelyek övezeti előírásait a szabályozási 

tervek is tartalmazzák, az alábbiak szerint: 
 

 

Jel 
 

  Beépítési 
mód 

 

Beépítési % 
  maximum 

 

Építménymag. 
   maximum 

 

Telekterület 
  minimum 

Zölddel való 
fedettség 

(%) 

 

Kü-S 
 

SZ 
 

10 
 

5,5 
 

10000 50 

 

Kü-V 
 

SZ 
 

20 
 

5,5 
 

5000 40 

 

Kü-I1 
 

SZ 
 

15 
 

7,5 
 

15000 
 

55 

 

Kü-I2 
 

SZ 
 

15 
 

7,5 
 

K 
 

55 

 

Kü-I3 
 

SZ 
 

20 
 

7,5 
 

5000 
 

55 

 
(6) Konkrét beruházási szándék esetén – az érintett ingatlan egészére készített, a 

végállapotot tartalmazó – elvi építési engedélytervet kell készíteni. A megvalósítás 
több ütemben, szakaszosan is történhet. 

 
(7) A különleges területen az épületek tetőfedése – a 8 méternél nagyobb fesztávú 

csarnokszerkezetek kivételével – színes (szürke nem) kerámia- és betoncserép, 
bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A 8 méternél nagyobb 
fesztávú csarnokszerkezetek – lovarda, uszoda, teniszcsarnok, stb. – alacsonyabb 
hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó 
fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez) vagy fémlemezfedéssel is építhetők. 

 
(8) A Kék-tó kemping területén (Kü-I3) az elvi építési engedélyterv készítése során 

mérnökgeológiai, geotechnikai vizsgálatok alapján le kell határolni a beépíthető és 
nem beépíthető területrészeket, valamint meg kell határozni a beépítés feltételeit. 

 
(9) A belterületen lévő különleges területeken: 
 a., a teljes közműellátás, és 
 b., a burkolt út  
 biztosítandó. 
 
(10) A nem belterületen lévő különleges területeken: 
 a., legalább a részleges közműellátás, és 
 b., a burkolt út  
 biztosítandó. 
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(11) Az OTÉK előírása szerinti parkolószükségletet telken belül és közterületen 
együttesen kell kielégíteni. A területen csak fásított parkoló alakítható ki. 

 
(12) A különleges területek lehatárolását a szabályozási tervek tartalmazzák. 

IV. FEJEZET 
Beépítésre nem szánt területek 

10.§. 
 

(1) A település külterületén a beépítésre nem szánt területeken 3000 m2-nél kisebb 
telket kialakítani nem szabad. 

 
(2) Ahol új épület építését a BTSZ nem engedi, a meglévő épületek bővítése a 

vonatkozó szabályozási előírásoknak megfelelően – ahol ezzel a lehetőséggel 1989. 
január 1. után még nem éltek – legfeljebb nettó 25 m2-rel, egy alkalommal 
engedélyezhető. 

 
(3) A beépítésre nem szánt területeken terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10 

%-át nem haladhatja meg. 
 
(4) A beépítésre nem szánt területeken 10 m-nél magasabb építményeket – e rendelet 

23 §. (8) bekezdés előírásaira is figyelemmel – a környezethez (a domborzati és 
növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni. Ezen építmények építési 
engedély iránti kérelméhez tájesztétikai vizsgálatot és külön jogszabályban 
meghatározott látványtervet kell mellékelni. 

 
(5) Bányanyitás csak a rendkívüli értékű, az ország más területén föl nem lelhető 

ásványi kincs, illetve a helyi, tájba illő építkezés nyersanyagai lelőhelyének 
területén – környezeti hatásvizsgálat alapján – engedélyezhető. 

 
 

Közlekedési és közműterület 
11.§. 

 
(1) A közlekedési és közműterületekre vonatkozóan az OTÉK 26.§. előírásait kell 

alkalmazni, a (3) bekezdés 2,3,4 pontja kivételével. 
 
(2) A közlekedési területek rendeltetésszerű, korlátozás nélküli szabad használatát 

biztosítani kell. 
 
(3) A közlekedési- és közmű területen - a védőtávolságokra is figyelemmel - a közmű- 

és hírközlési vezetékeket úgy kell kiépíteni, hogy hosszú távon valamennyi közmű- 
és hírközlési hálózat – a központi belterületen föld alatt – elhelyezhető legyen. 

 
(4) Az utak mentén egyoldali fasorok ültetendők, a meglévő fasorok csak engedéllyel 

vághatók ki abban az esetben. amennyiben azt a fás növényállomány egészségi 
állapota indokolttá teszi. 
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(5) A területen nem létesíthető – a mezőgazdaságból élők ingatlanainak kivételével - 

3,5 m-nél szélesebb gépkocsibehajtó.  
 
(6) A közlekedési és közműterületeket a szabályozási tervek tartalmazzák. 
 
 

Zöldterület 
12.§. 

 
(1) A területre vonatkozóan az OTÉK 27.§. előírásait kell alkalmazni, azzal az 

eltéréssel, hogy a területen nem helyezhető el az OTÉK 27. §. (4) bekezdés c 
pontja szerinti létesítmény. 

 
(2) A meglévő zöldterületek más területfelhasználási egységbe nem minősíthetők át. 
 
(3) A kertépítészeti terv készítési kötelezettséggel érintett területek kialakítása csak 

szaktervező által készített kertépítészeti terv alapján történhet. 
 
(4) A területen a zölddel való fedettség minimum 70 % kell legyen, melyet 

többszintesen( gyep, cserje, fa ) kell kialakítani, úgy hogy a fával való fedettség 
minimum 60 % legyen. 

 
(5) A zöldterületek lehatárolását a belterület szabályozási terv tartalmazza. 
 
 

Erdőterület 
13. §. 

 
(1) Az erdőterületekre vonatkozóan e rendelet 10.§. és az OTÉK 28.§. előírásai közül 

a turisztikai (Et) és védelmi (Ev) rendeltetésű erdőkre vonatkozókat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel hogy a turisztikai rendeltetésű erdőterületen épületet 
10 ha-nál nagyobb telken, legfeljebb 0,3 %-os beépítettséggel lehet építeni. 

 
(2) A meglévő erdőterületek művelési ága nem változtatható meg, kivéve a 

termőhelyre jellemző természetes vegetáció kialakítására alkalmas területeket, 
ahol az erdészeti hatóság engedélye alapján történhet a más művelési ágra való 
átminősítés. 

 
(3) Az erdő művelési ág létrejöttéig a területen csak az erdőtelepítés lehetőségét 

megőrző területhasználat folytatható. 
 
(4) Az erdőterületen kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási illetve 

erdőgazdálkodási célból szabad. 
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(5) Az erdőterületen lévő 07, 077/1 és 0262 hrsz-ú ingatlanokon meglévő lakó- és 
melléképületek adottságként kezelendők, felújíthatók, korszerűsíthetők, a 
lakóépületek egy alkalommal nettó 25 m2-rel bővíthetők.  

 
(6) Az Ev-1 és az Et-1 övezeti jelű – védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt – 

erdőterületeken a művelési ágak megváltoztatása, illetve közút, közmű- és 
hírközlési nyomvonalas létesítmény építése környezeti hatásvizsgálat alapján, a 
természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető. 

 
(7) Az Ev-2 övezeti jelű – ökológiai hálózat által érintett – erdőterületen csak extenzív 

jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek használhatók, 
illetve a kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természeti állapothoz 
közelítés érdekében szabad. 

 
(8) Az Ev-3 övezeti jelű – tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából 

kiemelt jelentőségű – erdőterületen művelési ág váltás, illetve más célú 
hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat 
kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése 
érdekében engedélyezhető. Új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek 
létesítése csak terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhető, kivéve, ha a 
terepszint alatti elhelyezés védendő értéket veszélyeztetne, károsítana. Ezen 
előírástól eltérni csak a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel 
lehet. 

 
(9) Az Ev-4 övezeti jelű – védelem alatt álló, illetve védelemre javasolt, valamint 

tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű – 
erdőterületen a (6) és (8) bekezdés előírásait együttesen kell alkalmazni. 

 
(10) Az erdőterületeket érintő művelési ág változtatási, telekalakítási és építési 

engedélyezési eljárásokba az Állami Erdészeti Szolgálatot és – a védett területeken 
– az illetékes nemzeti park igazgatóságát is be kell vonni. 

 
(11) Az erdőterületek övezetek szerinti tagolását a szabályozási tervek tartalmazzák. 
 

 
Mezőgazdasági terület 

14 §. 
 

(1) A mezőgazdasági területekre vonatkozóan e rendelet 10.§. és az OTÉK 29.§. 
előírásait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a (3) és (4) bekezdés előírásai 
helyett jelen rendelet előírásait kell alkalmazni. 

 
(2) A település közigazgatási területén a mezőgazdasági területek az alábbi övezetekre 

tagozódnak: 
  -általános mezőgazdasági terület (Má) 
  -általános mezőgazdasági, I. osztályú szőlőkataszteri terület (Má-c1) 
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  -általános mezőgazdasági, II. osztályú szőlőkataszteri terület (Má-c2) 
  -kertes mezőgazdasági terület (Mk) 
  -kertes mezőgazdasági, I. osztályú szőlőkataszteri terület (Mk-c1) 
  -kertes mezőgazdasági, II. osztályú szőlőkataszteri terület (Mk-c2) 
 (3) A mezőgazdasági területen 3000 m2-nél kisebb területű, 12 m-nél keskenyebb 

telket kialakítani nem szabad. 
 
(4) A mezőgazdasági területen az új épületeket, építményeket szabadon állóan kell 

elhelyezni és kialakítani. Az épületek tetőfedése – a 8 méternél nagyobb fesztávú 
csarnokszerkezetek kivételével – színes (szürke nem) kerámia- és betoncserép, 
bitumenes zsindely; a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet. A 8 méternél nagyobb 
fesztávú csarnokszerkezetek – tárolók, állattartó épületek, stb. – alacsonyabb 
hajlásszögű tetővel, illetve formájában és karakterében a cseréphez igazodó 
fedéssel (pl. LINDAB cserepeslemez, stb.) vagy fémlemez fedéssel is építhetők. 

 
(5) A védelem alatt álló mezőgazdasági területeket érintő művelési ág változtatási, 

telekalakítási és építési engedélyezési eljárásokba szakhatóságként be kell vonni az 
illetékes természetvédelmi hatóságot is.  

 
(6) A mezőgazdasági területek övezetek szerinti tagolását a szabályozási tervek 

tartalmazzák. 
 
 

Általános mezőgazdasági terület 
15.§. 

 
(1) Az Má övezeti jelű területen 
  a.,szántóföldi művelés esetén 20 ha-nál nagyobb telken, a terület 

rendeltetésszerű használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület 
építhető úgy, hogy a beépített alapterület a telek 0,1 %-át, illetve az 500 m2-t 
nem haladhatja meg 

  b.,gyep művelési ágú, 5 ha-nál nagyobb telken, hagyományos almos állattartó 
és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető úgy, hogy a beépített 
alapterület a telek 0,5 %-át, illetve a 400 m2-t nem haladhatja meg 

  c.,szőlőműveléssel hasznosított területen – a d., pontban foglaltak kivételével 
– 2 ha-nál nagyobb telken, a termelést és a borturizmust szolgáló, valamint a 
lakófunkciót is kielégítő épület építhető úgy, hogy a beépített alapterület a 
telek 1 %-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg 

  d.,szőlőműveléssel hasznosított telkekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy 
borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb – a szőlője 
művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) 
borturizmussal összefüggő építési szándékát megvalósíthatja, csak az egyik 
telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1 
%-át, egyúttal a beépített telek beépítettsége a 25 %-ot nem haladhatja meg. 
Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági területek 
alövezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a 
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kertgazdasági területek alövezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési 
jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre 
telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére 
bejegyezni 

  f.,művelt gyűmölcsültetvény esetén 3 ha-nál nagyobb telken a mezőgazdasági 
termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető 
úgy, hogy a beépített alapterület a telek 0,5 %-át, illetve az 1000 m2-t nem 
haladhatja meg. 

 
(2) A telek művelési ága a beépítés feltételeként akkor fogadható el, ha az telek 

területének legalább 80 %-án meghatározó. 
 
(3) Állattartó épületet tómedertől legkevesebb 1000 m, egyéb felszíni vizektől 

legkevesebb 200 m távolságra lehet elhelyezni. 
 
(4) Az Má övezeti jelű területen a lakásfunkció a megengedett beépítettség 50 %-át 

nem haladhatja meg. A létesíthető lakóépületek építménymagassága legfeljebb 5,5 
m, az üzemi illetve gazdasági épület és építmény építménymagassága – az 
alkalmazott üzemtechnológia függvényében – ennél nagyobb is lehet. 

 
(5) Az általános mezőgazdasági területen lévő 083/16, 088, 0121/2, 0185 /5, 0279 és 

0389 hrsz-ú ingatlanokon meglévő lakó- és melléképületek adottságként 
kezelendők; felújíthatók, korszerűsíthetők, a lakóépületek egy alkalommal nettó 25 
m2-rel bővíthetők. 

 
(6) Az Má-0 övezeti jelű – építési lehetőség nélküli – területen épületet építeni nem 

lehet; azon csak a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik helyezhetők el, 
külön jogszabályok előírásai alapján. 

 
(7) Az Má-1 övezeti jelű – országos és helyi védelem alatt álló, illetve védelemre 

javasolt – területeken 
  a.,a szántó művelési ágú területek nem építhetők be 
  b., bányanyitás nem engedélyezhető 
  c.,környezetkímélő mezőgazdasági termelés és a természetvédelmet szolgáló 

vadállomány-kezelés engedélyezhető 
  d.,új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek létesítése csak 

terepszint alatti elhelyezéssel engedélyezhető. Egyéb közművezetékek és 
műtárgyaik, szerelvényeik csak rejtett, illetve növényzettel takart módon 
helyezhetők el 

  e.,10 m-nél magasabb építmények elhelyezése – kilátók kivételével – tilos 
  f.,a d és e pontban foglalt rendelkezésektől eltérni az illetékes 

természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel lehet 
  g.,a művelési ágak megváltoztatása, illetve közmű és közút építése környezeti 

hatásvizsgálat alapján, a természetvédelmi hatóság által meghatározott 
feltételekkel engedélyezhető. 
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(8) Az Má-3 övezeti jelű – tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából 
kiemelt jelentőségű – területeken művelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás 
csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, 
illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében 
engedélyezhető. 

 
 

Általános mezőgazdasági, I. osztályú szőlőkataszteri terület 
16.§. 

 
(1) Az Má-c1 övezeti jelű területekre e rendelet 14.§. és a 15.§. (1)-(5) bekezdés 

előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel: 
  a.,építeni csak a legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, 

kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust 
szolgáló épületet, illetve ahol az Má övezeti előírások lehetővé teszik, 
lakófunkciót is kielégítő épületet lehet 

  b.,a terület szőlőműveléssel hasznosítandó 
  c.,a területen lévő földrészletek jelenlegi művelési ága csak szőlő művelési 

ágra változtatható 
  d.,szőlő más művelési ágba – a terület pihentetése illetve egyéb célból – csak 

az illetékes hegyközség, annak hiányában a jegyző engedélyével sorolható 
  e.,a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az 

illetékes hegyközségnek, ahol a hegyközség nem alakult meg, a jegyző 
nyilatkozatával kell igazolni 

 
 

Általános mezőgazdasági, II. osztályú szőlőkataszteri terület 
17.§. 

 
(1) Az Má-c2 övezeti jelű területekre e rendelet 14.§. és a 15.§. (1) és (3)-(5) bekezdés 

előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel: 
  a.,építeni csak a legalább 75 %-ban szőlő- illetve gyümölcsműveléssel 

hasznosított területen lehet 
  b.,a terület szőlőműveléssel és gyümölcstermesztéssel hasznosítandó 
  c.,a területen lévő földrészletek jelenlegi művelési ága megváltoztatásához az 

illetékes hegyközség, annak hiányában a jegyző engedélye szükséges 
  d.,a művelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes 

hegyközségnek, ahol a hegyközség nem alakult meg, a jegyző 
nyilatkozatával kell igazolni. 

 
(2) Az Má-1-c2 övezeti jelű – védelemre javasolt – területeken az (1) bekezdés 

előírásait kell alkalmazni a 15.§. (7) bekezdés előírásaival kiegészítve. 
 
(3) Az Má-3-c2 övezeti jelű – tájképvédelmi illetve tájkarakter megőrzése 

szempontjából kiemelt jelentőségű – területeken az (1) bekezdés előírásait kell 
alkalmazni a 15.§. (8) bekezdés előírásaival kiegészítve. 

 



 

 

67

Kertes mezőgazdasági terület 
18.§. 

 
(1) Az Mk övezeti jelű területen 
  a.,a korábbi szabályozás alapján már kialakított, legalább 1500 m2-es telkek 

beépíthetők 
  b.,gazdasági épület csak művelt telekre, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel 

építhető úgy, hogy az építménymagasság nem haladhatja meg a 4 m-t, és a 
legnagyobb homlokzatmagasság nem lehet több 6 m-nél 

  c.,a közigazgatási terület összes kertes mezőgazdasági területének legfeljebb 
20 %-a nagyságrendjéig – Nagytatárvár és a Mohácsi hegy meglévő 
kertgazdasági területein, valamint a pusztaszentgyörgyi út két oldalán 
tervezett kertgazdasági területen – ha a helyi vízellátás biztosított, valamint 
a szennyvízkezelés az illetékes vízügyi és környezetvédelmi hatóság által 
elfogadott módon megoldott, legalább 3000 m2 nagyságú művelt telken, 
legfeljebb 3 %-os beépítettséggel lakóépület is elhelyezhető, illetve a 
meglévő lakóépület felújítható, korszerűsíthető, a 3 %-os beépítettségig 
bővíthető. Az e területeken lévő 3105, 3111, 3124, 3131, 3137, 3138, 3146, 
094 és 0189/1-4 hrsz-ú ingatlanokon meglévő lakó- és melléképületek 
adottságként kezelendők; felújíthatók, korszerűsíthetők, a lakóépületek egy 
alkalommal nettó 25 m2-rel bővíthetők. A lakóépületek építménymagassága 
nem haladhatja meg az 5,5 m-t. 

  d.,az 1500 m2-nél kisebb telken meglévő gazdasági épületek eredeti 
kubatúrájukban megtarthatók, felújíthatók, korszerűsíthetők, de nem 
bővíthetők. 

 
(2) A területen műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80 %-án szőlő, 

gyümölcs illetve más intenzív kertészeti kultúra található. 
 
(3) Az Mk-0 övezeti jelű – építési lehetőség nélküli – területen épületet építeni nem 

lehet; azon csak a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik helyezhetők el, 
külön jogszabályok előírásai alapján. 

 
(4) Az Mk-1 övezeti jelű – védelemre javasolt – területen a művelési ág 

megváltoztatása, illetve közmű- és közút építése környezeti hatásvizsgálat alapján, 
a természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételekkel engedélyezhető. 

 
(5) Az Mk-3 övezeti jelű – tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából 

kiemelt jelentőségű – területeken művelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás 
csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, 
illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében 
engedélyezhető. 
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Kertes mezőgazdasági, I. osztályú szőlőkataszteri terület 
19.§. 

 
(1) Az Mk-c1 övezeti jelű területekre e rendelet 14.§. és a 18.§. (1) és (2) bekezdés 

előírásait kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel: 
  a.,építeni csak a legalább 80 %-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, 

kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust 
szolgáló épületet, illetve ahol az Mk övezeti előírások lehetővé teszik, 
lakófunkciót is kielégítő épületet lehet 

  b.,a terület szőlőműveléssel hasznosítandó 
  c.,a területen lévő földrészletek jelenlegi művelési ága csak szőlő művelési 

ágra változtatható 
  d.,szőlő más művelési ágba – a terület pihentetése illetve egyéb célból – csak 

az illetékes hegyközség, annak hiányában a jegyző engedélyével sorolható 
  e.,a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az 

illetékes hegyközségnek, ahol a hegyközség nem alakult meg, a jegyző 
nyilatkozatával kell igazolni. 

 
(2) Az Mk-1-c1 övezeti jelű – védelemre javasolt – területeken az (1) bekezdés 

előírásait kell alkalmazni, a 18.§. (4) bekezdés előírásaival kiegészítve. 
 
 

Kertes mezőgazdasági, II. osztályú szőlőkataszteri terület 
20.§. 

 
(1) Az Mk-c2 övezeti jelű területekre e rendelet 14.§. és a 18.§. (1) bekezdés előírásait 

kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel: 
  a.,építeni csak a legalább 75 %-ban szőlő- illetve gyümölcsműveléssel 

hasznosított területen lehet 
  b.,a terület szőlőműveléssel és gyümölcstermesztéssel hasznosítandó 
  c.,a területen lévő földrészletek jelenlegi művelési ága megváltoztatásához az 

illetékes hegyközség, annak hiányában a jegyző engedélye szükséges 
  d.,a művelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes 

hegyközségnek, ahol a hegyközség nem alakult meg, a jegyző 
nyilatkozatával kell igazolni. 

 
(2) Az Mk-1-c2 övezeti jelű – védelemre javasolt – területeken az (1) bekezdés 

előírásait kell alkalmazni a 18.§. (4) bekezdés előírásaival kiegészítve. 
 
(3) Az Mk-3-c2 övezeti jelű – tájképvédelmi illetve tájkarakter megőrzése 

szempontjából kiemelt jelentőségű – területeken az (1) bekezdés előírásait kell 
alkalmazni a 18.§. (5) bekezdés előírásaival kiegészítve. 

 
(4) Az Mk-4-c2 övezeti jelű – védelemre javasolt, valamint tájképvédelmi illetve 

tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű – területeken a (2) és (3) 
bekezdés előírásait együttesen kell alkalmazni. 
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Vízgazdálkodási terület 
21.§. 

(1) Az igazgatási területen lévő vízgazdálkodási területekre vonatkozóan az OTÉK 
30.§. előírásait kell alkalmazni. Emellett figyelemmel kell lenni a parti sávok és a 
vízjárta területek használatáról és hasznosításáról szóló 46/1999. (III. 18.) Korm. 
rendelet, valamint a vizek és a közcélú vizilétesítmények fenntartására vonatkozó 
feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet előírásaira is. 

 
 
(2) Természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 

számított 50 m-en belül, tavak partjától számított 100 m-en belül meglévő 
épületek, építmények, létesítmények átépítéséhez, átalakításához, vízi 
létesítmények, kikötők, illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesítmények 
létesítéséhez, kivitelezéséhez a természetvédelmi hatóság szakhatósági 
hozzájárulása szükséges. 

 
(3) A vízfolyások és a halastó jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell. 

Ennek végrehajthatósága érdekében a vízfolyások mellett 6-6 m, a tó körül 3 m 
szélességű parti kezelősáv biztosítandó, melyen belül a fenntartást akadályozó 
létesítmény és növényzet nem lehet. 

 
(4) A vízfolyások területén fenntartási, fejlesztési munkák abban az esetben 

engedélyezhetők, amennyiben a terület természetközeli állapotának visszaállítását 
elősegítik. 

 
(5) A vízgazdálkodási területek lehatárolását a szabályozási tervek tartalmazzák. 
 
 

V. FEJEZET 
Közhasználatra szolgáló területek 

22.§. 
 
(1) Az igazgatási területen az állami és önkormányzati tulajdonú közlekedési és 

közműterületek (közterületek), a zöldterületek és a turisztikai rendeltetésű erdők a 
közhasználatra szolgáló területek.  

 
(2) A közhasználatra szolgáló területeket rendeltetésének megfelelő célra bárki 

szabadon használhatja; a rendeltetéstől eltérő használathoz a közterület 
tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása, valamint az illetékes hatóság 
engedélye szükséges. 
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VI. FEJEZET 
Közműellátás, közmű- és hírközlési létesítmények 

23.§. 
 
(1) A központi belterületen a teljes közműellátást kell biztosítani úgy, hogy ennek 

keretében: 
 a., a közüzemi energia-szolgáltatás (villamos energia és vezetékes gáz) 
 b., a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás (ennek részeként a külön jogszabályban 

meghatározott oltóvízintenzitás és oltóvíz mennyiség föld feletti 
tűzcsapokkal) 

 c., a közüzemi szennyvízelvezetés (átmenetileg, annak megvalósulásáig a 
kommunális szennyvíz saját telken – zárt, vízzáróan szigetelt tárolóban - 
történő átmeneti tárolása, úgy, hogy környezetszennyezést nem idézhet elő) 

d., a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvízelvezetés 
      megoldott legyen. 
 Fenti közműellátás megléte feltétele az építési telekké nyilvánításnak, illetve a 

beépíthetőségnek. 
 
(2) Az egyéb belterületeken, valamint a külterületi beépítésre szánt területeken 

legalább a részleges közműellátást kell biztosítani úgy, hogy ennek keretében: 
  a.,a közüzemi villamos-energia szolgáltatás 
 b.,a közüzemi ivóvíz szolgáltatás (ennek részeként a külön jogszabályban 

meghatározott oltóvízintenzitás és oltóvíz mennyiség föld feletti 
tűzcsapokkal) 

 c.,az egyedi közművel történő szennyvízelhelyezés és tisztítás 
 d.,a közterületi nyílt rendszerű csapadékvízelvezetés 
      megoldott legyen. 
 Fenti közműellátás megléte feltétele az építési telekké nyilvánításnak, illetve a 

beépíthetőségnek. 
 
(3) A település közigazgatási területén a megépült szennyvízcsatorna-hálózatra a 

rákötés kötelező.  
 
(4) A szennyvízcsatorna rendszer kiépítéséig a zárt tárolóban összegyűjtött és 

szippantással eltávolításra kerülő szennyvizet engedélyezett ürítő helyre kell 
szállítani. 

 
(5) A belterületen a beépítésre szánt területeken 2005. december 31. után új épület 

építésére engedélyt adni, illetve az engedély érvényét meghosszabbítani csak a 
szennyvízcsatorna-hálózat megléte esetén lehet. 

 
(6) A külterületen a beépítésre nem szánt területeken – amennyiben nincs lehetőség a 

közcsatornára történő csatlakozásra – új épület építésére építésügyi hatósági 
engedélyt adni csak a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által elfogadott 
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vízzáró szennyvíztároló, illetve egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény 
(korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén lehet. 

 
(7) A településen a csapadékvíz-elvezetést kiemelt gondossággal kell kezelni. A 

település egészére vízrendezési tanulmánytervet kell készíteni. Új területek 
beépítésének alapfeltétele a felszíni vizek akadálytalan és eróziómentes elvezetése. 
Az igazgatási terület csapadékvizeinek elvezetése vízjogi engedélyköteles 
tevékenység, melyhez az engedélyt a DD. Vízügyi Igazgatóságtól kell megkérni a 
vonatkozó külön jogszabályok szerint. 

 
(8) A belterületen, a régészeti lelőhelyeken és a régészeti érdekű területeken, valamint 

a művi- és természetvédelem alatt álló területeken – település- és tájképvédelmi 
okok miatt – új táv- és hírközlési célú magasépítmények (adó és átjátszó tornyok) 
nem létesíthetők. Az ilyen célú berendezések csak önkormányzati egyetértéssel – 
elsősorban a meglévő, ilyen célú toronyépítményen – helyezhetők el. 

 
 

Kommunális ellátás, kommunális létesítmények 
24.§. 

 
(1) A településen a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása – 

az ordacsehi regionális hulladéklerakó telepre – megoldott. Hulladékgyűjtésre 
csak szabványosított zárt edény, konténer használható. A gyűjtőedények 
közterületen nem tárolhatók, elhelyezésüket telken vagy épületen belül kell 
biztosítani. 

 
(2) A dögkút megszűntetését követően az esetleges állati tetemeket feldolgozóhelyre 

kell szállítani. 
 
 

VII. FEJEZET 
Környezetvédelem 

25.§. 
 

(1) Az igazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, 
hogy:  
a./a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, 

  b./megelőzze a környezetszennyezést         
  c./kizárja a környezetkárosítást. 
 

(2) A településen veszélyes hulladék keletkezését eredményező tevékenység csak úgy 
folytatható, hogy az üzemeltető köteles gondoskodni a veszélyes hulladék 
környezetszennyezést kizáró elhelyezéséről és ártalmatlanításáról. 
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(3) A településre az általános és az ökológiailag sérülékeny területi levegőtisztaság-
védelmi értékek vonatkoznak. A területen csak olyan létesítmények helyezhetők el, 
amelyek ezen előírásokat kielégítik. A területre érvényes levegőminőségi és a 
légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a hatályos országos jogszabályok 
szerint kell figyelembe venni. 

 
(4) A település igazgatási területe – öt kisebb (érzékeny) terület kivételével – felszíni 

szennyeződésre fokozottan érzékeny terület, ahol korlátozott vegyszer- és 
műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés, 
ezen belül integrált szőlőtermesztés folytatható. A felszíni szennyeződésre 
érzékeny területeken – amelyeket a külterület szabályozási terv jelöl – 
környezetkímélő erdő- és mezőgazdasági termelés folytatható.  

 A település területén talajszennyezést okozó objektum nem helyezhető el, és 
tevékenység nem engedélyezhető. 

 
(5) A település igazgatási területének nyugati része – a Keleti Bozót csatorna és a 

vasút közötti területen – vízminőség-védelmi terület, ahol 
  a.,erdőterületen elsősorban védelmi rendeltetésű erdő, mezőgazdasági 

területen csak nádas, gyep művelési ágú területek, valamint indokolt esetben 
közlekedési és közműterület jelölhető ki 

  b.,épületek építése, bővítése – az illetékes természetvédelmi és vízügyi 
hatóság egyetértésével elhelyezett, a legkevesebb 5 ha egybefüggő 
gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány szállásául szolgáló, 
hagyományos istállóépületek kivételével – nem engedélyezhető. 

 A vízminőség-védelmi területet a külterület szabályozási terv jelöli. 
 
(6) Védőfásításokkal gondoskodni kell a szántóföldi porszennyezés és az élővizek 

szennyezésének megakadályozásáról. 
 
(7) A településen a zajvédelem az országos előírások szerint, azoknak megfelelően 

biztosítandó. A zajt keltő és a zajtól védendő létesítményeket egymáshoz képest 
úgy kell elhelyezni, hogy a területre vonatkozó zajterhelési határértékek betartásra 
kerüljenek. Zajvédelmi szempontból a – közlekedésből származó – megengedett A-
hangnyomásszint a 6701. sz., a 6711. sz. és a 6708. sz. összekötő utak menti 
lakóterületen 60/50 dB, az egyéb lakóterületeken 55/45 dB. 

 
(8) A területen a 20 fh-et elérő parkolókat csak szilárd burkolattal lehet kiépíteni. A 20 

fh-et elérő parkolók felszíni csapadékvizének elvezetéséhez hordalék-, olaj- és 
iszapfogó beépítése szükséges. 

 
(9) A településen új üzemanyagtöltő állomás csak külterületi közlekedési területen 

helyezhető el, amennyiben a 21/2001. (II. 14.) Korm rendelet értelmében az 
üzemanyagtöltő állomás 50 m sugarú védelmi övezetében nem helyezkedik el 
állandó emberi tartózkodásra szolgáló épület, valamint időszakos, vagy átmeneti 
emberi tartózkodásra szolgáló létesítmény (így különösen oktatási, egészségügyi, 
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üdülési célt szolgáló létesítmény), illetve levegőterhelésre érzékeny, élelmezési célt 
szolgáló növényi kultúra. 

 
 

Természet- és tájvédelem 
26.§. 

 
(1) A településen az országos védelem alatt álló, valamint az e rendelettel védetté 

nyilvánított helyi jelentőségű természetvédelmi területeket és egyedi természeti 
értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat az 1. sz. melléklet 
tartalmazza. A BTSZ-ben védelemre javasolt – de helyi védelem alá nem kerülő – 
területeket a külterület szabályozási terv jelöli. 

 
(2) A helyi természeti értékek védelmével kapcsolatos szabályokat külön 

önkormányzati rendelet állapítja meg. 
 
(3) Táj- és településkép-védelmi okokból  
 -a belterületi szabályozási terven jelölt helyeken védősávot kell kialakítani 

tájba illő őshonos fafajokkal és a hagyományos faluképhez illeszkedő 
cserjékkel, valamint 

 -útsorfásítást kell végezni az utak mentén. Nem létesíthető közmű- és energia, 
táv- és hírközlési vezeték a meglévő és a javasolt fasorok nyomvonalában. 

 
 

Művi értékek védelme 
27.§. 

 
(1) Az országos védelem alatt álló és az e rendelettel védetté nyilvánított művi 

értékeket a szabályozási tervek, tételes felsorolásukat a 2. sz. melléklet 
tartalmazza. 

 
(2) A helyi művi értékek védelmével kapcsolatos szabályokat külön önkormányzati 

rendelet állapítja meg, melyben a lehetséges önkormányzati támogatásokon túl a 
védendő értékek hasznosításának különböző változatait is meg kell határozni. 

 
(3) A régészeti lelőhelyeket és a régészeti érdekű területeket a szabályozási tervek 

tartalmazzák. 
 
 

VI. FEJEZET 
Sajátos jogintézmények 

28.§. 
 

(1) Helyi közút létesítése, bővítése vagy szabályozása érdekében az építésügyi hatóság 
élhet – az Étv-ben meghatározott – kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzés 
jogintézményével. 
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(2) A belterületeken meglévő és megvalósítandó épületek működéséhez szükséges 

utak és közművek létesítése érdekében az érintett ingatlanok tulajdonosai - az Étv 
által meghatározott - útépítési és közművesítési hozzájárulás fizetésére 
kötelezhetők. A hozzájárulás mértékét és arányát külön önkormányzati 
rendeletben kell szabályozni. 

 
(3) A településkép javítása érdekében az azt rontó állapotú építmények meghatározott 

időn belüli helyrehozatali kötelezettsége előírható. 
 
(4) Beültetési kötelezettség – telken belüli kötelező védőfásítás – terheli 

környezetvédelmi valamint táj- és településképvédelmi okokból a belterületi 
ingatlanok egy részét a belterület szabályozási terv szerinti helyeken. 

 
 

Záró rendelkezések 
29.§. 

 
(1) Jelen rendelet csak a szabályozási tervekkel együtt érvényes, azokkal együtt 

értelmezendő és használandó.  
 
(2) Aki e rendelet 1.§. (2), 3.§. (5) és (6), 4.§. (5) és (6), 5.§. (7) és (8), 6.§. (6), (7) és 

(8), 7.§. (6), (7) és (8), 8.§. (7), (8) és (9), 9.§. (11), 11.§. (4) és (5), 21.§. (3), 22.§. 
(2) valamint a 24.§. (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseit megszegi - 
amennyiben más jogszabályban meghatározott szabálysértést nem valósít meg - 
szabálysértést követ el, és a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX: törvény 16.§ 
(2) bekezdésben meghatározott pénzbírsággal sújtható. 

 
(3) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően induló ügyekben kell alkalmazni. 
 
(4) E rendelet 2004. március 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 

Lengyeltóti összevont rendezési tervének szabályozási előírásairól szóló 4/1992. 
számú és Lengyeltóti város összevont rendezési tervének külterületi 
szabályozásáról szóló 10/1996. (XI. 27.) sz. rendelet. 

 
 
 
 
 
                  dr Markó Péter                                               Papszt Lajos       
                         jegyző                                                      polgármester 
 
 
 



 

 

75

 
                1. számú melléklet 
 

TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM 
 
Országos védelem alatt álló területek:  
 
Balatoni Nagyberek Tájvédelmi Körzet - Buzsáki rétek Természetvédelmi Terület: 
 
HRSZ MŰVELÉSI ÁG TERÜLET
0142/b gyep  29,67
0142/c nádas  4,76
0142/d gyep  1,95
0143/ kivett  árok 0,68
0144/ gyep  1,06
0145/ kivett  árok 1,01
0146/2 gyep  8,03
0154/ kivett  árok 0,30
0155/a gyep  8,91
0155/b gyep  0,16
0155/c kivett vízfolyás 1,11
0156/ kivett  árok 0,12
0159/ kivett  árok 0,14
0163/2a gyep  21,45
0163/2b erdő  1,03
0167/ kivett  árok 0,15
0169/2a gyep  1,88
0169/2b erdő  1,20
0170/a gyep  24,43
0170/b gyep  3,09
0170/c erdő  0,91
0170/f kivett  árok 0,25
0171/ kivett  árok 0,65
0172/ gyep  2,08
0294/ kivett  árok 0,08
0303/ kivett  árok 0,12
0305/3 kivett  árok 0,19
0308/ gyep  2,49
0312/a erdő  0,59
0312/c gyep  2,68
0312/d gyep  6,75
0312/f gyep  8,31
0312/g erdő  0,17

HRSZ MŰVELÉSI ÁG TERÜLET
0314/ gyep  7,91
0322/ gyep  0,70
0324/ gyep  2,40
0330/a gyep  27,47
0330/b erdő  0,68
0330/d erdő  0,34
0331/ kivett  árok 0,28
0332/ kivett  árok 0,06
0340/ kivett közút 0,75
0341/a gyep  3,88
0341/b erdő  0,61
0341/c erdő  0,39
0342/a gyep  31,47
0342/b kivett  árok 0,22
0342/d gyep  28,14
0346/a erdő  0,60
0346/c gyep  0,22
0347/a gyep  9,32
0347/b erdő  3,44
0348/ kivett  árok 0,08
0349/1 gyep  1,36
0349/2 kivett  árok 0,04
0349/3 gyep  0,22
0350/1 kivett  0,13
0350/3 kivett út 0,04
0351/ gyep  0,03
0352/ gyep  16,73
0354/ gyep  4,83
0356/ gyep  5,45
0358/ gyep  3,01
0360/ gyep  0,39
0362/ gyep  1,45

 Összesen: 289,02 ha
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2. Ex lege védett természeti értékek: 
 
Őskori földvár Nagytatárváron 
Őskori földvár a Mohácsi hegyen 
Őskori halomsírok (ld. örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét) 
 
 
3. Országos védelemre tervezett területek (Balatoni Nagyberek Tájvédelmi Körzet - 
Buzsáki rétek Természetvédelmi Terület): 
 
O288, O289, O290, O292, O293, O294, O295, O296, O297, O300, O301, O303, 
O305/1, O305/3, O308, O309, O310, O311, O312, O313, O314, O315, O316, O317, 
O318, O319, O320, O321, O322, O323, O324, O325, O326, O328, O329, O330, 
O331, O332, O333, O334, O335, O336, O337, O338, O340, O341, O342, O343, 
O344, O345, O346, O347, O348, O349, O350/1, O352, O353, O354, O355, O356, 
O357, O358, O359, O360, O361, O362, O365/1, O370, O371, O372, O373, O374, 
O376, O378, O379, O380, O381/1-7, O383, O384, O385 
 
 
4. Érzékeny természeti terület, Ökológiai folyosó, ill. Natura 2000 területek: 
 
Az országosan védett és védelemre tervezett területek teljes területe 
 
 
3. Helyi jelentőségű természetvédelmi területek: 
 
010/2 megosztva, 06, 
013/2, 07, 08, 09, 012, 
015, 016, 018, 024/1, 
027, 028, 029/1, 029/1, 
030, 031, 032, 033, 034, 
035, 045, 0460/1, 046/2, 
046/3, 047/1, 047/2, 048, 
049, 050/1, 050/3, 050/4, 
051/1, 051/2, 0225/1, 
0235, 0236, 0237, 0238, 
0241 megosztva, 0242/4, 
0242/8-9, 0243, 0276/2, 
0278/9, 0285, 0288, 
0289, 0291, 0292, 0293, 
0295, 0296, 0297, 0300, 
0301, 0305/1, 0305/3, 
0309, 0310, 0317, 0318, 
0319, 0320, 0321, 0325, 
0326, 0328, 0329, 0333, 
0334, 0335, 0336/2, 
0337, 0338, 0339, 0364, 

0365/2-4, 0366, 0368/1, 
0368/5, 0371, 0372/2, 
0373, 0374, 0375, 
0376, 0378/1-2, 0380, 
0381/2-4, 0381/6-7, 
0381/19-20, 0383, 
0384, 0385, 0388/1-2, 
0389, 0390, 0392, 
0393, 0394/2, 0394/4-8, 
0395, 0399, 0401, 
0402/1-2, 0403, 0404, 
0405, 0406, 0407, 
0408/8, 0408/11-13, 
0410, 0411, 0412, 
0413/1-4, 0413/6, 0414, 
3061, 3062, 3063, 
3001, 3002, 3003, 
3004/3, 3008/4 
megosztva,             
3009 megosztva,                
3010 megosztva,                

3011 megosztva,             
3012/1-2 megosztva,           
3013 megosztva, 3014,        
3015/1 megosztva,              
3064 megosztva,                
3065 megosztva,                
3066 megosztva,                   
3067 megosztva,                
3068 megosztva,                   
3069 megosztva,                  
3070 megosztva,                 
3071 megosztva,                     
3075 megosztva, 3077/3, 
3078/12, 3093, 3078/12,         
3083 megosztva, 3085/2, 
3085/3 megosztva, 3086, 
3087/2, 3088 megosztva, 
3092/1-2, 3091 
megosztva 
19, 174, 220/3-4



4. Helyi jelentőségű egyedi természeti értékek: 
 
Sorszám Latin név Magyar név Hrsz Db / Megjegyzés Törzsátmérő 
1. Platanus hispanica Platánfa 0158 1db 60 
2. Platanus hispanica Platánfa 0159 1db 60 
3. Picea abies Lucfenyő 0128 2db 60 
4. Koelreuteria paniculata Csörgőfa 1332 1db 70 
5. Cedrus atlantica Atlaszcédrus 1506 1db 40 
6. Castanea sativa Szelídgesztenye 0185/2-4 3db 60 
7. Juglans regia Diófa 0189/1-4 3db 50 
8. Salix sp Fűzfa 372/2 1db 70 
9. Juglans regia Diófa 3104 1db 60 
10. Castanea sativa Szelídgesztenye 3079/2 1db 80 
11. Castanea sativa Szelídgesztenye 3189 1db 50 
12. Juglans regia Diófa 3185/1 1db 50 
13. Juglans regia Diófa 3184/3 1db 40 
14. Juglans regia Diófa 3184/8 1db 40 
15. Larix decidua Vörösfenyő 1164 1db 40 
16. Larix decidua Vörösfenyő 217/7 1db 40 
17. Platanus hispanica Platánfa 215 7db fasorban 40 
18. Platanus hispanica Platánfa 198/2 1db 50 
19. Acer sacharinum Ezüstjuhar 1113 1db 40 
20. Tilia sp 

Aesculus hippocastanum 
Hársfa 
Vadgesztenye 

70 4db  
11db fasorban 

50-60 
50-60 

21. Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 27 1db 50 
22. Tilia sp. Hársfa 28 2db 60 
23. Tilia sp. Hársfa 70 1db 70 
24. Platanus hispanica Platán 18/3 3db 70 
25. Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 175/1 3db fasorban 60 
26. Juglans regia Diófa 247 1db 40 
27. Larix decidua Vörösfenyő 272 5db fasorban 40 
28. Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 339/3 8db fasorban 50 
29. Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 339/3 9db fasorban 50 
30. Tilia sp. Hársfa 339/11 7db fasorban 60 
31. Platanus hispanica Platán 361 1db 80 
32. Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 339/11 13db fasorban 60 
33. Acer sacharinum Ezüstjuhar 159 1db 80 
34. Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 250/1 2db 60 
35. Aesculus hippocastanum Vadgesztenye 339/3 11db fasorban 50 
36 Juglans regia Diófa 501/1 1db 50 
37. Juglans regia Diófa 518 1db 50 
38. Juglans regia Diófa 609/1 1db 50 
39. Tilia sp. Hársfa 609/1 1db 80 
40. Tilia sp. Hársfa 596/1 1db 50 
41. Tilia sp. Hársfa 609/1 2db 50 
42. Juglans regia Diófa 910 4db fasorban 40 
43 Tilia sp. Hársfa 639 1db 40 
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 2. sz. melléklet 
 

Művi értékek védelme 
 
 
Országos védelem alatt álló műemlékek: 
 
1./ Volt Zichy kastély (jelenleg kórházi utókezelő) Rákóczi u. 5. 220/4 hrsz 
 (TSZ: M9880) 
2./ Római katolikus templom (TSZ: M4436) József Attila u. 20. 19 hrsz 
3./ Pusztaberényi volt kastély és környezete külterület 0225/1 
 (TSZ: M9838) 
 
Műemléki környezetbe tartozó ingatlanok: 
 
1./Volt Zichy kastély műemléki környezete: 111, 112/1, 112/2, 113, 169, 170, 171, 

172, 173/1, 217/2, 217/3, 217/5, 21766, 217/7, 217/8, 217/10, 220/3, 220/5, 221/1, 
221/2, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232 hrsz-ú ingatlanok 

2./Római katolikus templom műemléki környezete: 18/3, 21/1, 21/2, 22, 23, 143 hrsz-
ú ingatlanok 

3./Pusztaberényi volt kastély műemléki környezete:  0224, 0225/2, 0226, 0227, 0228 
hrsz-ú ingatlanok 

 
Helyi védelem alatt álló művi értékek: 
 
1./ Volt általános iskola József Attila u. 18. 18/3 hrsz 
2./ Kálvária Templom tér 19 hrsz 
3./ Plébánia József Attila u. 9. 23 hrsz 
4./ Lakóház Petőfi S. u. 5. 24 hrsz 
5./ Temetői keresztek  34 hrsz 
6./ Lakóház Ady E. u. 11. 119 hrsz 
7./ Lakóház Ady E. u. 13. 120 hrsz 
8./ Kereszt közterület 143 hrsz 
9./ Lakóház, üzlet Csokonai u. 6/a, 6/b 155 hrsz 
10./Lakóház Csokonai u.4. 156 hrsz 
11./Lakóház Rákóczi u. 7. 161 hrsz 
12./Lakóház Rákóczi u. 11. 163/1 hrsz 
13./Lakóház Rákóczi u. 13. 164 hrsz 
14./Lakóház Rákóczi u. 15. 165 hrsz 
15./Lakóház Rákóczi u. 19. 167 hrsz 
16./Kereszt közterület 174 hrsz 
17./Lakóház Bem J. u. 11. 232 hrsz 
18./Volt mozi Zrínyi u. 1. 236 hrsz 
19./Óvoda Zrínyi u. 3. 237 hrsz 
20./Kereszt Fonyódi u. 36 292/5 hrsz 
21./Városháza Zrínyi u. 2. 367 hrsz 
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22./Lakóház Zrínyi u. 4. 369 hrsz 
23./Ált. isk. diákotthon Zrínyi u. 6. 372/2 hrsz 
24./Lakóház Kaposvári út 6. 450 hrsz 
25./Nepomuki Szent János szobra közterület 469 hrsz 
26./Kereszt közterület 501/3 hrsz 
27./Lakóház és nyárikonyha Kossuth L. u. 42 525 hrsz 
28./Lakóház Kossuth L. u. 49. 625 hrsz 
29./Kereszt Batthány-tér 954 hrsz 
30./Lakóház Fonyódi u. 69. 1055 hrsz 
31./Kereszt Nagytatárvár 3094/1 hrs 
32./Kereszt külterület 05/4 hrsz 
33./Kereszt régi temető 080/26 hrs 
34./Kereszt külterület 0179/1-4  
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3. 
TERVIRATOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


