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Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017. (I.12.) határozatának 2. melléklete 

1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

1.1. A TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

 

Lengyeltóti településszerkezetét alapvetően meghatározzák területi, geomorfológiai adottságai 

valamint a település történeti fejlődése során kialakult úthálózat és településstruktúra. 

Lengyeltóti településszerkezetének alakulása – a rendezési tervek készítése során – a magasabb 

rendű területrendezési tervek elhatározásainak, valamint az egyéb jogszabályoknak a figyelembe 

vételével történt. 

Jelen szerkezeti terv is fenti jogszabályi háttér alapján készült, figyelembe véve a Balaton Törvényben 

rögzített területfelhasználási kategóriákat, műszaki infrastruktúra hálózatot. 

1.1.1. Beépítésre szánt területek 

LAKÓTERÜLETEK 

A település legnagyobb kiterjedésű területfelhasználási egysége a lakóterület, mely, kisvárosias, 

kertvárosias és falusias övezetből tevődik össze. 

A lakásépítési folyamatok Lengyeltótiban egy a mezővárosokra jellemző folyamatot, csökkenő 

tendenciát mutat, így az új építésű lakások száma alacsony, a meglévő lakásállomány álaga 

elfogadható. 

 Kisvárosias lakóterület: 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. Az övezetben csak 

szabadonálló beépítési mód megengedett. A két eltérő karakterű terület övezeti előírásai a 

szabályozási tervben, ill. a HÉSZ-ben rögzítendők. 

 

 Kertvárosias lakóterületek: Ide tartoznak a városközponthoz közelebb fekvő, jellemzően 

kisebb teleknagyságú, családi házas beépítésű meglévő, valamint az újonnan kialakítani 

tervezett lakóterület a Virág utca végén. A hatályos településrendezési tervek a 74/3 hrsz.-ú 

új lakóutca, a Zsigmondi utca folytatása, a Táncsics Mihály utca és a Bem utca folytatása által 

határolt területre és az Arany János és a Petőfi utca végén lévő területre is fejlesztési 

területet jelöltek azonban itt visszalépés történik. Mindezek alapján, a kertvárosias 

lakóterületek esetében, az új szerkezeti tervben megfogalmazott fejlesztési terület 

nagymértékben csökkent ugyan a hatályos tervben megfogalmazottakhoz képest, de a 

település továbbra is rendelkezik tartalék lakóterületekkel. 

 

 Falusias lakóterület: Az övezetbe a központi belterület egyéb meglévő, beépült lakóterületei, 

az újonnan tervezett lakóterületek közül a Táncsics utca keleti oldalán jelölt térség tartozik. 

Lengyeltóti további különleges települési területei a szabályos alaprajzú egyutcás 

Pusztaberény illetve az egykor önálló falu Pusztaszentgyörgy is ebbe az övezetbe tartozik. 



VEGYES TERÜLETEK  

E területfelhasználásként 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. Az észak-dél irányú elkerülő út új 

nyomvonalának kijelölésével a Kossuth Lajos utca elején a két útvonal találkozásánál, a 

funkcionálisan is átalakuló településrész kiszolgálására további településközponti vegyes övezetek 

kerülnek kialakításra. Előbbi ok miatta Kossuth Lajos utcától északra a következő kelet-nyugati irányú 

tervezett összekötő út és a tervezett elkerülő út csomópontjába is azonos fejlesztési terület került 

kijelölésre. 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Lengyeltóti jelenleg szabad vállalkozási zónába tartozik, ami gazdasági szempontból előnyt jelent az 

itt beruházok számára. A beruházási kedv növekedése további gazdasági területek kijelölését igényli. 

A meglévő gazdasági területek a belterület északi részére koncentrálódnak. 

 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezettek: 

o a belterület keleti határán a Balatonboglári úttól délre meglévő ipari és 

mezőgazdasági területen tervezett fejlesztés. 

o a Petőfi Sándor utca északi végén a hatályos tervben lakóterület fejlesztésnek jelölt 

ingatlanokon gazdasági terület bővítése. 

o a Fonyódi út keleti oldalán húzódó lakótelkek mögötti meglévő gazdasági területhez 

kapcsolódó fejlesztés. 

o az tervezett új észak-déli tengelyű elkerülő út által feltárt új területek az elkerülő út 

mentén belterület északi, középső és déli részén. 

o a vasútállomás mögött a meglévő gazdasági terület kibővítése. 

 

 Ipari gazdasági területként tervezettek: 

o a Balatonboglári út déli oldalán lévő külterületi fejlesztés. 

o a Pusztaszentgyörgyre vezető út nyugati oldalán a meglévő ipari terület déli irányú 

bővítése. 

o az tervezett új észak-déli tengelyű elkerülő út és a Fonyódi út deltájában tervezett 

ipari fejlesztés 

KÜLÖNLEGES TERÜLETEK 

A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt – az 

alábbi területeket: 

 Sportpálya (Ksp): elhelyezkedése, kialakítása, fejlesztési lehetősége a területen belül 

biztosított, 

 Vásártér (Ksz) 

 Idegenforgalmi fogadóhelye (Ki) mint  



o a pusztaberényi kastély és környezete, 

o a mamócspusztai tervezett egészségügyi-rekreációs központ, 

o a Kék-tó kemping 

o volt Zichy kastély és környezete, ahol minőségi ellátást biztosító idősek otthona 

kialakítása, vagy idegenforgalmi hasznosítás, esetleg továbbképző-

konferenciaközpont kialakítása lenne indokolt.  

 Mezőgazdasági üzemi területek (Kmg): a külterületen elszórtan megjelenő majorok és 

telepek tartoznak ebbe az övezetbe. 

 Különleges közműterületek (Kk):  gázfogadó állomások területei a külterületen. 

 

1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

KÖZLEKEDÉS ÉS KÖZMŰTERÜLET 

A településszerkezet fejlesztésének egyik meghatározó feladata a közlekedési szerkezet változtatása, 

bővítése kell, hogy legyen. 

A Balaton Üdülőkörzet Területrendezési Terve az alsórendű úthálózaton a 6701 összekötő út átkelési 

szakaszának a település központját elkerülő nyomvonalra helyezését és a Gyugyra vezető 

önkormányzati út nyomvonalát felhasználva, majd onnan Somogymeggyesig vezető új összekötő út 

építését tartalmazza. 

Ezen közlekedéshálózati fejlesztés előnyeit és hátrányait mindenképpen további, részletesebb 

tervezési fázisok során kell tisztázni, ahol a közlekedési, környezetterhelési és természetvédelmi 

érdekek megfelelően feltárásra kerülnek. 

A településfejlesztés területei az elkerülő út új nyomvonalának meghatározásával elsődlegesen a 

település magja és az attól nyugatra fekvő lakóterület közötti részek, ezért indokolt ezen területeken 

a további kelet-nyugat irányú kapcsolatok biztosítása is. A fejlesztési szándék célja többek között a 

két településrész összekapcsolása.  

A településszerkezeti terv jelöli: 

 a meglévő és tervezett főút és gyűjtőút hálózat elemeit 

 a közösségi közlekedés területeit 

 a jelentősebb kerékpárút nyomvonalakat 

 a gyalogosforgalmú területeket 

 a közmű létesítmények közül a víztorony, a vízműkút, a szennyvízátemelő és a gázfogadó 

állomáshelyet 

ZÖLDTERÜLETEK 

Mind a településszerkezeti, mind a szabályozási terv javaslatot tesz a táj értékeinek megtartására, a 

különböző fokozatú védelmekre, a zöldfelületi rendszer hiányzó elemeinek kialakítására. A 

tájszerkezeti ökológiai jellemzőinek javulásához hozzájárul, azt elősegíti a belterületi zöldfelületi 

rendszer fejlesztése is, amely kapcsolatot teremthet a település különböző részei között. A meglévő, 

megmaradó közparkok mellett új zöldterületek alakítandók ki a belterület észak-nyugati részén, a 

lakóterülethez kapcsolódóan. 



ERDŐTERÜLETEK 

Az erdőterületek nagyságának és területi arányának növelése (táj- és településképi, illetve 

környezetvédelmi okokból), valamint övezeti tagolása –közjóléti és védelmi rendeltetésű erdőkre – 

tervezett. A hatályos tervekben jelentősebb fejlesztések, szerepelnek az igazgatási terület északi 

részén, a tervezett települési elkerülő út régi nyomvonala mentén. A nyomvonal változás 

következtében az erdőfejlesztések szánt területek mérete minimalizálódott. További fejlesztések a 

vasút mentén jelentkeznek. Ezen területek jelenlegi használat szerint is erdők. 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Az általános mezőgazdasági területek közül a szántóterületek nagysága és területi aránya – a túlzott 

erdőterület fejlesztések visszaszorítása és a kötelező szőlőjelölés megszűnése miatt – nő. A 

gyepterületek aránya csökken, az erdőfejlesztések következtében. A kertgazdasági területek 

nagysága és aránya – a pusztaszentgyörgyi út két oldalán tervezett kertgazdasági területek 

visszavonásával – nem változik. 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

E területfelhasználásba a folyó- és állóvizek medre és parti sávja tartozik, nagysága nem változik. 

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt – az 

alábbi területeket: 

 a működő és lezárt temetők (Kt): a belterület keleti határában a meglévő temető bővítése 

tervezett. 

 Idegenforgalmi fogadóhelye (Ki): a Kék-tó kemping területének eddig be nem épített és a 

továbbiakban sem beépítésre szánt része tartozik ide. 

1.2. TÁJRENDEZÉS ÉS TERMÉSZETVÉDELEM 

1.2.1. Tájhasználat, tájszerkezet 

Mivel a táji, természeti értékekben gazdag területek is túlnyomórészt mezőgazdasági hasznosítás 

alatt állnak, így a tájrendezési javaslatok elsősorban a mezőgazdasági területek rendezésére, 

fejlesztésére, a sajátosságoknak, adottságoknak megfelelő differenciált mezőgazdasági övezeti 

rendszer megfogalmazására irányulnak. A tájrendezési javaslatok, ill. a külterület-szabályozás célja a 

táji, természeti értékek, a termelési hagyományok figyelembe vétele mellett a föld rendeltetésszerű 

használatának biztosítása. A közigazgatási terület nagy része kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetébe tartozik, ami egyrészről adottság szinten, másrészről a célszerűség szintjén 

meghatározza a tájhasználatot. Mivel a cél, hogy a jelenlegi tájhasználat a jövőben is megmaradjon, 

ehhez a termőföld védelme alapvető. A termőföldet művelési ágának megfelelően kell hasznosítani. 

Mivel a terület széleróziónak kitett, ezért törekedni kell a véderdősávok telepítésére, utak fasorokkal 

történő szegélyezésére, talajkímélő technológiák alkalmazására, a megfelelő művelési ág, és 

növényszerkezet megválasztására, kis adagokban történő öntözésre. Egyéb új erdők, erdősávok 

telepítése elsősorban a dűlő utak mentén, a tanyák, majorok körül indokolt. A vízfolyások tájba 

illesztése, a vízminőség védelme érdekében a vízfolyások mentén tájfásítás, környezetükben 



természetkímélő gazdálkodás folytatása, valamint szigorú környezetvédelmi előírások 

megfogalmazása javasolt. A javasolt védő erdősávok helyét a szerkezeti tervlap tartalmazza. A 

telepítésre ajánlott fafajok kizárólag a tájra jellemző, a termőhelynek megfelelő, őshonos fa-, cserje- 

és vadgyümölcs fajok lehetnek, lehetőleg többszintes állomány kialakítása javasolt. A véderdősávokat 

szaktervezővel kell megterveztetni. 

1.2.2. Természetvédelem 

A közigazgatási terület természeti értékeinek megőrzését többféle védelmi kategória is szolgálja. 

Ebből adódóan a különböző védettségi kategóriákkal jelölt területek sok esetben fedik egymást. Ezek 

az átfedések alkalmanként kérdésessé teszik a védelmi státuszt (pl. helyi védettek egyben 

Natura2000 területek is). A településszerkezeti terv tartalmazza a különböző védelem alatt álló 

területek lehatárolását. A területhasználatkor a természet védelme érdekében a védelem módját 

meghatározó jogi hátteret maradéktalanul figyelembe kell venni. Ahol a helyi védelem már nem 

indokolt - mivel országos vagy nemzetközi státuszú a terület, és a helyi védelem nem fogalmaz meg 

konkrétabb kezelési vagy használati szabályokat – a helyi védelem indokoltságát felül kell vizsgálni. 

1.3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

Az utcafásítás a belterületi zöldfelületi rendszer hálózati eleme. Az utcakép egyöntetűsége érdekében 

törekedni kell az utcák egyöntetű, azonos fafajjal történő fásítására.  A belterületi zöldfelületi 

rendszer területi elemei részben az intézményekhez kapcsolódnak. Területi zöldfelületi elem még a 

településen belül található közparkok. A zöldfelületi rendszer szempontjából leglényegesebb déli 

terület erdőtömbjei, és a városi, illetve a Natura2000 területek közötti összeköttetések megléte és 

fenntartása. A fejlesztésre érdemes „történeti városmag” zöldfelületi jellegének erősítése szükséges, 

amelyeket össze kell kapcsolni a rekreációs zóna területével. Esztétikailag a védett park, az egyes idős 

fák emelhetők ki, azonban a zöldterület közösségi használata jelenleg korlátozott. A jövőben a 

kastélypark közösségi használatát lehetőség szerint lehetővé kellene tenni.  

A meglévő zöldfelületi elemek minőségi fejlesztése több irányú is lehet, egyes esetekben a fenntartás 

színvonalát kellene emelni, más esetekben a használati érték növelés érdekében a növényállomány 

összetételén, szerkezetén változtatni. A történeti településrészen levő idős fák ápolása nagyon fontos 

lenne.  

Javasolható az új temető fásítása, a Fő téren a zöldfelületek mellett komplex (buszváró és egyéb 

épületek látványa) fejlesztése. 

1.4. AZ ÖRÖKSÉGVÉDELEM 

Lengyeltóti a Balatontól délre, a Külső-Somogyi dombság területén található 4000 lakosú város, 

földrajzi formáját északi részét a Nagyberek mocsaras területei, déli részét a nagyjából É-D-i irányú 

dombhátak és a köztük végighúzódó völgyek, patakok határozzák meg, kiterjedt külterülettel. 

A török hódoltságot átvészelt és mindvégig lakott települést elmagyarosodó szláv eredetű nép lakta, 

majd a XIX. század elején németek is otthonra találtak itt. 

A település épületei a térségre jellemző építészeti kultúra formajegyeit hordozzák. A XVIII-XIX. század 

első felében a dombhátakra települt részeket két illetve három osztatú házak alkották. A 

lakóépületekkel egy vonalba helyezett gazdasági funkciót jellemezte az akkori beépítést. 



A XIX. sz. második felében még uralkodó a két-három osztatú lakóház, de ekkor többségében már a 

középen elhelyezkedő bejárattal egy merőleges tömeggel egészült ki. A kezdetben kódisállás tömege 

folyamatosan zárttá vált, amellyel a kastélyok, kúriák mintáit idézték. 

A XIX. század végén az egyre polgárosodó mezőváros korábbi lakóépületei a városiasodás jegyében az 

utcával párhuzamos gerincű tömeggel – hajlított ház – bővülnek és a jelentősebb utak mentén, 

lépésről-lépésre zártsorú – hézagosan zártsorú – kisvárosi épületté alakulnak. 

Ezzel kezdődik a település népi építészetének döntő átalakulása, amely a XX. század elején zárul. 

A XX. sz. első felében jelennek meg azok, a városban ma is meghatározó szerepet játszó lakóépületek, 

amelyek jellegzetes formájukkal újból helyi, egyedi jelleget adtak a településnek. 

A fenti folyamatok egy kertvárosias jellegű villatípus kibontakozását is elindítják a településen. E 

centrális alaprajzi szervezésű kispolgári családiházzal, tovább gazdagodott az épületek formavilága, a 

település építészeti kultúrája. 

Lengyeltóti örökségi értékei: 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások során, a 

város belterületén: 4, a külterületen 13 lelőhelyre utaló adatot gyűjtöttünk, ezek mind ismertek 

(nyilvántartottak), azonban több esetben szükséges a  helyszíni pontosítás. 

1. Lengyeltóti  - Római katolikus templom   Közhiteles nyilvántartási száma: 27011 

1/a. Lengyeltóti  - Római katolikus templom környéke  Közhiteles nyilvántartási száma: 27011 

2. Lengyeltóti - Pusztaberény-Berény-Rice Közhiteles nyilvántartási száma: 30403 

3. Lengyeltóti - Kossuth utcától nyugatra Közhiteles nyilvántartási száma: 31046 

4. Lengyeltóti - Rice puszta Közhiteles nyilvántartási száma: 69879 

5. Lengyeltóti - Kert u. Közhiteles nyilvántartási száma: 47458, 47611 

6. Lengyeltóti -  Nagytatár-vár Közhiteles nyilvántartási száma: 47471 

7. Lengyeltóti - Kossuth utca nyugati szakasza Közhiteles nyilvántartási száma: 47497+47516 

8. Lengyeltóti - Gyógyszertár Közhiteles nyilvántartási száma:47498 

9. Lengyeltóti  -Pusztaberény  Állami Gazdaság I. Közhiteles nyilvántartási száma: 47501 

10. Lengyeltóti - Rekesz Közhiteles nyilvántartási száma: 47534 

11. Lengyeltóti - Pusztaberény  Állami Gazdaság I. Közhiteles nyilvántartási száma: 47521 

12. Lengyeltóti  - Mohácsi szőlők Közhiteles nyilvántartási száma: 47526 

13. Lengyeltóti  -Pusztaszentgyörgy - temető Közhiteles nyilvántartási száma: 47532 

14. Lengyeltóti  - Alsó - Zsigmond dűlő Közhiteles nyilvántartási száma: 47534 

15. Lengyeltóti 19 - Mohácsi hegy 1.lh. Közhiteles nyilvántartási száma: 49231 

16. Lengyeltóti  - Mohácsi hegy 2.lh. Közhiteles nyilvántartási száma: 49232 

 
 



 
Műemléki nyilvántartásban szerepel: 
 

 

 

Helyi védelem: 
 
Mind Lengyeltóti településrendezési terveinek készítésekor (2003), mind jelen felülvizsgálatakor 
készült örökségvédelmi hatástanulmány, mely meghatározta a település épített örökségének védett 
illetve védelemre javasolt elemeit. A település helyi építési szabályzatában nem rögzítette a védett 
épületekre, területekre vonatkozó követelményeit, azt önálló renedeletben javasolt megalkotni. E 
rendelet nem született meg. Ennek ellenére a védett épületekkel kapcsolatos követelményeket 
továbbra is önálló rendeletben javasolt megállapítani. A településrendezési tervek a helyi védelemre 
javasolt elemeket tájékoztatólag ábrázolják az alábbiak szerint: 
 
Helyi védelemre javasolt épületek( HV ) 

sor utca, házszám Helyrajzi szám funkció 

1.  József Attila u. 18. 18/3 Volt általános iskola 

2.  Templom tér 19 Kálvária 

3.  József Attila u.7-9. 23 Plébánia 

4.  Petőfi S. u. 7. 24 Lakóház 

5.  temető 066/2 Temetői keresztek 

6.  Ady E. u. 11. 119 Lakóház 

7.  Ady E. u. 13. 120 Lakóház 

8.  közterület 143 Kereszt 

9.  Csokonai u. 6/a 155 Lakóház, üzlet 

10.  Csokonai u.4. 156 Lakóház 

11.  Rákóczi u. 7. 161 Lakóház 

12.  Rákóczi u. 11. 163/1 Lakóház 

13.  Rákóczi u. 13. 164 Lakóház 

14.  Rákóczi u. 15. 165 Lakóház 

15.  Rákóczi u. 19. 167 Lakóház 

16.  közterület 174 Kereszt 

17.  Bem J. u. 11. 232 Lakóház 

Azonosít

ó 

Törzss

zám 
megnevezése cím hrsz. környezet 

7990, 
12503,12
504,1250
5,15119, 

15120 

9838 

Volt kastély, 
(istálló, 
magtár, major, 
park) 

Pusztaberény 0225/1 
0222, 0224, 0225/2,/3, 0226, 0228, 
0229, 0247, 0246, 0239, 0238, 0237, 
0234, 0233, 0232, 0231 

7989 4436 

Római 

katolikus 

templom 

Templom tér 

József Attila u. 

20. 

19 

15, 17,18/3, 20, 21/1, 21/2, 22, 23, 

28, 143, 144, 339/11, /13, 340/2, 

341, 342,343, 344, 345 

7988 

17865 
9880 

Zichy-kastély, 

és a kastély 

parkja 

Rákóczi u. 5. 
220/4 

220/3 

175/1, 169, 221/1, /2, 222, 223, 232, 

250/2, /4, 254, 273, 1165, 1166/1, 

1166/2, 1167, 1168, 213/12, /13, 

/14, 2 



18.  Zrínyi u. 1. 236 Múzeum 

19.  Zrínyi u. 3. 237 Óvoda 

20.  Fonyódi u. 36 292/10 Kereszt 

21.  Zrínyi u. 2. 367 Városháza 

22.  Zrínyi u. 4. 369 Lakóház 

23.  Zrínyi u. 6. 372/2 Ált. isk. diákotthon 

24.  Kaposvári út 6. 450 Lakóház 

25.  közterület 469 Nepomuki Szent János szobra 

26.  közterület 528 Kereszt 

27.  Kossuth L. u. 42 525 Lakóház és nyárikonyha 

28.  Kossuth L. u. 49 625 Lakóház 

29.  Batthány-tér 954 Kereszt 

30.  Fonyódi u. 69. 1055 Lakóház 

31.  Nagytatárvár 3094/1 Kereszt 

32.  külterület 05/5 Kereszt 

33.  külterület 0179/4 Kereszt 

34.  Csokonai u. 5. 361 Családsegítő 

35.  Csokonai u. 8/A 152 Lakóház 

36.  Csokonai u. 14. 149 Lakóház 

37.  Petőfi u. 13a,b 27 Lakóház 

38.  Petőfi u. 26. 129 Lakóház 

39.  Petőfi u. 35. 43/1 Lakóház 

40.  Kossuth u. 67. 644 Lakóház 

41.  Rákóczi u. 0109 Víztorony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5. KÖZLEKEDÉS 

1.5.1. Közúthálózat 

A település meglévő úthálózatában a 6701-es összekötő út tervezett új átkelési szakasza jelentős 

módosulást hoz. Egyrészt tehermentesíti a város központi területének úthálózatát, másrészt javítja a 

nyugati lakóterület közlekedési viszonyait. Vonalvezetésére két változat merült fel, a területrendezési 

terv a nyugati területet harántoló, a településrendezési pedig a teljes lakott területet elkerülő 

nyomvonalat tartalmaz. Jelen terv az előbbi változatot veszi át abból a meggondolásból, hogy az jóval 

rövidebb, a belső terület átmenő forgalmát hatékonyabban csökkenti, megvalósításának jobb az 

érték-költség aránya is. 

Az igazgatási terület közúthálózata az alábbi kategóriákból tevődik össze: 

 külterületen, rövid szakaszon húzódó gyorsforgalmi út (M7 autópálya) 

 külterületi összekötő út és bekötő utak, belterületi gyűjtőutak 

 külterületi egyéb (mezőgazdasági, szerviz, kerékpár-) utak, belterületen a mellékutak közül a 

lakó-, kiszolgáló és kerékpár- valamint gyalogutak. 

A belterületi forgalomcsillapítás hálózati feltétele, hogy a lakóterületen ne legyen egy km2-nél 

nagyobb olyan rész, amelynek oldalain nem haladnak forgalmi elsőbbséggel rendelkező utak. Ennek 

megfelelően az állami mellékutakon kívül a terv az arra alkalmas önkormányzati tulajdonú utakat is 

gyűjtőutaknak jelöli ki. A teljes gyűjtőúthálózat tagjai: 

 6701 út új átkelési szakasza (Táncsics M. utcával párhuzamosan) 

 6701 út meglévő átkelési szakasza: Kaposvári, Zrínyi, Fonyódi utak 

 6711 út átkelési szak. :Csokonai, Rákóczi út 

 Gyugy, Somogymeggyes felé tervezett új mellékút 

 6708 út átk. szak.: Kossuth L. u. 

 67115 út átk. szak.:  Csokonai u. 

 67135 út Bajcsy-Zsilinszky u. 

 Mamocsi út 

 Petőfi u. 

 Zsigmondi u. – Kórház köz – Gábor Á. u. 

Az utak keresztmetszeti kialakításának mintáit a helyi építési szabályzat  tartalmazza. 

1.5.2. Közúti csomópontok 

A község igazgatási területén szintbeni, jelzőlámpás forgalomirányítás nélküli körforgalom, 

egyenrangú vagy fölé-alárendeléssel szabályozott csomópont található. Az autópálya településre eső 

szakaszán mezőgazdasági út külön szintű keresztezése épült. 

Fontosabb csomópontok: 

 Zrínyi és Rákóczi utcák körforgalma. Műszaki terv készült. 

 6701 út új szakasza és Kossuth L. u. körforgalma 



1.5.3. Kerékpáros közlekedés 

Az országos törzshálózat részét képező kerékpárutat a rendezési terv a 6708 út és a 6701 út déli 

szakasza mentén jelöli ki. 

Települési és környéki kerékpárút halad a 6701 út északi szakaszain, a 6711 úton, a 67115 út Sandi-

pusztáig tartó szakaszán és ettől észak felé a Gyugyra vezető úton, majd a boglári útig valamint a 

Kórház és Gábor Á. utcán. 

Az említett kerékpárutak döntően a szabadidős célú kerékpározást szolgálják. A motoros és 

kerékpáros forgalom nagysága, az úton engedélyezett haladási sebesség valamint az út környezete 

alapján a kerékpárforgalmi létesítmények közül az alább fajták célszerűek: 

 önálló kerékpárút a 6701 út  külterületi és belterületi tervezett, a 6711 út külterületi 

szakaszán; 

 a közutaktól függetlenül vezetett szakaszokon 

 megépült a 67115 úton Sandi-pusztáig  

 kerékpársáv létesítendő a Zrínyi és Rákóczi utcákon  

 a Fonyódi út belterületi szakaszán elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút létesült, amely 

addig alkalmazható, amíg a kerékpárforgalom meg nem növekszik 

 a többi, kis forgalmú úton a kerékpárosok a motoros forgalommal azonos útpályát 

használhatják azok megfelelő burkolatállapota esetén. 

 

1.6. KÖZMŰELLÁTÁS 

Lengyeltóti mind a víziközművek (ivóvíz, szennyvíz, csapadékvíz), mind az energia közművek 

vonatkozásában alapvetően ellátottnak tekinthető. Az egyes műtárgyak és jelentősebb vezetékek 

helyét a szerkezeti terv jelöli. 

A közműfejlesztések volumenével kapcsolatban az alábbi iránymutatások a mérvadóak: 

 Általánosságban megállapítható, hogy a település lélekszáma nem növekszik (csökkenő 

tendenciát mutat), ezért a településszerkezeti tervben jelölt fejlesztések a jelenlegi közmű 

kapacitás bővítését várhatóan nem teszik szükségessé. 

 A gazdasági területek, ezen belül a kereskedelmi és szolgáltató gazdasági területek beépítése 

a jelenlegi közmű kapacitás növelését nem indokolja, de a meglévő hálózat bővítésével 

számolni kell. 

 Vizsgálni kell a megújuló energiák – környezetkímélő, tiszta energiaforrások – kiaknázására 

vonatkozó átfogó jellegű tanulmány elkészítésének szükségességét, melynek mind a 

termálhő és biomassza, mind a napenergia hasznosításának városépítészeti kérdéseire is ki 

kell térni.  

 

1.7. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

Lengyeltóti Város településfejlesztési településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési 



eszközökről, valamint egyes településrendezés sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: 2012. évi Kormányrendelet) szerint készül. 

Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos településrendezési és 

építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet és a többször módosított, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.), valamint az egyes 

tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a 

település egészére készülő településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv” 

esetén minden esetben környezeti vizsgálat készítése szükséges. 

 

Lengyeltóti településrendezési eszközei módosításához elkészült a környezetalakítási és 

környezetvédelmi munkarészhez szükséges mellékelt környezeti értékelés.  

A környezeti hatások értékelését a meglévő, a települési környezet minőségét, állapotát befolyásoló 

környezethasználatok feltárásával, elemzésével történt.  

Az értékelés során az alábbi környezethasználatok kerültek figyelembevételre: 

 A talaj és a vizek védelme 
 A levegőminőség védelme 
 Hulladékgazdálkodás 
 Zaj elleni védelem 
 Települési és épített környezet, kulturális örökség védelme 
 Táj- és természetvédelem 

 

Célirányosan rögzítetésre került környezeti elemenként, szakterületenként a követelményeket, 

elvárásokat, melyek a környezethasználat minősítésén túl a szabályozási terv kialakítását és a helyi 

építési szabályzat kereteit határozták meg.  

A területfejlesztés, területrendezés várható hatásainak, a fejlesztési irányok összegzése megtörtént. 

Külön javaslatot tartalmaz a településrendezési tervekhez kapcsolódó egyéb önkormányzati 

intézkedésekre, melyek a települési környezetminőségnek a javítását eredményezhetik. 

Összefoglalóan megállapítható, hogy Lengyeltóti településrendezési eszközeinek módosítása segíti a 

település fenntartható fejlődését, a kedvező környezeti helyzetének megtartását és hosszútávon 

biztosítja a környezet védelmét. 

A településrendezési eszközök módosítása nem veszélyezteti a környezeti elemeket és 

biztosíthatók a jelentős környezeti hatótényezők elleni védelem. 

 

 

  



1.8. VÉDŐTERÜLETEK ÉS VÉDŐSÁVOK 

Lengyeltóti települést az infrastrukturális elemek védősávjain kívül másjogszabály által 

meghatározott védőterület nem érinti. 

 



1.9. KORLÁTOZÁSOK 

Lengyeltóti elhelyezkedése és szerepe miatt különleges korlátozó elemekkel nem rendelkezik, így 
csak általános területrendezési tervekben meghatározott korlátok befolyásolják a fejlesztések 
irányát. 
 
A településszerkezeti terv jelöli a különböző jogszabályokban és a helyi előírások által 
megfogalmazott korlátozó elemeket, melyek közül kiemelkedő jelentőségű: 

 a nemzeti ökológiai hálózat magterülete 
 a nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
 a nemzeti ökológiai hálózatpufferterület 
 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
 térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
 a műemléki környezet határa 
 a régészeti lelőhelyek határa 
 natura 2000 határa 
 helyi természetvédelmi terület határa 
 nyersanyag lelőhely határa 
 bányatelek határa 



 



Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017. (I.12.) határozatának 3. melléklete 

2. VÁLTOZÁSOK (BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK) 
A jelenleg hatályos településrendezési tervek 2004-ben lettek jóváhagyva, amiket azóta több ízben is 

módosultak. Jelen módosítást a jogszabályváltozások mellett a kedvező gazdasági feltételek 

kialakulása idézte elő, ami a település szerkezetében átalakulást eredményez. 

A hatályos településszerkezethez képest tervezett változások: 

 a lakóterületek vonatkozásában: 
o a tervezett kertvárosias lakóterületek mérete csökken a belterület keleti határán a 

Gyugyi út alatt  

o az elkerülő út új nyomvonala mentén megszűnnek a tervezett kertvárosias 

lakóterület fejlesztési területek 

o a Fonyódi út mentén a belterület északi végében a falusias lakóterület bővítés 

megszűnik 

o a Kossuth L. utca déli részén lévő falusias lakóterület határa pontosításra kerül az itt 

megszűnő elkerülő út nyomvonala miatt 

 a vegyes területek vonatkozásában: 
o az elkerülő út új nyomvonala mentén a Kossuth L. utca mindkét oldalán és a 

tervezett kelet nyugat irányú összekötőút déli oldalán kerül kijelölésre 

településközponti vegyes területfejlesztés 

o  a tűzoltó utca alján a keleti oldalon bővül a településközponti vegyes terület 

 különleges területek vonatkozásában 
o a külterületen elszórtan megjelenő majorok és telepek különleges mezőgazdasági 

üzemi terület övezetbe kerülnek 

o e belterület déli részén a különleges szolgáltató terület bővül. 

 a gazdasági területek vonatkozásában: 
o a belterület keleti határán a Balatonboglári úttól délre meglévő ipari és 

mezőgazdasági területen tervezett fejlesztés. 

o a Petőfi Sándor utca északi végén a hatályos tervben lakóterület fejlesztésnek jelölt 

ingatlanokon gazdasági terület bővítése. 

o a Fonyódi út keleti oldalán húzódó lakótelkek mögötti meglévő gazdasági területhez 

kapcsolódó fejlesztés. 

o az tervezett új észak-déli tengelyű elkerülő út által feltárt új területek az elkerülő út 

mentén belterület északi, középső és déli részén. 

o a vasútállomás mögött a meglévő gazdasági terület kibővítése. 

 a közlekedési terület vonatkozásában: 
o az elkerülő út nyomvonala megváltozik 

o a Kossuth L. utcától északra további két kelet nyugat irányú összekötőút kerül 

kialakításra 

o a belterülettől keletre a Balatonboglári és a Gyugyi út összekötése is fejlesztési 

szándék 



o kerékpárút hálózat bővítésre kerül 

 a zöldterületek vonatkozásában: 
o a belterület észak-nyugati részén, a lakóterület északi részén valósulhat meg 

zöldterületfejlesztés 

 az erdőterület vonatkozásában: 
o belterületen az elkerülő út új nyomvonala mentén kijelölt gazdasági funkciók és a 

meglévő lakófunkció elválasztására kerül véderdő kijelölésre. 

o külterületen azok a területek kerülnek erdő övezetbe, melyek a hatályos terven nem 

erdőként szerepelnek, azonban a használatuk azt indokolja. Ilyen területek a vasút 

mentén és a település déli részén találhatók. 

 a mezőgazdasági területek  vonatkozásában: 
o az elkerülő út nyomvonalának áthelyezésével a tervezett véderdők a használatuk 

szerint mezőgazdasági területbe kerülnek 

o kötelező szőlőjelölés megszűnése következtében ezen területek általános 

mezőgazdasági területbe kerülnek 

 a beépítésre nem szánt különleges területek  vonatkozásában 
o a Kék-tó kemping területének egy része beépítésre nem szánt övezetbe kerül. 

o a temetők is mind beépítésre nem szánt övezetbe kerülnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017. (I.12.) határozatának 4. melléklete 
 

3. TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

terület-felhasználás meglévő 

(ha) 

tervezett 

(ha) 

Összesen 

Kisvárosias lakóterület 2,0 0 2 

Kertvárosias lakóterület 83,1 2,4 85,5 

Falusias lakóterület 94,6 2,3 96,9 

Településközpont vegyes terület 26,6 2,5 29,1 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 33,6 46,3 79,9 

Ipari terület 12,6 19,1 31,7 

Beépítésre szánt különleges terület 54,7 7,8 62,5 

Beépítésre nem szánt különleges terület 5,9 15,3 21,2 

Természetközeli terület 10,0 0 10 

Általános mezőgazdasági terület 2834,2 0 2834,2 

Kertes mezőgazdasági terület 127,2 30,4 157,6 

Erdőterület 480,3 0 480,3 

Zöldterület 6,1 2,5 8,6 

Vízgazdálkodási terület 57,8 0 57,8 

 

 
 
 
 

Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017. (I.12.) határozatának 5. melléklete 

4. TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
Lengyeltóti új településszerkezeti terve a területrendezési tervek elhatározásaival összhangban van. 

A terv figyelembe veszi az országos, és kiemelt üdülőterületi szándékokat. A város tervezett 

településszerkezete az országos és a Btv. övezetei és előírásai figyelembe vételével került 

kialakításra. A szerkezeti terv ábrázolja az övezeteket pontosítva. 

  



Lengyeltóti Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2/2017. (I.12.) határozatának 6. melléklete 

5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
A Településszerkezeti terv felülvizsgálata során újonnan beépítésre szánt terület kijelölésére sor 

kerül. A biológiai aktivitásérték egyensúlyának szinten tartásáról gondoskodni kell. A biológiai 

aktivitásérték változását a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) 

ÖTM rendeletben foglaltak szerint számoltuk.  
 

JELENLEGI ÁLLAPOT:  299,89 
 

TERVEZETT ÁLLAPOT:  322,98 
 

A biológiai aktivitásérték számítás eredménye azt mutatja, hogy a változás utáni állapot 

aktivitásértéke jelentősen meghaladja a változás előtti állapotot, az aktív területek aránya jelentősen 

nő. 

 

 

 


