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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

 

Lengyeltóti a Dél Dunántúli régióban, 
Somogy megyében, a Fonyódi 
járásban, a Balaton Déli részén, 
Fonyódtól 12 km-re délkeletre fekvő 
3083 fő állandó lakosú település.  

A Fonyódi járás a járások 1983-as 
megszüntetése előtt is létezett, 
ugyanezen a néven.  

Somogy megye 9 járása - Barcsi, Csurgói, Fonyódi, 
Kaposvári, Marcali, Nagyatádi, Siófoki, Tabi 
járások közül – a fonyódi járás mely balatoni 
kapcsolattal rendelkezik valamint két 
főközlekedési útvonal az M7-es illetve 67-es utak 
is keresztezik. 

Lengyeltóti a Fonyódi járás 4. kisvárosa Fonyód, 
Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonlelle 
mellett. A járás további illetékességi területei: 
Buzsák, Gamás, Gyugy, Hács, Karád, Kisberény, 
Látrány, Ordacsehi, Öreglak, Pamuk, 
Somogybabod, Somogytúr, Somogyvámos, 
Somogyvár, Szőlősgyörök és Visz. 

Északról Fonyód, északkeletről Ordacsehi, keletről 
Szőlősgyörök és Gyugy, délkeletről Hács, délről 
Kisberény, dél-nyugatról Öreglak, nyugatról Buzsák 
határolja a várost.  

A település területe 39,57 km² népsűrűsége 83,27 
fő/km². 2014. január 1-n 3 082 fő élt itt. 

Lengyeltóti észak-déli irányú, illetve a nagyobb 
gazdasági központok felőli elérhetősége kifejezetten 
jó, bár pont Kaposvár elérhetősége csak közepesnek 
tekinthető. Akadályozott viszont a kelet-nyugati 
irányú térségi elérhetőség, pont az előző 

bekezdésekben említett felszín-morfológiai adottságokból kifolyólag hiányzó közlekedési kapcsolatok 
miatt. 



Lengyeltótiról a legközelebb elérhető Balaton-parti települések Fonyód (12 km), Balatonboglár (14,5 
km) és Balatonlelle (17,5 km), míg a megyeszékhely Kaposvár négyszámjegyű közúton már 42 km, míg 
a legközelebbi kétszámjegyű 67-es számú főúton, már 77 km, mivel az észak-déli dombvonulatok miatt 
lényegében hiányoznak a kelet-nyugati irányú közvetlen összeköttetései a Balatontól délre fekvő 
településeknek.  

Az autópályán elérhető legközelebbi megyei jogú városok Nagykanizsa (72,5 km), illetve 
Székesfehérvár (100 km). Budapest 158 km, ami viszont 8 km híján csak másfél óra, így elérhetősége 
jónak mondható. A szomszédos országok fővárosai közül Zágráb 202 km, Ljubljana 321 km. 

A település vasúti összeköttetéssel is rendelkezik, az időnként bizonytalan sorsú Fonyód-Kaposvár 
vonal Fonyód utáni első megállóhelye. Napi 10 vonatpár segíti a település jó elérhetőségét. Fonyód 
vonaton 15 perc, Kaposvár sebesvonattal 60 perc, személyvonattal mintegy 90 perc alatt érhető el. 

A legközelebbi regionális repülőtér Sármellék a megyeszékhellyel közel azonos távolságra, de nyugati 
irányban fekszik (47 km). Említést érdemel még Siófok Kiliti repülőtér, ami viszont már 57 km-re 
fekszik. 

 

Lengyeltóti és térségének közlekedési elérhetőségei - Forrás: TeIR térképi adatbázisa 

 

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG 

RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ 

ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA  

 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó 
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a 
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az ágazati és a 
kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára.  



Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 

Cél a kiemelkedő táji értékeket képviselő térségek, kultúrtájak értékőrző fejlesztése, a táji értékeikben 
rejlő potenciál kibontakoztatása és az egyedi karakterükre építő térség integrált kezelése. 

Beavatkozási területek:  
 a táji értékekre és a tájkarakterre alapozott térségfejlesztés, 
 a térségek sajátos gazdasági profillal történő fejlesztése (pl.: a kultúrtájak és a turisztikai 

térségek fenntartható fejlesztése), 
 a Balaton és térsége programalapú fejlesztése, egységes keretben történő kezelése. 

A Balaton-térség fejlesztése 
A Balaton-térség hazánk egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai egységet 
is alkot, ahol a társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagy mértékben a környezeti 
tényezőktől függnek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei, valamint az 
ezekre épülő idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló fejlesztési célokra 
igényt tartó térségévé teszik, így a területfejlesztés is egyik legfontosabb feladatának tekinti a térség 
környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható fejlesztésének, az értékek megőrzésének 
biztosítását. A térség olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható 
meg. Turisztikai, mezőgazdasági bevételei révén a nemzetgazdaság jelentős tényezője. Bár nem önálló 
tervezési-statisztikai területi egység, az egységes tervezés és támogatáspolitika igénye és szüksége itt a 
legerősebb az országban. A mindenkori fejlesztésnek a még meglevő táji, kulturális és természeti 
adottságokat tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. A Balaton-térség fejlesztésének alapvető 
célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálat 
diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, valamint az érintett számos 
szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon 
versenyképes Balaton térség jöjjön létre. 

Különleges agglomerálódó várostérséget alkotnak a Balaton körüli települések. Az itteni települési- és 
üdülőterületek további, káros összenövésének már szigorú területrendezési szabályozás is próbál gátat 
vetni, de a fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton menti beépítések fokozására ösztönözni a helyi 
szereplőket és a befektetőket. Az összenövés nem csak környezeti szempontból rendkívül káros, de a 
térség fő erőforrását képező turisztikai vonzerőt is felemésztheti. A Balaton-parti városhalmaz 
ugyanakkor rendkívül hasonló gazdasági, társadalmi és környezeti eredetű településfejlesztési, 
településszerkezeti problémákkal és lehetőségekkel rendelkezik, ezért egységes kezelése és a 
települések fejlesztési együttműködése elengedhetetlen. 

Fejlesztéspolitikai feladatok: 
 A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire épített 

új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása.  
 A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, ennek 

érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése. 
 Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg differenciált 

tervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, 
nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok 
gasztronómia stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és 
„értékesítése” a parttól távolabbi településeken. 



 A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának 
megóvása és további javítása, a vízszint ingadozásból fakadó problémák mérséklése, a Balaton-
part terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő és élettelen természeti 
értékeinek megőrzése. 

 A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az 
eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). 

 Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken új 
funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági tevékenységek, országos 
közigazgatási, közszolgáltatási funkciók). 

 A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő 
gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. 

 A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. 
 Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer 

megteremtése. 
 Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés a 

Balaton városgyűrűjében. 
 A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. 
 A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, építkezések 

leállítása, az eredeti állapot visszaállítása. 
 A Balaton-térség háttér településeinek fejlesztése. 

 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési Koncepció 2020-ig 

 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területe - Forrás: 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0051_Magyarorszag_idegenforgalmi_regioi/ch07.html 



A Balaton és térsége (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) hazánk olyan európai jelentőségű természeti 
értéke, amely nem csak természeti és kultúrtörténeti, de nemzetgazdasági jelentőséggel is bír. A 
dokumentum célja az Európai Unió 7 éves költségvetési és tervezési időszakához is igazodó, a Balaton 
kiemelt térség 2020-ig tartó időszakára vonatkozó területfejlesztési koncepció meghatározása. A 
koncepció kijelöli mindazon fejlesztési irányokat és meghatározza azokat a célokat, melyek elérése 
kívánatos az elkövetkezendő programozási időszakokban. A koncepció kellő alapot nyújt jövőbeni 
fejlesztési stratégiák és azokra alapozott konkrét döntések meghozatalához, így a Balaton régió 
érdekeinek a regionális és az ágazati szakpolitikákban, programokban való érvényesítésének. Továbbá 
iránymutatást nyújt a régió preferált fejlesztési irányairól a köz- és magánszféra számára. 

A koncepció fókuszáltan a térség egységes természetföldrajzi adottságaiból következő elsősorban 
gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási, valamint környezetvédelmi célkitűzéseket, eszközöket fogalmaz 
meg. 

Lengyeltótival kapcsolatban az alábbi célok fogalmazódtak meg: 

A helyi mezőgazdaság húzóágazata elsősorban a növény-, azon belül a szőlő- és gyümölcstermesztés. 
Az ebben rejlő lehetőségek (termesztés, és a termékek feldolgozása, kereskedelme-; a Balaton-part, 
mint felvevőpiac, illetve távolabbi piacok) kiaknázása mindenképpen potenciális gazdaság-
diverzifikációs esély a térség számára. A feldolgozás során törekedni kell a minél nagyobb hozzáadott 
értékű termékek kínálatára (így pl. konzervipar fejlesztésére), illetve a helyi, táji sajátosságként 
eladható élelmiszeripari termékek (lekvár, befőtt, stb.) előállítására, utóbbit akár nagyobb szériában is 
megfelelő kereslet esetén. Balatonboglár környékén a szőlészetre települt borászat kiemelkedő. A 
helyi erdőterületekre alapozva az erdőgazdálkodás és a kapcsolódó faipar is megemlíthető. 

A helyi sajátosságként értékesíthető élelmiszeripari termékekhez hasonlóan a kézművesipar is a 
helyben előállított használati- és ajándéktárgyakra fókuszálhat. Tekintettel a térség belső területeinek 
fejletlenségére átlagos környezetterhelésű iparágak, logisztikai szolgáltatások megjelenése illetve 
bővülése is indokolt lehet ám csak a parttól távolabb (pl. Lengyeltóti, Marcali környéke). 

A parttól távolabbi településeken gondot okoz a turisztikai termékek hiánya, vonzásadottságok 
kihasználatlansága. Lehetőségként jelenik meg a part kínálatát kiegészítendő aktív /falusi, horgász, 
vadász, kerékpáros, borturizmus; illetve másik útként az önálló arculat erősítése amennyiben nem a 
parthoz kapcsoljuk a parttól távolabbi településeket – ez esetben falusi és aktív turizmus egymást 
kiegészítő kettőse kerülhet középpontba, de ebben az esetben is legalább kölcsönös ajánlattétel, 
egybefűzött programcsomagok révén kooperálhatna a part és a dombvidék. A halastavak a 
horgászturizmus fejlesztéséhez szolgálhatnak alapul. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy jelen tapasztalatok szerint a turizmusfejlesztés hatékonysága a parttól 
távolabbi településeken erősen kérdőjeles. Fontos a jövőben a programkínálat diverzifikálása 
(sportlehetőségek, koncertek, fesztiválok a vendégkör igényeinek kielégítésére), illetve a turisztikai és 
egyéb szektorok közötti vállalkozási hálózat létrejöttének ösztönzése, melyet azonban nehezít a part és 
a parttól távolabbi települések közti kapcsolatok alacsony intenzitása. Célszerű lenne az 
identitástudatot erősíteni hivatott programok, a lehetőségeket bemutató előadássorozatok 
szervezése. 

Az elsődleges célcsoportot az olyan fiatal, illetve a középkorú, fizetőképes csoportok jelentik, melyek 
aktív életet élnek, saját autóval rendelkeznek (vagy kölcsönzési lehetőséget biztosítani számukra), 



esetleg kisgyermekes családok (oktató jellegű turizmus bemutatva a háztáji állatok etetését-tartását a 
falusi életmódot- ez lehet önállóan helytálló termék vagy a part kínálatát kiegészítő lehetőség.  

Somogy Megye Területfejlesztési programja 

Lengyeltóti jövőbeni fejlődésének irányára nagy hatással van a megyei program, amelynek több 
specifikus célkitűzése is érinti a várost. 

1. Tematikus specifikus cél: A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I 
folyamatok ösztönzése  

A megyében működő vállalkozások, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is, fontos szerepet 
játszanak a megyében a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. Az agrár-jellegből 
adódóan a hagyományokon alapuló zöldség- és gyümölcstermesztés, a kertészeti ágazat növekedését 
(kihasználva a termálvíz-kincset is), jövedelemtermelő képességének javítását célzó, különösen az 
innovatív eszközök, technológiák alkalmazásán alapuló fejlesztések támogatásával ösztönözni kell. 

A modern, környezettudatos életforma terjedésével megjelenő növekvő piaci igényekre reagálva 
fontos a biotermesztés területi nagyságrendjének növelése. Elsősorban Somogy megye adottságaihoz 
és a meglévő tapasztalatokhoz illeszkedő feldolgozóipari ágazatokban (élelmiszeripar, faipar és 
feldolgozás, gépipar, fémmegmunkálás), valamint a szolgáltatások (turisztika, egészségturisztika, 
szűrési rendszerek kialakítása a gyógyítás folyamatában, időskorúaknak nyújtott speciális 
szolgáltatások) területén vannak bővülési lehetőségek. Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti 
kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett erősíteni 
kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is. Horvátország Európai Uniós csatlakozásával új 
lehetőségek nyílnak meg nem csak a gazdaság, de az élet más területein is, melyek kihasználásában 
segítséget kell nyújtani a megye kisvállalkozásainak.  

2. Tematikus specifikus cél: Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek 
fejlesztése 

A hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító alap- és 
középfokú oktatási rendszer kialakítása és gazdaságos működtetése, melyben a tanulók számára mind 
fizikai, mind tartalmi értelemben elérhetővé válnak a korszerű oktatási szolgáltatások a megye 
társadalmi és gazdasági felzárkózásának egyik alappillére. A 2011. évi, a nemzeti köznevelésről szóló 
CXC. tv alapján a köznevelés egyik kiemelt célja, a társadalmi leszakadás csökkentése az oktatás-
nevelés eszközeivel és a tehetséggondozás. Az alapfokú oktatás megfelelő minőségi követelmények 
szerinti megléte támogatja a diákok későbbi eredményességét, és garantálni tudja az alap tudásszint 
elérését. 

3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása 

A helyben megtalálható és hatékonyan, az ökológiai szempontokat is szem előtt tartva fenntartható 
módon kiaknázható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell teremteni a helyi 
termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, 
feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseinek kiépítését. A zöldség- és 
gyümölcstermelés hagyományainak újraélesztését helyi közösségi szinten is szorgalmazni, ösztönözni 
kell. A biotermesztés nagyságrendjét növelni kell. A megye melegvíz-bázisa az intenzív kertészeti 
ágazat fejlesztés mellett jó alapot teremt az önellátó közösségi üvegházi növénytermesztés 



elterjedéséhez is. További cél az önellátó, öngondoskodó helyi közösségek kialakulásának elősegítése 
érdekében a helyi szociális gazdaság megteremtéséhez a keretfeltételek biztosítása, a közösségi alapú 
termelési és felhasználói (fogyasztói) rendszerek elterjedésének ösztönzése. A szociális gazdaság 
feltételeinek megteremtése érdekében kiemelten fontos a piacgazdasági mechanizmusoktól és 
normáktól eltérő, sajátos norma- és eszközrendszer bevezetésének és a közösség számára történő 
elfogadtatásának elősegítése. 

A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése érdekében szükséges a helyi 
és kisebb térségi szintű elosztó, piacszervező funkciókkal rendelkező településeken, különösen a 
hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és 
helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának, megerősödésének 
elősegítése. 

A szociális gazdaságok térnyerését különösen erősíteni kell a helyi ellátást szolgáló élelmiszertermelés 
és feldolgozás (kiemelten az élőmunka igényes zöldség- és gyümölcstermesztés és feldolgozás, 
valamint az állattenyésztés és állati termékek feldolgozása), az erdő- és vadgazdálkodás, az erdei 
termék feldolgozás, továbbá a helyi kézműves tevékenységek és kisipari szolgáltatások terén. 

A helyi közösségi, települési, település csoport szintjén történő önellátásra való törekvés kiemelt 
dimenziója az energiaellátásban való függetlenség elérése. Ennek érdekében cél a helyi szinten 
elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott közösségi szintű 
energiatermelő- és ellátórendszerek elterjedésének ösztönzése, kiegészülve a szükséges technikai, 
technológiai feltételek biztosítását szolgáló háttér szolgáltatói szektor (tervezés, kivitelezés, 
üzemeltetés, karbantartás) térségi szinten történő megerősítésével. 

A helyi termelésen alapuló önellátás biztonságának fokozása érdekében törekedni kell a klímaváltozás 
várható káros következményeinek helyi, térségi szinten elérhető eszközökkel történő megelőzésére, 
mérséklésére. Ennek keretében fontos cél a komplex vízgyűjtő gazdálkodási szemléleten keresztül 
történő, az öntözéses gazdálkodás feltételeit is megteremtő vízrendezés megvalósítása 
(vízkárelhárítás, vízvisszatartás és vízpótlás együttes kezelése). 

4. Tematikus specifikus cél: Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi 
integrációjának elősegítése 

A jövőkép eléréséhez szükséges a helyi közösségek megerősítése. Ehhez javítani szükséges az egyének 
motiváltságát, illetve az emberi kapcsolatok színvonalát. Közösségi szinten segíteni kell a közösségek 
összetartó erejének növelését, a civil aktivitás fokozását. 

Meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy a helyi közösségek beleszólhassanak mikrokörnyezetük 
fejlesztési elképzeléseinek kialakításába. Minél szélesebb területen alkalmazni kell a közösség által 
irányított helyi fejlesztések eszközét, ezáltal megteremtve a lehetőséget a helyi tudás hasznosítására. 

Somogy megye legértékesebb természeti adottságai közé tartoznak az erdők, a felszíni vizek, a védett 
természeti területek. A természeti örökség védelme, megőrzése és megismertetése a külvilággal a 
somogyi emberek közös ügye, mely nagymértékben hozzájárul a helyi és somogyi identitástudat 
erősítéséhez. A helyi természeti értékek közös gondozása, a köréjük épülő programok, esetleges 
hagyományok ápolása, bemutatása elősegíti a helyi közösségek kialakulását, ill. megerősödését. 



A hátrányos-helyzetű társadalmi csoportok integrációjához elsősorban az érintettek képzettségi 
szintjét kell javítani (alapfokú oktatás, kollégiumi rendszer, specializált szakképzési irányok), mely segíti 
a hátrányos-helyzetű rétegek megjelenését a munkaerőpiacon, valamint az elhelyezkedési esélyeinek 
növelését. E mellett erősíteni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát is, melynek ki kell egészülnie 
a kora gyermekkori (bölcsődei, óvodai) nevelés eszközeivel. 

5. Tematikus specifikus cél: Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 
intézményrendszer megerősítése 

A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a 
megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél egyrészt a funkcionális, azaz foglalkoztatási és 
szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való elérhetőségének javítása, másrészt a 
transzeurópai közlekedési hálózati (TEN-T) még hiányzó elemeinek kiépítése (ide értve a már meglévő 
hálózati elemek térségközpontokból történő elérhetőségének javítását is), azaz a térségi/nemzetközi 
kapcsolatok elmélyítése a cél. Ennek érdekében szükség van a közúti- és vasúti infrastruktúrába 
történő összehangolt befektetések támogatására, a szolgáltatások fejlesztésére egyaránt. 

A megye társadalmi, közvetve gazdasági fejlődése érdekében is cél a humán erőforrások fejlesztését is 
igénylő, a térségi humán közszolgáltatások (közoktatási, közművelődési, egészségügyi) és szociális 
ellátások elérhetőségének javítása. Ennek érdekében szükség van elsősorban az alap- és középfokú 
oktatási és egészségügyi ellátás infrastrukturális beruházásainak a támogatására oly módon, hogy a 
perifériákon elhelyezkedő, jellemzően hátrányos helyzetű csoportok által lakott térségekben is jó 
minőségű szolgáltatások legyenek elérhetők.  

A megye táji és természeti értékeinek és erőforrásainak, kedvező környezeti állapotának megóvása 
érdekében cél a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása, a 
környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentése 
Ennek érdekében szükség van a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség 
biztosítására, a települések zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, a településeken képződött 
folyékony hulladék, ill. szennyvíz gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő 
elvezetésének és kezelésének támogatására, a hulladékhasznosítási arány növekedésének 
elősegítésére.  



 

Somogy megye stratégiai térstruktúrája Forrás: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója 

Konkrét említést Lengyeltótira a 3.2. prioritásban tesz a dokumentum: 

3.2. prioritás: Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató 
szektorban 

2.1. intézkedés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése és foglalkoztatás-bővítő programok támogatása.  



Az intézkedés célja a vállalkozások foglalkoztatási és jövedelemtermelő képességének növelése. A kis- 
és középvállalkozások jelenleg is jelentős szerepet vállalnak Somogy megyében rendelkezésre álló 
munkaerő hasznosításában, de ezen a téren még további hasznosítatlan erőforrások várnak 
kihasználásra. Az intézkedés keretében biztosítható, hogy a működő vállalkozások technológiai 
fejlesztéseikhez segítséget kapnak, korszerű, az igényeket kiszolgálni képes szabad üzleti hasznosításra 
alkalmas gazdasági területek létrehozásával új vállalkozások letelepedésére nyílik lehetőség, illetve 
meglévő vállalkozások nyerhetnek tevékenységükhöz megfelelő telephelyet. Az újonnan alakított 
vállalkozások az inkubációs szolgáltatások fejlesztésével, szélesítésével kapnak további segítséget a 
megerősödéshez. 

Aktív munkaerő-piaci eszközök alkalmazásának támogatásával közvetlen lehetőség van a 
foglalkoztatás-bővítő programok megvalósítására. 

Az intézkedés keretében támogatható tevékenységek: 

 Ipari Parkok, inkubátorházak, logisztikai központok, barnamezős iparterületek 
infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése; 

 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztését és versenyképességének növelését 
szolgáló beruházások és szolgáltatások támogatása; 

 A vállalkozások telephelyfejlesztéseinek támogatása; 
 Komplex foglalkoztatási programok támogatása, térségi foglalkoztatási paktumok 

működésének elősegítése, a szakképzés keresleti és kínálati oldalának összehangolásának 
erősítése 

Az intézkedés térségi lehatárolása, területi fókusz: 

Az üzleti infrastruktúra fejlesztése területén elsősorban a Somogy megye városi-rangú településein 
sűrűsödő ipari- és szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozások az elsődleges célcsoportja az 
intézkedésnek. A fókuszban a már működő ipari parkkal rendelkező települések állnak: Kaposvár, 
Siófok, Marcali, Nagyatád, Barcs, Csurgó, valamint a 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti szabad 
vállalkozási zóna címmel rendelkező települések, a korábbi kistérségi lehatárolás szerinti Barcsi, 
Csurgói, Nagyatádi, Kadarkúti, Lengyeltóti és Tabi térség területe. 

Foglalkoztatási programok elsődleges célterülete a legkedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetű barcsi 
és csurgói térség, valamint a legnagyobb foglalkoztatási potenciállal rendelkező kaposvári térség. 

 
Somogy Megye Területfejlesztési Programjának társadalmi, gazdasági és környezeti értékelése az 
alábbi célokat tartalmazza Lengyeltótira vonatkozóan: 

 Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban 
 Üzleti infrastruktúra fejlesztése és foglalkoztatás-bővítő programok támogatása 

Területi fókusz: Az üzleti infrastruktúra fejlesztése területén elsősorban a Somogy megye városi-rangú 
településein sűrűsödő ipari- és szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozások az elsődleges 
célcsoportja az intézkedésnek. A fókuszban a már működő Ipari Parkkal rendelkező települések állnak: 
Kaposvár, Siófok, Marcali, Nagyatád, Barcs, Csurgó, valamint a Szabad Vállalkozási Zóna címmel 
rendelkező Barcsi, Csurgói, Nagyatádi, Kadarkúti, Lengyeltóti és Tabi kistérség területe. 



1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 
 
LENGYELTÓTI TERÜLETÉT ÉRINTŐ TERÜLETRENDEZÉSI TERVI, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK, ÖVEZETEK 

ÉS ELŐÍRÁSAIK 
Országos Területrendezési 

Terv (OTrT) 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Területrendezési Terv 
(BKÜTrT) 

A területfelhasználásra/ övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos területfelhasználási 

kategóriák 
(Figyelembe veendő) kiemelt 

üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

Erdőgazdasági térség Erdőgazdasági térség 
Az erdőgazdálkodási térséget legalább 95%-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

Mezőgazdasági térség Mezőgazdasági térség 

A mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban 
mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 
nem jelölhető ki. 

Települési térség Települési térség 

A települési térséget beépítésre szánt, illetve 
beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, 
hogy az új beépítésre szánt terület a település 
közigazgatási határához 200 m-nél közelebb 
nem kerülhet. 

Vízgazdálkodási térség Vízgazdálkodási térség 

A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban 
vízgazdálkodási terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. 

Országos kerékpárút- 
törzshálózat eleme 

Országos kerékpáros 
törzshálózat  

 

 120 kV-os villamos 
távvezeték 

A közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas 
hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, 
illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a 
tájkép védelme és az esztétikai követelmények 
érvényesítése céljából az országos jelentőségű 
védett természeti területen a műszaki 
lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti 
elhelyezést kell biztosítani. 

 Nagynyomású földgázvezeték 

 Települési terület övezete  
(U-1) 

A településszerkezeti terveknek a történeti, 
építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni 
vízrendezéssel, közművesítéssel, 
környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó 
szakági munkarészeit a helyi építési 
szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 
Új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan 
nem alakítható ki, a beépítés szabályozásakor a 
meglévő beépítési magassághoz kell igazodni. 

 Gazdasági terület övezete  
(U-2) 

A település központi belterületéhez kapcsolódó 
gazdasági területen az új kereskedelmi, 
szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, valamint 
az egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os 
beépítettségű lehet, és az új telephelyek 
területének legalább 30%-át fás növényzettel 
fedetten, a telekhatár mentén takarást 



biztosítva kell kialakítani; 
A település központi belterületétől elkülönülő 
gazdasági területen az új kereskedelmi, 
szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari 
terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, és 
az új telephelyek területének legalább 50%-át 
fás növényzettel fedetten kell kialakítani. 

 Általános mezőgazdasági 
terület övezete (M-1) 

Szántóművelési ágban lévő területen 20 ha, 
gyepművelési ágban lévő területen 5 ha, 
szőlőművelési ágban lévő területen 2 ha, 
gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha 
alatti telekméret esetén,  épület nem 
létesíthető. 

 Kertgazdasági terület övezete 
(M-2) 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 1500 m2-nél kisebb telekre épületet 
építeni nem lehet. Építési paraméterek: 3%-os 
beépítettséggel, 4 méter beépítési magassággal 
a művelt telken, a műveléssel összefüggő 
gazdasági épület építhető. 

 Erdőterület övezete (E-1) 
A nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál 
nagyobb földrészleten legfeljebb 0,3% 
beépítettséggel lehet építeni. 

Országos ökológiai hálózat 
övezete 

Magterület övezete (Ö-1) 

Mag-, ökológiai folyosó övezete érinti 
Lengyeltóti területét melyben beépítésre szánt 
terület nem, vagy csak feltételekkel jelölhető ki, 
illetve a látványvédelem (kilátás, rálátás) 
szempontjait a településrendezési eszközben 
kiemelten kell érvényesíteni. 

Ökológiai folyosó övezete   
(Ö-2) 

A településrendezési eszközök készítése során 
az ökológiai folyosók folytonosságát és 
folyamatossá tételét ökológiai vizsgálatokra 
alapozva kell tervezni és biztosítani. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete (E-2) 
 

Az övezetbe tartozó területeket az illetékes 
erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően a 
településrendezési eszközökben kell lehatárolni; 
a lehatárolt területek a településrendezési 
eszközökben csak erdőterület települési 
területfelhasználási egységbe sorolhatóak. 

Erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete (E-2) 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki; Az erdőtelepítés megvalósulásáig az 
övezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét 
megőrző területhasználat folytatható. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 
területrendezési hatósági eljárás alapján 
jelölhető ki. 

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete  

A településrendezési eszközökben a jó 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Tájképvédelmi  szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

Térségi jelentőségi 
tájképvédelmi terület 
övezete (T-1) 

A településszerkezeti tervben csak olyan 
területfelhasználási egység / övezet jelölhető ki 
amely a tájképi érdekek fennmaradását nem 
veszélyezteti.  
Az övezetében beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 



Országos vízminőség-védelmi 
terület övezete 

Felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny terület 
övezete (SZ-1) 

Az övezetbe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett 
területeket, és a helyi építési szabályzatban az 
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani.  

Felszíni vízminőség-védelmi 
terület övezete (F-1) 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

 
Szélerőmű elhelyezéséhez 
vizsgálat alá von terület 
övezete (L-1) 

A településrendezési eszközökben - a helyi 
szélmérési adatok figyelembevételével – kell a 
szélerőmű telepítésére vizsgálat alá vonható 
területeket pontosítani, az elhelyezés feltételeit 
meghatározni. 

 Szőlő termőhelyi kataszteri 
terület (C-1) 

Az övezet beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki; 
Építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel 
hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, 
szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a 
borturizmust szolgáló épületet, illetve 
kivételesen, más előírások teljesülése esetén 
lakófunkciót is kielégítő épületet lehet. 

 

 

 

 

 

 
 

Kivonat a hatályos Országos Területrendezési Tervből 
 

 

 



 

 
 

         
Kivonat a hatályos Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervből 

A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖVEZETEK 



  
Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

  
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

  
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Országos vizminőségvédelmi terület övezete 
 



 
A TELEPÜLÉST ÉRINTŐ BALATON KIEMELT ÜDÜLŐKÖRZET TERÜLETRENDEZÉSI TERVI ÖVEZETEK 

  
Magterület övezete 
Ökológiai folyosó övezete 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

  
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vont  terület 
övezete 

Felszíni szennyezésre érzékeny terület övezet 

  
Vízeróziónak kitett terület övezete Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete 



  
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Szőlőtermőhelyi kataszteri terület  

 
 



1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 
 

Lengyeltóti igazgatási területével határos települések rendezési terveinek fejlesztési megállapításai: 

Szőlősgyörök, Lengyeltótival szomszédos területei szőlő illetve szántó művelésűek, jelentős hatást 
a városra nem gyakorolnak. 

Ordacsehi: hatályos településrendezési tervei szerint Lengyeltótit hálózati, vonalas jellegű 
fejlesztései érintik. A tervezett Balatonboglár-Fonyód térségi kerékpárút kelet-nyugati irányban kis 
szakasszal érinti a települést. 

Fonyód, Lengyeltótival szomszédos települési területeit, jelentős fejlesztés a település határtól – 
távolabb – az M7 csomópont környezetében jellemzi. Itt gazdasági- illetve sport, szabadidő célú 
zöldterület fejlesztés a cél. A fejlesztési területek, Lengyeltótit – a jelentős távolság miatt – csak 
közvetve érintik. 

Buzsák, Gyugy, Öreglak, Kisberény, Hács: településeket saját működésüket, működtetésüket 
befolyásoló fejlesztések jellemzik, elhanyagolható lengyeltóti-i vonatkozásokkal. 

 

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK 

 

Lengyeltótira 1991-ben készült összevont rendezési terv a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal 
Területrendezési Társulás (vezető tervező: Deák Varga Dénes) közreműködésével. Az összevont 
rendezési tervet a képviselőtestület a 4/1992. sz. rendelettel fogadta el.  
 
A terv 1996-ban korszerűsítésre került, és kiegészül a külterület szabályozási tervével illetve a 
külterületi szabályozásáról szóló helyi rendeletével.  
 
Az azóta eltelt időszak társadalmi-gazdasági változásai és a jogszabály változások szükségessé tették az 
új településrendezési terv készítését. A tervezésre a Virányi Építész Stúdió Bt kapott megbízást.  
 
Az önkormányzat 2003-ban elkészíttette és jóváhagyta a város településfejlesztési koncepcióját, 
melyben meghatározta a legfontosabb célokat és feladatokat, a település fejlesztési irányait. 
 
A 2004 évi terv feladata volt – elemezve az elmúlt időszak történéseit, a pozitív, ill. negatív 
hatótényezőket –, hogy fogalmazza meg, rögzítse a közeljövőben, ill. hosszabb távlatban várható 
fejlesztési szándékokat és azok területi következményeit. 
 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai 
 

A 26/2003.(III. 20.) határozat számmal elfogadott településfejlesztési koncepció a település 
adottságainak, értékeinek számbavételét követően megfogalmazta a fejlesztések fő irányait, 
célkitűzéseit, azaz szükséges 

 Javítani a helyi lakosság életminőségét, a település ökológiai és környezeti állapotát 



 Megerősíteni a település gazdasági, árutermelő tevékenysége mellett a kistérségi központi 
szerepkörét 

 Meghatározó idegenforgalmi vonzerő megteremtésével a gazdaság továbberősítésével új 
munkahelyek létesítése. 
 

Egyéb célok, részfeladatok 
 Kiemelt figyelemmel kell kezelni az idegenforgalom fogadási feltételeinek javítását, a 

településkép igényes formálását. 
 Javítani kell a település vonzerejét, attraktivitását, a meglévő táji-, természeti, építészeti 

értékek, a kulturális hagyományok méltó bemutatásával. 
 A meglévő belterületi települési funkciók továbbfejlesztése a kialakult településrészek 

rekonstrukciójával. 
 Közlekedési hálózat tovább fejlesztése, a településközpontot tehermentesítő elkerülő szakasz 

kiépítése. Kerékpárút fejlesztése. 
 Csapadékvíz-elvezetés rendezett formában történő kiépítése, fejlesztése. 
 Mező- és erdőgazdálkodás fejlesztése. 
 Gondoskodni kell a táji- és természeti környezet védelméről. 
 Biztosítani kell a zöldfelületi rendszer továbbfejlesztését. 

 
1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 

A településen az építési törvényben szereplő településrendezési szerződést nem kötöttek. 

 
1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

 
1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 
1/2004. (I. 29.), 14/2012. (I. 30.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti terv és módosítás. 
 
19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.), 10/2008.(IV.25.), 19/2009.(IX.25.), 9/2011.(II.25.), 14/2012.(VI.1.), 
16/2012.(V.31.) számú rendeletekkel módosított 1/2004. (I. 29.) rendelet számon elfogadott Helyi 
Építési Szabályzat és Szabályozási terv. 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 

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 északdéli 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. 

 a településszerkezet és település karakter érdekes elemei 
 a főutcáról lecsatlakozó „zúgok”, 



 a településmagból domborzatilag is kiemelkedő római katolikus templom 
 és a volt Zichy kastély környéke 
 a várost délről keretező, erdővel borított „hegyvonulat” 

 
A rendezési terv ezen szerkezeti értékek megőrzését továbbá, 
 a Kaposvár-Fonyód összekötő út elkerülő szakaszának új nyomvonalra történő helyezését, a 

városközpont tehermentesítését, 
 a belterületi közlekedési rendszerének továbbfejlesztését, 
 a történeti fejlődés során kialakult, védelemre érdemes településstruktúrát és építészeti 

karaktert megőrzését, 
 az egyedi természeti és művi értékek védelmét, 
 a zöldfelületi rendszer továbbfejlesztését, szabadidő és rekreációs célú összefüggő 

zöldfelületek kialakítását biztosítja. 
 
Megvalósult elemek 
A hatályos településrendezési terv – a településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok 
megvalósítását segítendő – elsődlegesen a meglévő beépítésre szánt területen belül kívánta megoldani 
a fejlesztéseit. A következő felsorolás a megvalósult területhasználatokat mutatja be: 

 a kertvárosias lakóterület kialakítására, beépítésére került sor: 
- a Nagy Imre illetve Virág utca mindkét oldalán - szakaszosan 
- a Zsigmond és Tamási Áron utcákkal határolt tömb még üres építési telkein 

 gazdasági területek kialakítására került sor: 
- a Rákóczi Ferenc utca ÉK területén 
- a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területén 

 Különleges sport terület kialakítására került sor: 
- a volt lőtér területén a sportpálya mellett, városi uszoda épült 

 Zöldterület részleges kialakítására került sor: 
- a művelődési háztól északra 
- a városközponthoz kapcsolódóan a tőle délre lévő patak völgyében (részben) 

 
Meg nem valósult, a hatályos tervben szereplő terület-felhasználások 

 lakóterületek 
- a Fonyódi utca északkeleti része, 
- a Dózsa György és Temető utca térsége, 
- a Táncsics Mihály utca keleti területe, 
- az Arany János és a Petőfi utca végén lévő terület 
- az Ifjúság utca végének területe. 

 gazdasági területek 
- a belterület északi részén meglévő gazdasági területekhez csatlakozó fejlesztési 

területek 

 különleges terület 
- a mamócspusztai egészségügyi-rekreációs központ  
- a pusztaberényi kastély és környezetének idegenforgalmi jellegű hasznosítása 
- a volt Zichy kastély illetve annak területébe ékelődött raktárterületek idegenforgalmi 

jellegű hasznosítása 

- a városközponthoz kapcsolódóan a tőle délre lévő patak völgyében vásártér 
megvalósítása. 



 zöldterületek 
- a belterület észak-nyugati részén, az új lakóterülethez kapcsolódóan 
- a Kórház köz és a pusztaszentgyörgyi út sarkán 
- a Temető utca ÉNY-i részén 

 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZERINTI FEJLESZTÉSI TERÜLETEK ALAKULÁSA 

 
 
A hatályos szerkezeti terv szerinti fejlesztések, területfelhasználás változások, a belterületi határon belül 
történtek. A fejlesztések, tervezett programok – déli tervezett vásártér kivételével – új beépítésre szánt 
terület kijelölését nem igényelte. A fenti ábra a tervezett és még meg nem valósult 
területfelhasználásokat mutatja. (sötét piros) Ezek közül a lakóterület fejlesztés az, amely jelentős 
tartalékokkal rendelkezik az elkövetkező időkre. 
 
 



1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 
 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi 
viszonyok, életminőség  

 
Demográfia 

A településen 2013-ban 3082 fő élt. A demográfiai viszonyokat megvizsgálva látható, hogy a 
településen 2000-től 2002-ig nőtt a népesség száma. Ezt követően 2005-ig csökkenés mutatkozott, 
majd 2006-ban és 2007-ben ismét növekedett. 2007-től azonban a lakónépesség száma folyamatosan 
csökken. A legdrasztikusabb csökkenés 2010 és 2011 között következett be, ekkor majdnem 4 %-kal 
több mint 100 fővel csökkent a lakosságszám. 

 

Lakónépesség számának alakulása - Forrás: KSH 

 

Nemek eloszlását tekintve 2013-ban a 3082 fő 51,9 %-a volt a nő, 48,1%-a férfi. Az arány az évek során 
nem változott jelentős mértékben, a nők aránya 2003-ban, illetve 2010-ben 51,1 % volt, ekkor volt 
egymáshoz legközelebb a két nem aránya egymáshoz. 

Míg a megyei, valamint az országos adatnál 
megfigyelhető az érték csökkenése, addig a 
település születési rátája, ahogy a lenti 
diagramon is látható 2000 és 2013 között 
változatos képet mutat. A megyei és a régiós 
átlagokkal összehasonlítva, 2013-ban 
mindkét értéknél kedvezőbb képet 
mutatott. Az élveszületési ráta csak 2003-
ban, 2006 és 2007 között, 2010-ben és 
2012-ben volt alacsonyabb a megyei és a 
régiós értékeknél. 

 

                      Élveszületési ráta (ezrelék) - Forrás: KSH 



 
Élveszületési ráta (ezrelék) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lengyeltóti 12,2 9,6 10,1 8,9 9,5 10,2 7,7 7,4 9,6 12,1 7,4 9,3 7,0 12,0 

Somogy M. 9,6 9,4 9,0 9,0 9,1 9,2 9,2 8,8 8,6 8,5 8,1 7,9 8,1 8,0 

Dél-Dunántúli 
Régió 

9,3 9,1 9,1 8,9 9,0 9,1 9,2 9,0 9,0 8,8 8,3 8,1 8,3 8,2 

Élveszületési ráta - Forrás: KSH 

 
A halálozások ezer lakosra vetített értéke 2012 óta növekedett, de még így is a megyei arány alatt 
maradt a 2013-as évben, viszont a régiós értéknél valamelyest magasabb. A korábbi éveket 
megfigyelve megállapítható, hogy csak 2001-ben volt magasabb a megyei, és régiós átlagnál, valamint 
2004-ben a régiós átlagnál. 

Halálozási ráta (ezrelék) 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lengyeltóti 12,8 15,7 10,4 9,8 14,3 13,2 12,5 11,3 12,3 13,4 12,9 12,8 12,2 14,0 

Somogy M. 14,3 13,6 13,8 14,1 14,4 14,6 13,9 14,3 14,0 14,8 14,6 14,0 14,3 14,3 

Dél-Dunántúli 
Régió 

13,6 13,2 13,3 13,9 13,5 13,8 13,5 13,8 13,5 13,7 14,0 13,6 13,9 13,8 

Halálozási ráta - Forrás: KSH 

A halálozási ráta magasabb, mint az 
élveszületési ráta, amiből az alábbi ábrán 
látható természetes fogyás diagramját kapjuk 
meg. Ezen látható, hogy a fogyás a 2001-es 
évben volt a legmagasabb 6,1 ezrelék, de 2010-
ben, illetve 2012-ben is 5 ezrelék feletti volt. 
Legalacsonyabb 2002-ben volt, ekkor nem érte 
el az 1 ezrelékes értéket. 
Összehasonlítva a megyei és a régiós adatokkal 
a fogyás kedvezőbb képet mutat, ugyanis az 
elmúlt évek többségében a településen 
alacsonyabb mértékben fogyott a lakosság. Ez 
alól kivétel a 2001-es, és a 2006-os év, amikor is 
mind a megyei mind a régiós aránynál nagyobb 
mértékben fogyott a népesség. 

                Halálozási ráta (ezrelék)  - Forrás: KSH 

 



 
Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék)  - Forrás: KSH 

A népesség alakulására az élveszületésen, valamint a halálozáson túl hatással van a vándorlás is. 

Vándorlás 

A településen a vándorlási egyenleg évek óta negatív, csak 2000 és 2002 között, valamint 2007-ben 
volt pozitív. Kiugróan negatív volt a 2013-as év, ekkor 37 elvándorlási esetet regisztráltak. Ennél több 
elvándorlást csak 2009-ben (42 elvándorlás) és 2003-ban (66 elvándorlás) regisztráltak. 

Összehasonlítva a megyei és a régiós adatokkal, megfigyelhető, hogy a tendencia hasonló, a 2007-es 
évet leszámítva, amikor a településen regisztrált bevándorlás az inverze volt a megyei és a régiós 
adatoknak. Az elvándorlás a 2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 években a megyei és a 
régiós átlagnál magasabb volt.  

 

Vándorlási egyenleg (ezrelék)- Forrás: KSH 

 
Korszerkezet 

A településen (az állandó népességre vetítve) a lenti táblán is megfigyelhető, az egyes korosztályok 
változása 2000-től kezdődően. 

Ez alapján megállapítható, hogy a 2000-es évek a 0-18 évesek és a 18-59 évesek száma folyamatosan 
csökkent. Ennek eredménye a település elöregedő társadalma.  



Korszerkezet alakulása 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Állandó 
népesség 

3407 3389 3395 3345 3347 3348 3327 3354 3340 3309 3290 3261 3217 3188 

0-17 évesek 758 756 744 707 703 697 667 660 650 638 637 600 574 576 

18-59 évesek 2034 2018 2015 1994 1997 2000 2000 1996 1960 1925 1892 1878 1840 1801 

60-x évesek 615 615 636 644 647 651 660 698 730 746 761 783 803 820 

Korszerkezet alakulása Lengyeltótiban - Forrás: KSH 

Az öregedési mutató száz 0-14 évesre jutó 60-x évesek 
számát jelöli. Megfigyelhető az alábbi ábrán, hogy 2002 
és 2012 között a településen intenzívebb öregedési 
folyamatok zajlottak le, mint a megyében, vagy a 
régióban. Ennek következtében elmondható, hogy 
2002-ben még kedvezőbb volt a helyzet a településen, 
ám 2012-re egy szintre került a 3 területi egység. A két 
időszak között a megyében és a régióban is növekedett 
az elöregedési mutató, de nem olyan intenzíven, mint a 
településen. 

A település korfái: 
2001        2013 
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A településen 2001 és 2013 között a fiatalok száma csökkent. A fenti korfákra tekintve látható, hogy az 
elmúlt 12 évben a középkorúak és az idősek száma nőtt. Az idősek számának növekedésével és a 
fiatalok számának csökkenésével az eltartottak száma növekedni fog, az adófizetők száma pedig 
csökkenni. Ennek következtében nem csak a bevételei és kiadásai alakulnak át, hanem a 
munkaerőpiacra is komoly hatással lehet. 

5-10 év múlva a korfa kinézete újból változni fog, a felső része szélesedni fog, ami azt jelenti, hogy a 
településen tovább fog növekedni az idősek száma, még nagyobb arányban fogják a lakosság részét 
képezni.  

 
Öregedési mutató (100fő)  - Forrás: TeIR 

Népesség képzettsége 

A KSH 2011-es népszámlálási adatai mutatják, hogy Lengyeltótiban a megyei átlagnál alacsonyabb a 
képzettségi szint. Ezt alátámasztja az, hogy magasabb az aránya azoknak, akik az első évfolyamát sem 
végezték el, valamint kisebb az érettségizettek, egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya is. 
Magasabb viszont a középfokú iskola érettségi nélkül szakmai oklevelet szerzett lakosok aránya, 
valamint a 8. évfolyamot elvégzettek aránya. 

A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011 

 

Általános iskola Középfokú 
iskola 

érettségi 
nélkül, 

szakmai 
oklevéllel 

Érettségi 

Egyetem, 
főiskola 

stb. 
oklevéllel 

Összesen Első évfolyamát 
sem végezte el 

1-7 8 

Évfolyam 

Lengyeltóti 56 382 910 695 579 215 2 837 
% 2% 13% 32% 24% 20% 8% 100% 
Somogy megye 4133 37 195 84 743 65 132 71 543 33 453 296 199 
% 1% 13% 29% 22% 24% 11% 100% 

 

Foglalkoztatottság 

A nyilvántartott álláskeresők száma Lengyeltótiban az elmúlt évek során, 2009 óta csökken, de az azt 
megelőző években változatosan alakult. A legtöbb nyilvántartott álláskereső 2009-ben volt, a 
legkevesebb 2000-ben. 

A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők, tehát a tartós munkanélküliek száma 2009-től 2011-ig 
csökkent, 2012-ben emelkedett, majd 2013-ban ismét csökkent.  



 
Nyilvántartott álláskeresők száma - Forrás: KSH 

A településen a munkanélküliségi ráta 2009 óta csökken, az elmúlt 13 évben ebben az évben volt a 
legmagasabb 13,5 %. 2011-ben a munkanélküliségi ráta már kedvezőbb volt a megyei aránynál, 2012-
ben pedig már a régiós aránynál is. 

 
Munkanélküliségi ráta (%)  - Forrás: TeIR 

A pályakezdő munkanélküliek aránya viszont nem mutat jó képet. A településen, összhangban a 
megyei és a régiós aránnyal, 2004 óta (kisebb megszakításokkal, amikor lényegében stagnált az érték) 
emelkedik az arányuk, 2009-től meredekebben 2012-re pedig átlépte a 10%-os értéket is. 2009-ben az 
arány rosszabb lett megyei, majd 2011-ben a régiós átlagnál is. A legalacsonyabb 2004-ben volt, 
3,11%-al, megállapítható tehát, hogy a pályakezdők aránya az elmúlt 8 évben megnégyszereződött. 

 

Pályakezdő munkanélküliek aránya (%) - Forrás: TeIR 



Jövedelmi viszonyok, életminőség 

Lengyeltótiban a megyei és a régiós értékekhez hasonlítva jóval az adófizetők aránya. A tendencia 
megegyezik az említett területi egységekkel, az elmúlt években gyakorlatilag stagnált. A legmagasabb 
2008-ban volt, 40,21 %-os értékkel. 

 
Adófizetők aránya (%) - Forrás: TeIR 

Ebből következtethető, hogy a településen magas az eltartottak aránya (munkanélküli, nyugdíjas, 
diák), ami nem csak a város adóbevételeire, hanem a gazdaságára is hatással van. 

A településen az egy lakosra jutó nettó jövedelem nagyon alacsony. A 2012-es évben 439 512 Ft volt, 
ami egy hónapra levetítve 36 626 Ft volt.  

 
Egy lakosra jutó összes nettó jövedelem (Ft) - Forrás: TeIR 

Ez az érték alacsonyabb mint a megyei, és a régiós érték. 2002-től növekedett ugyan, de ez a 
növekedés 2008-ig tartott csupán onnantól kezdve pedig stagnál.  

Nemzetiségek 

A nemzetiség, az anyanyelv, a családi, baráti közösségben használt nyelv válaszok legalább egyike szerint, 
2011 
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A településen élők 89 %-a(2 715 fő)  magyar nemzetiségű.  Magas még a cigány nemzetiségűek aránya, 
8,3 %, ami 252 lakost jelent.  

KSH SZEGREGÁTUM ADATOT! 

Kisebb számban élnek németek Lengyeltótiban, 72 fő, ami a népesség 2,4 %-a.  A horvát, lengyel, 
örmény, szlovák nemzetiségű lakosokról az adatok nem ismertek a 2011-es népszámlálás szerint. 

 
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok  

 
A település déli oldalán jellemzőek az erdő- és kertterületek magas aránya, míg az északi oldalon 
összefüggő szántók, nagytáblás gyümölcsösök és szőlőültetvények a nyugati oldalon pedig a 
gyepterületek jellemzőek. A északi szántó és nyugati gyepterületek konfliktushelyzetet teremtenek a 
településen élőknek, hiszen az uralkodó ÉNY-i szélirány a település irányába szállítja az állattartással, 
illetve a földműveléssel kapcsolatos szag- és porszennyezések nagy részét. 

A település –mondhatni központi részén- helyezkedik el a Zichy kastély, mert jelenleg hasznosítatlan.  

A településen észak-déli irányba átmenő forgalom szinte kivétel nélkül a településen megy keresztül 
(elkerülő út jelenleg nincs a településen), a Fonyódi úton, mely súlyos zajszennyezést jelent a 
településen élőknek. Ez az út vezet rá az M7-es autópályára, ami a településen átmenő forgalom döntő 
részére hatással van. 

A város 2 részre osztható, egyik a cigánytelep, másik pedig a történelmileg kialakult város. A két rész 
között lakóterület van kijelölve, ám ennek beépülése a kedvezőtlen demográfiai folyamatok miatt nem 
várható. 

 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, 
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

 
Civil egyesületek, kulturális élet 

A városban kevésbé élénk a civil aktivitás, mint a megyében, valamint a régióban, 20013-ban 1000 
lakosra mindösszesen 7,1 nonprofit szervezet jutott, míg a megyében 13,2 a régióban 13,6, non-profit 
szervezet jutott 1000 lakosra, azaz közel a duplája a települési aránynak.1 

 
Lengyeltótiban aktív civil élet folyik, az intézmények és az önkormányzat által szervezett események, 
rendezvények sikeres megvalósításában jelentős szerepet vállalnak. A civilszervezetek között napi 
munkakapcsolat van, mely jól működik, számíthatnak és számítanak is egymás támogatására. A 
településen több tradicionális rendezvény is van, mely a civilek összefogásával valósul meg. A város 
vezetése minden esetben támogatja és biztosítja a szükséges feltételeket a kezdeményezések sikeres 
megvalósítása érdekében. 

                                                             
1 Forrás: KSH 



Az évenként megrendezett Somogyi Tavaszi Fesztivál részeként Lengyeltóti is kulturális fesztivált 
szervez, melynek színvonalát a helyi kulturális egyesületek, műkedvelők bemutatkozásán túl 
országosan ismert fellépők is emelik. 

A Lengyeltótiért–Somogyért Egyesület 2000 májusában alakult és 2000. november 14-étől működik, 
mint bejegyzett szervezet. A negyven-ötven fővel tevékenykedő egyesület az önkormányzattal és a 
helyi civilszervezetekkel együttműködve szervezte meg a „Gondozott, Virágos Porta” mozgalmat. 
Emellett megszervezték a vándor horgászversenyt, s kiveszik részüket a Tóti Napok megrendezésében 
is. 

Az egyesület kiemelkedő működési célja Lengyeltóti település értékeinek megóvása, történelmi 
hagyományainak ápolása, fejlődésének elősegítése, kapcsolattartás más egyesületekkel. 

Az egyesület tagja lehet minden magyar állampolgár, tiszteletbeli taggá választható, az a külföldi 
állampolgárságú személy, aki szakmai tevékenységével vagy az egyesület külföldi kapcsolatainak 
ápolásában jelentős érdemeket szerzett. 

A Nyugdíjasok Lengyeltóti Egyesülete hasonló aktivitással vesz részt a városi rendezvényeken, 
fellépnek énekkarukkal, s faültetési-tereprendezési munkákban is kiveszik a részüket. 

Az egyesület célja, feladata: 
 Nyugdíjasok és nyugdíjas korúak életkörülményeinek és feltételeinek javításáért munkálkodik. 
 Szociális és nyugdíjas támogatások, és kedvezmények bővítéséért dolgozik. 
 Kulturális téren a tagok kulturális igényeinek kielégítésére programok szervezése. 
 Az egyesület pártoktól független civil szervezet. Pártokat nem támogat, de olyan független 

személyeket igen, akik képviselik a nyugdíjasok érdekeit, azokért kiállnak. 
 Más szervekkel kapcsolatot tart. 
 Működésében a tagságra, valamint más társadalmi szervezetekkel együttműködésre, erkölcsi 

és anyagi támogatásukra támaszkodik. 
 Számít a helyi tömegtájékoztatási szervek támogatására is. 

Lengyeltótiért Közalapítvány 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat 173/1999.XII.30.sz. határozatával jóváhagyott alapító okirat alapján 
jött létre. Mint közhasznú szervezet, létrehozásának célja szerint a település fejlesztése és rendezése 
érdekében az alábbi közfeladatokat vállalta: 

 Település fejlesztése, rendezése 
 A településkép és a környezet védelme 
 Az infrastruktúra fejlesztése, karbantartása 
 Gépek, eszközök beszerzésének támogatása 
 Város kulturális, közösségi életének támogatása 
 Partnertelepülések kulturális intézményeivel való kapcsolat 
 A város sport életének segítése 

Lengyeltóti Általános és Zeneiskola Tanulóiért Közalapítvány (LÁZ) 
A közalapítvány az 1997. évi CLVI. Törvény 26 §. c., bek. 4. és 5. pontjában meghatározott nevelés, 
oktatás, ismeretterjesztés valamint kulturális tevékenységet végez. 



A lengyeltóti iskolába járó gyerekek részére szervezett tanulmányi, kulturális rendezvények 
támogatása - különös tekintettel az alábbiakra: 

 Iskolai, területi, megyei és országos tanulmányi versenyeken való részvétel támogatása, 
nevezési díjak befizetése, gyermekek jutalmazása. 

 Színház és mozilátogatások, ún. "rendhagyó irodalmi óra" szervezése, az ezeken való részvétel 
támogatása. 

 Gyermekrendezvények (karácsonyi gála, farsang, gyermeknap) anyagi támogatása. 
 Természetjáró túrák, kirándulások, tábor támogatása. 
 Környezetvédelmi tevékenység ösztönzése. 
 Oktatást-nevelést segítő eszközök, taneszközök beszerzése. 

Néptánc Alapítvány az ÖRDÖNGÖS Együttes Fenntartására 
Az alapítvány célja: az ÖRDÖNGÖS Táncegyüttes működésének támogatása, biztosítása, a település 
kulturális értékeinek gyűjtése, megőrzése, továbbadása. Az ifjúság közösséggé szervezése, a szabadidő 
hasznos eltöltésének elősegítése. 

Az alapítvány acéljának megvalósításának érdekében együttműködik minden állami, civil és gazdálkodó 
szervezettel, más civil szervezettel, amely elősegíti az alapítvány céljainak megvalósulását. 

A Lengyeltóti Városi Sportegyesület három szakosztállyal működik. Asztalitenisz-csapatuk 1982 óta az 
NB III. osztályban versenyez, a szakosztály vezetője Benkő Árpád. A sakkszakosztály a megyei I. 
osztályban szerepel váltakozó sikerrel, Ilosvay István vezetésével. A helyi labdarúgó-szakosztály 
felnőtt-, ifi- és serdülőcsapattal egyaránt részt vesz a megyei bajnokságban. 

A Sportegyesületek célja a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen 
igények felkeltése, tagjainak nevelése, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet 
kibontakoztatása. A Sportegyesület szakosztályok működtetésén keresztül gondoskodik a sportolni 
vágyók testedzéséről és versenyszerű sportolásáról, működési területén elősegíti az oktatási 
intézmények gyermekeinek és tanulóinak, továbbá a lakosság szélesebb körének testnevelési és 
sporttevékenységét. 

A Sportegyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik bázisszervével, továbbá a 
működési területén működő vállalkozásokkal. 

Keresztes László karnagy a helyi zeneiskola jelenlegi és volt növendékeiből alapította meg 1998 
októberében a Lengyeltóti Brass Band zenekart. A klasszikus fúvószenekari darabokat, filmzenét, 
slágereket és jazzt előadó zenekar 2001 óta rendszeresen fellép Lengyeltóti és környéke különböző 
rendezvényein, valamint nemzetközi találkozókon mutatkozott be Szlovákiában, Lengyelországban, 
Ausztriában, Németországban és Erdélyben. 2000 áprilisában a Budapesten megrendezett Nemzetközi 
Gyermek és Ifjúsági Jazz Fesztiválon második helyezést ért el, s ugyanazon év júliusában a Magyar 
Fúvószenei Szövetség arany minősítéssel díjazta az együttest show kategóriában, illetve a Zeneiskolai 
Zenekarok IV. Országos Versenyén harmadik díjat kapott big band kategóriában. 

Az egyesület célja: 
Lengyeltóti város zenei életének összefogása, szervezése, zenei hagyományainak felkutatása a fúvós 
zenekar újra élesztése, népszerűsítése. Az alapfokú zeneiskolai képzésen túl az együttmuzsikálás 
feltételeinek a megteremtése, az ifjúság számára is kedvelt közösségi formák keresése, felkutatása- 
közösségi színtér teremtése az ifjúság számára. Alapvető célja a zenekar arculata szerinti zenei irányzat 



népszerűsítése, a gyermekek korosztályában a zene tevőleges megszerettetése, a felnőtt korosztály 
részére a zenei világ megismertetése. 

Települési szlogen, védjegyek 
A Tóti Dió védjegyet a Juglans Hungária Kft. megalakulása óta használja mind a belföldi, mind a külföldi 
piacokon. 

Tóth Sándor: Örökös szomjúság - Szemelvények Lengyeltóti történetéből című kiadvány 2000 
példányban jelent meg 1999-ben. 

A „Csalogányok Völgye” Tanulmányok Lengyeltótiról (szerkesztette: Dr. Tóth Sándor) című könyvet 
Lengyeltóti város önkormányzata 2000-ben adatta ki. 

A Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0086 kódszámú sikeres 
pályázatának köszönhetően  ÉRTÉKTÁR „Egy mosolygós kisváros képekben és jelenetekben” című 
kiadványát 2013-ban 100 példányban jelentette meg. 2 

 

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 
 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.)  
 

Oktatás 

A településen 40 fős férőhelyszámmal működik bölcsőde, a környező településekről Buzsákról, illetve 
Hácsról hoznak be bölcsődés korú gyermeket, a többi gyermek mind Lengyeltóti lakos. A bölcsődei 
ellátásban részesülő gyermekek száma 27 fő volt 2013-ban. A férőhely számának növelésében szerepet 
játszott, hogy a gyermeklétszám rendre meghaladta a férőhelyek számát, a korábbi években ugyanis a 
20-26 férőhelyes intézménybe 27-35 gyermek járt. 3 

A Lengyeltótiban található Kincsem Óvoda 5 homogén csoportjával (2012 előtt 6 csoport volt) a 
legnagyobb tagintézmény a térségben. Kompetencia alapú nevelési programja a közösségi nevelés 
koherens erejét emeli ki. Céljuk az óvodás gyermekek fejlődésének támogatása, személyiségének 
kibontakoztatása, gyakorlatias, tevékenységközpontú, az egyén és a közösség fejlődését célzó 
szemlélet érvényesítése. Az integrációt segítő programjuk kiemelten kezeli a HHH és a beilleszkedési, 
tanulási és magatartási zavarokkal küzdő (BTM-s) gyermekek fejlesztését, az óvoda-iskola átmenetet 
biztosító iskolai életmódra való felkészítést. 

A másság elfogadását, a toleráns magatartást, differenciált bánásmód biztosítását kiemelt feladatként 
határozzák meg. 

A 132 férőhelyes óvoda 86%-os kihasználtsággal működik, 2013-ban 114 gyermek járt az intézménybe, 
akit 11 óvodapedagógus látott el. 

Az intézménybe járó gyermekek száma folyamatosan csökken, 2008 óta, ekkor még 131 gyermek járt 
oda. A legtöbb gyermeket 2000-ben látták el, ekkor 168 szülő íratta be gyermekét. 

                                                             
2 Forrás: Lengyeltóti Város Önkormányzata 
3 Forrás: KSH 



Az óvodában magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, a 114 gyermekből 70 tartozott ebbe a 
csoportba, ami az ide járók 61%-a. 

A Lengyeltótiban található Fodor András Általános Iskola 2000 óta országosan ismert és elismert 
szakmai innovációs központ. A székhelyiskola úttörő szerepet vállalt a közoktatási minőségfejlesztési 
modellek kipróbálásában és fejlesztésében. Ezért a munkáért 2002-ben országosan is az elsők között 
részesült elismerésben a Közoktatás Minőségért Díj Kiválóság kategóriájában. 

Felkérésre részt vett az Összetartó Társadalom projekt kipróbálásában és fejlesztésében. A kísérlet 
célja olyan oktatási programcsomag kidolgozása, amely segíti az előítélet-mentes társadalmi 
együttélés megalapozását az intézményes nevelés eszközeivel. 

Az ELTE módszertani kutatócsoportjával 2000 óta tart a szakmai együttműködésük. Az „osztálytermi 
munka” megújulását szolgálja az a kísérlet, amely a kooperatív technikák alkalmazhatóságát vizsgálja 
különböző tantárgyak esetében. 2005 szeptembere óta a székhelyiskola a TIOK kísérlet somogyi 
bázisiskolája. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül az intézmény részt vett a következő 
pályázatokban: TÁMOP 3.1.4. és TÁMOP 3.3.2. 

Évente megrendezésre kerül a névadó születésnapján a megyei szavalóverseny, szépíró verseny, 
képzőművészeti verseny. Ugyanezen naphoz kapcsolódik a pedagógusok számára szervezett Disputa az 
iskoláról rendezvénysorozat. 

A település iskolájába 2013-ban 302 diák járt, és az óvodai létszámhoz hasonlóan az iskolába járók 
száma is folyamatosan, 2001 óta csökken, abban az évben 499 gyermek járt. 

Más településről 2013-ban 89 gyermek járt Lengyeltóti iskolájába, ami az ide járók 29 %-a. Évről évre 
ez a szám is csökkent, 2008 óta, amikor is 124 diák járt be más településről, ami abban az évben az 
iskolába járók 33%-át tette ki. 

Mind az óvodában, mind az iskolában található tornaterem, illetve tornaszoba, amely hozzájárul a 
gyermekek mozgásigényének kielégítéséhez. 

A Csalogány Alapfokú Művészetoktatási intézményegység 2010 óta önálló (addig a Fodor András 
Általános Iskola részeként működött). Három tanszakon - zene, tánc, képző- és iparművészet - zajlik az 
oktatás a kistérség minden tanulója számára elérhető módon (utaznak a tanárok, utaznak a diákok). A 
tanulók száma 180 és 200 között mozog. Rangos megyei, országos versenyek szereplői a növendékek. 
Kétévente rendezik itt a megyei szintű rézfúvós és ütős fesztivált. 

A Lengyeltótiban található Csalogány Tanuszoda egész évben üzemel. Szerepköre a turizmuson kívül 
oktatási célokra is kiterjed, hiszen az általános iskola tanuszodájaként funkcionál. 

A létesítmény egy 16 méteres tanmedencével, szaunával és a hozzá tartozó merülő medencével épült 
ki. 

Lengyeltótiban az Általános Iskola összes osztálya és a nagycsoportos óvodások, valamint a 
Pogányvölgyi Kistérség iskolái veszik igénybe az uszodát. Ide tartozik Szőlősgyörök, Buzsák, Somogyvár 
és Somogyvámos is. Az intézményekben, tanuló diákok számára az úszásoktatás biztosítása – a 
testnevelési órák összevonásával - a Tanuszoda megépülésével lehetővé vált. A tanuszoda kapacitás-
kihasználtságában a helyi, ill. a kistérségben lévő iskolákba járó gyerekek szervezett úszásoktatása teszi 
ki a legjelentősebb részarányt. Lengyeltótiban mivel az úszósportnak még nincs hagyománya, ezért 



ennek alapjait kezdték el megteremteni azok az iskolás gyerekek, akik szeptembertől hétköznaponként 
rendszeresen úszóedzéseken vesznek részt, a jövőben pedig Lengyeltóti színeit képviselik az úszó és 
Triatlon versenyeken. A legkisebbeknek pedig a Csecsemőúszás ad lehetőséget a víz 
megszerettetésére, amelyet már 3 és fél hónapos kortól el lehet kezdeni.4 

Szociális intézmények 

Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2005-ös megalakulását követően a Fodor András Általános Iskola 
részeként működött, 2010 óta önálló intézményegység. Az utazó tanári szolgálat munkatársai helybe 
viszik a lehetőségeket, a rehabilitációs célú foglalkozásokhoz nem a gyerekek utaznak, nem nekik kell a 
megszokott környezetükből kiszakadni. A térség valamennyi intézményében megteremtődtek azok a 
feltételek, amelyek az eredményes munkához nélkülözhetetlenek. Az ellátásban iskolapszichológus is 
részt vesz. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ 
2011. augusztus 1-eje óta a szociális alapellátáson túl (idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi 
segítség) ellátja a gyermekjóléti és családsegítés szakszolgálati feladatokat is. 

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 
veszélyhelyzet megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 

A gyermekjóléti feladatok ellátásában részt vesz a védőnői szolgálat is, melynek feladata a 
településeken élő kismamák terhes-gondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-tól 16 
éves korosztály komplex ellátása. 

2013-ban a gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma 51 volt, mely több, mint a 
harmada a 2008-as értéknek, akkor ugyanis ez a létszám 162 fő volt. 

Szociális étkeztetésben 118 fő vesz részt, ez a szám 2009 óta csökkent, akkor 157 személy ette igénybe 
a szolgáltatást. 

Házi segítségnyújtást 2013-ban 77 fő vett igénybe, 2012-ben 61, előtte években jóval kevesebben, 28-
40 fő. 

A 25 férőhelyes idősek nappali ellátását szolgáló intézményben 28 idős részesült ellátásban, mely a 
korábbi évekhez képest stagnált. Családsegítő szolgáltatást 2013-ban 231 fő vett igénybe. 5 

Egészségügy 

Lengyeltótiban 2012 óta 1 fő háziorvos volt, aki 2 háziorvosi szolgálatot lát el, előtte években 2 fő volt. 
A településen 1 fő gyermekorvos is dolgozik. 

A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma 2010 óta növekszik, akkor 15 829 
esetet regisztráltak, 2013-ban 18 186-ot. A legmagasabb 2006-ban volt, ekkor 30 537 esetben jelentek 
meg, illetve látogattak meg betegeket. 

A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és a meglátogatottak száma 5 896 eset volt. Az előző 
évekhez viszonyítva 2008 óta csökkenés tapasztalható, akkor 7 561 esetet regisztráltak. 
                                                             
4 Forrás: http://csaloganyuszoda.hu/?page_id=22 
5 Forrás: KSH 



Kórház Marcaliban (25 km) és Kaposváron (50 km) található. A szakrendelésre beutalt betegek Fonyód 
és Balatonboglár városok szakellátását vehetik igénybe. Lengyeltótiban fogorvosi rendelés 
megtalálható. 6 

 
1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 

Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos célja. Az 
európai uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése. 

Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthető, jól 
elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. 

Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz 
az adott védett csoport számára is. 

Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai 
valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 

Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott 
védett csoport tényleges résztvevővé válik. 

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek 
stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy részletes, alapos 
helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek megkeresése, 
melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. 

Az Országgyűlés „elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 
elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére és 70/A. §-ára, 
valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira” 
megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 

E törvény IV. fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek célja: az élet 
valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi 
csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az önkormányzatok és ezek intézményei, civil 
szervezetek és magánszemélyek feladata. 

Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára fontos érték. Biztosítékul szolgál annak a 
célnak az elérésében, hogy mindenkinek - bárminemű megkülönböztetés nélkül - legyen esélye a 
munkavállalásra, a szociális és egészségügyi ellátásra, lakhatási, oktatási és képzési ellátásra, 
szolgáltatások elérésére, igénybevételére. Legyenek ezek elérhetőek függetlenül attól, hogy milyen a 
neme, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása hovatartozása, fogyatékossága, vallási vagy 
világnézeti meggyőződése, nemi identitása, életkora, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonya, stb. 

 

                                                             
6 Forrás: KSH 



Az esélyegyenlőségi program céljai: 
 Elősegítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív 

részvételét. 
 Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a település lakójaként ugyanazokkal a 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más. 
 Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő hátrányos helyzetű 

csoportok helyzetének javítását. 
 A területre jellemző egységes felmérő rendszer kialakítása, amely az EU-s pályázatok 

megírásához nyújthat segítséget. 

A településen a fenti célok elérésének érdekében esélyegyenlőségi programot készítettek, melyet a 
képviselőtestület a 132/2013.(VI.27.) határozattal fogadott el. 

Fő cél, hogy érvényesüljön a „minden ember egyenlő” alapelv. 

A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, se 
etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság, vagy más okból fakadóan. A 
jogok érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink tiszteletben tartását 
minden fórumon, intézményében és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzi ki. Mindezek 
megvalósulása érdekében a fenntartó és intézményei esélyegyenlőségi fogadókészségét fejleszteni 
kell, meg kell valósítani 

 a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, 
 az emberi méltóság tiszteletben tartását, 
 a társadalmi szolidaritást. 

Az Esélyprogram feladata: a cél megvalósulását hátráltató akadályokat elhárítása. Ebben a feladatban 
a fogyatékossággal élő személyeknek és szervezeteiknek is aktív szerepet kellene vállalni. Eszerint a 
fogyatékos emberek is érdemben hozzátehetnek eme közös cél teljesüléséhez. 7 

 

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 
 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre  
 

A település gazdasági életében az ipar részesedése átlag alatti, a mezőgazdaság ellenben gazdag 
tradíciókra és bizonyos értelemben igen kedvező adottságokra tekinthet vissza, ugyanakkor a 
szolgáltató szektor fejlettsége hagy kívánnivalót maga után. 

Lengyeltóti székhellyel 2012 végén 598 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván, melyek közül 
meglehetősen kevés, mindössze 145 db, azaz 24 %-uk működött. 

1000 lakosra 2012-ben 191 regisztrált gazdasági vállalkozás (GFO 11) jutott, ez több, mint a megyei 
(175), valamint a régiós (159) érték. 2011-hez képest növekedett, akkor 1000 lakosra 184 vállalkozás 
jutott a településen. A 2000-es évek elejéhez képest összességében mérséklődött az egyéni 
vállalkozások száma, de még így is a vállalkozások népesebb csoportját képviselték, 2012-ben 95 
egyéni vállalkozás működött. 
                                                             
7 Forrás: Lengyeltóti Helyi Esélyegyenlőségi Programja 



 

A településen a gazdasági ágak közül döntő többségben 58,2%-ban van jelen a mezőgazdaság, mely 
nagyobb, mint a megyei (33,7 %) és a régiós (29,6 %) átlag. A kereskedelem, gépjármű javítás és az ipar 
a megyében és Lengyeltótiban hasonló arányt képvisel, 12 %, utóbbi 4 %-os részesedéssel. 

Látható, hogy a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás aránya jóval alacsonyabb nem csak a megyei, de a 
régiós aránynál is. Ennek oka a Balaton idegenforgalmi jelentősége. 

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 

Mezőgazdaság 

A településen 2000-ben a KSH adatai szerint 623 db egyéni gazdaság és 7 db mezőgazdasági 
tevékenységet folytató gazdasági szervezet volt, 2010-re ez a szám előbbinél 451-re csökkent, utóbbi 
esetében pedig változatlan maradt. 

Az egyéni gazdaságok használatában lévő összes földterület 2010-ben 1343,7 ha, a mezőgazdasági 
tevékenységet folytató gazdasági szervezetek használatában lévő összes földterület  pedig 1276,16 ha 
volt. 

Szántók 
A településen a szántó területe 1 816,31 ha volt 2010-ben, melyből az egyéni gazdaságok 
használatában 865,31 ha, a gazdasági szervezetek használatában pedig 951 ha állt rendelkezésre. 8 

A település változatos, nem túl jó mezőgazdasági területekkel rendelkezik. Az északdéli irányú 
löszvonulatokon a településtől északra a szőlő és gyümölcsültetvények uralkodnak. A térségben a 
mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír, hosszú távú fennmaradása biztosítottnak 
tekinthető. 

                                                             
8 Forrás: KSH 



 

Szántóterületek településenkénti aranykorona értéke - Forrás: 
http://enfo.agt.bme.hu/drupal/sites/default/files/aranykorona.gif 

Gyepek 
A városban a gyepterületek mérete 53,18 ha volt, melyből 48,18 ha egyéni gazdaságok, 5 ha pedig 
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek használatában volt. 

A völgyek réti talajtípusain rétek-legelők, foglalnak helyet. A területen lévő gyepterületek megtartása 
az országos és a helyi védelemnek köszönhetően hosszú távon is biztosított, és szükséges is, hiszen az 
állatállomány várható növekedését (amelyet az állattenyésztésnél említünk) ki kell szolgálnia. A 
korábbi rendezési tervben már megjelenik a szándék a gyepterületek méretének növelésére. 

Erdők 
Lengyeltóti területén A KSH adatai szerint 2010-ben 199,11 ha volt,melyből az egyéni gazdaságok 
használatában 133,19 ha, a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezet használatában 
65,92 ha volt.  

Az erdők 88 %-a gazdasági erdő, mely a fakitermelést szolgálja. 

A korábbi szerkezeti terv a gazdasági erdők egy részének védelmi, illetve turisztikai erdővé történő 
fejlesztését javasolta. 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 
erdőgazdálkodásra figyelemmel is kedvezőnek tartja, akkor kezdeményezheti az erdőterület 
rendeltetésének megváltoztatását. Turisztikai erdőterületbe sorolták 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 korábbi szerkezeti terv nagy mennyiségű erdő kialakítását indítványozta, főként a település északi 
részén, mely nem valósult meg. A növelés indoka a táj- és településképi, illetve környezetvédelmi 
okokra vezethető vissza. 



A településen meglévő jelenlegi és jövőbeni erdők turisztikai szerepkörét mindenképp szükséges lenne 
kihasználni. Növelni lehetne a településen a vadgazdálkodás szerepkörét, és egy vadászatra épülő 
turisztikai attrakciót lehetne felkínálni a településre látogatóknak. Ennek központi helyszíne lehetne, a 
jelenleg hasznosítatlan Zichy kastély. 

A vadgazdálkodás nem csak vadászatra, de az állatok húsainak gasztronómiai célokra való 
felhasználása is turistacsalogató szerepet tölthet be egy kiváló minőségű gasztronómiai 
létesítménnyel. 

Szőlészet-, borászat 
Lengyeltóti I. és II. kategóriájú határrészei 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. A török hódoltság előtt - a 
szőlőnek köszönhetően! - a környék az ország egyik leggazdagabb vármegyéje volt.  

A domboldalak szőlőire kedvezően hat a tó közelsége, amely sekélyebb itt, mint az északi parton, így 
viszonylag gyorsan felmelegszik, s ez kedvező mikroklímát teremt. A Balaton déli partvidékén, részben 
a tihanyi Bencés uradalmi és az egykori Festetics birtokon, részben pedig a paraszti termesztői 
hagyományokon a filoxéra vész után virágzó szőlő és borkultúra alakult ki. Az immunis pannonhomok, 
illetve lösztalajokon telepített szőlők a XIX. század végén a bortermelők ezreit mentette meg a 
koldusbottól. A borvidék igazi felvirágzását azonban a XX. század derekán végrehajtott szőlőtelepítés 
jelentette. Az új szőlőültetvények a gazdagabb lösz- és középkötött vályogtalajokon bőven teremnek, 
és a céltudatosan megválasztott kedvező fajtaszerkezetnek köszönhetően kiváló borokat adnak. A 
legújabb kori, EU-s szőlőtermőhelyi korlátozások, illetve kivágási támogatások hatására a település 
egykori szőlőterületei jelentős területén dió-ültetvények alakultak ki. A 2016-tól érvényes legújabb EU-
s szabályozás azonban már ismét engedi, vélhetően támogatni is fogja az egykori szőlőterületeken új 
telepítések megjelenését. 

A koncepcionális és a településszabályzási munkarész feladata lesz, hogy elősegítse ennek a 
folyamatnak az erősödését (amire érezhető gazdasági érdekeltség), vagy ennek bizonyos területeken 
megpróbáljon a jövőbeli érdekek miatt korlátokat állítani, megtartva az esélyét a szőlészet-, borászat 
ismételt visszatérésének. Egy akár 50-60 éves időtartamot is lekötő dió ültetvény ma hosszú távon is 
akadályát jelentheti ennek. 

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. 
Lengyeltótiban 120,78 ha egyéni gazdaságok használatában és 30 ha gazdasági szervezetek 
használatában, azaz összesen 150,78 ha szőlőterület volt található 2010-ben.9 

A település szőlőhegyei korábban zártkerti besorolással bírtak, ennek a besorolásnak a megszűnésével 
most külterületi szabályok vonatkoznak rájuk. Ennek ott lehet jelentősége, hogy a szőlészet ma 
önmagában nem tud a feldolgozás nélkül gazdaságos ágazat lenni, ez utóbbi azonban igényli, hogy az 
egyes gazdaságokban lehetőség legyen helyben kialakítani a többnyire jelentős helyigényű feldolgozó 
és érlelő tereket, gazdasági létesítményeket. 

 

                                                             
9 Forrás: KSH 



Gyümölcsösök 
A település keleti és északkeleti területrészén jelentős nagyságú gyümölcsös területek húzódnak. Itt 
található az ország legnagyobb dióültetvénye. 

A gyümölcsösök kisebbik része, 94,14 ha egyéni gazdaságok tulajdonában van, 222,1 ha 
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek tulajdonában, összesen 316,24 ha terület 
tartozik ezen besorolás alá. 

A művelés alól kivett területek 45,61 ha-t, az egyéni gazdaságok használatban lévő konyhakertek 15 
ha-t tesznek ki 

A lengyeltóti dió 
Közép-Európa legnagyobb egybefüggő dióültetvénye Lengyeltóti határában viszonylag kedvező 
ökológia környezetben található. A betakarítás szempontjából előnyös adottság, hogy a termőhelytől 
csupán 6 km-re van a diószárító-feldolgozó üzem. 

A dióültetvény fajtaösszetétele, növény-egészségügyi állapota és kondíciója jó. 

A szakmai munka folyamatos fejlődését a hazai és külföldi kutatóintézetekkel fenntartott szoros 
kapcsolat biztosítja. 

A diótermés 80-90%-át Nyugat Európában értékesítik (főleg Németország, Olaszország, Nagy-
Britannia), ahol is a Kaliforniából és Dél-Európából, Dél-Amerikából származó termékekkel kell 
versenyezniük. Nagy részét hájas dióként exportálják. 

Az átlagos diótermés hektáronként 1-1,5 tonna egy évben. 

A településen 3 diófajta, a Milotai, Alsószentiváni és Tiszacsécsi találhatóak meg.10 

A diófákat 50-60 évente célszerű újratelepíteni.11 Ebből az időszakból 10-12 év, míg termőre fordul. 

A hazai diótermelők közül a Juglans Hungária Kft. a legnagyobb, melynek székhelye Lengyeltótiban 
található. A cég valamikori balatonboglári gazdaság diósából privatizált, valamint az azóta telepített 
mintegy 250 ha-os dióültetvényen gazdálkodnak. Komplett, kaliforniai rendszerű technológiájuk van, 
rendszeres tanácskozásokat, bemutatókat tartanak. A hazai diótermesztés fejlesztésében 
kulcsszerepük van. 

A Kft. szakmai eredményét bizonyítja, hogy az utóbbi évtizedben közel 50 hektár új dióültetvényt 
telepítettek. 

Az 1950-es évekre a kemény tervutasítás, a központi programok merev végrehajtása volt jellemző az 
állami gazdaságok területén. A Balatonboglári Állami Gazdaság gyümölcstermesztésre lett kijelölve 
akkoriban, és sok más gyümölcsfaj mellett kötelesek voltak nagy területen diót is telepíteni. 

A szakemberek menet közben szerezték a tapasztalatokat, folyamatosan, állandóan korszerűsítették az 
ültetvényt, és állami pénzből komplett diófeldolgozó technológiát honosítottak. Megtanulták és 
megszerették a diót, tanulmányutakat tettek Kaliforniába, Grenoble vidékére és a törökországi Yalova-i 
kutatóintézetbe, és ma már joggal tanítanak bárkit a korszerű diótermesztésre. 

                                                             
10 Forrás: www.lengyeltoti.hu 
11 Forrás: http://terebess.hu/diok/08-05/1.htm 



Fajtadiókat - mindhárom hazai alapfajtát - 1974-től telepítettek. 

A 90-es évek elejének privatizációs időszaka után is a volt állami gazdaság szakemberei kezelik a volt 
állami gazdasági ültetvényt, három tulajdonosi körben, amelyek mindegyike újabb telepítésekkel 

bizonyította a dióhoz való hűségét. E 
három gazdasági társaságból a 
legnagyobb a Juglans Hungária, mely 
kiegészítő tevékenységként 50 hektár 
őszibarack műveléséhez nyújt 
szolgáltatást és szaktanácsot.12 

Összefoglalva elmondható, hogy a 
mezőgazdaságban a szántóterületek 
dominálnak Lengyeltótiban. Viszonylag 
magas a gyümölcsösök és erdők és 
szőlők aránya is, mely ágaknak gyökerei a 
régmúltba nyúlnak vissza a település 
történetében. 

                        Mezőgazdasági területek eloszlása 

Állattenyésztés 

A településen a KSH adatai szerint az állattenyésztés az egyéni gazdaságokra jellemző. A 
mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági szervezetek állatállományát mindösszesen 12 db 
szarvasmarha és 6 db tehén alkotta 2010-ben. 

Az egyéni gazdaságok esetében a szárnyasok fordulnak elő a legnagyobb számban. A településen 2010-
ben a tyúkállomány volt a legmagasabb, számuk viszont negyedével csökkent. Több mint 50%-os 
növekedés volt a település kacsaállományában. 

  
Tyúkállomány 

(db) 
Libaállomány 

(db) 
Kacsaállomány 

(db) 
Pulykaállomány 

(db) 
2000 12877 54 513 23 
2010 9892 40 1093 2 

  
A szárnyasokon túl jelentős a sertésállomány nagysága, 304 példányt számoltak össze 2010-ben. Ez a 
szám 1/3-ára esett vissza 2000-hez képest, akkoriban ugyanis 953 példányt tartottak az állatokból. 

Ezeken túlmenően 73 szarvasmarha, 36 tehén, 131 juh, 34 ló és 519 házinyúl volt a településen. 

Itt kell megemlíteni, hogy több kis külterületi folton alakult ki, illetve van már ma is folyamatban, 
továbbá tervezett újabb állattartó létesítmények létrehozása, több helyen az egykor meglévők 
megújítása. Ilyen a településtől északra fekvő egyik majorban (tanyán) fejlesztés alatt álló baromfi 
feldolgozó üzem is.13 

A 2014-2020-as időszakban rövid (2-3)- és középtávon (3-8) egyaránt várható, hogy növekedni fog az 
állattartás- és az ahhoz kötődő feldolgozóipar súlya. Ezt a feltételezésünket az új támogatási 

                                                             
12 Forrás: http://www.dioskonyv.byethost3.com/11-01/1.htm#ju 
13 Forrás: KSH 



irányelvekre alapozzuk, amik a korábbi, csak terület alapú támogatásokat felülről korlátozzák, illetve a 
magasabb támogatást állattartáshoz kötik. Ezen túl a jövőben ezt a trendet ösztönzi várhatóan a 
feldolgozóipar támogatása is (működés-jogi-, kereskedelmi szabályzók és beruházási támogatások, 
ÁFA-kedvezmények, mint pld sertés ÁFA 5 %-ra csökkentése, mg-i foglalkoztatottak járulék 
kedvezménye, stb.).  

Lengyeltótinak, mint Balaton-parti, városi rangú háttértelepülésnek készen kell állnia arra, hogy a 
Balaton déli részén megjelenő igényeket ki tudja elégíteni, ezzel erősítve gazdaságát, javítva a 
foglalkoztatottságot, illetve alapanyagot biztosítva a helyi gasztronómia fejlődéséhez. 
 

Idegenforgalom, turizmus 

A település idegenforgalmi szerepköre háttérbe szorul a Balaton partján fekvő településekhez képest. 

A Lengyeltóti Kék-Tó Üdülőfaluban szálláshely szolgáltatással foglalkozó szolgáltató a tevékenységét 
2010 évben megszüntette, azóta a szálloda zárva van, emiatt kereskedelmi szálláshely nincs a 
településen. Egyéb szálláshely szolgáltatói tevékenységet folytató vállalkozás 3 üzemel a településen, 
összesen 6 szobával, 13 ággyal. 

Jelentősebb, az idegenforgalmat érintő fejlesztés 2007-2014 között nem volt, illetve 2014-2020 között 
előre láthatóan nem is terveznek. 

A településen megforduló turisták száma 2014-ben mindösszesen 31 látogató volt a településen, akik 
146 vendégéjszakát töltöttek el itt, 2013-ban pedig 37, 217 vendégéjszakával. A jelentősebb 
kereskedelmi szálláshelyet jelentő Üdülőfalu megszűnése előtt a településen 2010-ben 481 vendég 
fordult meg, akik 1014 éjszakát töltöttek a településen. A korábbi években, így 2009-ben és 2008-ban 
is a vendégek száma meghaladta a 3000 főt, a vendégéjszakák száma pedig a 10 000 vendégéjszakát.14 

A település turisztikai vonzerejét (potenciális attrakcióit) a hasznosítatlan, de a közelmúltban 
önkormányzati tulajdonba került Zichy kastély (tulajdonos: Lengyeltóti Város Önkormányzata), a Kék-
tó természeti környezete, az erdők és a vadállomány, illetve a szőlő- és borászati ágazat jó termőhelyi 
adottságaiban rejlő lehetőségek jelentik. Ide tartoznak még azon, ember által létrehozott attrakciók, 
mint a Dió fesztivál, a Tóti Napok, a helytörténeti kiállítás (üzemeltető: Lengyeltóti Művelődési Ház és 
Könyvtár), vagy a térségi szerepkörű uszoda és fürdő.  

                                                             
14 Forrás: KSH 



További, potenciális kulturális vonzerőt jelentő rendezvények 

Rendezvény Rendező Időpontja Résztvevők 
száma 

Hagyományőrző Disznóölő Nap  
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

minden évben 
január 200-300 fő 

Pálinkaverseny  
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

minden évben 
január-február 50-100 fő 

Nyugdíjas Nőnap Nyugdíjasok 
Lengyeltóti egyesülete 

minden évben 
március 8-án 200 fő 

Húsvétváró  - Nagy Tojás Nap 
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

minden évben 
húsvétkor 250-300 fő 

ÖRDÖNGÖS Pünkösdölő Ördöngös Néptánc 
Alapítvány 

minden évben 
Pünkösd vasárnap 

délután 
350-500 fő 

Pünkösdi Koncert -Lengyeltóti Brass Band Lengyeltóti Brass Band 
Zenei Egyesület 

minden évben 
Pünkösd vasárnap 

délelőtt 
100-150 fő 

Szőlővirágzás - Mohácsi Hegyi piknik 
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

minden évben 
május 120 fő 

TÓTI Napok Rendezvény sorozat Lengyeltóti Város 
Önkormányzata 

minden évben július 
első hétvégéje  

csütörtök-péntek-
szombat-vasárnap 

500-1000 fő 

Képző és iparművészeti kiállítás 
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

évente 3-4 
alkalommal 

alkalmanként 
50-80 fő 

Diófesztivál  

Lengyeltóti Város 
Önkormányzata, Városi 

Művelődési Ház és 
Könyvtár 

minden évben 
szeptember 

második hétvégéje 
500 fő 

Magyarország szeretlek! 
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 
szeptember 100-200 fő 

Márton Napi Libalakoma 
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

minden évben-
novemberben 120-150 fő 

Mikulás Koncert Lengyeltóti Brass Band 
Zenei Egyesület 

minden évben 
december 6-án 300-350 fő 

Karácsonyváró 
Lengyeltóti Városi 
Művelődési Ház és 

Könyvtár 

minden évben 
december 20. körül 200-250 fő 

Karácsonyi Koncert a Szent Jakab 
Templomban  

Fodor András Általános 
Iskola, Lengyeltóti 

Városi Művelődési Ház 
és Könyvtár 

minden évben 
december 20. körül 200-250 fő 

 



„..Lengyeltóti adottságai 
kiválóak ahhoz, hogy a Balaton 
régió idegenforgalmi kínálatát, 
ezzel az idegenforgalmi szezont 
térben és időben kitolni kívánó 
új törekvések aktív részese és 
egyik legnagyobb nyertese 
lehessen!” 
 

A városban lévő uszoda és annak kiegészítő szolgáltatásai, mint a szauna, is turisztikai vonzereje a 
városnak. A Balaton árnyékában azonban háttérbe szorul, előnyt mindösszesen a fent említett 
kiegészítő szolgáltatás jelent, valamint, hogy egész évben üzemel. 

Amint a vendégforgalmi statisztikák mutatják, ezen adottságoknak, vonzerőknek a turisztikai 
attrakcióvá, értékesíthető termékké való formálása nem történt meg, illetve ami korábban mégis, azt a 
2008-as kezdetű pénzügyi válság mára elsöpörte (lásd Kék-tó Kemping). 

Ezzel együtt Lengyeltóti adottságai kiválóak ahhoz, hogy a Balaton régió idegenforgalmi kínálatát,  
ezzel az idegenforgalmi szezont térben és időben kitolni kívánó új törekvések aktív részese és egyik 
legnagyobb nyertese lehessen! A Balaton északi partján 
végbement, elsősorban a háttértelepülések nyugalmára, 
természeti adottságaira és kulturális, borászati és gasztronómiai 
kínálatára építő minőségi turisztikai kínálat fejlődését a déli part 
erős lemaradással követi. A jövőben ennek megjelenése 
szükségszerű és várható is, amiben Lengyeltóti városnak a 
részesedése jelentős lehet, amennyiben ezt tudatos 
szakmapolitikai törekvések és széleskörű társadalmi és gazdasági 
összefogás megteremtése lehetővé teszik. 

A jelen koncepciónak, majd a településszerkezeti és rendezési munkarészeknek a feladata, hogy ennek 
a fejlődését elősegítsék, az ezt akadályozó jelenbeli és jövőbeli veszélyeket pedig megelőzni próbálják 
(lehetőségeik korlátai között). 

 
Kereskedelem, vendéglátás 

A településen 2013-ban 38 kiskereskedelmi üzlet volt, számuk 2002 óta csökken, az akkori 65-höz 
képest közel a felére esett vissza. 

A legtöbb kereskedelmi egység az élelmiszer vegyesüzletek és áruházak valamint gépjármű-, illetve 
gépjárműalkatrész-szaküzletek területen vannak, 7-7db. Ezeken kívül megemlíthető még néhány 
zöldség, gyümölcsszaküzlet, húsárú- valamint ruházati szaküzlet. 

Vendéglátóhelyekből 2013-ban 11 db volt, mely a korábbi évekhez képest nem változott jelentősen. A 
legtöbb ilyen létesítmény 2003-ban volt – 14 db - azóta a számuk 10 és 12 db között változik. 

A vendéglátóhelyeken belül az éttermek, büfék vannak jelen a legnagyobb számban. 2013-ban 5 db 
volt Lengyeltótiban, emellett 3 db italüzlet és zenés szórakozóhelyet is találhatunk a településen.  

Emellett még található 1 db cukrászda és 2 db Munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző 
vendéglátóhely15 
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelése 

 
A településen több jelentős foglalkoztató is van.  

Légrádi Miklós mezőgazdasági tevékenységet végez a településen 1993 óta. 2007 és 2013 között is 
bővítette már a vállalkozását, terményszárítóval és irodaházzal is. 2014-2020 között magtárral 
bővítené tovább vállalkozását. 

Kőhegyi György egyéni vállalkozó 1996-tól személy, teher és mezőgazdasági gumiabroncsok 
javításával, forgalmazásával és szerelésével foglalkozik, 2002-től már a "BAMBUSZ" nádarató 
gumiabroncsok gyártását és régi abroncsok javítását is vállalja. A nádarató gumiabroncs 2005. március 
23. óta rendelkezik Használati Mintaoltalmi Okirattal, melyet a Magyar Szabadalmi Hivatal bocsátott ki. 
2014-2020 között gumiszerelő műhely építését tervezi, 2007 és 2013 között pedig műhelycsarnokot 
újítottak fel. 

A mezőgazdasági gépeket és hegesztett fémszerkezeteket gyártó FERRO-FLEX Gép- és Szerkezetgyártó 
Kft. célja a mezőgazdaságban anyagmozgatási feladatok elvégzéséhez szükséges gépek, berendezések, 
eszközök gyártásában és értékesítésében elért hazai pozíció megtartása, illetve exportpiacainak és 
partnerkapcsolatainak stabilizálása, és további piaci térnyerés a magasan kvalifikált gépgyártás és 
hegesztett szerkezetek területén. A vállalat 2003 óta van jelen a településen, 2007 és 2013 között 
műhelycsarnokot építettek. 

A Varga-Flexo Kft. 1993-ban alakult, azóta a 2007-2013 közötti időszakban nyílászáró cserét és 
energetikai korszerűsítést végeztek, 2014-és 2020 között pedig műhelycsarnok bővítést terveznek. 
Profiljuk a flexonyomó-, lamináló-, tekercsvágó- és kliséragasztógépek gyártása. 

A Stehle - Bau Bt. 1996 decemberében alakult német-magyar közreműködéssel. Fő tevékenységeik 
körét magasépítési, lakatosipari munkák, gépi földmunka alkotják. 2007-2013 között irodaházat 
építettek, 2014-2020 között telephelybővítést terveznek. 

Markus Blaser, a BLASO Mezőgazdasági Kft. tulajdonosa 1997 óta működik, jelenleg öt állandó 
alkalmazottat foglalkoztat. Legfontosabb tevékenysége a szántóföldi növénytermesztés (őszibúza, 
kukorica, napraforgó, repce, szója, rozs), mindezt több száz hektár saját és bérelt területen folytatja. A 
szántóföldjeik a telephelytől, Lengyeltótitól mintegy 15-20 km-es körzetben találhatóak, az alábbi 
települések határában: Lengyeltóti, Hács, Kisberény, Öreglak, Somogyvár, Buzsák, Táska, Nikla, 
Pusztakovácsi. A növénytermesztés mellett bérmunkával, és egyéb mezőgazdasági szolgáltatásokkal 
foglalkoznak. 2007-2013 között terményszárítót, és irodaházat épített, valamint öntözőrendszert 
alakított ki. 16 

 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, 
K+F stb.) 

 
A település közlekedés-földrajzi helyzete kedvező, érinti az M7-es autópálya, rendelkezik vasúti 
kapcsolattal is. Ahogy a bevezető részben kiértékeltük, elérhetősége időben is jónak mondható, 
különösen a nagyobb gazdasági központok irányába. Ez alól kivétel pont a nagy fontosságú Kaposvár, 
                                                             
16 Forrás: Lengyeltóti Város Önkormányzata 



„A település szőlészeti 
termőhelyi adottságai kiválóak, 
a borászatban óriási 
mezőgazdasági, feldolgozóipari 
és idegenforgalmi potenciálok 
rejlenek. Az immár két évtizede 
hatalmas sebességgel fejlődő 
borászati, borkulturális és az 
utóbbi 7-8 évben 
exponenciálisan erősödő 
gasztronómiai kulturális trend 
nagy lehetőségeket rejt a 
település számára.” 
 

mint megyeszékhely elérhetősége, ahova a fő akadályt a négyszámjegyű, településeken áthaladó 
közúti kapcsolat áteresztőképessége, és szinte kizárólagossága jelenti. 

A Balaton környéki településekkel szemben részben hátrány, 
hogy nem part menti település, ezért a turizmus és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltató szektor is hátrányban van a parthoz 
közelebbi településekkel szemben. Ezzel szemben a BKÜ parti 
településeihez képest előnye, hogy háttértelepülés létére városi 
rangú, így az ipar számára a letelepedés feltételei jobbak.  

Ennek megfelelően a fentiekből kitűnik, hogy a településen a 
mezőgazdasági, ipari tevékenységek jellemzőbbek. 

A gazdaság szempontjából kiemelendő, hogy Lengyeltóti a 
Balatonboglári-Dél-Balatoni borvidék része. A borvidék területe 
2611 ha. Olyan országos hírnevet szerző borászok és borászatok 
találhatók a borvidéken, mint a Lengyeltótitól alig 8 km-re 
északra fekvő Szőlőskislakon levő Kislaki Bormanufaktúra, amit 
Légli Géza jegyez, vagy a Balatonlelle Látrány településrészén működő, Konyári János által jegyzett 
IKON Borászat. A település szőlészeti termőhelyi adottságai kiválóak, a borászatban óriási 
mezőgazdasági, feldolgozóipari és idegenforgalmi potenciálok rejlenek. Az immár két évtizede 
hatalmas sebességgel fejlődő borászati, borkulturális és az utóbbi 7-8 évben exponenciálisan erősödő 
gasztronómiai kulturális trend nagy lehetőségeket rejt a település számára. Ezt akkor lehet kihasználni, 
ha ehhez a megfelelő tudású borászt és tőkeerejű vállalkozót sikerül megtalálni, számára a feltételeket 
biztosítani. 

 
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

Az otthontérkép adatbázisa szerint Lengyeltóti kistérségben (Lengyeltóti, Szőlösgyörk, Gyugy, Hács, 
Kisberény, Öreglak, Buzsák, Somogyvár, Somogyvámos, Pamuk) az átlagos négyzetméter-ár 46 000 
Ft/m2 volt 2014-ben. Ez jelentősen eltér lefelé a Somogy megyei átlagtól (141 ezer Ft/m2), de a 
szomszédos kistérségek átlag-áraitól is, amik a következők:  

 Marcali kistérség 71 ezer Ft/m2,  
 Kaposvári kistérség 86 ezer Ft/m2,  
 Fonyódi kistérség 163 ezer Ft/m2.  

Az egyik legszegényebb somogyi kistérségben, a tabiban is magasabb az átlagos ingatlan-érték, ott ez 
59 ezer Ft/m2.  

A településen a vizsgálat időpontjában (2015.04) 61 eladó ház található, melyeknek átlagos ára 20 
millió forint, az átlagos méretük pedig 100 m2. A 4 db eladó telek átlagos mérete 2084 m2, átlagáruk 
pedig 2,7 millió Ft, ami közel fele más vidéki építési telkek értékesítési árának. Öt üzleti ingatlan eladó 
a településen, melyek átlagos területe 230 m2, átlagos ára pedig 38 millió Ft. A 2 eladó ipari ingatlan 
720 illetve 240 m2 területű, előbbi árát 55 millió, utóbbié pedig 10,9 millió Ft-ban határozták meg. 



Eladóként kínálnak további 2 mezőgazdasági  (30 000, illetve 16 000 m2 nagyságú) ingatlant is, melynek 
ára 11-12 millió Ft között mozog.17 

Amint látható, az ingatlan-piac hasonló képet mutat, mint az idegenforgalom – azaz a válság hatásait a 
térség máig nem heverte ki, az utóbbi 6-7 év során visszaesett kereslet és árszínvonal nem tudott 
elmozdulni felfelé. Ez a lakossági és a piaci kereslet hiányát, a jövedelmezőség alacsony szintjét jelzi. 

 

1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

 
Lengyeltóti Közös Önkormányzati Hivatal igazgatás létszáma 21 főből áll. Az önkormányzatnál 11 fő 
tevékenykedik. A településen 2 fő védőnő biztosítja az egészségügyi ellátást. 

A településen közfoglalkoztatás keretében 240 fő dolgozik. 

Egyéb intézmények és azok foglalkoztatottsági adatai: 

 Művelődési ház és könyvtár 6 fő 
 Kincsem óvoda 21 fő, konyha 7 fő 
 Uszoda: 5 fő 

 

Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Közös Önkormányzati Hivatal útján látja el, gazdálkodását 
az Állami Számvevőszék ellenőrzi. 

Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a 
településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a 
csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek 
fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt 
magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő 
várakozás (parkolás) biztosítása helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása. 
Gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energia-
szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, az egészségügyi alapellátásról; szociális, 
gyermekjóléti szolgáltatásokról és ellátásokról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való 
gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport 
támogatása, nemzetiségek jogai érvényesítésének a biztosítása, az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése. 18 

 
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program  
 

Az Állami Számvevőszék 2012-es jelentése szerint Lengyeltóti pénzügyi egyensúlyi helyzete középtávon 
veszélyeztetett. 

A 2007-2009. években a folyó kiadások nőttek, a 2010. évben a folyó bevételek a folyó kiadásokat 
meghaladó ütemben csökkentek. A vizsgált időszakban folyamatosan csökkent a működési jövedelem. 
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A 2010. évben negatív nettó működési jövedelem keletkezett, a folyó bevételek nem nyújtottak 
fedezetet a folyó kiadásokra és az adósságszolgálatra. 

Az Önkormányzat pénzügyi egyensúlyának középtávon történő biztosítása és hosszú távú 
fenntarthatósága érdekében kezdeményezni javasolja – felelősök és határidők megjelölésével – az 
alábbi intézkedés megtételét: 

 Tárja fel a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségeket. Ütemezze a bevételek beszedését 
a jövőben jelentkező fizetési kötelezettségeihez. 

 Képezzen egyensúlyi (elkülönített) tartalékot a PPP szolgáltatási díj teljesítése érdekében 

Vagyongazdálkodás 

A városfejlesztési, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Tanácsnok közreműködik a 
vagyongazdálkodással kapcsolatos ügyek előkészítésében, véleményt nyilvánít a vagyongazdálkodást 
érintő kérdésekben.  

Az önkormányzat rendelkezik közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel. 

Középtávú vagyongazdálkodási terv (2012. – 2016) 
 Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen 

kell gazdálkodni. 
 A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen 

a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a 
feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

 Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület 
döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

 Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a nemzeti vagyon alapvető 
rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként 
vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása.  

A hasznosítás formái: 

1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

2. Használatba adás, bérbeadás 

3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása 

3.1. A vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítésénél az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet, valamint a magasabb szintű jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, 
figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő 
gazdálkodására. 

A vagyonértékesítésből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési 
hitelek törlesztésének fedezetéül szolgál, másodlagosan a folyószámlahitelt kell 
csökkenteni. 



3.2. Bérlet útján történő hasznosítás: a lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint 
telkek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján 
nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban. 

3.3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás Az önkormányzati feladatok 
ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység nem folytatható. Az 
önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat 
csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem 
haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

 Az önkormányzati feladat változások miatti önkormányzati vagyonban bekövetkező 
változásokat követően a közfeladatok ellátását szolgáló vagyon hasznosítását felül kell 
vizsgálni, törekedve a maximális kihasználtságra, a gazdaságos üzemeltetésre. 

 Az önkormányzat vagyonában várható változások nyomon követése érdekében kiemelt 
figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására. 

 Az Önkormányzatnak a lehetőségeihez képest elő kell segíteni a munkahelyteremtő 
vállalkozások letelepítését, arra alkalmas terület biztosításával. 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv (2012-2021) 
Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési 
stabilitás biztosítása érdekében. 

Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való 
megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében – elsősorban 
pályázati források igénybevételével – korszerűsíteni kell. 

A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani 
azt, hogy az ne vagyonfelélést eredményezzen. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni 
az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 

A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására 
illetve beruházásra kell fordítani. 19 

 
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere  
 

Az önkormányzat a településfejlesztési tevékenységének ellátásához városfejlesztési, 
városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Tanácsnokot alkalmaz. 

Tanácsnokok a képviselő-testület azon tagjai, akiket a testület megbíz egy-egy szakterület ügyeinek 
folyamatos vitelével. A tanácsnok egy-egy helyileg fontos teendővel bízható meg. A tanácsnoki tisztség 
a szervezeti és működési szabályzatban hozható létre. 

Településfejlesztéshez kapcsolódó feladatai: 
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 Közreműködik a városfejlesztést, a városüzemeltetést, városrendezést érintő önkormányzati 
valamint a térségi területfejlesztési feladatok előkészítésében, meghatározásában és 
végrehajtásában.  

 Javaslatot tesz a városrendezési, fejlesztési koncepciók, programok, tervek kidolgozására, 
véleményezi a helyi építési szabályzatra vonatkozó javaslatokat.  

 Tájékozódik a pályázati lehetőségekről, figyelemmel kíséri a közbeszerzéseket, beruházásokat, 
kivitelezési tevékenységeket.  

 Figyelemmel kíséri és véleményezi a lakosságot érintő kommunális szolgáltatások helyzetét.  

 Kapcsolatot tart az önkormányzat gazdasági társaságaival és azok tisztségviselőivel, érvényt 
szerezve az önkormányzati érdekeknek.  

 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység  

 
A gazdaságfejlesztés szempontjából az önkormányzat 4 fő célterületet jelölt meg, melyek a hosszú távú 
gazdasági növekedés alapját képezhetik Lengyeltótiban. 

Közösségfejlesztés alatt egészséges lokálpatriotizmus kialakítását, gazdasági és közösségi, egyéni és 
közösségi értékek és érdekek összehangolását, a fontos kérdésekben társadalmi konszenzus 
kialakítását értjük. A város döntéshozóinak kiterjedt kapcsolatrendszerrel és erős társadalmi tőkével 
kell rendelkezniük a célok elérése érdekében. 

A Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés (munkahelyteremtés) során a helyi vállalkozások megerősítésére, 
bővítésére és fejlesztésére, helyi szakképzett munkaerő kinevelésére kell a hangsúlyt helyezni. A 
folyamat meghatározó eleme a közfoglalkoztatásban résztvevők képzése, felzárkóztatása. 
Eredményeképpen növekedhetne a helyi foglalkoztatás. 

A roma lakosság társadalmi integrációja sürgető a település fejlődése szempontjából, csak akkor 
fejlődhet gazdaságilag, ha a problémákra megoldás is születik. A romák beilleszkedési nehézségeivel, 
alkalmazkodási problémáival es nem utolsó sorban kriminalitásával kapcsolatos problémakor nem új 
keletű, sőt viszonylag hosszú, történelmi idővel mérhető múltra tekint vissza a mi városunkban is, ezért 
szükséges a stratégiai tervezés során kiemelt figyelmet fordítani az integrációjukra. A felülreprezentált 
roma lakosság munkaerő piaci esélyeit hosszútávon minden eszközzel segíteni szükséges, mert csak így 
válhatnak hasznos tagjává a helyi közösségnek. 

A kommunikáció, a közvetített/cserélt információk vezérlik a társadalom termelő folyamatait, amiben 
ha hiba keletkezik, az a közösségek hatékony működését veszélyezteti. A jól működő kommunikáció 
elősegíti, hogy a társadalom értékrendszere, normái, viselkedésmintái beépüljenek a személyiségbe, a 
közösség tagja. Így integrálódjon a helyi közösségbe, és egészségesen fejlett, hasznos tagja legyen a 
társadalomnak. 

 
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 

A település önkormányzata a foglalkoztatás biztosítása érdekében a járási és megyei munkaügyi 
központtal és egyéb kapcsolódó hivatalokkal folyamatos élő kapcsolatot a tart fenn. 



Minden pályázati lehetőséget kihasznál a közcélú és közhasznú foglalkoztatás biztosítására, és 
bármilyen természetű közfoglalkoztatási programba bekapcsolódik. 

Az Önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatja az alacsony iskolai végzettségűeket is. 

 
Közfoglalkoztatásban résztvevők 

száma 

Közfoglalkoztatásban 
részt-vevők aránya a 
település aktív korú 
lakosságához képest 

2010  100 4% 
2011  135 6% 
2012  112 5% 

A közfoglalkoztatottak száma kiegyenlített. A 2011. évi csökkenés viszonylagos: az egyéb közcélú 
foglakoztatás lehetőségei megszűntek a START program belépésével. A közfoglalkoztatásban 
alkalmazottak száma a vizsgált időszakban növekedett. 2012-ben 112-en dolgoztak 
közfoglalkoztatásban, ez a gazdaságilag aktív népesség 5%-a. A település becsült adatokkal rendelkezik 
a fogyatékkal élő munkakeresők, valamint a roma népesség körében jelentkező álláskeresők számáról. 

A foglalkoztatáspolitikai szempontból hátrányos helyzetű csoportok a gazdasági válság 
következményeként egyre hosszabb időre szorulnak ki a munkaerőpiacról, egyre nagyobb számban 
kerülnek ki a munkaügyi regisztrációból, ezzel elveszítik a szervezett segítségnyújtás esélyét is.20 

 
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás  

 
A városfejlesztési, városüzemeltetési és vagyongazdálkodási Tanácsnok továbbá vizsgálja az 
ingatlanfenntartás, üzemeltetés gazdaságosságát is.  

Lengyeltótiban az önkormányzati bérlakások száma 2008-ban 44 db volt, szociális bérlakás nem volt a 
településen, 2011-ben, illetve 2012-ben 34 db-ra csökkent a számuk. A teljes lakásállományon belül ez 
a szám 2012-ben 2,8 %-t tett ki. 21 

 
1.10.6. Intézményfenntartás  

 
A Fodor András Általános Iskolát 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja fent. 
Beiskolázási körzete: Lengyeltóti, Gyugy, Hács, Kisberény. 

A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás tartja fent a Családsegítő Központot és a Bölcsődét.  

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár 
Funkciója: közművelődési és nyilvános könyvtári szolgáltatást nyújtó intézmény. 2006. 11. 1-től 
integrált intézményként működik. 

Alaptevékenységei: 

 Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 
életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése (számítógépes 
tanfolyamok, nyelvtanfolyamok). 

                                                             
20 Forrás: Lengyeltóti Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
21 Forrás: Lengyeltóti Város Önkormányzata 



 A település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, 
megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása. 

 Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, 
a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

o A kultúra értékeinek megismertetéséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása: 
gyerekelőadások szervezése, templomi hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi 
és szakestek szervezése. 

o Hagyományőrző közösségek működtetése, találkozók fesztiválok szervezése (Ördöngös 
Néptánc Együttes, Tóti Napok, Diófesztivál- Szüreti Nap). 

 Művelődő közösségek, amatőr művészeti csoportok támogatása programjainak szervezése. 
 
Városi Televízió 
Elsősorban információhordozó: 

 Hírek, hirdetmények 
 Város életének eseményeinek rögzítése, ismétlése. 

A TÓTI TV feladata hetente jelentkező műsorának szerkesztése, a riportok elkészítése, hirdetések. A 
Városi Televízió jelen van a város intézményeinek, a civil szervezeteinek rendezvényein, a 
sportrendezvényeken.  

Városi Sportcsarnok a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár telephelyként működik, az 
üzemeltetését az intézmény irányítja.  

Naponta 8-17 óráig a Fodor András Általános Iskola használja, egyéb időben a Sportkör által 
működtetett szakosztályok: asztalitenisz, futball, triatlon, a fennmaradó időben előzetes egyeztetés 
alapján terembér ellenében kiadó. A sportcsarnokban a küzdőtéren kívül rendelkezésre áll egy 
kisterem, ahol heti rendszerességgel néptánc oktatás folyik. Az intézmény fenntartója a város 
önkormányzata. Az intézmény kihasználtsága 100%-os, naponta beosztás szerint folyamatosan 
használják a rendelkezésre álló kapacitást az igénybevevők (gyerekek, ifjúság, felnőtt lakosság). 

A településen rendelkezésre áll sportpálya is, melynek üzemeltetője a Lengyeltóti VSE.  

Lengyeltóti Csalogány Tanuszoda a város legújabb sportlétesítménye, a fedett uszoda a város 
központjában a labdarúgópálya közvetlen szomszédságában kapott helyet. A beruházás PPP 
konstrukció keretében, Marcali, Nagyatád és Tab városokkal közösen, a Hídépítő Zrt. kivitelezésében 
valósult meg. 



1.10.7. Energiagazdálkodás  
 
Az önkormányzat kezelésében lévő intézmények energiafogyasztása  

Önkormányzati fenntartású intézmények energiafogyasztása  

Önkormányzati fenntartású 
intézmény neve 

Nettó 
alapterület Gáz Víz Villany 

m2 m3 ezer Ft m3 ezer Ft kWh ezer 
Ft 

Művelődési Ház és Könyvtár 1470 13 000 2 100 190 235 31 000 635 
Konyha 221 46657 6 300 1284 1 570 30 100 1 100 
Védőnői szolg. 88 1400 215 135 291 11 000 260 
Orvosi ügyelet 79 1 500 222 115 248 7900 210 
Orvosi rendelő 430 5800 1 280 230 299 14 450 296  
ÖNÓ (Zrínyi 16.) 156 2900 444 25 30 4 850 99  
Zrínyi u. 6. 191   10 14 1 700 18  
Családsegítő (Csokonai 5.) 668 9 600 1 357 150 195 17 500 354 
Tanuszoda 507 6 065 1 313  1 522 1 983 306 131 072 6 845  
Sportcsarnok 790 23 800 1 700  150 195 400 520 
Iskola 3380 46 600 6 300 1200 1550 55 000 1 200  
Óvoda 709 11 500 850 700 910 8 600 195  
Bölcsőde 416 5 300 717  110 143 3 000 65  
Közösségi ház 273+228 5100 690 70 91 29 600 608 
Önkormányzati Hivatal 715 8 200 1 300 60 80 33 600 682  

 
A településen több energetikai felújítás is megvalósult: 

 Művelődési ház és könyvtár, Rákóczi F. út 22. - szigetelés, nyílászárók cseréje, kazáncsere 
 Bölcsőde, Rákóczi út 10. – szigetelés, nyílászárók, kazán, napelem, napkollektor 
 Önkormányzati hivatal, Zrínyi u. 2.- nyílászárók cseréje, kazánok cseréje 
 Önkormányzati épület (bútorbolt), Csokonai 1. – nyílászáró csere, hőszigetelés 
 Önkormányzati épület (Roma kissebségi), Csokonai 3. - nyílászáró csere, hőszigetelés 
 Családsegítő, Csokonai 5. – Nyílászáró csere 
 Iskola, Csokonai u. 15. – Hőszigetelés, nyílászáró csere, kazán, napkollektor 
 Tanuszoda, Csalogány utca vége – teljes hőszigeteléssel épült, geotermikus energia 

felhasználás 
 Közösségi ház és „Múzeum” Zrínyi M. u. 1-3. – Hőszigetelés, nyílászáró csere, kazán csere. 
 Napközi otthon, Zrínyi u. 16. – hőszigetelés, nyílászáró csere 
 Óvoda, Tűzoltó u. 8. – hőszigetelés, nyílászáró csere 
 Orvosi rendelő, Bem utca 20. – Nyílászáró csere 
 Vízmű telep, Kossuth L. u. vége – Napelemes rendszer kiépült 

 
Tervezett energetikai felújítások: 

 Napelemes rendszerek kiépítése: Művelődési ház, Orvosi rendelő, Önkormányzati hivatal, 
Óvoda, Sportcsarnok, Családsegítő, Tanuszoda 

 Sportcsarnok gépészet felújítás, kazáncsere, hőszigetelés, nyílászárók cseréje 
 Orvosi rendelő, hőszigetelés gépészet felújítás, kazáncsere 



A jövőben tervezett fejlesztések esetén célszerű azok energetikai, közvetlen költség-hatékonysági 
szempontjai mellett az energetikai fejlesztésekben rejlő munkahely-teremtési, továbbá a kiadások 
településről való kiáramlását csökkentő helyi, megújuló energiaforrások alkalmazásában rejlő helyi 
gazdaság-élénkítési hatásokkal is számolni! 

 

1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  

 
A településüzemeltetési feladatok szervezési és lebonyolítási, ügyviteli folyamatait a Közös 
Önkormányzati Hivatal látja el.  

A település önkormányzata folyamatosan vizsgálja, hogy ezeket a feladatokat gazdaságosabb-e külön 
gazdasági szervezetek létrehozásával ellátni (pl. szociális szövetkezeten keresztül). Egyes 
közszolgáltatások esetében szolgáltatókkal kötött szerződés biztosítja a települési közszolgáltatást. (p1. 
hulladék elszállítás- és kezelés, temetők üzemeltetése, stb.) 

Folyamatosan vizsgálat alatt áll az ingatlanvagyon (földvagyon, lakás és egyéb építményvagyon) 
hasznosításának helyzete, és évente - legkésőbb a költségvetés tárgyalásakor - döntenek a hasznosítás 
mikéntjéről. 22 
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

 
1.12.1. Természeti adottságok 

 
Domborzat  

A kistáj a Balaton Lengyeltóti-Kőröshegy közti parti síkjától D-re a Dél-Külső-somogyi-süllyedékig (kb. 
Igal-Mernye vonaláig) terjed. Ny felé a merev futású, meridionális Osztopáni-völgy különíti el a belső-
somogyi hordalékkúptól. K-i határa kb. Bonnya-Karád-Zics-Kőröshegy vonalában húzható meg. A 
terület meridionális völgyekkel közrefogott, É-D-i irányban húzódó hátak rendszere. Három, Ny-i 
irányban sorakozó, D felé egyre hosszabb dombhát (Balatonföldvári-, Karádi-, Boglári-hát) alakult ki 
ebben a térségben az egykori egységesebb hegylábi síkból. Szélességük 5-10 km, hosszúságuk 20-30 
km. A dombhátak több közös geomorfológiai vonással rendelkeznek. A 180-200 m tszf-i magasságról 
É felé fokozatosan 280-300 m-ig felemelkedő, a Balaton medencéjére 100 m körüli meredek, 
lépcsőzött peremekkel leszakadó hátak gerincvonalainak É-D-i irányú lejtése átlagosan 2-3°. Ez az 
érték csak a köztes lapos lépcsőknél meredekebb kissé. A domborzat tagoltsága élénk. Többnyire 
közepes (5-15°) hajlásszögű, lejtőpihenőkkel is tagolt, talajerózióval sok helyen sújtott, 
mezőgazdaságilag hasznosítható ill. hasznosított lejtők vannak túlsúlyban. A magas meredek lejtők a 
Balaton mentére korlátozódnak. Itt omlásos-csuszamlásos szakaszok is előfordulnak. Elsősorban a 
hátak magasabb, tagoltabb É-i részein jellemzőek az eróziós-deráziós kisformák, a hátraharapódzó 
völgy-fők ujjszerűen elágazó mély bevágásai szakadékvölgyekkel, üregek, fülkék, mélyutak 
tömegével. 

Általában a dombhátak központi sávjai a tetőszintek és a viszonylag sík felszínrészek. Ezek a D-i 
részeken kiszélesednek és gazdaságilag hasznosíthatók. A magas É-i részek tetőszintjei azonban 
keskeny, zeg-zugos futású sávok, vagy izolált foltok. Ezek inkább erdőgazdálkodásra alkalmasak. 
Kedvező domborzati adottság, hogy a hátak K-Ny-i irányban lépcsős elrendeződésűek. A magasabb 
központi tetőszinteket alacsonyabb peremi lejtős félsíkok, völgyvállak kísérik. Ezek a lankásabb 
lejtőkkel határolt, enyhén tagolt lépcsők igen kedvező feltételeket nyújtanak mezőgazdasági 
művelésre, útvonalvezetésre, települések és egyéb műszaki létesítmények számára. A völgyvállak a 
dombhátak közötti meridionális völgyeknek igen jellegzetes térszíni alakzatai. E völgyek további 
jellegzetességei a völgyi vízválasztók, amelyek É-i és D-i kettős lefolyást eredményeznek, továbbá a 
Balaton menti torkolataiknál kialakult tölcsérszerű öblözetek, az ún. berkek. 

Lengyeltóti területének domborzati viszonyait az alábbi ábra mutatja be. A közigazgatási terület 
nyugati szegélye a legalacsonyabb, ezek a Pogányvölgyi-vízfolyás menti árterek, magasságuk 105-
110m tszf, határa kb. a vasút vonalával esik egybe. A 110-120m tszf területek még szintén völgyalji 
elhelyezkedésűek, és gyakran vízállásosak. Ezekből szigetszerűen emelkedik ki a Nagytatár-vár illetve 
a Mohácsi-szőlőhegy. A 120-140m tszf szinteken alakult ki maga a város, illetve a környező puszták 
nagy része. A lakóterületek mellett a szántók jellemzik ezt a térszínt. A 140m feletti részeken jelennek 
meg a szőlők és gyümölcsösök, 160m tszf felett az erdők is gyakoribbá válnak. 

 

 



 

LENGYELTÓTI TERÜLETÉNEK DOMBORZATI VISZONYAI - TÁJVIZSGÁLAT 

 

 

 



Földtani adottságok 

A terület alapformái szerkezeti mozgásokkal pannóniai homok- és agyagüledékekből alakultak ki. 
Mivel az alaphegység tömbjei ÉNy-DK-i és erre merőleges szerkezeti vonalak mentén lépcsőzetesen 
süllyedtek le, a pannóniai üledékek vastagsága is DK felé 200-700 m között váltakozik. Az említett 
homok és agyag azonban csak a hátak peremein, lejtők aljában bukkan a felszínre, másutt néhány m 
vastag murvás folyóvízi homok és 10-20 m vastag lösztakaró fedi. Lejtőkön, völgyvállakon jelentős 
vastagságban halmozódtak fel löszös-murvás, homokos lejtőüledékek. A talajvíz a magasabb 
löszhátakon 20-40, az alacsonyabb szinteken 6-10 m, az alluviumokon 2-4 m mélyen helyezkedik el. A 
pannóniai üledékekben 100-300 m között több szintben tárolódnak rétegvizek. A terület D-i részein 
1000-1400 m-ről 70 °C körüli hőmérsékletű hévizek nyerhetők. A nedvesebb, szélesebb 
völgytalpakon tőzeges kotus rétegek, lápi mész is előfordul.  

 

 
fluvioeolikus homok 

 tavi aleurit 

 deluviális üledék 

 lösz 

 Tihanyi formáció 

 folyóvizi proluviális üledék 

 tavi-mocsári üledék 

 folyóvizi üledék 

Lengyeltóti környékének földtani térképe  (MFGI) 

Éghajlat 

Lengyeltóti térsége mérsékelten meleg nyarú kontinentális éghajlatú, ezt alapvetően földrajzi 
helyzete határozza meg, azonban ezt az óceáni és a mediterrán éghajlati befolyás módosítja. E 
területen a domborzat éghajlat módosító hatása elenyésző, a klíma kiegyensúlyozott. Mérsékelten 
meleg és mérsékelten nedves éghajlati jellege D felé fokozódik. Napsütötte órák száma évente 1950 
és 2050 óra között változik, észak-keleti irányban növekszik. A Balaton térségében a megyei átlagnál 
magasabb. Az évi középhőmérséklet sokévi átlaga: 10-10,5 C°, melytől csak a Somogyi-dombság 
magas részén van eltérés. Az év leghidegebb hónapja a január, a januári középhőmérséklet az egész 
megye területén fagypont alatt van (-1,0 -1,5 C°), de az északkeleti területen fekvő külső-somogyi 
dombvidéken az erőteljesebb kontinentális befolyás miatt ennél még 0,5 -1 C° alacsonyabb. Az évi 
hőmérséklet maximumát júliusban éri el, értéke átlagosan 20-20,5 C°. A tenyészidőszak 
hőmérsékletének átlaga 16 C° körül mozog. Az évi középhőmérsékleti ingás nyugatról keleti irányban 
növekszik. A csapadék évi összege: 600-800 mm, észak-keleti irányban csökken. A csapadék évi 
eloszlásában érvényesül az atlanto-mediterrán befolyás, ennek következtében másodlagos őszi 



csapadék-maximum alakul ki. A legcsapadékosabb hónap a megye keleti felében a május, másutt a 
június. A hótakarós napok évi száma: 35-40 nap, kivéve a Balaton-medencét, ahol 25-30 nap. A 
szélirány-gyakorisági adatok azt tükrözik, hogy a megye keleti felét kivéve főleg az É-i és DNY-i irányú 
szelek az uralkodóak, míg keleten az erőteljesebben érvényesülő kontinentalitás következtében főleg 
ÉNY-i szelek fújnak. A Balaton vidék helyi hegylábi szele a Bakonyi szél, mely a déli parton 
homokturzás rendszert építve egyenesítette ki a Balaton partvonalát. 

Vízrajz, források 

A megye északi felének vizeit a Zala-Balaton-Sió gyűjti össze, e területen a patakok északi irányban 
folynak, míg a Külső-Somogyi dombság és a Zselic vizeit a nyugat-keleti irányú Koppány és Kapos 
fogadja magába és végül a Sióba ömlenek Tolna megyében. Somogy dombokkal és völgyekkel 
szabdalt táján már a római kortól kezdve nagyon sok mesterséges tavat létesítettek (kb. 250). A 
talajvíz szintje tájegységenként különböző, legmagasabban a belső-somogyi területen van, ahol sok 
apró, talajvízből táplálkozó tavacskát, lápot találunk. Somogyban a rétegvízből származó hévizeket 
ma még csak részben hasznosítják, ismertebb meleg vizű fürdő a környéken Csisztapuszta. 

Talajok 

A város külterületén uralkodó a Ramann-féle barna erdőtalaj, de emellett a település északi 
határában réti csernozjom is előfordul, a mélyebb fekvésű vizes területeken jellemzőek a réti 
talajfajták. Az előbbiek elsősorban erdészeti, az utóbbiak szántóföldi illetve kertészeti (szőlő, 
gyümölcs) használatban vannak. Ezek a területhasználatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vízrajzi 
és az éghajlati adottságoknak. A meredekebb hegyoldalak erózióveszélyesek, ezeken az erdők 
elsődleges rendeltetése védelmi jellegű. A jellemző talajtípusokat az alábbi ábra mutatja be.  

 

 

Lengyeltóti talajai (Forrás: Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer) 

 

Növényzet 

Növényföldrajzi térbeosztás tekintetében a Nyugat-Külső-Somogy kistáj a Somogyi flórajárásba 
(Somogyicum) tartozik. A parti sík jellegzetesebb potenciális erdőtársulásai az ezüsthársas tölgyesek 

Ramann-féle barna erdőtalaj 

Tőzeges, kotus telkesített láptalaj 

Réti csernozjom talaj 



(Tilio argenteae-Quercetum petraeaecerris), a gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraea-
Carpinetum praeillyricum), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum praeillyricum), valamint a 
patak-menti égeresek (Carici elongatae-Alnetum), égeres láperdők (Thelypteridi-Alnetum). A 
területen a láprétek és szittyósok (Schoenetum nigricantis; Juncetum maritimi) is kifejlődtek.  

A kistájban kevés az erdőgazdasági terület. Az erdőművelésbe vont területeket vegyeskorú, kemény- 
és lágylombos, valamint kisebb foltokban fenyőerdők borítják. Az erdők átlagos évi folyónövedéke 
3,0-4,5 m3/ha között váltakozik. Az erdőterületek többsége gazdasági rendeltetésű és 
magántulajdonban van.  

 

Lengyeltóti erdőterületei (Forrás: Erdőtérkép NEBIH) 

 



 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek Lengyeltótiban (Forrás: BTSZ) 

A mezőgazdasági termesztés elterjedtebb haszonnövényei a búza (20-30 q/ha), az ősziárpa, a 
kukorica zöldpaprika, a paradicsom és a káposzta. A kertészeti kultúrák közül az őszibarack és a szőlő 
jelentősebb, illetve Lengyeltóti sajátossági a dió. 

Állatvilág 

A vizek védett faja a szivárványos ökle, a vízpartok jellemző élőlényei a szitakötők, a hazai fauna több 
mint fele védett. A kétéltűek lárvakorukban vízben fejlődnek, minden fajuk védett. A térségben a 
leggyakoribb fajok a vöröshasú unka, dunai tarajos gőte, barna varangy, a zöld levelibéka, az erdei 
béka és a kecskebéka. Kis számban mocsári teknőst, vízisiklót is megfigyelték már. A hüllők között a 
fürgegyíkok populációja a legmagasabb. A nagyobb vízfelületek környékén vízimadarak a vonulási 
időszakban figyelhetők meg. Az énekes madarak többsége szintén védett, gyakori a fülemüle, az 
énekes nádiposzáta és a nádi rigó, a védett területeken haris, lappantyú és réti sas is előfordul. 



Szintén ezeken a nedves réteken táplálkozik a fokozottan védett fehér gólya. A jellemző ragadozó 
madarak közül a barna rétihéját kell kiemelnünk. Kiemelkedő természetvédelmi értéket képvisel a 
vízfolyások mentén a fokozottan védett vidra.  A higrofil szárazföldi élőhelyek elsősorban a vizes 
élőhelyek mentén a patakokat és a kiszélesedő völgytalpakat kísérik. Természetvédelmi jelentőségük 
nagy, mert jellemző módon színesítik a terület élővilágát és sok védett fajnak biztosítanak élőhelyet. 
Mivel általában eltérő típusú élőhelyeket kötnek össze a különböző tájtípusokon keresztül folyó 
patakok és az őket kísérő higrofil élőhelyek, így az állatok szempontjából fontos terjedési útvonalak, 
ún. zöldfolyosók is. A nedves réteken több védett nappali lepke faj is előfordul. Szintén higrofil 
élőhelyeken élnek a röpképtelen futóbogarak, amelyeknek a populációjuk rendkívül sérülékeny: pl. 
ragyás, a ligeti és a változó futrinka. A patak menti ligeterdőkben a gerinctelenek közül elsősorban az 
éger- és fűzfogyasztó fajok érdemelnek említést. Idős füzesek odvas fái védett denevérek 
tanyahelyei, korhadó farészükben védett cincérek fejlődhetnek, ezért az öreg, pusztulófélben lévő 
fák is védendők.   

Általában a mezőgazdasági területek és települések állatvilága szegényes, de a kistérségben az összes 
élőhely típus között ennek az élőhelynek a legnagyobb a kiterjedése és az állatvilágot érintő emberi 
zavaró hatás is itt érvényesül leginkább. Az éti csiga védett állat, egyedei csak meghatározott 
időközökben gyűjthetők. Templomtornyokban, elhagyatott régi épületek padlásain szokott fészkelni 
a fokozottan védett gyöngybagoly, ugyanitt gyakran védett denevérek is tanyáznak. Házak ereszei 
alatt füsti fecskék és molnárfecskék fészkelnek. A település villanyoszlopain költ a fokozottan védett 
fehér gólya. Ma már állományának csökkenő tendenciája miatt a mezei veréb is védett állatfaj lett. A 
védett vakond is gyakran felbukkan a településen.  

Természetvédelmi szempontból a védett és fokozottan védett állatfajok területtől függetlenül 
mindenhol védelmet élveznek. 

 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 

Lengyeltóti tájtipológiailag a Nyugat-Külső-Somogy kistáj területén fekszik, amely a Dunántúli-
dombság nagytáj, és a Külső-Somogy középtáj része. Műholdfelvételeken jól látható a Nagyberektől 
keletre lévő észak-déli irányú hátak rendszere, mely alapvetően meghatározza a tájszerkezetet, a 
talajtípusokat és a terület használatát is. Három jelentősebb dombhát húzódik a területen, nyugatról 
kelet felé haladva a Balatonföldvári-, a Karádi- és a Boglári-hát, közöttük völgyek húzódnak. 
Szélességük 5-10 kilométer, hosszúságuk 20-30 kilométer, délen magasságuk 180-200, míg északon 
280-300 méter között változik. A Balaton partjára 100 méter körüli meredek lejtőkön „zuhannak le”, 
ezek sok helyütt omlásos-csuszamlásos szakaszok. A tetőszintek a dombhátak északi részein keskeny, 
zegzugos lefutásúak vagy izolált foltok, míg a déli részeken kiszélesedők és gazdaságilag 
hasznosíthatók. A hátak kelet-nyugati irányba lépcsős elrendeződésűek. A magasabb központi 
tetőszinteket lejtős félsíkok, völgyvállak szegélyezik. A völgyfők ujjszerűen elágazó mély bevágásaiban 
szakadékvölgyek, löszpáholyok, löszcirkuszok, üregek, fülkék, mélyutak találhatók. A Nagyberekkel 
szomszédos ÉNy-i tájrész eróziós-deráziós völgyekkel tagolt alacsony dombság. A természetes 
növényzet egykor a cseres tölgyes volt, amiből mára csak kb. 10%-os területi részesedés maradt. 
Helyét a szántók (75%) és a szőlők-gyümölcsösök (15%) foglalták el. A kistáj nagyobb K-i és D-i része 
ugyancsak eróziós-deráziós völgyekkel tagolt, de valamivel magasabb felszínű dombság. Itt a 



lejtőlöszös dombhátak gerincein agyagbemosódásos, lejjebb barna erdőtalajok alakultak ki. A 
magasabb dombvonulatok gyertyános tölgyeseiből és az alacsonyabb szintek cseres tölgyeseiből még 
sok megmaradt (35-40%). A többi területet szántók (60%) és elszórtan szőlők, gyümölcsösök foglalták 
el. A dombságot tagoló völgyekben magas talajvizű réti öntéstalajokat és lecsapolt síklápokat lehet 
találni, amelyek ma ártéri ligetekkel tagolt rétek és legelők, kisebb részben szántóföldek. 

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 település mezőgazdasága a 19. század elejétől híres. Akkor báró Fechtig Ferdinándnak háromszáz 
lóból álló arab ménese, négyszáz szarvasmarhája és tizenkettőezres juhászata volt. 1895-ben a 
szőlőterület nagyságában csak Badacsonytomaj előzte meg. 1945 után a környéken működő három 
mezőgazdasági nagyüzem foglalkoztatta a keresőképes népességet. A szántóföldi kultúrák mellett 
igen jelentős nagyüzemi szőlő- és gyümölcsültetvények keletkeztek, illetve jelentős állattartás volt. A 
90-es évek privatizációja következtében a volt nagyüzem egy része dolgozói tulajdonba került. 
Napjainkban a leghíresebb a Pusztaberényi Furioso törzsménes (16. sz. óta ismert tenyészhely).  

Az erdőborítás nem jellemző, elsősorban a várostól délre fekvő dombokon, az erdőterületek 88 %-a 
gazdasági erdő. 

A város idegenforgalmi vonzerejét a 26 ha-os területen fekvő Kék-Tó üdülőfalu jelenti, ahol 
háromcsillagos szálloda, bungallók, kemping, fürdőtó, horgásztó, étterem, bár és játszószoba várja a 
vendégeket. A kistáj fontos funkciója lenne a Balaton-part üdülő idegenforgalmának közeli háttér-
területként való kiszolgálása, amit a termelés megfelelő irányításával elégíthetne ki. 

Hasznosítható nyersanyagai (vakoló homok, falazó homok, téglaagyag, tőzeg) nem nagy értékűek, 
Lengyeltóti területén ásványvagyon kitermelés nem folyik. 

 
Tájtörténeti vizsgálat 

A település környéke már a bronzkor óta lakott. István és utódai szláv katonákat rendeltek ide. 
Többször átépített, Id. Szent Jakabnak szentelt temploma Árpád-kori. Lengyeltóti nevét 1116-ban az 
almádi monostor alapító oklevele említette először Villa-Tout alakban. Később Thoty, Thothy néven 
fordul elő. A honfoglaló Pok nemzettség egyik sarja IV. Béla királyunkat nemcsak a tatárok elleni 
harcban, de országépítő munkájában is segítette. Tóthi Móricznak hívták e nagyurat, aki érdemeinek 
tudhatóan pohárnokmesterré emelkedett. Az ő atyafiságukhoz tartozott a Lengyel-család. Az ő nevük 
és Szent István szláv katonái után nevezték el a települést. Az egész középkorban a Lengyel család 
birtokolta. Temploma a 12. század második felében épült. A hódoltság idején sem néptelenedett el, 
ekkor is elmagyarosodó szláv eredetű nép lakta, majd a XIX. század elején németek is otthonra 
találtak itt. A 18. század eleji összeírás mindössze 20 háztartást talált a településen. 1871-1950-ig 
járási székhely volt. Vasútállomása 1896-ban épült. A Lengyeleket követően Fechtig-család, majd a 
Zichyek voltak a település nemes lelkű földesurai. A XIX. század végén Lengyeltóti már polgárosodott 



település, méltó a járási székhely ranghoz. Főszolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyvi hivatal, 
adóhivatal, körjegyzőség, csendőrség, posta és távíróhivatal működött. 1926-tól közvilágítása, 
autóbuszjárata van. 1977-ben nagyközséggé nyilvánították. Hét faluval közös tanácsot alkotott, majd 
több község visszakapta az önállóságát. Lengyeltóti 1992-től város.  

Lengyeltótihoz tartoztak Rágnicza-major, Tóti-major, Ludas-puszta, Zsigmond-major és Pusztaberény 
ősi Árpád-kori település, valamint Fehérbézseny és Feketebézseny is. E két puszta helyén feküdt a 
középkorban Besenyő falu, Pusztaszentgyörgy helyén pedig Szent-György falu, Mamocs-puszta pedig 
a középkorban falu volt, valamint Mohácsi-szőlő és Nagytatárvár is ide tartozott. 

A táj vonzásának meghatározó eleme a Nagyberek, a vízi világ, az erdők és a rétek, amelyek 
kiterjedése nagyjából a maival azonos már az első és második katonai felmérések térképein. A 
legjelentősebb új elem a buzsáki út és a vasútvonal. Utóbbi elég szerencsésen a berek és a magasabb 
fekvésű területek határán fut, előbbi keresztülvágja a Pogányvölgyi-vízfolyást és az azt övező nedves 
területeket. 

     

Lengyeltóti az első és a második katonai felmérés térképén 

 

Lengyeltóti egykori képeslapokon fellelhető képein látható, hogy a város és a templom környéke 
sokkal nyíltabb, kevésbé borított volt. Ennek ellenére az idős szép fák már akkor is jellemző karaktert 
adtak a városnak. 



  
A Kéktó egykor 

  
Erdőrészlet 

 
 

Kórház (kastély) park 

  
A templom környéke a múltban sokkal kevésbé volt 
borított 

Focipálya 

 
Tájhasználat értékelése 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében a táj, a természeti és a települési környezet minőségének 
védelme, a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez 
szükséges környezeti feltételek megőrzése és javítása, a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése és 



a térség megfelelően szabályozott területhasználata elengedhetetlen feltételek az ökológiai állapot 
egyensúlyának megőrzéséhez. 

Az ökológia az élőlények egymás és környezetük közötti kölcsönhatás – rendszerét vizsgálja. Az 
ökológiai rendszerek, mint általában a környezeti rendszerek, nyíltak. Az élőrendszerek természetes 
körülmények között is változnak, de az emberi élet tartamához képest lassan, míg az emberi 
beavatkozások hatására a változások felgyorsulhatnak. Ha a környezetvédelmi szempontból negatív 
hatások dominánssá válnak (pl: túl sok az illegális lerakó a külterületen), a rendszer gyors ütemben 
degradálódik, sőt el is pusztulhat. Az élőrendszerekben fennálló törvényszerűségek ismeretében az 
ember szabályozhatja azok működését, így kellő tudatossággal az egyensúly pozitív irányba is 
eltolható, és tudatosan létrehozható egy új dinamikus egyensúlyi állapot. 

Tájjelleg (tájkarakter) a természeti és antropogén tájalkotó elemek elkülöníthető, felismerhető, 
konzisztens rendszeréből, sajátos együtteseiből kialakult jellemzők összessége, amely a tájakat 
egyedivé, megkülönböztethetővé teszi. 

Lengyeltóti település külterületét természeti adottságai alapján az alábbi különböző táji adottságú 
területekre tagolhatjuk: 

I. Mélyen fekvő vizes élőhelyek és nedves gyepek a Pogányvölgyi-vízfolyás és mellékvizei 
mentén, nagyrészt természeti területek. 

II. Átmeneti zóna a dombhátak és vizes területek között 110-120 m tszf. magasságú, 
nedvesebb időszakban vízállásos, mélyebb fekvésű területek, mára elsősorban 
szántóterületként, gyepként hasznosítottak. Szerepük egy természetes pufferzóna 
lehetne. 

III. Északnyugat-délkeleti irányú dombhátak a várostól észak- északnyugati irányban elterülő 
terület, mindössze 6-8 % lejtésű, nyugatias kitettségű, optimális a szőlő- és 
gyümölcskultúrák számára, emellett szántóként hasznosított.  

IV. Szigetszerű dombok a várostól délre (Nagytatárvár, Mohácsi-hegy), amelyek a nedves 
patakvölgyek között találhatók, tájképi, történeti és kultúrtörténeti jelentőséggel bírnak. 

V. Erdős dombhátak és tetők a településtől délre, keletre találhatók, jellemzően 160 m tszf. 
magasság felettiek, erdővel, gyümölcsösökkel borítottak. 

Lengyeltóti tájhasználatára a tájstabilitást biztosító övezetes tájszerkezet jellemző. Az északi 
részeken meghatározóan a mező- és kertgazdasági termelés, délen és nyugaton vízjárta és 
erdőborítás jellemző, amely érzékenysége, terhelhetősége természetvédelmi, tájképvédelmi, 
vízvédelmi és turisztikai szempontból eltér a hagyományos mezőgazdasági tájhasználattól. A táj 
terhelhetősége szempontjából Lengyeltóti területét az eltérő természeti adottságok az ökológiai, 
természetvédelmi érzékenység és a hagyományos tájhasználat alapján a következő tájegységekre 
osztjuk fel:  

 Természeti táj  
 Kertgazdasági táj  
 Mezőgazdasági táj 

A természeti táj a településtől nyugatra és délre található, jellemzően vízjárta, kisebb részben 
erdővel borított. A település területén É-D-i irányban keresztül húzódó árkok, és a város alatt kelet-
nyugat irányban folyó patak a tájszerkezet jelentős elemei. 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. A táj területén 
meghatározóan fontos a növény- és állatvilág védelme, az erdők többfunkciós használatának 
megvalósítása. Az erdőterületek és az azokhoz szervesen kapcsolódó természetközeli élőhelyek 
meghatározóan ökológiai folyosóként az ökológiai hálózat kiemelt jelentőségű részei. Ez a folytonos 
ökológiai rendszer teszi változatossá a település meghatározóan mezőgazdasági tájhasználatát. A táj 
terhelhetőségének meghatározó prioritásai tehát a természetvédelem, valamint a turizmus. Ez a 
terület jelentős tájpotenciállal rendelkezik. A táj fejlesztése – rendezése azonban a környezetvédelem 
(kiemelten a természet- és tájvédelem) az ökológiai hálózat, Natura 2000 természeti területek, 
védett természeti területek megőrzése mellett történhet. Ez azért meghatározóan fontos, mert a 
térség turisztikai vonzerejét a város természetközeli táji környezete biztosítja. A táj sok szempontú 
érzékenysége határozza meg a terhelhetőségét, ezért olyan többfunkciós tájgazdálkodás kialakítása 
fontos, amely a természeti adottságokhoz igazodó tájhasználat, a tájképi természeti értékek 
védelmének prioritásával biztosítja a település természeti erőforrásainak fenntartható használatát 
elősegítő környezetkímélő fejlesztést. A térségi foglalkoztatottság, gazdaságfejlesztés érdeke az ipar 
fejlesztés is, de a táj terhelhetősége szempontjából fontos, hogy természeti táj területén 
környezetszennyező ipari üzemek ne legyenek. Kiemelten fontos a táj kultúrtörténeti érzékenysége 
is.  

Az észak-déli irányú hátakon a településtől északra a szőlő és gyümölcsültetvények uralkodnak. Itt 
található az ország legnagyobb dióültetvénye. Az ültetvény tájképi szempontból jelentős értéket 
képvisel. Ebben a kertgazdasági tájban olyan tájgazdálkodás fenntartása a cél, amely biztosítja a 
szőlők, kertek, legelők, rétek fenntartását az azokhoz kapcsolódó környezetkímélő állattenyésztés 
fenntartását, élőhelyek rehabilitációját, a táj szerves részét képező, tájba illeszkedő présházak, 
épületek fenntartását. 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. A tájfenntartás mellett azonban fontos 
a zártkerti, szőlőművelő életforma fenntartása, a génmegőrzés, az ismeretterjesztés is. Élővé kell 
tenni a zártkerteket és présházakat a többfunkciós mezőgazdaság elvének megfelelően pl. az 
agrárturizmus (pl. lovasturizmus, borturizmus) fejlesztésével. 

A hagyományosan árutermelő gazdálkodást szolgáló mezőgazdasági táj a település északi részének 
meghatározó része. A település változatos, nem túl jó mezőgazdasági területekkel rendelkezik. A 
mezőgazdasági táj elválaszthatatlan a településektől, hiszen a települések fejlődésében, 
városiasodásában a mezőgazdaságnak meghatározó szerepe volt. Ma már a foglalkoztatásban az 
egyes gazdasági ágazatok fontosságában a mezőgazdaság háttérbe szorult ugyan, de a táj fenntartása 
szempontjából, továbbá a tájhasználatban meghatározó aránya miatt jelentősége távlatban is 
jelentős marad. A térségben a mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír, hosszú távú 
fennmaradása biztosítottnak tekinthető. Szántóterület csökkenéssel a völgytalpakhoz közel húzódó 
szántóterületek esetében számolhatunk. A mezőgazdasági táj területeinek terhelhetőségében a 
termőföld védelmének prioritását kell érvényesíteni. Biztosítani kell a mezőgazdasági üzemek, 
majorok rendeltetésének megfelelő használatát és fejlesztési lehetőségét. A Balaton déli partjaira 
jellemző, nemzeti értéket képviselő szőlőtermő táj védelmét is biztosítani kell.  



LENGYELTÓTI – TÁJVIZSGÁLAT – FELSZÍNBORÍTOTTSÁG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az egyes területek tájhasználataira az OTÉK szerinti területfelhasználási egység és a művelési ág 
mellett a felszínborítás térképe szolgáltathat adatokat. A felszínborítás térkép a tájszerkezet feltárás 
alapvető eszköze, a földfelszín borításának térképe. Egységes európai kategóriarendszerben készült 
el űrfelvételek és légifelvételek alapján, térinformatikai módszerrel a CORINE Land Cover adatbázis az 
egész ország területére 1:100.000-es és 1:50.000-es léptékben. A felszínborítás térkép a tájléptékű és 
az e feletti hierarchiaszinteken alkalmazható alapadatbázis, amely a felszíni térszerkezet és az 
ökológiai hálózat nagyléptékű áttekintését teszi lehetővé. Nomenklatúrája 4, egyes felszínborítás 
típusoknál 5 hierarchiaszinten 82 elkülönített kategóriát alkalmaz. A kategóriák többsége a 
mesterséges objektumok és a mezőgazdasági területek elkülönítésére szolgál. Felszínborítási 
információinak részletessége alapján alkalmazása jó alapot ad tájelemzési és tervezési feladatok 
ellátására.  

A táj-terhelhetősége 

A táj terhelhetőségét az adottságnak tekinthető természeti tényezők és az azon kialakult tájhasználat 
módja határozza meg. Amennyiben a használat nem felel meg az adottságoknak, tájhasználati 
konfliktusok keletkeznek. A tájrészletek stabilitása pedig a táj terhelésétől, érzékenységétől, 
regenerálódó képességétől és a tájgondozástól függ. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az egyes 
természeti tájtípusokon kialakult tájhasználatokat, és az az ezeken térképezett felszínborítás típusa 
és természetessége alapján vizsgáltuk a tájrészlet stabilitását és terhelhetőségét. 

Természeti tájtípus 
Tájhasználat 

Természeti 
táj 

Kertgazdasági 
táj 

Mezőgazdasági 
táj 

Mélyen fekvő vizes élőhelyek és nedves gyepek       
Átmeneti zóna a dombhátak és vizes területek 

között       
Északnyugat-délkeleti irányú dombhátak       

Szigetszerű dombok       
Erdős dombhátak és tetők    

 

terhelhetőség 
intenzív használat turisztikai célpont extenzív gazdálkodás 

 

A terhelhetőség továbbá nagyban függ a felszínborítás természetességétől, amely az egyes 
tájtípusokon belül is különböző lehet: 

I. Természetközeli és természetes élőhelyekkel fedett felszínek.  Hasznosítás, illetve emberi 
beavatkozás alacsony mértékű. Terhelhetősége a legkisebb, gyakran a látogatás is csak engedéllyel 
lehetséges (pl. fokozottan védett területek). 

II. Közepes mértékben átalakított élőhelyekkel fedett felszínek. Részben természetközeli, részben 
átalakított, vagy átmenetileg degradálódott növényzettel borított felszínek, vagy mesterségesen 
létrehozott vízfelületek. Az emberi beavatkozás mértéke változó. Általában extenzív, az 
adottságokhoz nagy mértékben alkalmazkodó, kis léptékű, hagyományos funkciókkal terhelhető. 



 

III. Erősen átalakított élőhelyekkel fedett felszínek. Döntően emberi tevékenység által befolyásolt, 
növényzettel, illetve vízfelülettel fedett felszínek. A természeti-gazdasági ésszerűséggel összhangban 
terhelhető (pl. erózióvédelem), viszont tájképileg sokszor érzékeny lehet. 

IV. Mozaikos élőhelyekkel fedett felszínek. Jellemzően emberi tevékenység és használat által 
befolyásolt mozaikos területek, ahol az intenzív és az extenzív hasznosítási formák dominanciája 
mellett a természetes vegetáció változó mértékben átalakított maradványai is előfordulnak. 
Általában az adottságokhoz alkalmazkodó, kis léptékű, hagyományos funkciókkal terhelhető, 
tájképileg érzékeny lehet. 

V. Jellemzően mesterséges élőhelyekkel fedett felszínek. Döntően telepített növényzetű, művelt 
területek, ahol a természetes vegetáció szinte teljes egészében hiányzik. Jellemzően mezőgazdasági 
kultúrák és kapcsolódó építmények, kertes lakó- és üdülőövezetek, gyomtársulások borítják. A 
természeti-gazdasági ésszerűséggel összhangban terhelhető (pl. erózióvédelem), szabályozása 
szükséges. 

VI. Beépített, burkolt mesterséges felszínek. Túlnyomó részben építményekkel és szilárd burkolattal 
fedett felszínek, ahol a természetes vegetáció teljes egészében hiányzik. Terhelhetősége inkább 
építészeti-műszaki, mint táji kérdéseket vet fel. 

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A tájhasználat (tájhasznosítás) a tájpotenciál társadalmi célú igénybevétele (MSZ-20370:2003). A 
tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és 
természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét 
meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról 
(1996. LIII. tv. 6§).  

A felszínborítási adatok meglehetősen jó korrelációt mutatnak a domborzati tájtípusok és az előbb 
ismertetett tájhasználati egységekkel. A tájhasználati konfliktus mindig az optimális társadalmi-
gazdasági hasznosítástól való eltérés következménye. A táj ökológiai, ökonómiai és tájképi értékeit 
rontó tevékenység megnyilvánulása.  

Jellegük: 
 megfordítható: talajdegradáció, taposás 
 megfordíthatatlan: külszíni bánya 
 mérsékelhető: állattartás lakóterület közelében 
 nem mérsékelhető: fajszegényedés 
 időszakos: légvezeték, belvíz 
 tartós: pl. talajszennyező anyagok  
 végleges: szabad területek elvesztése, utak, házak építése által 

 

Típusaik: 
1. funkcionális konfliktusok: egymást akadályozó, rendeltetését zavaró, egymással 

konkuráló területhasználatok okozzák 



2. környezetártalmi-tájökológiai konfliktusok: az egymás létét veszélyeztető, egymást 
károsító, pusztító területhasználatok 

3. vizuális-esztétikai konfliktusok: a csúnya látvány, a rendezetlenség, rendetlenség, 
megoldatlanság, a befejezetlenség látványa okozza 

A településnek alig van saját ipara, évtizedekig mezőgazdasági jellegű település volt. Lengyeltóti 
leginkább a Balaton közelségében és a turizmusban rejlő lehetőségeket igyekszik kihasználni, 
melynek a gyönyörű természeti környezet kedvez. A településen továbbra is jelentős arányt képvisel 
a mezőgazdaság (földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés).  

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. A BTSZ alapján a dióültetvény területe a C1 alövezetbe tartozik, ami szőlőműveléssel 
hasznosítandó területet jelöl. Az ellentmondás tisztázására a Szőlészeti Kutató Intézet állásfoglalását 
kell kérni. 

A látvány-konfliktus abból adódik, hogy 
bizonyos területek elemei és épületei 
nem illeszkednek a szomszédos 
területek tájhasználatába, élesen 
elütnek attól. Ilyenek a templom alatti 
négyzetes hálóba ültetett nyárfa-
ültetvény a tájképi vízparti ligetek 
mellett, ugyanitt az illegális 
szemétlerakás.  
 

 

 

 

 

 

 

 

A BTSZ C1 szőlőterületbe tartozó övezetei Lengyeltóti határában 



1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

Ide tartoznak a természeti vagy kulturális örökség adottságai alapján a kilátás-rálátás szempontjából 
védendő tájképpel, illetve tájképi elemmel rendelkező területek. Ezek pontos meghatározása az 
értékvizsgálat alapján történhet, és magában foglalja a védett természeti területeket, értékeket és 
egyedi tájértékeket. A BTSZ szerint térségi jelentőségű tájképvédelmi területnek tekinthetők az ábrán 
jelölt területek. A BTSZ tájképvédelmi övezeteit elsősorban a Balaton felől érzékelhető látképek 
alapján jelölhették ki.  A város északnyugati határában jelölt téglalap alakú területről jól látszanak az 
Balatonfelvidék hegyei, de maga a terület jellegtelen szántó. Hasonló a helyzet a Szőlősgyörök felé 
vezető út menti szőlő- és szántóterületekkel is. A BTSZ tájképileg kiemeli a Mohácsi-hegyet, a közeli, 
hasonló, legalább annyira karakteres Nagytatárvár tömbjét azonban nem. Helyi tájképvédelmi terület 
kijelölésére Lengyeltótiban eddig nem kerül sor, az nem kötelezően alkalmazandó szabályozási elem. 

 
A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Lengyeltóti területén a Balaton Területrendezési tervén 



Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, 
érték, elemek 

A természetvédelem alatt álló területek adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:    

Név Vonatkozó jogszabály 

Pogány-völgyi rétek 
(HUDD20035) SCI 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről Balatoni berkek (HUDD10012) 

SPA 
Ordacsehi berek (HUDD20036) 

Ökológiai hálózat 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §), 2003. évi XXVI. törvény 
az Országos Területrendezési Tervről (4., 9., 12., 13., 19. és 22. §-ok) 

Tájképvédelmi övezet Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (2008. évi LVII. tv.)  
Ex-lege védett forrás 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 23. § (2) 
Ex-lege védett földvár 
Egyedi tájértékek 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 6. § (3) (4) és (5) 

Helyi védett területek Lengyeltóti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi jelentőségű 
természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló  rendelete 

 

A védett területek hrsz.-os listáját a melléklet foglalja össze. 

Nemzetközi védelem alatt álló vagy tervezett terület nem található Lengyeltóti közigazgatási 
területén.  

Az ex lege védelem szempontjából forrásnak számít a felszín alatti víz természetes felszínre 
bukkanása, ha vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad.  

A Tvt. szerint a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely 
azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, 
illetve tájképi értéket képvisel. A földvárként is nyilvántartott Nagytatárvár mellett a régészeti 
szakmai alátámasztó anyagok szerint a Mohácsi-hegyen is őskori földvár maradványai találhatók 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra 
jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó 
elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a 
társadalom számára jelentősége van. Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek 
számára van jelentősége, mint például a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy kápolnának, 
vagy a korábbi tájhasználat emlékeként egy-egy gémeskútnak, borospincének. Sok esetben viszont 
jelentőségük a helyi szinten messze túlmutat. Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba 
vétele a nemzetipark-igazgatóságok feladata. Az egyedi tájértékek típusait és fajtáit az MSZ 
20381:2009 sz. Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése c. szabvány határozza meg.  

Balatonlelle, Balatonfenyves, Fonyód települések közreműködésével 2008. augusztus hónapban 
megalakult a Nagyberek Natúrpark Egyesület. A natúrpark egy olyan területfejlesztési keret, amely 
tervezési területe jellegzetes természeti, tájképi, és kultúrtörténeti értékekben gazdag. Célja, hogy a 
természetben történő aktív kikapcsolódás, felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus és a 
természetvédelmi oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő gazdálkodás 



megvalósítását szolgáló fejlesztéseknek teret adjon. A Fonyódi kistérségben számos olyan földrajzi-
ökológiai egység határolható le, amelyek számára indokolt volt a natúrpark létrehozása. Ennek 
Lengyeltóti jelenleg nem tagja, de védett nyugati területei révén javasolható lenne a csatlakozás. 

Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat célja a biológiai sokféleség és 
a biológiai kapcsolatok fenntartása, 
helyreállítása, amely kiterjed mind az élőlények, 
mind állományaik, mind pedig életközösségeik 
megóvására, valamint az ökológiai rendszert 
képező területek működőképességének, 
természetes dinamikájának biztosítására. Az 
ökológiai hálózatot a természetes és 
természetközeli területek és a köztük kapcsolatot 
teremtő ökológiai folyosók, valamint a körülöttük 
a hatások mérséklését biztosító védőterületek 
egységes, összefüggő rendszere alkotja. A hálózat 
csaknem teljes egészében magába foglalja a 
védett természeti területeket és Natura 2000 
területeket, valamint az érzékeny természeti 
területek és természeti területek egy részét. A 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Terve igazodva a páneurópai ökológiai hálózat 

rendszeréhez és figyelembe véve az élőhelyek ökológiai funkcionalitását, övezeti besorolásai alapján 
a Lengyeltóti területén Magterület övezetébe (Ö-1), Ökológiai folyosó övezetébe (Ö-2) és 
Pufferterület övezetébe (Ö-3) tartozó területek találhatók. Az egyes övezetek tekintetében az BTSZ 
terület-felhasználási szabályokat fogalmaz, amelyek biztosítják az ökológiai hálózat funkciójának 
fenntartását.  

Természetvédelmi, tájvédelmi és tájképvédelmi konfliktusok és problémák 

A településen a jellemző tájhasználat a kert- és mezőgazdálkodás, kisebb arányban az 
erdőgazdálkodás. A település közigazgatási területének közel 15 %-a természetvédelem alatt áll. A 
terület tájhasználati konfliktusa leginkább a természetvédelmi kezelő, a gazdálkodó és a helyi 
közösségek, ingatlantulajdonosok érdekeinek különbségeiből adódik. Emellett az ingatlan-
nyilvántartás és a mai kialakult tájhasználat között is vannak olyan eltérések, amelyek tájhasználati 
konfliktust eredményezhetnek. A természetes folyamatok során – állatállomány vagy a korábbi 
használat hiányában – gyakorta erdősülnek, fásulnak be a korábbi gyepek, legelők.  



1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

 
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei  

 
Azon – döntően a belterületen levő – zöldfelületek, amelyek a települési szerkezetet nagymértékben 
befolyásolják, zöldfelületi rendszert alkotnak. Funkciójuk elsősorban a lakosság és az üdülők 
kondicionálása, azaz a településen tartózkodók komfortérzetének javítása. Nem elhanyagolandó, 
hogy mint biológiailag aktív felületek, a klímát, a levegő- és talajminőséget is erősen befolyásolják. 

Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó 
elemek 

A zöldfelületi rendszer elemei a következők: 

Külterületen: 

 mezőgazdasági területek 
 kertgazdasági területek 
 erdők, erdősávok, fasorok 

Belterületen: 

 közparkok 
 közlekedési területek zöldfelületei 
 lakóterületek zöldfelületei 
 nagy zöldfelületű intézmények (kórház, templom, temető, sportpálya…stb.) 

A zöldfelületi rendszer szempontjából leglényegesebb déli terület erdőtömbjei, és a városi, illetve a 
Natura2000 területek közötti összeköttetések megléte és fenntartása. Esztétikailag a védett park, az 
egyes idős fák emelhetők ki. 

A város belterülete zöldfelületi szempontból jól ellátott. Belterületen levő, az önkormányzat által 
gondozott parkok, terek: 

1. Központi park: nem látogatható, sok a borostyánnal és fagyönggyel fertőzött idős fa. 
2. II. vh emlékmű környéke Rákóczi u.: szépek az idős fák, gondosan tervezett tér, de északi és 

keleti határain levő épületek és állapotok sokat rontanak rajta. 
3. Hősi emlékmű Petőfi u.: szép kis liget a Kálvária alatt 
4. Ifjúság tér: idős fája szép, azon kívül nincs igazán park jellege, inkább zöld teresedés 
5. Vasútállomási park: alig nevezhető parknak, közelében több 100 m²-es kivadult bambuszból 

álló „erdővel” 
6. Kaposvári úti csomópont: ez is inkább tér vagy csomópont jellegű zöldfelület. 
7. Kék-Tó Vendéglő előtti park: a kemping csúnya kerítése sokat árt a területnek 
8. Hársliget (Templomdomb alatt): szépen kitisztított liget, de sok a borostyánnal és fagyönggyel 

fertőzött idős fa, illetve a temetővel szemben illegális hulladéklerakás van 
9. Fonyódi úti csomópont: idős fája szép, azon kívül nincs igazán park jellege, inkább zöld 

teresedés 



10.Templomtér a kálváriával: szépen beállt növényzettel rendelkezik, idős fái fagyöngytől 
szenvednek. 

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 régi 
temetőn kívül jelenleg a település északnyugati részén nyitott új köztemető is üzemel. A régi temető 
szép domborzati adottságokkal rendelkezik.  

Zöldfelületi ellátottság  

A zöldterületek mennyisége és minősége a társadalom jóléti állapotát, a környezet milyenségét jelzik. 
Egy kisvárosban a gondozott, esztétikus, tájbaillő zöld környezet lehet a legnagyobb vonzerő. A 
természetet mindenki szereti.  

Alapvető rendeltetésük alapján megkülönböztetünk termesztési és kondícionáló célú zöldfelületeket. 
Lengyeltótiben a kondícionáló célú zöldfelületek dominálnak. A kondícionáló célú zöldfelületek 
lehetnek közcélúak (pl. kórházkert, temető) ill. magántulajdonúak.  

A zöldfelületek mennyiségét illetően elmondható, hogy a belterületen alapvetően magas a 
zöldfelület-arány, külterülen túlnyomórészt mező- és kertgazdasági területek találhatók, az 
erdőterületek aránya alacsony. Relatív alacsony a közcélú, közhasználatú zöldfelület-hányad a 
belterületen (ha a kastélyparkot nem ide soroljuk), amit kiválóan ellensúlyoznak a laza beépítésű 
lakóterületek kertjei. 

A közlekedési zöldfelületekről elmondható, hogy gondozottak, ápoltak, a vízelvezető árkok tiszták, 
folyamatosan karbantartottak. Az út menti fasorok – főleg az idősebbek - helyenként hiányosak, 
vegyes képet mutatnak, több, díszesebb növényzetet lehetne telepíteni. A légvezetékek nagyban 
meghatározzák és csökkentik a zöldfelületek kialakításának lehetőségét, és tájképileg is zavaróak. A 
szűkebb utcákban nincs elég hely az útmenti fasorok részére. A meglevő idős fák azonban 
utánozhatatlan hangulatot adnak, és jelentős értéket képviselnek a városban. 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A város közepén levő hatalmas közpark gyakorlatilag el van zárva a városlakóktól és a látogatóktól. Az 
új temetőkben kevés, vagy alig van a fa, fasor. A kisebb városi terek (a Fő tér kivételével) növényzete 
szegényes. A Fő tér buszváró és egyéb épületei lerontják a gondosan kialakított zöldfelület látványát. 
A szépen rendbetett Kálvária és Szent Erzsébet tér idős fái fagyöngy-fertőzöttek. Hasonló a helyzet 
sok más idős, értékes fával is. A fejlesztésre érdemes „történeti városmag” zöldfelületi jellegének 
erősítése szükséges, amelyeket össze kell kapcsolni a rekreációs zóna területével. A történeti 
településrészen levő idős fák ápolása nagyon fontos lenne.  



1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

 
1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
 

A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A kisváros településszerkezetét a domborzat illetve a település történeti fejlődése során kialakult 
hadiutak határozták meg. A Somogyvárról a Balaton felé vezető hadiút mellett kialakult település 
legmagasabb pontjáról, a templomdombról az utak jól figyelhetők voltak, ezért e hely hosszú időn 
keresztül őrhelynek számított. 

A település egészét tekintve É-D irányban erőteljesen lejt. Legjelentősebb forgalmi útja a Kaposvár-
Fonyód közötti 6701 sz. közút. Ez az út jelentős kanyarokkal és kisebb K-NY-i irányú szakasszal, 
megközelítően É-D-i irányban szeli keresztül a várost és fűzi fel annak jelentősebb közintézményeit. 
Erről az útról ágaznak le a várost közvetlen környezetéhez kapcsolódó – a Balatonboglárra, Hács felé 
illetve Niklára vezető – utak. 

A településszerkezet meghatározó elemei a településmagból domborzatilag is kiemelkedő Zichy 
kastély és a római katolikus templom környéke, valamint a várost délről szegélyező erdőterület. 

A közigazgatási terület két egymástól markánsan elkülönülő, eltérő jegyeket viselő részre osztható. A 
belterülettől északra fekvő – megközelítően sík területekre - melyekre a mezőgazdasági hasznosítás 
jellemző, és a belterülettől délre fekvő, jelentős kiterjedésű erdő területekre. 
 

Az ingatlan nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén művelési ágak és a minőségi 
osztályok 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág földrészletek száma ∑ alrészlet terület 
(ha) % legnagyobb alrészlet terület 

(ha) 
erdő, fásított 
terület 208 319,9 8 13,7 

gyep (rét, legelő) 175 533,1 13,8 27,9 
kert 58 11,05 0,3 3,08 
gyümölcsös 67 235,3 5,6 65,69 
kivett terület 2016 619 15,66 21,54 
halastó 1 2,6 - 2,6 
szántó 698 1964,0 49,68 49,7 
nádas 13 17,9 0,46 4,6 
szőlő 137 254,9 6,5 18,83 

∑ - 3957,75 100 - 
 
A fenti adatok elemzéséből levonható megállapítások: 
 a település meghatározó terület-felhasználási egysége változatlanul a szántó. A mezőgazdaság 

a 20. század elejéig a legfontosabb gazdasági ág volt a kisváros életében és a mai napig is e 
területhasználat teszi ki a művelési ágak közel 50%-át. 

 a kivett területek aránya 57%-kal nagyobb a belterületnél, jelentős az alulhasznosított 
területek aránya 

 a szőlő és gyümölcsösök 490 ha-os összterületének elenyésző része jelenik csak meg a volt 
zártkerti területeken, itt jelentős mértékű a szántó illetve gyep területek aránya. 



 a kisváros területének közel 15%-a tartozik a gyep, rét, legelő művelési ágba, és közel ilyen 
arányban jelennek meg a szőlő és gyümölcsös használatú területek, mely ezen ágazat 
erősödését prognosztizálja. 
 
Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés földrészletek 
száma 

∑ terület 
(ha) % 

legnagyobb 
földrészlet terület 

(ha) 
átlagos földrészlet terület (ha) 

belterület 1654 356,6 9 21,54 0,21 
külterület 1051 3450,6 87,2 101,24 3,3 
zártkert 281 150,05 3,8 3,55 0,53 

∑ 2986 3957,25 100 - - 
Megjegyzés: a belterületből Pusztaberény 13,8 ha-ral, Pusztaszentgyörgy 15,32 ha-ral rendelkezik. 
 
MŰVELÉSI ÁGAK SZERINTI TERÜLETI MEGOSZLÁS – zártkerti területek 

 



MŰVELÉSI ÁGAK SZERINTI TERÜLETI MEGOSZLÁS  
 

 



A hatályos településszerkezeti terv az alábbi területfelhasználási egységeket különbözteti meg: 
 
a) beépítésre szánt területek 
 lakóterület – kisvárosias, kertvárosias, falusias (Lk, Lke, Lf) 
 településközpont vegyes terület (Vt) 
 gazdasági terület (kereskedelmi – szolgáltató Gksz, ill. ipari Gip) 
 különleges területek (K) 

 
b) beépítésre nem szánt területek 
 közlekedési és közmű területek (Kö) 
 zöldterület (Z) 
 erdőterület (E) 
 mezőgazdasági terület (M) 
 vízgazdálkodási terület (V) 

 
A területfelhasználási kategóriák részletes leírása: 

Beépítésre szánt területek 

Lakóterületek (L) 
Lakóterületként tervezett a belterület nagyobb része. 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 
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 
Falusias lakóterületbe a központi belterület egyéb meglévő, beépült lakóterületei, az újonnan 
tervezett lakóterületek közül a Fonyódi utca északkeleti része, valamint a Dózsa György és Temető 
utca térsége -Pusztaberény és Pusztaszentgyörgy területei tartoznak. 

A terv a külterületen meglévő lakott helyeket adottságként kezeli, ahol a szabályozás keretében a 
lakóépület felújítás és bővítés lehetősége biztosítandó. 

 
Településközpont vegyes területe (Vt) 
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. 

 
Gazdasági területek (Gksz, Gip) 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezettek: 

 a belterületen északi részén meglévő, megmaradó és a belterületbe csatolandó meglévő és 
tervezett új, 



 -a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területétől keletre és délre fekvő ingatlanokon 
tervezett, valamint 

 a Buzsáki út és a vasútállomásra vezető út melletti gazdasági tevékenységi célú épületek 
elhelyezésére szolgáló területek 

Ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak: 

 egyéb területként a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területének egy részén 
megvalósítani tervezett baromfivágóhíd és környezete,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 területek (K) 
A terv e területfelhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt – az 
alábbi területeket: 

 Sportpálya (Kü-S): elhelyezkedése, kialakítása, fejlesztési lehetősége a területen belül 
biztosított, 

 Vásártér (Kü-V) 
 Idegenforgalmi fogadóhelye (Kü-I) mint  

- a pusztaberényi kastély és környezete, 
- a mamócspusztai tervezett egészségügyi-rekreációs központ, 
- a Kék-tó kemping 
- volt Zichy kastély és környezete, ahol minőségi ellátást biztosító idősek otthona 

kialakítása, vagy idegenforgalmi hasznosítás, esetleg továbbképző-
konferenciaközpont kialakítása lenne indokolt.  

 a működő és lezárt temetők (Kü-T): megfelelő méretű temető áll rendelkezésre. 
 

Beépítésre nem szánt területek 

Közlekedési és közmű területek (KÖ) 
A közlekedési- és közműterületek jelentős fejlesztése - úgy mint, városi elkerülő út, valamint az 
összes jelentősebb irányba kistérségi jelentőségű kerékpár út rendszer kialakítása - tervezett. 

 

Zöldterületek (Z) 
Mind a településszerkezeti, mind a szabályozási terv javaslatot tesz a táj értékeinek megtartására, a 
különböző fokozatú védelmekre, a zöldfelületi rendszer hiányzó elemeinek kialakítására. 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. 



Erdőterületek (E) 
Az erdőterületek nagyságának és területi arányának növelése (táj- és településképi, illetve 
környezetvédelmi okokból), valamint övezeti tagolása – turisztikai és védelmi rendeltetésű erdőkre – 
tervezett. Jelentősebb fejlesztések, mezővédelmi jelleggel az igazgatási terület északi részén, a 
tervezett települési elkerülő út mentén illetve a meglévő vízfolyások mentén tervezettek. 

 

Mezőgazdasági terület (M) 
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. 

 

Vízgazdálkodási terület (V) 
E területfelhasználásba a folyó- és állóvizek medre és parti sávja tartozik, nagysága nem változik. 
 

Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 

A szerkezeti terv által ismeretes területfelhasználások az adott térségre, területi egységre nagyban 
jellemző használatot jelenti, határozza meg. Ezért az egyes területfelhasználási kategóriától eltérő 
konkrét funkció is megjelenhet egy-egy területi egységen belül.  A település intézményellátottságát 
és azok területi megjelenését az Építmények vizsgálata – Funkciók, kapacitás fejezet részletezi. 

 

Alulhasznosított barnamezős területek 

Területi kohéziós kézikönyv meghatározás szerint a barnamezős terület olyan korábban használt, 
jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított terület, mely jellemzően mesterséges 
felszínborítású, beépített vagy burkolt terület, melyet korábban ipari vagy bizonyos kereskedelmi 
célokra használtak, és amely terület alacsony koncentrációjú veszélyes hulladékkal vagy más egyéb 
szennyezéssel terhelt. Ennek megfelelően Lengyeltóti területén található barnamezős, 
alulhasznosított terültek az: 

 A mamócspusztai félbehagyott egészségközpont területe, 
 A ricepusztai illetve pusztaberényi felhagyott szárnyas telep, 
 A jelenleg is funkció nélküli, a település központjában található, pusztuló Zichy-kastély és 

területe. 



LENGYELTÓTI HATÁLYOS SZERKEZETI TERVE 
 

 



Településszerkezeti, területfelhasználási konfliktusok, problémák 
 

A település területeinek javasolt felhasználása, fejlesztése az adottságokhoz (morfológia, művelési 
ág) igazítottan történik. Lengyeltóti esetében a művelési ágak tekintetében az szántóterület jelentős 
mértékű, hisz teljes területének több mint 50%-át teszi ki. E területek „rovására,” a szerkezeti terv 
jelentős szőlő, gyümölcsös mezőgazdasági területfelhasználást tervez a belterület közvetlen 
szomszédságában, ezzel komoly korlátot szabva a település ez irányú fejlesztésének. Ellenben 
gazdasági szempontból, Lengyeltóti egyik fő potenciálja ezen ágazat továbbfejlesztése. 

A település, tervezett gazdasági területek tekintetében hiányokkal küzd, a tercier ágazat 
fejlesztéséhez ennek bővítése szükséges. A terület kijelölésnél tekintettel kell lenni a szomszédos 
területek használatára, mert jelenleg a gazdasági funkciók mindegyike lakóterület mellett működik, 
sok esetben környezeti illetve vizuális (hígtrágya tároló, roncstelep) konfliktusokat eredményezve. 
 
A hatályos terv, a magasabb rendű tervektől eltérő elkerülő út nyomvonalat támogat, ellenben 
területfejlesztés szempontjából nem használja ki ezen adottságokat. 
 
Turisztikai szempontból két jelentősen alulhasznosított terület is megjelenik a városban. Egyik a 
települési szövetbe kiemelt pozíciójú kastély és környezete – egy idegen, beékelődött 
telekhasználattal – mely jó adottságai ellenére régóta keresi megfelelő funkcióját, csakúgy, mint a 
Kék-tó kemping kiterjed területe. 
 
A lakóterület fejlesztés tekintetében jelentős tartalékokkal rendelkezik a település. 

A település közigazgatási területén belül számos felhagyott vagy funkcióját vesztett major, illetve 
nagyobb gazdasági (baromfifeldolgozó) illetve turisztikai hasznosítású fejlesztési terület található sok 
esetben merőben eltérő használattal.  



1.14.2. Telekstruktúra vizsgálata 
 

Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 
 
Lengyeltóti településszerkezetének fejlődése 
nagyjából 3 szakaszra tagolódik. Először a 
főközlekedési utak által meghatározott völgyi térség 
szalagtelkes struktúrája jelent meg. (piros, + piros 
csíkos felületek). A Nagyatádi-földreform, mely 780 
kat. hold földet juttatott a cselédeknek végül az 
uradalmi földbirtok csökkenéséhez vezetett. A 
feleslegessé vált mezőgazdasági munkások 
elvándoroltak a településről. Ezért a település épített 
környezete jelentősen visszaesett ezen időszak 
végére. (piros csíkos felület) Az 1800-as években a 

már lejtősebb területekre felkúszó kisebb telekméretű, de változatlanul fésűs beépítésű lakóterületek 
is megjelentek. (narancssárga felület). Végezetül a meglévő beépítést kiegészítő, illetve azokat 
megosztó új kertvárosias jellegű beépítések teszik ki a mai települési térséget. (sárga) 
A hosszú sokszor 300 m-es szalagtelek a lakás, állattartás, kert illetve mezőgazdálkodási területekre 
tagolódott. Napjainkra az efféle telekhasználat eltűnőben van, a lakosság többsége már nem 
használja ki a nagy telek adta lehetőségeket.  

TELEKMÉRET VIZSGÁLAT  
 

 



A beépített területek telekméreteinek átlagos mérete több mint 2000 m2, melybe a kastély közel 
105 000 m2-es telke is beletartozik. 

A település lakott területének telekalakulatai jellemzően 1500-2500 m2 –esek, melyek a történeti 
településszerkezet hosszú 4000-5000 m2-es telkeinek megosztásával jöttek létre. Az új beépítéseket - 
a második legnagyobb számú - 500-1000 m2-es kertvárosias léptékű telekalakulatok jellemzik. 
Csakúgy, mint a kisváros központját, ahol a közösségi szolgáltatások kielégítésére sűrűbb beépítés és 
így 500-800 m2-es telekméretek fordulnak elő. 
 

Lengyeltóti további különleges települési területei a szabályos alaprajzú egyutcás Pusztaberény 
illetve az egykor önálló falu Pusztaszentgyörgy.  
 

Tulajdonjogi vizsgálat 

 



A rendelkezésre álló ingatlankataszter alapján az önkormányzat tulajdonában: 

 belterületben: cca.  56,5 hektár, 
 a külterületben: cca. 77,6 hektár, 
 a zártkertben: cca. 7,4 hektár van. 

 
A tulajdon legnagyobb részét a közterületi illetve intézményi területek teszik ki. 
 

1.14.3. Az építmények vizsgálata 
 
KÖZPONTI BELTERÜLET  - ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉMÉNYEK FUNKCIÓ SZERINT 
 

 
 

Lengyeltóti központi belterület épületeinek funkciói – a teleknyilvántartás szerint – lakó, gazdasági és 
köz- funkciójúak. A lakó épületek telkein minden esetben melléképület is az ingatlan tartozéka.  

A középületek sűrűsödése illetve rajzolata, jól meghatározza a település központját és főbb forgalmi 
vonalait. 

Üzemi illetve vállalati gazdasági funkciók a település északi részéhez csatlakozva alakultak a fő 
közlekedési vonalak mentén. 

Üdülő funkció kizárólag a Kék-tónál jelenik meg. 

 
 
 



Funkció, kapacitás 

Lengyeltóti intézményi feladatait széles körben látja el. Ezek között oktatási, művelődési, 
közigazgatási, egészségügyi, sport és kereskedelemi intézmény is megtalálható. Melyek a: 
 

 Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Sportcsarnok 
 Közösségi Ház és Helytörténeti Múzeum 
 Fodor András Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
 Kincsem Napközi otthonos Óvoda 
 Lengyeltótii Rendőrőrs 
 Egészségügyi Intézmények – háziorvos, gyermekorvos, fogorvos, védőnő 
 Fehér Holló Gyógyszertár 
 Csalogány Tanuszoda 
 Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ (családsegítő, gyermekjóléti szolgálat, 

bölcsőde, idős ellátás) 
 Idősek klubja 
 Községháza 

 
Az elmúlt évek folyamatos forráshiánya ellenére az intézmények jelentős részében állagmegóvások 
felújítások, korszerűsítések történtek. Az intézmények, szolgáltatások közül hiányként lehet említeni - 
a mára már bezárt Kék-tó üdülőfalu - fürdési, horgászási lehetőségéhez kapcsolódó rekreációs 
létesítményeket, mely a turizmus szolgáltatásainak palettáját is színesítené.  
 
A lakóterületek nagyságrendjéről, a lakásállományról, a lakások koráról a 2011-es népszámlálás 
alábbi táblázatai tájékoztatnak (forrás: KSH). 
 
A településen ideiglenesen vagy állandó jelleggel élők lakhatását biztosító lakóterületek: 

A lakóegységek rendeltetése és lakóik, 2011 
Lakás 

Lakott 
üdülő 

Összesen 
Lakók 

Száz lakásra és lakott üdülőre 
jutók száma lakott 

nem 
lakott együtt lakásban üdülőben 

egyéb 
lakóegységben 

1063 134 1197 -  2923 - - 275 

 

A fenti táblázatból fontos kiemelni a nem lakott lakások számát, mely a településen összesen 1063 
lakás 12%-át teszi ki, szám szerint összesen 134 db lakást. Továbbá másik fontos tény a térséghez 
képest magasnak mondható 1 lakásra jutó személyek száma mely 2,75 fő/lakás átlagot mutat.  
 

Lakott lakások száma alapterületi eloszlása: 

A lakások és lakott üdülők alapterület szerint, 2011 
-30 30-39 40-49 50-59 60-79 80-99 100- Összesen 

 m2 alapterületű lakás 
5 9 48 56 256 334 489 1197 

 
A településen fellelhető összesen 1186 lakásból közel a felének, - 489-nek - az alapterülete több mint 
100 m2. 
 



Lakások építési év szerinti megoszlása: 

A lakások és lakott üdülők építési év szerint, 2011 
1946 előtt 1946-70 1971-80 1981-90 1991-2000 2001-2011 Összesen 

298 310 288 155 81 65 1197 
 
A lakásépítési folyamatok 
Lengyeltótiban egy a mezővárosokra 
jellemző folyamatot, csökkenő 
tendenciát mutat. Az 1980-as évekig 
folyamatosan fellendülő betelepülési 
hullám következtében egyre nagyobb 
lett az építkezési kedv is, ám ez az azt 
követő évtizedre visszaesett. 

Mindennek oka lehetett, hogy a 80-as 
években a lakosság nagy része 
elvándorolt, máshol nagyobb 
városokban rendezkedtek be és 
kerestek állást.  

 
Lakások szobaszám szerinti megoszlása: 

 
A lakások több mint 75%-a három vagy annál 
több szobás. 

 
 
 
 
Beépítési jellemzők 

A történeti településrészek beépítési módja alapvetően kis előkertes (1-2 m) vagy előkert nélküli, 
fésűs beépítés, változó telekszélességgel és domborzathoz igazodó telekmélységgel. A település fő 
utcája mentén, illetve a településközpontban a zártsorú, hézagosan zártsorú beépítési mód alakult ki. 
Itt az előkert nélküli beépítési mód következménye a tény, hogy a hatályos szabályozási terv kevés 
helyen javasolja a közterület bővítését, szélesítését. 
Az 1960-as, 70-es évektől kialakított új lakóterületek telekstruktúrája már szabályos, a beépítési mód 
oldalhatáron álló, előkertes. E területeken a lakóutcák szabályozási szélessége 12-16 m. 
A kialakult beépítési módot színesítik a kisvárosias jellegű többlakásos társasházak szabadonálló 
illetve az ikresen csatlakozó épület elhelyezései, de számúk és területi kiterjedésük elhanyagolható a 
településen. Előbbi az Ifjúság utcában, míg az utóbbi beépítések az Arany János illetve Rákóczi 
utcában fordulnak elő. 
 

Magasság, szintszám, tetőidom 

A falusias és kertvárosias lakóterületeket földszint + tetőteres (KSH 2011-es felmérése szerint 
pontosan 1142 db) magas tetős kialakítás jellemzi. Kiugró, a település sziluettet zavaró elem nincs a 
területen.  
 



 
Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A település karakterét alapvetően a falusias lakóterületek morfológiája határozza meg. Utcaképét, 
térarányait a mindenkori adottságok alakították ki. Az azonos épületmagasságok, általában, utcára 
merőleges nyeregtetős kialakítás rendezett utcaképet eredményez. A Zrínyi, Csokonai, Rákóczi 
Ferenc utca illetve a településközpont építészeti karaktere – utcával párhuzamos gerinc, magasabb 
szintszám, sűrűbb zártsorú, hézagosan zártsorú beépítés - eltér a lakóterületi jellegtől, de a 
mezővárosi hangulatot így is megőrzi. 

További, a hagyományostól nagyságrendileg eltérő beépítés az Ifjúság utca társasházas, többszintes 
családiházas tömbje, melyek a 80-as évek építészeti termékei. 

     
 

 
Településközpont 

 

Lengyeltóti, közigazgatásilag további két kistelepüléssel – Pusztaberénnyel illetve 
Pusztaszentgyörggyel lett egyesítve. 

 
Pusztaszentgyörgy helyén feküdt egykor Szent-
György falu, amely Lengyeltótival együtt 
ugyancsak szerepelt az 1332-1337. évi pápai 
tizedjegyzékben is. Beépítési karaktere tipikus 
úti falu jellegű, közel azonos méretű telkek, 
oldalhatáron álló beépítés, a középtengelyben 
megnövelt merőleges tömeg, mely a térség 
egyik formai sajátossága. 

 
Pusztaberény a kezdetektől Lengyeltótihoz tartozó lakott puszta, ahol szintén a szentgyörgyi 
beépítési és építészeti jegyekkel találkozunk. Az XIX. század közepétől a második világháborúig a 
magyar lótenyésztés egyik fellegvára volt Pusztaberény, ahol az anno országos hírű méntelep 
kiszolgálására létrejött beépített terület kis százalékán áll már épület. 



 
Építmények összefoglaló értékelése, problémák feltárása 

 
A település közintézmények tekintetében jól ellátott, a szolgáltatások minősége kielégítő. 

 
Lengyeltóti lakás/fő mutató tekintetében 
megyei szinten a középmezőnyben 
található. Átlag 2,7 fő/lakás jellemző a 
településre. 

Probléma forrása a lakóterületeken belül a 
szomszédos telkek eltérő intenzitású 
beépítése lehet. Az új építésű lakások 
száma alacsony, a meglévő lakásállomány 
karbantartására, korszerűsítésére a 
források hiányában nem fordítottak a 
tulajdonosok, ezért a lakásállomány 
várható megújulása jelentős időtávot ölel 
fel. A lakóépületekhez tartozó ingatlanok 
rendezése is vegyes képet mutat. 

KSH: Száz lakott lakásra jutó lakók száma, 2011 

Az utcakép általában egységes közterületi szélességük megfelelő, kivéve a Batthányi tér 
környezetének halmazos jellegű beépítése és azt kiszolgáló közterületi hálózata.  

 
1.14. 4. Az épített környezet értékei, örökségvédelem 
 

A településszerkezet történeti kialakulása (történeti leírás) 

Lengyeltóti város a Balaton partjától 12 km-re a lankákkal körülvett Csalogányok völgyében fekszik.  

Nevét 1116-ban az almádi monostor alapító oklevele említette először Villa-Tout alakban. Később 
Thoty, Thothy néven fordul elő.  
A település a középkorban mindvégig a neves tóti Lengyel család ősi fészke és birtoka volt, innen 
kapta később a település is mai Lengyeltóti nevét. Temploma a 12. század második felében épült, 
plébánosáról adat viszont csak 1426-tól volt. A 18. század eleji összeírás mindössze 20 háztartást 
számlált a településen. 

A 19. század első felében a Lengyel család örökösei lettek a település birtokosai. Közülük báró 
Fechtignek itt híres gazdasága és ménese volt. Később, részben vétel, részben örökség útján, az Inkey 
családra szállt és az Inkey családé maradt egészen 1860-ig, ekkor csere útján a Zichy család tulajdona 
lett. Az 1900-as évek elején gróf Zichy Bélának volt itt a legnagyobb birtoka és két kastélya. 

A XIX. század végén Lengyeltóti már polgárosodott település, 1871-1950-ig járási székhely volt.  

Főszolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyvi hivatal, adóhivatal, körjegyzőség, csendőrség, posta és 
távíróhivatal működött a településen. Vasútállomása 1896-ban épült. 1926-tól közvilágítása, 



autóbuszjárata van.(Ez utóbbi Boglárig is közlekedett.) Egyesületek szerveződtek, orvosok, 
gyógyszerészek, ügyvédek, kereskedők, nagy számban iparosok telepedtek meg. 

A település mezőgazdasága a 19. század elejétől híres. Akkor báró Fechtig Ferdinándnak háromszáz 
lóból álló arab ménese, négyszáz szarvasmarhája és tizenkettőezres juhászata volt. 1895-ben a 
szőlőterület nagyságában csak Badacsonytomaj előzte meg. A virágzó mezőgazdaság elindította a 
polgári fejlődést, megváltoztatta a település arculatát. 

Lengyeltóti - más jóakaratú magyar településekhez hasonlóan - a II. világháború éveiben menedéket 
adott a lengyeleknek. Őket a vármegye által 1939-ben kórház céljára megvásárolt kastélyban 
helyezték el. 

1945 után a környéken működő három mezőgazdasági nagyüzem foglalkoztatta a keresőképes 
népességet. A szántóföldi kultúrák mellett igen jelentős nagyüzemi szőlő- és gyümölcsültetvények 
keletkeztek, illetve jelentős állattartás volt. 

1950 és 1977 között a polgárosodott települést visszafejlesztették. Előbb Fonyód, majd Marcali, 
későbben Boglárlelle központhoz tartozott. A település lakói és mindenkori vezetői az elvett 
szerepkör igényével szolgálták Lengyeltótit. Sikerrel, hiszen 1977-ben nagyközség, majd 1992-ben 
városi rangú település lett. 

Lengyeltóti olyan kisváros, ahol a népi-, és a polgári hagyományok ötvöződnek. A néptáncnak és a 
sportnak, a zenének egyként hagyományai vannak. 1916-ban alakult meg a sportegyesület, a teniszt, 
a labdarúgást a korcsolyázást művelték. Később fejlődött ki az asztalitenisz és a sakk. A női 
kézilabdázást is szívesen művelik és meghonosodott az autósport is. 

Lengyeltóti a Pogány-völgy városaként a terület és településfejlesztési programok gesztora. 

      
I. katonai felmérés (1763-1787)                                        II. katonai felmérés (1806-1869) 



      
III. katonai felmérés (1869-1887) Magyar Királyság      Osztrák-Magyar Monarchia 
 
Településszerkezetét a domborzat, a hadiút és a dombhátakra települt kiemelt jelentőségű épületei – 
kastélyok, templom – határozták meg. A kezdetben halmazos jellegű beépítést egy már 
szabályosabb, a dombhátakra merőleges utcahálózathoz igazított beépítés váltja fel, mely a mai 
napig a város alapszerkezete. 
 

Természet táj- tájhasználat – településhálózati és településszerkezeti összefüggések 

A mai városkép is jellemzően mutatja, történeti kialakulását, nevezetesen azt, hogy nem telepített 
település. A völgyet követőtelepülés főutcájának vonalvezetése, a domborzat által meghatározott 
halmazos szórtsága, a telkek méretei és formája jellegzetes dombvidéki település képét mutatja.  

A felszíni formák hatása a területhasználat szempontjából 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. 

 
Településkarakter, helyi sajátosságok 

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. 

 
Településszerkezet és területhasználat 

Lásd. 1.14.1. fejezet 

 
Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

 
Az érintett örökségi elemek számbavétele, állapotának ismertetése 

Adattári, szakirodalmi, térképészeti, adatgyűjtés 
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 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.  



A lelőhelyek jegyzéke: 

 

1. Lengyeltóti  - Római katolikus templom    

Közhiteles nyilvántartási száma: 27011 

Érintett helyrajzi számok: 19 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták: x: 147892; y. 543032 

Régészeti jelenség: A Rk. templom szentélyét az Árpád-kori templomból alakították ki.  

Védettség: Műemléki védettség, régészeti védettség . Ezért bármilyen munka ( még egy 
villanyvezeték-áthelyezés is) engedélyhez kötött. 

1/a. Lengyeltóti  - Római katolikus templom környéke   

Közhiteles nyilvántartási száma: 27011 

Érintett helyrajzi számok: 19, 18/3, 28, 339/11 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták: x: 147892; y. 543032 

Régészeti jelenség: A templom körül későközépkor-törökkori temetőt és települést azonosítottak.  

Védettség: Nyilvántartott. A  2001. évi LXIV. tv. 13. § (1-3) bekezdés szerint a védettség kiterjeszthető 
a védett műemlék környezetére is. Ez itt célszerű is, tekintve, hogy az épület környezetében 
megtaláljuk a hozzátartozó középkori település és temető emlékeit is a föld alatt. 

2. Lengyeltóti - Pusztaberény-Berény-Rice       

Közhiteles nyilvántartási száma: 30403 

Érintett helyrajzi számok:  0242/3, 0242/7, 0242/6 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-132 központi koordináták:  149338; 539700 

Régészeti jelenség: Felszíni telepnyomok, kf. régészeti korszakokból, feltételezett halomsír.  

Védettség: Nyilvántartott. A lelőhelyen a jelenlegi földművelés folytatható, de mélyszántás, 
földmunka, építkezés megkezdése engedélyköteles, és megelőző feltárás szükséges. 

3. Lengyeltóti - Kossuth utcától nyugatra  

Közhiteles nyilvántartási száma: 31046 

Érintett helyrajzi számok:  0282/4, 0282/7, 0282/11, 0282/10, 0282/5. 0282/2, 648, 647/2 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták:  147259; 540825 

Régészeti jelenség: Egy eredetileg kiterjedt nagy halomsírmező még megmaradt része.  

Védettség: Kiemelten védett, mind a természetvédelmi tv. mind a kötv. védelem alá helyezte a 
halomsírokat. A védettség ki kell terjeszteni a (közvetlen) környezetükre is. Az adatok pontosítása 
szükséges. 

 



4. Lengyeltóti - Rice puszta  

Közhiteles nyilvántartási száma: 69879 

Érintett helyrajzi számok:  0272 út, 0256/5, 0245/2 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-132 központi koordináták: 149171   539996 

Régészeti jelenség: őskori telep nyoma  

Védettség: Nyilvántartott. A lelőhelyen a jelenlegi földművelés folytatható, de mélyszántás, 
földmunka, építkezés megkezdése engedélyköteles, és megelőző feltárás szükséges. 

5. Lengyeltóti - Kert u.  

Közhiteles nyilvántartási száma: 47458, 47611 

Érintett helyrajzi számok:  280, 281, 282, 283, 284, 285, 286. 287, 288,  251/1, 251/2, 251/3, 251/5; 
250/2 út, 273 út.  

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-141 központi koordináták:  148204,  542203 

Régészeti jelenség: Népvándorláskori temető, ism korú telep 

Védettség: Nyilvántartott. A beépített családi házas területen a lelőhely még érintetlen részének 
védelmében bármilyen, 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkával járó tevékenység 
(építkezés, közműépítés) engedélyköteles. 

6. Lengyeltóti -  Nagytatár-vár 

Közhiteles nyilvántartási száma: 47471 

Érintett helyrajzi számok:  3107, 3108, 3105, 3104, 3103, 3106, 3100/5, 3100/1, 3102, 3099/1, 
3099/2, 3100/4, 3096, 3144, 3149, 3147, 3146, 3145, 3139, 3140, 3141, 3143, 3142/1, 3142/2, 
3142/3, 3136, 3135, 3132, 3133, 3134, 3128, 3129, 3130, 3127, 3126, 3121, 3125, 3123, 3122, 3120, 
3118, 3117, 3116, 3115, 3112, 3114, 3113/2, 3113/1, 3111, 3110, 3109/1, 3109/2 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143  központi koordináták:  146109,   540448 

Régészeti jelenség: Bronzkori földvár és település, bronzöntőműhely maradványai 

Védettség: Kiemelten védett, mind a természetvédelmi tv. mind a kötv. védelem alá helyezte a 
földvárakat. A területen a jelenleg is folyó tevékenység (szántás, szőlőművelés folytatható), de a 
földvár belsejében és a szélén (azaz a sáncok területén) bármilyen földmunka, építkezés 
engedélyköteles, és előtte megelőző feltárást kell lefolytatni. 

7. Lengyeltóti - Kossuth utca nyugati szakasza  

Közhiteles nyilvántartási száma: 47497+47516 

Érintett helyrajzi számok:  640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647/1, 647/2, 648, 649/4, 649/5 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták:  147214   541128 

Régészeti jelenség: Halomsírok és ismeretlen korú temető 

Védettség: Kiemelten védett, mind a természetvédelmi tv. mind a kötv. védelem alá helyezte a 
halomsírokat. Azonban ellenőrizni kell a 80-as években még megfigyelhető halomsírok állapotát. 



8. Lengyeltóti - Gyógyszertár       

Közhiteles nyilvántartási száma: 47498 

Érintett helyrajzi számok:  163/1, 164, 165, 166, 167, 169, 174, 175/1, 234, 221/1, 221/2, 222, 223, 
220/4 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-141 központi koordináták: 148128, 542575 

Régészeti jelenség:  Népvándorláskori temető.  

Védettség: Nyilvántartott. A beépített  területen a lelőhely még érintetlen részének védelmében 
bármilyen földmunkával járó tevékenység (építkezés, közműépítés) csak régészeti megfigyelés 
mellett végezhető. 

9. Lengyeltóti  - Pusztaberény  Állami Gazdaság I. 

Közhiteles nyilvántartási száma: 47501 

Érintett helyrajzi számok: 0224, 0225/1 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-132 központi koordináták:  150210  539704 

Régészeti jelenség: különféle korú telep   

Védettség: Nyilvántartott. A nagyrészt beépített  területen bármilyen földmunkával járó tevékenység 
(építkezés, közműépítés) csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. Környezete is régészeti 
lelőhely, itt megelőző feltárás szükséges építkezés előtt. 

10. Lengyeltóti - Rekesz        

Közhiteles nyilvántartási száma: 47534 

Érintett helyrajzi számok: 550, 551, 552, 553/1, 554, 555/1, 556, 557, 558, 559, 561/14, 561/15, 
561/16, 561/17, 561/18, 561/19, 561/20, 561/21, 561/22, 561/23, 561/24, 561/25, 561/26, 561/27, 
0397,  

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták:  147025, 541148 

Régészeti jelenség: késő középkori település, a középkori Tótival azonosítható. ÉK-i sarkában van a 
falu temploma.  

Védettség: Nyilvántartott. A templomot (és körülötte a temetőt) építkezéssel, földmunkával el kell 
kerülni, egyéb részein a jelenlegi földművelés folytatható, de mélyszántás, földmunka, építkezés 
megkezdése engedélyköteles, és megelőző feltárás szükséges. 

11. Lengyeltóti - Pusztaberény  Állami Gazdaság I. 

Közhiteles nyilvántartási száma: 47521 

Érintett helyrajzi számok: 0224, 0247 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-132 központi koordináták: 150241 539840 

Régészeti jelenség: Népvándorláskori temető, különféle korú telep.   

Védettség: Nyilvántartott. A részben beépített  területen a lelőhely még érintetlen részének 
védelmében bármilyen földmunkával járó tevékenység (építkezés, közműépítés) csak régészeti 



megfigyelés mellett végezhető. Környezete is régészeti lelőhely, itt megelőző feltárás szükséges 
építkezés előtt. 

12. Lengyeltóti  - Mohácsi szőlők       

Közhiteles nyilvántartási száma: 47526 

Érintett helyrajzi számok: 3003, 3001, 3004/1, 3004/2, 3004/3, 3005, 3006, 3007, 3008/2, 3008/3, 
3008/4, 0388/1, 3002, 0388/2 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták: 146652  540963 

Régészeti jelenség: Bronz- és vaskori telep és műhely, ism. korú erődítmény?  

Védettség: Nyilvántartott. A lelőhelyen a jelenlegi földművelés folytatható, de mélyszántás, 
földmunka, építkezés megkezdése engedélyköteles, és megelőző feltárás szükséges. 

13. Lengyeltóti  - Pusztaszentgyörgy - temető               

Közhiteles nyilvántartási száma: 47532 

Érintett helyrajzi számok: 0127/7, 0129/2 szántó; 0127/6, 0128 temető; 0122 út  

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-123 központi koordináták: x: 152466; y: 540465  

Régészeti jelenség: Középkori település a temetőben és környékén, középkori épület (templom? 
vár?) nyomai a temetőben, pusztultság mértéke nem ismert. 

Védettség: Nyilvántartott. A templomot (és körülötte a temetőt) építkezéssel, földmunkával el kell 
kerülni, a lelőhely egyéb részein a jelenlegi földművelés folytatható, de mélyszántás, földmunka, 
építkezés megkezdése engedélyköteles, és megelőző feltárás szükséges. Javasoljuk a temető északi 
részén a templom helyének azonosítását, hogy a következőkben az újabb temetkezések elkerüljék. 

14. Lengyeltóti  - Alsó - Zsigmond dűlő          

Közhiteles nyilvántartási száma: 47534 

Érintett helyrajzi számok: 0280/3 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták: 147613, 540558 

Régészeti jelenség: Különféle korú települések   

Védettség: Nyilvántartott 

Megjegyzés: A lelőhelyen a jelenlegi földművelés folytatható, de mélyszántás, földmunka, építkezés 
megkezdése engedélyköteles, és megelőző feltárás szükséges. Az adatok pontosítása szükséges. 

15. Lengyeltóti 19 - Mohácsi hegy 1.lh.      

Közhiteles nyilvántartási száma: 49231 

Érintett helyrajzi számok: 3040 út, 3043/1, 3042/3, 3042/4, 3044, 3045, 3046, 3047/1, 3047/2, 
3047/3, 3048, 3049, 3051/3, 3051/2, 3054, 3055 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták: 145613, 541482 

Régészeti jelenség: Különféle korú őskori települések   

Védettség: Nyilvántartott 



16. Lengyeltóti  - Mohácsi hegy 2.lh.      

Közhiteles nyilvántartási száma: 49232 

Érintett helyrajzi számok: 3078/6, 3078/7, 3078/8, 3078/13 

Térképi adatok: EOV térképlap szám: 33-143 központi koordináták: 146078, 541588 

Régészeti jelenség: Különféle korú őskori települések   

Védettség: Nyilvántartott. A lelőhelyen a jelenlegi földművelés folytatható, de mélyszántás, 
földmunka, építkezés megkezdése engedélyköteles, és megelőző feltárás szükséges. 

 
LENGYELTÓTI RÉGÉSZETI LELŐHELYEI 

 



Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Lengyeltóti szabályozási tervének készítésekor (2003) Építészeti örökségvédelmi hatástanulmány 
készült, mely meghatározta a település épített örökségének védett illetve védelemre javasolt 
elemeit, épületeit valamint lehatárolta a helyi védelemre javasolt területeket. A település helyi 
építési szabályzatában rögzítette a védett épületekre, területekre vonatkozó követelményeit. E 
rendelet 2. sz. melléklete rögzítette a műemléki védelem alatt álló illetve a helyi védelemre javasolt 
ingatlanokat, a területi védelem elemeit. 
 

Műemlék, műemlékegyüttes 

Műemléki érték: minden olyan építmény, kert, temető vagy temetkezési hely, terület (illetve ezek 
maradványa), valamint azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely hazánk 
múltja és a közösségi hovatartozás-tudat szempontjából kiemelkedő jelentőségű történeti, 
művészeti, tudományos és műszaki emlék, alkotórészeivel, tartozékaival és berendezési tárgyaival 
együtt. (Forrás: Forster Központ) 

Műemléki értékek, amelyet a 2001.évi. LXIV. törvény alapján jogszabállyal védetté nyilvánítottak: 

Országos védelem alatt álló épületek 
Azonosító Törzsszám megnevezése cím hrsz. környezet 

7990 9838 
Volt kastély, 
(istálló, magtár, 
major, park) 

Pusztaberény 0225/1 0224, 0225/2, 0226, 0227, 0228 

A pusztaberényi klasszicista stílusú kastély, melyet romantikus stílusú szárnnyal bővítettek, az egykori 
Nagybereki Állami Gazdaság telephelye volt istállókkal, magtárakkal, majorral és parkkal. A főépület és 
gondozott gazdasági épületek szép keretet adnak a gondozott parknak. A kastély épülete elhanyagolt, 
jelenleg nincs funkciója. 

 
 

 



 

7989 4436 
Római 
katolikus 
templom 

Templom tér 
József Attila 
u. 20. 

19 18/3, 21/1, 21/2, 22, 23, 143 

Az 1180 előtt épült, románkori eredetű római katolikus templomot többször felújították. 1882-83-ban az akkori kegyúr, 
gróf Zichy N. János északi irányban megnagyobbíttatta, „tizennégy változatú orgonával és minden szükséges kellékkel 
ellátta, ekkor kapta a templom az új nagyharangot is.” Az 1989. évi tatarozás során értékes középkori részletek kerültek 
elő, melyek restaurálása 1996-ban fejeződött be. 

 

 

 

 

   



7988 9880 Zichy-kastély Rákóczi u. 5. 220/4 

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 

A kastélyt a XIX. század elején a Lengyel család építtette, majd a XIX. század végén az új tulajdonos, az Inkey család – 
neobarokk stílusban – átalakíttatta és megnagyobbíttatta. A két szintes U alakú épület  a kisváros közepén helyezkedik el, 
egy magasabb dombon. A XIII. századi épület 10 ha ősparkja, vegetációja szintén nagyon értékes. 

 

 

 

 

    

 



Helyi védelem 

 
Első fokozatú helyi védelemben ( H1 ) részesült épületek 
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. 9 23 Plébánia 
4. Petőfi S. u. 5. 24 Lakóház 
5. temető 34 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, 6/b 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 
18. Zrínyi u. 1. 236 Volt mozi 
19. Zrínyi u. 3. 237 Óvoda 
20. Fonyódi u. 36 292/5 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 501/3 Kereszt 
27. Kossuth L. u. 42 525 Lakóház és nyárikonyha 
28. Kossuth L. u. 49 625 Lakóház 
29. Batthány-tér 954 Lakóház 
30. Fonyódi u. 69. 1055 Lakóház 
31. Nagytatárvár 3094/1 Kereszt 
32. külterület 05/4 Kereszt 
33. régi temető 080/26 Kereszt 
34. külterület 0179/1-4 Kereszt 

 



LENGYELTÓTI ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGE 
 

 



1.15 KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

 

1.15.1. Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok 
 
Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, csomópontok problémái 

A település a Kaposvárról a Balaton nyugati része felé vezető út mentén fekszik, Fonyódtól 11, 
Balatonboglártól 13 km-re. Csillag alakú úthálózata valamennyi szomszédos településhez közvetlen 
közúti kapcsolatot biztosít. A Balaton felé vezető mindkét összekötő útnak csomópontja van a város 
igazgatási területének északi szélén, külterületen haladó M7-es autópályával. 

A belső forgalom nagyságát befolyásoló mutató, a motorizációs szint (az ezer lakosra jutó 
személygépkocsik száma) 2004-ig növekedett majd kis visszaesés után 2010-től újra emelkedik. 

Lengyeltóti 
év lakónépesség személygépkocsik száma szgk/1000 lakos 

2000 3438 817 238 
2001 3443 828 240 
2002 3451 865 251 
2003 3380 943 279 
2004 3355 935 279 
2005 3336 916 275 
2006 3355 918 274 
2007 3365 916 272 
2008 3334 930 279 
2009 3295 902 274 
2010 3262 899 276 
2011 3135 923 294 
2012 3123 959 307 
2013 3082 981 318 

 
Az országos átlaghoz és más településekhez – pl. Pécs, Hosszúhetény - viszonyítva Lengyeltóti értékei 
kis mértékben magasabbak.  

év országos Pécs Hosszúhetény 
2000 232 262 228 
2001 244 273 226 
2002 259 284 236 
2003 274 298 258 
2004 280 298 262 
2005 287 303 277 
2006 293 304 293 
2007 300 306 293 
2008 305 308 297 
2009 301 302 294 
2010 299 298 297 
2011 299 311 291 
2012 301 316 299 
2013 309   

forrás:KSH, saját számítással 



 

A településen áthaladó, országos hálózatba tartozó utak legfrissebb publikált átlagos napi forgalma 
jármű-típusonkénti bontásban: 

6701 összekötő út, Zrínyi M. u., Fonyódi út 
áll. helye 38+070; érv. szak.: 38+070 – 46+422 km, mért, 2 forg.sáv 

szgk ktgk 
autóbusz tehergépkocsi 

mkp kp lassú 
össz 

egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 
2013. évi adatok 

3077 504 55 2 64 47 30 21 3 79 229 27 4138 4185 
 
MÓF: 477, kapacitás: 1200 E/ó, kihasználtság 2013-ban: 40% 
Kerékpárforgalmi létesítmény kell. 
 

6708 összekötő út, Kossuth L. u. 
áll. helye 0+000; érv. szak.: 0+000 – 6+858 km, felszorzott, 2 forg.sáv 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2013. évi adatok 
590 174 40 0 20 30 0 1 0 44 272 32 1203 1115 

 
MÓF: 105, kapacitás: 1200 E/ó, kihasználtság 2013-ban: 9% 
Kerékpárok a motoros járművekkel azonos pályán. 
 

6711 összekötő út, Rákóczi F. u. 
áll. helye 0+000; érv. szak.: 0+000 – 5+438 km, mért, 2 forg.sáv 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2013. évi adatok 
2296 493 76 4 18 32 16 31 0 46 104 22 3138 3258 
 
MÓF: 332, kapacitás: 1200 E/ó, kihasználtság 2013-ban: 28% 
Kerékpárforgalmi létesítmény kell. 
 

67115 bekötő út, Csokonai Vitéz M. u. 
áll. helye 0+000; érv. szak.: 0+000 – 6+209 km, felszorzott, 2 forg.sáv 

szgk ktgk 
autóbusz tehergépkocsi 

mkp kp lassú 
össz 

egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 
2013. évi adatok 

342 99 24 0 22 31 1 2 0 21 54 17 613 716 
 
MÓF: 70, kapacitás: 2000 E/ó, kihasználtság 2013-ban: 4% 
Kerékpárok a motoros járművekkel azonos pályán. 

forrás: országos közutak 2013-ra vonatkozó keresztmetszeti forgalma, Magyar Közút ZRT 

Kiépített helyi utak vezetnek az alábbi irányokba 

 egyéb belterületek: Pusztaszentgyörgy, Pusztaberény (a 6701 útról) 
 Gyugy település 



A szőlődombokra földutakon lehet eljutni. Ezen területek fontosabb útvonalai kedvező 
vonalvezetésű, stabilizált, kellő koronaszélességű földutak. 

A csomópontok közül a 6701-es út - M7 út külön szintű, a többi kereszteződés szintbeli. Jármű-
osztályozóval csak a Fonyód és Boglár felé vezető utak csomópontja rendelkezik.  

 

Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, csomópontok fejlesztése 

A gyorsforgalmi és főúthálózat fejlesztési tervezetei Lengyeltóti igazgatási területét nem érintik.  

A Balaton Üdülőkörzet Területrendezési Terve az alsórendű úthálózaton az alábbi fejlesztéseket 
tartalmazza: 

 a 6701 összekötő út átkelési szakaszának a település központját elkerülő nyomvonalra 
helyezését 

 a Gyugyra vezető önkormányzati út nyomvonalát felhasználva, majd onnan 
Somogymeggyesig vezető új összekötő út építését. 

A település és környékének távlati közlekedési hálózatát mutatja a Balaton-terv alábbi részlete. 

 



1.15.2. Belső úthálózat 

 
Belső úthálózat konfliktusai, problémái 

A belterületi úthálózatot az állami, önkormányzat és a közforgalom számára megnyitott magánutak 
összefüggő rendszere képezi. 

A hálózati infrastrukúra főbb jellemzői 

év állami út hossza, km önk. kiépített út 
hossza, km 

kerékpárút, 
gyal. és kp. út 

önk. kiépített járda 
hossza, km 

2004 6,073    
2005 6,073    
2006 6,073 14,7   
2007 6,073 14,7 2,5 18 
2008 6,112 14,7 2,5 18 
2009 6,112 14,7 2,5 18 
2010 6,112 15,0 3,0 18 
2011 6,112 14,7 2,5 18 
2012 6,112 14,7 2,5 18 
2013 5,767 14,7 2,5 18 

forrás: KSH 

A fontosabb meglévő belterületi utakat és a tervezett fejlesztéseket a következő ábra mutatja: 

 

forrás:Lengyeltóti szerkezeti terve, Balaton Üdülőkörzet Területrendezési Terve 



Az állami utak belterületi szakaszai műszaki előírás szerint az alábbi tervezési osztályokba 
sorolhatóak:  

 II. rendű főút, B.IV.b-C: 6701 j. összekötő út  
 gyűjtőút, B.V.c-C: 6708, 6711 j. összekötő út  
 gyűjtőút, B.V.c-C: 67115 j. bekötő és 67315 j. vasútállomási út. 

Az önkormányzati tulajdonú utak osztályba sorolását a felülvizsgálandó településszerkezeti terv 
határozza meg. 

A belterületi úthálózat beépített szakaszai szilárd burkolatúak. Nem kellő teherbírás miatt repedezett 
burkolatok az állami utak egyes szakaszain is előfordulnak. Az utak keresztmetszeti kialakítása során a 
belterületen épültek külterületi profilú utak, útszakaszok is. 

A városban a települési baleseti statisztika bevezetése óta nem történt halálos gázolás. Az ennél 
kevésbé súlyos eseményeket az alábbi táblázat mutatja. A balesetek száma az időszak első felében 
emelkedett, a másodikban csökkent, de még mindig a kezdeti értékek felett van.  

A balesetek döntő többségét személygépkocsi vezetője okozta, de nem elhanyagolható a 
kerékpárosok szerepe sem. 

év könnyű sérüléses közúti 
közlekedési baleset (eset) 

súlyos sérüléses közúti 
közlekedési baleset (eset) 

összes személyi sérüléssel 
járó közúti közlekedési 

baleset (eset) 
2005 1 1 2 
2006 1 1 2 
2007 6  6 
2008 3 4 7 
2009 1  1 
2010 2 2 4 
2011 5 1 6 
2012 2 1 3 
2013 2 1 3 

forrás: KSH 

A település északkeleti tömbjének néhány utcájában bevezetett sebességkorlátozás a közlekedés 
biztonságának növelését célozta. 

 
Belső úthálózat fejlesztési lehetőségei 

Az országos utak előrebecsült forgalma a jelenlegi hálózat esetén: 
 
6701 összekötő út, Zrínyi M. u., Fonyódi út 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2030, előrevetítve 
4061 665 61 2 88 64 41 29 3 79 229 27 5349 5645 

MÓF: 621, kapacitás: 1200 E/ó, kihasználtság 2030-ban: 52% 
A forgalomnagyság miatt elkerülő szakasz nem szükséges. (˂8000 E/nap) 
Forgalomcsillapítás kell. Kerékpárforgalmi létesítmény kell. 



6708 összekötő út, Kossuth L. u. 

szgk ktgk 
autóbusz tehergépkocsi 

mkp kp lassú 
össz 

egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 
2030, előrevetítve 

779 230 44 0 27 41 0 1 0 44 272 32 1470 1488 

MÓF: 164, kapacitás: 1200 E/ó, kihasználtság 2030-ban: 14% 
Kerékpárok a motoros járművekkel azonos pályán. 
 
6711 összekötő út, Rákóczi F. u. 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2030, előrevetítve 
3031 651 84 4 25 44 22 42 0 46 104 22 4075 4357 

MÓF: 479, kapacitás: 1200 E/ó, kihasználtság 2030-ban: 40% 
A forgalomnagyság miatt elkerülő szakasz nem szükséges. (˂8000 E/nap) 
Forgalomcsillapítás kell. 
Kerékpárforgalmi létesítmény kell. 
 
67115 bekötő út, Csokonai Vitéz M. u. 

szgk ktgk 
autóbusz tehergépkocsi 

mkp kp lassú 
össz 

egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 
2030, előrevetítve 

451 131 27 0 30 42 1 3 0 21 54 17 777 915 

MÓF: 101, kapacitás: 2000 E/ó, kihasználtság 2030-ban: 5% 
Kerékpárok a motoros járművekkel azonos pályán. 
 
67315 állomáshoz vezető út, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2030, előrevetítve 
131 38 8 0 4 7 0 0 0 7 49 5 249 250 

MÓF: 28, kapacitás: 2000 E/ó, kihasználtság 2030-ban: 1% 
Nem lakóterület, forgalomcsillapítás nem kell. 
Kerékpárok a motoros járművekkel azonos pályán. 

forrás: szorzótényezők az e-UT 02.01.31 ÚME szerint 

A vonatkozó útügyi műszaki előírás (e-UT 03.02.12) szerint a napi 8000 egységjárműnél kisebb 
forgalmú utak esetén az elkerülő szakasz szükségességét az átmenő forgalom nagyságának 
függvényében kell vizsgálni. A Kaposvár – Fonyód közti 6701-es összekötő út átkelési szakaszán az 
előrebecsült keresztmetszeti forgalom 2030-ban ugyan csak 5645 E/nap lesz, de a jelentős arányú 
üdülőforgalom konfliktusba kerül a sűrűn beépített, érzékeny környezettel, ami fokozza a 
balesetveszélyt. A közlekedés biztonsága átmenetileg javítható forgalomcsillapító eszközökkel, de 
végleges megoldást elkerülő szakasz megépítése jelent. Az új útszakasz vonzóvá tétele érdekében a 
II. rendű főutakra vonatkozó műszaki paraméterek biztosítandóak. 

A területrendezési tervekben szereplő másik új útvonal, a Somogymeggyes végponttal tervezett 
összekötő út gazdasági forgalmú lesz, az üdülési csúcsot nem fogja jelentősen emelni. Rövid átkelési 
szakasza: gyűjtőút lehet. 



veszélyes útszakasz a 6711-es úton 

 

A többi utat forgalmi szerepük szerint, a tulajdonviszonyokra való tekintet nélkül az alábbi 
kategóriákba kell sorolni. 

A gyűjtőutak kapcsolati funkciói kevésbé fontosak, mint a területet feltáró szerepük. Az úttest 
teherbírása és a megfelelő szélesség biztosítása mellett fontos a közlekedés biztonságának javítása,a 
megálló járművek helyszükségletének kielégítése a gyalogos és kerékpáros forgalom számára jól 
használható létesítmények megléte.  

A lakó- és kiszolgáló utak az ingatlanok megközelítését szolgálják. Sebességük korlátozott, 
megengedhető az út szélességének csökkentése különböző módszerekkel. A pályaszerkezet bírja el a 
kommunális forgalmat. Külön járda csak a nagyobb sebességű szakaszokon indokolt. 

A csomópontok fejlesztésénél a városias kialakításra kell törekedni. Ennek során helytakarékos 
útfelületek alakítandóak ki, megoldandó a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése. A 
Zrínyi és Fonyódi utak keresztezésének tervezett körforgalmú átépítése a korszerű megoldások egyik 
példája lehet. 

A gyűjtőutak által határolt tömbökben csökkentett sebességű övezetek kijelölése célszerű. Ezen 
tömbökben az utak egyenrangúak, az elsőbbség jelzőtáblával nem szabályozható. 

 

1.15.3. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

 
Közösségi közlekedés értékelése, problémái 

A helyközi buszközlekedés az úthálózat sugaras rendszeréhez igazodó. Téli munkanapokon a 
járatpárok száma a jelenlegi menetrend szerint: 

 Fonyódra 6 közvetlen, tanítási napokon 2 Bogláron át 
 Balatonboglárra 17, melyből 2 Fonyódig megy 
 Kaposvárra  7 
 Nikla felé 11 
 Hács felé 9. 



A központi belterületen 4 megállópár és egy fordulóállomás van. Mindegyik megálló öbölben 
helyezkedik el, egyikük, a Fonyódi útinál mindkettő utasváróval rendelkezik. Burkolatuk többnyire 
elhasználódott, a megállók nyári árnyékolása megoldatlan. 

A megállóhelyek 300 méteres hatóköre a belterület harmadát sem fedi le:  

 
forrás: saját szerkesztés 

Lengyeltóti igazgatási területének nyugati szélén halad a 36-os menetrendi számú Kaposvár – Fonyód 
regionális vasútvonal. Szintbeni keresztezése a 6708 összekötő úttal teljes sorompóval biztosított. 
Lengyeltóti állomás a Városházától 2.8 km-re fekszik. A pályán a jelenlegi menetrend szerint téli 
munkanapokon mindkét irányban 10 – 10 vonat közlekedik. Három vágányú, a peronok alacsonyak. A 
létesítmény nem akadálymentesített, környezetével együtt elhanyagolt. 

Vasúti megállóhellyel rendelkezik még Pusztaberény. 

 
forrás: www.vasutallomasok.hu 



Közösségi közlekedés lehetséges fejlesztési irányai 

Buszközlekedés 
A kiszolgált terület növelhető a Fonyódi úton a Kert utcánál és a Rákóczi úton az Ady E. utcánál új 
buszmegállók létesítésével. Ebben az esetben is maradnak azonban jelentős méretű ellátatlan 
területe, amelyek távol fekszenek az autóbusszal járható útvonalaktól. Helyi közösségi közlekedés 
létrehozása a falubuszok közforgalmú felhasználásával elvileg lehetséges lenne, de ennek jogi, 
gazdasági, szervezeti feltételei még nincsenek kimunkálva. 

Rövid távon javulást hozhat a kerékpáros ráhordás elősegítése az utazási igények által preferált 
buszmegállók biztonságos kerékpártárolókkal való felszerelésével. A megállóhelyek felszereltsége 
egyébként tovább bővítendő a hiányzó utasvárókkal valamint árnyékot adó lombos fákkal is. 

Vasúti közlekedés 
Az állomás személyforgalmi peronját szükséges emelt szintűre átépíteni a vasúti kocsipark 
korszerűsítésével összhangban. Egyúttal meg kell valósítani a teljes létesítmény akadálymentesítését 
is. Az állomási funkcióhoz tartozik a kerékpártárolás biztonságos megoldása is. 

 

1.15.4. Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés 
 

Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés konfliktusai 

A kerékpárosok átlagos napi száma az egyes országos utakon eltérő, 49 és 272 között változik, 
arányuk az adott útszakasz összes forgalmához képest darabszámban 3,3 %-tól 24 %-ig terjed.  

Kerékpárforgalmi létesítmény a Fonyódi út külvárosi és a 67115-ös út erdei szakaszán létesült. A 
Fonyódi úti elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, amelynél a gyalogos forgalom csekély mértéke 
miatt a balesetveszély a létesítmény fajtája ellenére nem jelentős. A hácsi bekötő út melletti, a 
temetőtől a kempingig vezető önálló kerékpárút a szabadidős célú kerékpározást szolgálja. 

Fonyódi úti kerékpárút 

 
 



A településen két fedett és ellenőrzött kerékpártároló épült. A városháza melletti létesítmény 
közhasználatú. 

A gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló járdák nagyrészt elhasználódottak, esetenként 
hiányosak. Megfelelő szélességű és burkolatú felületek a város központi részén és újonnan létesült 
épületek körül találhatóak. Kifejezett városi főtér nincs, a központban is csak gyalogúttal rendelkező 
közparkok vannak. A kulturális programok és egyéb rendezvények épületekben vagy korlátozottan 
közhasználatú területeken zajlanak. 

A gyalogoskeresztezések biztonságát csak három helyen segítik kijelölt átkelőhelyek, amelyek 
kialakítása a burkolati jel felfestéséből és a jelzőtábla elhelyezéséből áll. 

Rákóczi úti zebra 

 

 

Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés fejlesztési lehetőségei 

Kerékpáros közlekedés 
A hazai kerékpározás fejlődési tendenciái még nincsenek műszaki előírás szinten kidolgozva. Több 
tényező együttes hatása alapján várható és kívánatos mind a közlekedési, mind a szabadidős célú 
kerékpározás mennyiségi növekedése. 

Az országos és megyei területrendezési tervek a település területén az alábbi kerékpáros hálózatot 
vezetik át: 

Országos Területrendezési Terv: országos törzshálózati kerékpárút: 73. Belső-somogyi kerékpárút: 
Fonyód – Buzsák – Somogyvár – Kaposvár – Szenna – Almamellék – Abaliget – Orfű – Pécs. A 
települést a vasútállomásnál éri el és a 6701-es úton halad Öreglak, Somogyvár felé. 



Somogy Megye Területrendezési Terve, Közlekedési hálózatok és létesítmények: térségi jelentőségű 
kerékpáros nyomvonal: 6701-es összekötő út mentén: Fonyód – Lengyeltóti – Kisberény, önálló 
nyomvonalon:Hács – Gamás. 

tervezett kerékpárutak Lengyeltóti környezetében 

 
forrás: Somogy Megye TRT 

A 6701 és 6711 jelű utak átlagos napi forgalma a 2000 egységjármű/nap határértéket jelentősen meg 
fogja haladni, ezért kerékpárforgalmi létesítményt kell építeni vagy kijelölni. 

A többi úton – mind a külterületen, mind a belterületen – a kerékpárosok egyenrangú 
járművezetőként vehetnek részt a közlekedésben. Figyelembe kell ugyanakkor azt a tényt venni, hogy 
a kerékpárosok fokozottan érzékenyek az úthibákra, ezért a közutak burkolatát – főleg a 
burkolatszéleket – jó állapotban kell tartani.  

A külterületen megvalósítandó kerékpárforgalmi létesítmény a jelen esetekben: önálló kerékpárút. 

A kerékpáros közlekedés megkedveltetése érdekében helyi komfortfokozó intézkedések is hasznosak 
lehetnek, mint például kerékpártárolók és kerékpáros pihenők létesítése valamint egyéb 
szolgáltatások nyújtása. 

Gyalogos közlekedés 
A gyalogos közlekedés számára épített járdák hasznos szélességének legalább két gyalogos 
méretűnek kell lennie. A meredekség, burkolat minősége és az úttesthez történő csatlakozása tegye 
kedvezővé a babakocsik és a kerekesszékek mozgatását. 



A nagy gyalogosforgalmú létesítmények, ezen belül különösen az autóbusz- (és iskolabusz-) 
megállóhelyek megközelítését középszigettel és külön közúti jelzésekkel ellátott gyalogosátkelők 
építésével lehet biztonságossá tenni. 

 

1.15.5. Gépjármű-elhelyezés, parkolás 
 

Gépjármű-elhelyezés, parkolás konfliktusai, problémái 

Az állami utak melletti padkák többnyire lehetővé teszik a személygépkocsival történő leállást. Egyes 
közforgalmú létesítményeknél és a városközpont több helyszínén az út szélén vagy önálló területen 
kiépített parkolók találhatóak.  

Az Önkormányzat rendeletben szabályozta a parkolók építését. Következetes alkalmazása (és a 
megváltási díj mértékének frissítése) esetén a jövőben sem keletkeznek megoldhatatlan parkolási 
problémák. 
 

Gépjármű-elhelyezés, parkolás fejlesztési lehetőségei 

A város jelenlegi parkolási rendszere, az út menti és az úton kívüli megoldások a jövőben is 
megtarthatóak, némi módosítással.  

A forgalmasabb utakon a kerékpárosok biztonsága megfelelő létesítményeket kíván. Ennek 
belterületen legjobban használható típusa a zárt kerékpársáv. A parkolósávot ezen kívül célszerű 
elhelyezni. A megoldás belterületi útprofil kialakítását, zárt csapadékvíz-elvezetést igényel. 

A nagyobb forgalmú létesítmények, rendezvényterek szétszórtan helyezkednek el, ezért 
városközponti nagyobb parkoló szükségessége akkor merül fel, ha a sportpálya – uszoda térségében 
jelentősebb egyéb fejlesztés is megvalósul. 

A keresztmetszeti elemek elhelyezhetősége a Zrínyi u. keskeny szakaszán 

 



1.16. KÖZMŰVESÍTÉS 

 

Lengyeltóti közműellátottsága a 2013. január 1.-i állapotot rögzítő statisztikai nyilvántartás szerint 

 % 
Vezetékes ivóvíz ellátottság 100 
Közcsatorna ellátottság (szennyvíz elvez.) 83 
Földgáz ellátottság 63 
Villamosenergia ellátottság 100 
Vezetékes távközlési ellátottság 67 

 
Ezek a jelenlegi ellátottságot tükröző számok a már meglevő fogyasztók ellátottsági hiányosságait, a 
közműfejlesztéssel elsődlegesen megoldandó fejlesztési feladatokat jelzik. 

 

1.16.1. Vízi közművek 
 

Vízgazdálkodás és vízellátás 

A város vízellátása helyi vízbázisról, 3 mélyfúrású kútról történik. A városi vízmű ellátja a 
közigazgatásilag a településhez tartozó Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény lakott területeket, illetve 
Kisberény község, valamint Öreghegy községhez tartozó Baráthegy településrészt is. 

A vízmű műszaki adatai: 

Kutak: 

Megnevezés Kataszteri 
szám 

Talpmélység 
(m) 

Üzemben 
kitermelhető 

vízhozam  
(l/min) 

Kifogásolható 
vízminőségi 

paraméterek 

Megjegyzés 

IV. sz. kút K-17 192 480 Nincs adat Nem üzemel 

V. sz. kút K-19 92,5 800 

Fe: 0,7 mg/l, 
Mn: 0,07 mg/l, 
NH4: 0,58 mg/l, 
CH4: 0,45 Nl/m3 

 

VI. sz. kút K-21 83,6 1180 
Fe: 0,7 mg/l, 

Mn: 0,07 mg/l, 
NH4: 0,58 mg/l, 

 

 

Vízkezelés: 

- 2db FERMESICC 2600 típusú vas- és mangántalanító, kapacitása: 80 m3/h 
- Fertőtlenítő berendezés: prominent CONB 1201NP6000A100 

Adagolt vegyszer: NaOCl  Q=1,7 l/h 

- Vasiszap ülepítő: 45 m3 túlfolyószint: 120,30 mBf 



Víztárolók: 

- 250 m3-es vb. térszíni szolgálati medence a Lengyeltóti vízmű telepen, túlfolyószint: 
121,90 mBf.  

- AK 300-24/2 acél víztorony Lengyeltótiban túlfolyószint:188,35 mBf. 
- KZ 25/-24/3 acél víztorony Pusztaszentgyörgyön túlfolyószínt: 173,52 mBf. (üzemen kívül) 
- (KZ 25/-18/3 acél víztorony Barátihegyen túlfolyószínt: 181,10 mBf. (üzemen kívül) 
- AK 50-23/3 acél víztorony Kisberényben túlfolyószint:180,85 mBf.) 

 

Vízelosztó hálózat adatai: 

- Lengyeltóti: NA 80, NA 100, NÁ 150 KM-PVC,  NA 80, NA 100, NÁ 125, NÁ 150, NÁ 200 ac, 
DN 90, DN 110 KPE,  összesen: 17 290 m ( Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény nélkül) 

- Pusztaszentgyörgy bekötővezetéke: NÁ 150 KM-PVC, elosztó vezetéke: NA 100 KM-PVC , 
összesen 4036 m 

- Pusztaberény bekötővezetéke: NÁ 100 KM-PVC 2 440 fm, elosztó vezetéke: NÁ 80 KM-
PVC, összesen 3193 m 

Lengyeltóti város összesen: 24 519 m 

A jelenlegi ellátási rendszer a 2003-ban befejeződött felújítás, illetve bővítéssel alakult ki. Ekkor 
létesítették a VI. sz. kutat, a víztisztító berendezést, víztornyot és egyúttal lekapcsolták a Fonyód - 
Kaposvár regionális rendszerről a várost. Evvel a beruházással épült ki a Pusztaszentgyörgy és 
Pusztaberény vízellátó hálózata, és a Lengyeltóti - Baráthegy - Kisberény összekötő vezeték.  

Jelenleg, az ivóvízminőség-javító program keretében folyamatban van a Lengyeltóti - Kisberény - 
Öreglak, Baráthegy vízellátó rendszer Szőlősgyörök - Gyugyi vízellátó rendszerrel való összekötése, s a 
két vízmű részére 1 közös víztisztító mű létesítése, a Lengyeltóti meglévő vízmű fejlesztésével, a 
lengyeltóti vízbázisra alapozva. 

Az ivóvízminőség-javító programhoz készült megvalósíthatósági tanulmányterv szerint a programba 
bevont települések vízigénye 580 m3/d, ennek biztosítására egy 50 m3/h kapacitású víztisztító fog 
létesülni, az V. és VI. sz. kútra alapozva. A IV. sz. kút tartalék kút szerepét tölti be. 

A Szentjánosi ároktól D-re található 1., 2., és 3. sz. kutak megszüntethetők. A betömedékelésre tervet 
kell készíteni. 

A város teljes területe vezetékes vízzel ellátott. A vezetékek igen jelentős részének anyag 
azbesztcement nyomócső, ezek fokozatos cseréjével számolni kell. Az ivóvízminőség-javító program 
keretén belül mintegy 1 km belterületi vezetékcserére kerül sor.  

A város a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti 
vízminőségi-védelmi területen helyezkedik el. (219/2004. (V.21.) Korm. rendelet) A város 
közigazgatási területén üzemelő és távlati vízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló 
vízkivételek védőövezeteinek kijelölésére nem került sor.  



Szennyvízelvezetés 

A város szennyvíztisztítási szempontból érzékeny területen fekszik. (240/2000. (XII.23.) Korm. 
rendelet szerint.) 

A város szennyvízelvezető rendszere a 2002-2003-ban épült ki, a Somogyvár - Buzsák - Lengyeltóti - 
Szőlősgyörök - Szőlőskislak (Balatonboglárhoz tartozik) - Ordacsehi - Balatotonlelle beruházás 
keretében, a Balatonlellei regionális szennyvíztisztító telepre csatlakozva. A telep kapacitása 14.400 
m3/d. A szennyvíztisztító telepen megtisztított szennyvizeket, nyomóvezetéken keresztül kivezetik a 
Balaton vízgyűjtőjéről, befogadó a Koppány csatornán keresztül a Sió csatorna, illetve az azt 
befogadó Duna. 

A város szennyvízelvezető rendszere gravitációs, a domborzatnak megfelelően helyenként átemelők 
közbeiktatásával, és nyomóvezetéken keresztül csatlakozik a térségi rendszerhez. A Buzsák irányából 
összegyűjtött szennyvizek az RL-II jelű átemelőn (Kossuth Lajos utca, vízmű mellett található) 
keresztül kapcsolódnak Lengyeltóti csatornahálózatához, és a Lengyeltóti szennyvizekkel egyesülve 
folynak tovább Szőlősgyörök irányába a szennyvíztisztító telep felé, két további átemelőn keresztül. 
Az RL-III. jelű átemelő az 1. sz. kút mellett, az RL-VI. sz. átemelő a Rákóczi út mellett (6711. sz. közút) 
található. 

A gravitációs hálózat DN 200, rövid szakaszon DN 300 mm átmérőjű KG-PVC csőből épült, a 
nyomóvezetékek DN 63, 90, 160, 200, 225 mm átmérőjű PE cső anyagú vezetékek. A térségi 
rendszerhez kapcsolódóan 3 db, a helyi szennyvizek átemelésére 4 db átemelő települt, a Kaposvári 
út mellett, a Kölcsey Ferenc utcától É-ra, az Arany János és Petőfi utca között, a Csokonai utca 
mellett, a templomtól D-re, valamint a Tamási Áron utca K-i végén. 

A takarékos vízfogyasztásnak megfelelően keletkező kis mennyiségű szennyvizek a rendszerben 
hosszú ideig tartózkodnak, ami elsősorban a térségi átemelők környezetében szagproblémát 
okoznak. 

A város azon utcáiban, illetve településrészen, ahol közüzemi csatorna nem épült ki, a szennyvizeket 
zárt szennyvíztározóban lehet tárolni, és szippantással üríteni. (Dózsa György u., Temető utca, 
Pusztaszentgyörgy, Pusztaberény.) 
 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Lengyeltóti a Pogányvölgyi vízfolyás, illetve Kelet-Bozók vízgyűjtőjén terül el. A Pogányvölgyi vízfolyás 
magasvezetésű medre a Nagyberek K-i oldalán, a Somogyi-dombságról érkező vizeket vezeti be 
közvetlenül a Balatonba. A Lengyeltóti közigazgatási területén húzódó mellékárka a Halsak patak, 
illetve a Ricei árok. 

A Halsak patak DNy-i irányban halad át a város közigazgatási területén, ebbe csatlakozik a Szent János 
árok, mely a Kék tótól indul, ez a város D-i, K-i fekvésű területeinek a befogadója. A város É, ÉNy-i 
területén található a korábban társulati, jelenleg részben állami, részben önkormányzati kezelésű 
Ricei vízfolyás. 

A városra általában a nyílt árkos vízelvezetés jellemző. Az előfordult vízkárok megelőzésre egy 
vízrendezési program megvalósítását indította el a város, melynek első lépéseként a városközpont 



csapadékvíz elvezetésének és a befogadó Szent János árok rendezése történt meg, ennek a 
programnak csak egy kis területre kiterjedő üteme van vissza. (Kossuth Lajos utca egy része) 

A Szent János árok a torkolattól a közúti hídig állami tulajdonú, a vízfolyás felső szakasza 
önkormányzati tulajdonban van, üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Rendezése, az árokba 
csatlakozó belterületi levezető árkok rendezésével együtt, valamint a központi belterület csapadékvíz 
elvezetésének részben zárt csatornával, részben burkolt árokkal történő kiépítése a közelmúltban 
megvalósult. Ennek keretében a városközpont nyílt szelvényű árkainak nyomvonalán részben zárt 
szelvényű csatornák épültek, vagy az árkok rendezésre és burkolásra kerültek.  

A főleg külterületen haladó Ricei árok rendezésre szorul, a torkolati szakaszánál elöntések fordulnak 
elő.  
 

1.16.2. Energia 

 

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 (fűtés, 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. 

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.  
 

Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Villamosenergia 

Lengyeltóti város villamos energiaellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. szolgáltatja az 
Inota – Hévíz közötti 120kV-os (132kV) országos főelosztó hálózatról táplált Balatonboglári és a 
Marcali 120/20kV-os névleges feszültségszintű értékkel jellemzett alállomásokból, - mint a városhoz 
közeli térségben lévő NAF/KÖF táppontokból. 

Megjegyzendő, hogy az országos 120kV-os nagyfeszültségű főelosztó hálózat távvezetéke, a 
Lengyeltótit ellátó nevezett két alállomás közötti szakaszon, a város „É-Ny”-i külterületén halad 
keresztül. 

A villamos energiaellátás jelenlegi állapota az elmúlt időszakok fejlesztéseinek eredményeként alakult 
ki. A villamos energiát az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. a Nagykanizsai Régióhoz tartozó 
területen lévő, fent nevezett alállomásokkal, azokból kivezetett 20kV-os szabadvezetékes 
hálózatokról táplált 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor állomásokkal szolgáltatja. 

A Lengyeltóti bel-és külterületét ténylegesen ellátó 20kV-os középfeszültségű hálózatok és 20/0,4kV-
os transzformátor állomások a következőképpen jellemezhetők: 

- A város bel-és külterületeit a Balatonboglári alállomás felől 2 db, a Marcali alállomás felől 
1 db 20 kV-os 3x95mm2-es középfeszültségű szabadvezetékes kivezetésű ún. gerinc 
hálózat látja el. 

- Erről a 3 db 20kV-os gerinchálózatról üzemelnek - döntő mértékben 3x50mm2-es Ald és 
AASC típusú vezeték leágazásokkal - a közvetlen kisfeszültségű energiaellátást biztosító 
20/0,4kV-os transzformátor állomások. Az általánosan használt 3x50mm2-es TR 
leágazásokon kívül előfordul ettől eltérő vezeték keresztmetszetű 20kV-os leágazás is. 

A Batthyány utca nevű BOTR 20/0,4kV-os állomást 3x35mm2 vezetékkel, a Tatárvár nevű BOTR 
20/0,4kV-os állomást pedig 3x95mm2 vezeték leágazással szerelték. 

Az ellátást összesen 32 db TR állomás biztosítja, melyek mind oszlop transzformátor állomások, típus 
szerint a következő darabszámúak: 

o 24 db. BOTR 20/0,4kV-os állomás 
o   4 db. VOTR 20/0,4kV-os állomás 
o   1 db. BBOTR 20/0,4kV-os állomás 
o   3 db. FOTR 20/0,4kV-os állomás 

A transzformátorok néhány kivétellel az E.ON ZRT. tulajdonában és kezelésében üzemelő 
kommunális állomások. Néhány TR állomás az E.ON szempontjából „idegen” ún. üzemi állomás, ilyen 
például a Gázfogadó BOTR, a Mezőgép dupla VOTR típusú állomása. 



- Az oszlop transzformátor állomás kialakításokból adódik, hogy a trafókat ellátó 20kV-os 
leágazások is szabadvezetékesek. A városban mindössze cca. 20m hosszúságú 20kV-os 
földkábel hálózat található. 

A villamos energiaellátás jellemzése a meglévő KÖF/KIF hálózatok kialakítása és a transzformátor 
állomások műszaki állapota, kiterheltsége és elhelyezése illetve telepítése szerint: 

- A transzformátorokat ellátó 20kV-os légvezetéki hálózatok hálózatképi kialakításán látszik, 
hogy a kezdetekben a fogyasztói igények ellátása volt a létesítési igények elsőrendű 
szempontja. Az eredendően így létesült gerinc nyomvonalak a település több évtizedes 
fejlődése során – a fogyasztói igényekhez hozzárendelt transzformátorokkal – 
kialakították a jelenlegi hálózatképet. 

- A meglévő 20kV-os hálózatkép – a légvezetékes kialakítás esztétikai megítélésétől 
eltekintve – megfelelőnek minősíthető. 

- A közvetlen energiaellátást biztosító meglévő 20/0,4kV-os KÖF/KIF transzformátor 
állományra már nem mondható el, – azon kívül, hogy a feladatukat ellátják – hogy a mai 
kor követelményeit mindenben kielégítik. Az E.ON ZRT. és ún. jogelődje a DÉDÁSZ RT. már 
évtizedek óta új állomásként nem telepít FOTR és VOTR típusú állomásokat. Ezeket a 
„villamosítás hőskorában” telepített állomásokat a beruházási lehetőségek, illetve a 
kikényszerített energiaigény növekmény végett igyekeztek a légvezetékes hálózatokon a 
legkorszerűbb kialakítású BOTR típusú, illetve kábelhálózatok esetében korszerű és 
esztétikus földre telepített állomásokra lecserélni. 

- A légvezetékes 20kV-os és 0,4kV-os hálózat kialakításokhoz a döntő mértékben BOTR 
20/250 és BOTR 20/400 típusú betonoszlopos TR állomások jól illeszkednek. 

- A kommunális TR. állomások lehetőség szerint fogyasztói súlypontokban kerültek 
telepítésre és többségében rendelkeznek tartalék kapacitással. 

A kisfeszültségű 0,4kV-os hálózatok oszlopokra szerelt szabad, illetve légvezetékes kialakításúak, 
melyek döntően meghatározzák e vonatkozásban a település arculatát. A városban a lakó és 
intézmény épületeinek villamos hálózati csatlakozása a fenti kialakításból adódóan légvezetékes, 
illetve légkábeles móddal szereltek, de megtalálhatóak a 0,4kV-os kommunális hálózatok 
tartóoszlopait igénybe véve, a földkábeles hálózati csatlakozások is. 

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

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

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



- A városban jelenleg az iskola bővítése várható, 3x160A-os, azaz 108kVA-os 
energiaigénnyel, melynek a hálózatra történő csatlakozás feltételei meghatározásra 
kerültek. 

Technikai adatok: 

Alkalmazott érintésvédelem: 

Középfeszültségen  (20 kV):  Védőföldelés 
Kisfeszültségen  (0,4 kV): NULLÁZÁS 

Közvilágítás 

Lengyeltóti közvilágításának kialakítása – a 0,4kV-os kommunális hálózatok kialakításához 
illeszkedően – a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt légvezetékes rendszerű. 

A közvilágítási lámpatestek a nevezett tartóoszlopokra kerültek felszerelésre. A városban jelentős 
mértékű, az egész várost átfogó közvilágítási rekonstrukció az elmúlt 8-10 évben ismereteink szerint 
nem történt. 

Az utcák, terek és lakott külterületek megvilágítását cca. 460 db közvilágítási lámpatest szolgálja. A 
megvilágítási értékek nem mindenhol elégítik ki az ajánlott megvilágítási értékeket, mely a város 
közvilágítással megvilágítandó területének nagysága és az ehhez viszonyuló lámpatestek darabszáma 
és műszaki paramétereinek ismeretében érzékelhető. 

A település 2015-re tervezi közvilágítási rekonstrukcióval áttérni a jelenleg legkorszerűbb LED 
fényforrású lámpatest közvilágításra, melynek üzemeltetési és az élettartama végett a karbantartási 
költsége cca. 40%-a lesz a jelenlegi közvilágításnak. 

Földgázellátás 

A település földgázellátásának üzemeltetője az E.ON Energiaszolgáltató Kft. 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 (63 %-a) 754 veszi igénybe, 
az értékesített gázenergia 2013-ban 944,7 ezer m3, melyből a háztartásokhoz jutott 617,2 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 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 meglévő 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 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. 
 

1.16.3. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
települési elemei 

 
Napenergia  

A napenergia hasznosítása 
szempontjából hazánk 
természeti adottságai 
kedvezőek, a napsütéses órák 
éves száma Magyarországon 
1750–2050, ezen belül 
Lengyeltóti éves szinten 1920-
1980 órát mutatott. Az 
adottságok kihasználása 
azonban még éppen csak 
megkezdődött.  

 
A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009)1 

                                                             
1 http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/ 
 



Megfigyelhető a napfénytartam jellegzetes évi menete, a nyári hónapokban van a maximuma (havi 
230-250 óra), míg november-január időszakban a minimuma (havi 50-70 óra). 

Hónap Napfénytartam (óra) 
Január 64 
Február 98 
Március 132 
Április 172 
Május 230 
Június 227 
Július 249 
Augusztus 239 
Szeptember 173 
Október 139 
November 72 
December 53 

 

Az ehhez szükséges kiinduló adatok alapján 
(80-800 Watt/m2, éves szinten a 
globálsugárzás mértéke 4350 – 4500 MJ/m2). 
Ez a beeső éves energiamennyiség éves 
szinten jelentős eltéréssel fogható munkára.2  

Az adatokból látható, hogy a napenergia 
nagyobb mértékű kihasználására elsősorban a 
tavasztól- őszig tartó időszakban van 
lehetőség. A hasznosítás módja lehet 
hőtermelési célú (jelenleg elsősorban 

napkollektorok, később akár fókuszált hőtermelés), és villamos energia célú, fotovoltaikus 
(napelemekkel), mely utóbbi esetén a felhasználás helye és éven belüli időtartama is szélesebb 
spektrumban valósulhat meg. 

A hőtermelés kiegészítése napkollektoros rendszerekkel szokásos megoldás.  
Alkalmazását alapvetően két tényező befolyásolja: 

- Rendelkezésre álló megfelelő méretű, hajlásszögű felület, 
- A hőenergia befogásának és tárolásának gazdaságossága. 

Köztudott, hogy a napkollektorok által befogható „energiasűrűség” csekély, ebből adódik, hogy a 
napkollektoros rendszerek megtérülése máig 12 év körüli a nagy kollektorfelületből, és  kapcsolódó 
rendszerek árából adódó magas beruházási költségek miatt. Ez, szemben a napelemes rendszerekkel, 
jelentősen nem javult az utóbbi évtizedben. 

A napenergiának a fűtésbe történő bevonása a meglévő rendszerek esetén technikailag magas 
hőmérsékletű (max. 80-90°C) napkollektoros rendszerekkel és jól méretezett hőtároló tartályokkal 
oldható meg. Ezzel az átmenti időszakok fűtési energiahordozó igénye csökkenthető.  

                                                             
2 http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/sugarzas/ 
 



A fentiek miatt a napkollektorok alkalmazása elsősorban az Uszoda, a Sportlétesítmény öltözője, 
illetve a családi házak esetén lehet indokolt és gazdaságos. 

A fotovillamos energiatermelés lehetőségei igen széleskörűek Lengyeltótiban.  

Az éves besugárzási értékek alapján egy kW telepített napelemes rendszer kapacitás mellett évi 1100 
kWh/év energiatermeléssel lehet számolni. Ez alapján egy átlagos háztartás 2,5 – 3,5 kW kapacitás 
létesítése mellett tudja éves villamosenergia igényét biztosítani.  

A rendszerek telepítésének elsősorban nem a helyi elméleti napenergia potenciál jelenti ma és a 
közeljövőben sem a korlátait, hanem annak telepítési költsége, illetve idővel a továbblépés akadálya 
lehet helyi szinten a rendelkezésre álló, megfelelő felület megléte és biztonságos biztosítása.  

A jelenlegi szabályzás mellett háztartási méretben, 50 kW kapacitásig, illetve az éves 
energiafogyasztás mértékéig (a kisebb korlát veendő figyelembe) a fotovoltaikus rendszerek 
létesítése nem engedély köteles, mindössze hálózatra termelés esetén a kialakítandó műszaki 
rendszerhez a hálózati szolgáltató hozzájárulása, továbbá egy kétirányú (áram fel- és letöltésére is 
alkalmas) villanyóra kiépítése szükséges.  

A következő kategóriát az 500 kW kapacitásig szóló kiserőművek telepítése jelenti, amelyek esetén 
még reális, belátható időn és költségen belül kapható meg a naperőművek telepítéséhez szükséges 
hozzájárulás. Ez a korlát az oka annak, hogy Magyarországon eddig csak ez alatti, jellemzően 499 kW 
kapacitást megcélzó rendszerek telepítése történt meg (legutóbb pld. Veszprémben fixen, a dél-
dunántúli, ormánsági Sellyén pedig nap mozgását követő állványos megoldással).  

Az ezeknél nagyobb rendszerek letelepítését a jelenlegi szabályzás nem ösztönzi. A legújabb 
szabályzók fényében azonban Magyarországon a saját energiaigény kielégítése feletti részek 
megtérülése nehezen számítható (lásd 2015-től a napelemes rendszerek új környezetterhelési díja, 
továbbá az átvételi ár mintegy 30 %-kal való, előre nem látható csökkentése). 

A fotovoltaikus rendszerek létesítési költsége a 2011-es, 1,1 millió Ft/kW fajlagos költségről mára az 
<500 ezer Ft/kW fajlagos költségre estek vissza, elsősorban a kínai gyártók nemzetközi 
megjelenésének köszönhetően. Az európai-kínai dömpingár-vita ellenére is ezen ár nem emelkedett, 
ellenben egyes számítások ennek a fajlagos költségnek akár a további 25 %-os csökkentése várható (a 
közeljövőben közel 20 %-ra növekvő hatékonyságnak, és a bővülő termelési kapacitásnak és 
volumennek köszönhetően). Ezen a trenden a hazai új terhek, mint például a környezetterhelési díj 
sem változtatott alapvetően.  

A fotovoltaikus rendszerek esetén ma – támogatás nélkül is! – jellemzően 10-12 év körüli megtérülési 
idővel számolhatunk, ami PB gáz hasznosítás és villamos hmv termelés mellett akár 7-8 évre is 
leszorítható. A támogatási lehetőségek igénybe vétele mellett ez a megtérülés már 40-50 %-os 
támogatás mellett is nagyon népszerűvé teszi ezen rendszerek alkalmazását. A jövőben fel kell arra 
készülni, hogy Lengyeltóti településen is megjelenhetnek a napelemek a tetőkön, ami esetleg negatív 
településképi szempontok mellett (bár ez szubjektív szempont), növekvő helyben maradó 
bevételeket jelent (mivel az energiaszolgáltatóknak eddig fizetett háztartási fogyasztás nem áramlik 
ki a településről). A jövőbeli kiserőművi (<500 kW) telepítési lehetőségek megvizsgálásával a 
település a szabályzásában elősegíthető ezen rendszerek megjelenését, akár termelő kapacitások, 
akár saját kapacitások kielégítési céljából (pld. egy nagyobb termelő üzem esetén). Emiatt a település 



jelentősebb kapacitású, középfeszültségű hálózata mentén szükséges megvizsgálni ezen telepítések 
szabályzási feltételeit. 

Biomassza 

Magyarországon döntő többségben a biomasszának és mellette még a geotermikus 
energiatermelésnek van nagyobb jelentősége, amitől lényegesen elmarad a többi megújuló 
energiaforrásunk. Lengyeltóti esetén a település maga 8 % erdőterülettel rendelkezik, de környezete 
jelentős erdőállománnyal bír, ezzel komoly fás szárú biomassza potenciállal rendelkezik. A város 
eddig hatályban levő településszerkezeti terve jelentős erdőtelepítési javaslatot, és szabályzást 
fogalmazott meg – vélhetően a természeti potenciál mellett a települési relatív alacsony arány, és a 
véd- és közjóléti fukciók miatt. Mivel az erdőállomány csökkentése a Balaton trv. hatálya alatt szinte 
lehetetlen, így a jövőben célszerű ezt a már kiszabályzott terület egy részét energetikai potenciál 
erősítésére fordítani. Minden tonna fa felhasználása csökkenti a (meghatározóan) földgáz alapú 
fosszilis energia felhasználását, ezzel csökkenti a település CO2 kibocsátását, munkahelyeket teremt 
és tart meg, továbbá erősíti a helyi gazdaság méretét a növekvő és remélhetőleg helyben elköltendő 
bevételek révén. 

A biomassza alkalmazási lehetőségei széles körűek: az otthoni, modern, 85 % feletti hatásfokú 
faelgázosító kazánoktól, az intézményeket ellátni képes, 100 kW névleges teljesítmény feletti 
faapríték kazánokon át, a jövőben felértékelődő faapríték alapú kiserőművekig, vagy éppen a cellulóz 
alapú szénhidrogén alapú üzemanyag előállításig.  

Ezen túl jelentős potenciál van a településen keletkező lágyszárú és fás szárú melléktermékek 
energetikai hasznosításában. A mezőgazdaság állattartási kapacitásai és volumene fejlődése 
magában rejti a biogáz termelés jövőbeli lehetőségének megteremtését is, mivel akár a baromfi, akár 
a sertés-trágya, a mezőgazdasági melléktermékekkel (szalma) egy 500-1500 kW teljesítményű biogáz 
kiserőmű létesítését is lehetővé teszi. 

Szélenergia 

A szélsebesség évi középértéke 3,0–3,5 m/s között alakul Lengyeltóti területén, ami európai 
viszonylatban alacsonynak mondható. Ez a szélsebesség a szélenergia hatékony hazai hasznosítása 
szempontjából nem mondható kedvezőnek. Ezen túl a település külterületi adottságai sem 
kedveznek szélerőmű-farmok létesítésének, továbbá kellő nagyfeszültségű hálózat is csak a település 
ÉNy-i részét érintően van jelen. A kisléptékű, 2-8 kW-os névleges teljesítményű szélerőgépek 
telepítése az elektromos hálózattal ellátott térségekben gazdasági okokból nem valós alternatíva, 
mivel a kisebb surlódás és a felszíni akadályok miatt szükséges magasságra való felhelyezés 
tartószerkezete olyan költséget jelent, amit ha az egyre gazdaságosabb napelemes rendszerekre 
fordítunk, akkor egyenletesebben, gazdaságosabban termelő rendszereket létesíthetünk.  

Az elektromos ellátással nem rendelkező területeken szintén ezen gazdaságossági okok miatt ma és a 
jövőben egyre gazdaságosabb napelemes rendszerek még akkumulátor telepekkel együtt is 
gazdaságosabb megoldást kínálnak a szélenergiánál. Ahol az ellátásbiztonság miatt ennek vizsgálata 
mégis felmerül, ott a vezetékes hálózati lecsatlakozás lehetőségétől 2-2,5 km feletti távolság esetén 
merülhet csak fel ezek megjelenése. További lehetőségként a vízkiemelést szolgáló szélerőgépek 
telepítése merülhet fel, elsősorban a külterületi majorok/tanyák esetén. 



Települési elemek 

A településen jelenleg működő napelemes rendszerek, a Bölcsődénél 15 kVA teljesítménnyel és DRV 
ivóvíz telepén 42 kVA teljesítménnyel.  

Napkollektor szintén a Bölcsődénél illetve az iskolánál valamint – ugyan elenyésző mennyiségben – a 
lakosságnál működik. 

A vállalkozásoknál ismert napelemes rendszerek az SKC Consulting Kb 20 kVA teljesítménnyel, 
valamint a még folyamatban lévő külterületi energia mező építése 50kVA-rel. 

 

Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 

Az ÚMFT és USZT keretből megvalósított önkormányzati intézményfelújításokat, energiahatékonysági 
fejlesztéseket az 1.10.7. fejezet tartalmazza. 

A település energiahatékonysági értékelésére a lakossági és vállalkozói szinten adatok hiányában 
nem lehetséges konkrétan vállalkoznunk. Azonban ismerve a települési ingatlan-piaci helyzetet 
(alacsony kereslet és jövedelem, emiatt kínálat hiányában kevés új vásárlás és építés), elmondható itt 
is, hogy az épületállomány 2, 3-szor rosszabb hatékonyságú, mint akár az európai átlag, akár a hazai 
jelenleg hatályban levő szabályozás által elvárt szint. A családi házak és intézmények átlagos fajlagos 
energiaigénye 180-360 kWh/m2/év, miközben a jelenleg hatályos szabályozás szerint a megfelelő 
szint 140 kWh/m2/év alatt kell, hogy legyen, új építés esetén pedig már 2021-től kötelező lesz 
minden szereplőnek ezt a szinten mintegy 30-40 kWh/m2/év szint alá vinni. Ez a mai, gyakori 
energiaigény közel 8-ada, egytizede – ami jelentős bevételeket hagyna az érintett lakosságnál, 
intézményeknél, vállalkozásoknál.  

Az önkormányzatok számára a közeljövőben lehetőség lesz a TOP keretén belül Fenntartható Energia 
Akcióprogramok készítésére (angol rövidítéssel SEAP), aminek keretében lehetséges részletesen 
felmérni mind az intézményi, mind a vállalkozói, mind a lakossági energiafogyasztást, a legszűkebb 
keresztmetszeteket, és meghatározni a rövid-, közép- és hosszú távú teendőket. Ennek a település 
energiaigénye csökkenésén túl jelentős településképi pozitív hatása is lehet, amennyiben a HÉSZ a 
lehetőségein belül előre felkészül a várhatóan nagy számban megjelenő új burkolatok szín- és 
formavilágának befolyásolására. Hasonlóképpen komoly, méretét tekintve azt meg is haladó 
gazdaságfejlesztési – munkahelyteremtési és bevétel megtartási – hatása lehet az épületenergetikai 
fejlesztéseknek, mint a megújuló energiaforrások hasznosításában rejlőknek. 

 

1.16.4. Elektronikus hírközlés 
 

Vezetékes hírközlési hálózatok 

Lengyeltóti vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. 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 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 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. 

A településen 1 postai szolgáltatóhely működik, és összesen 866 lakás illetve közületi fővonal van 
kiépítve, ami az 1197 lakáshoz viszonyítva 63%-os fedettséget mutat. A fővonalak közül 
mindösszesen 10% ISDN vonal. A településen a nyilvános távbeszélő állomások száma folyamatosan – 
a mobiltelefonok, valamint az alternatív kommunikációs lehetőségek terjedése okán - csökken, de 2 
még mindig működik a közterületeken.  

TV rendszer 

A településen kábeltelevízió rendszer működik, melyet csak a lakosok 10%-a használ. A csatlakozások 
száma évről-évre csökken a szolgáltatók növekvő száma és változatos – műholdas, földi sugárzású, 
IPTV - kínálata okán. (Műholdas TV szolgáltatók a területen: Telekom, UPC Direct. Földi sugárzású TV 
szolgáltató: Mindig TV Extra)  

Mobil hírközlő rendszerek 

Vodafone Magyarország Zrt., a Magyar Telekom Nyrt. és a Telenor Magyarország Zrt., UPC 
Magyarország Kft., Tesco MBL Zrt. szolgáltatási színvonala megfelelő. Rádiótornyok illetve erősítő 
berendezések a településen:  

- T-mobil bázisállomás – Rákóczi u. 30. 
- Telenor bázisállomás a Mohácsi szőlő dombháton – 3075/6 hrsz. 
- és a Vodafon erősítő berendezései melyet a víztorony tetejére szerelte fel – Arany János u. 

vége 191/19 hrsz. 



1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS) 

 
1.17.1. Talaj 

 

A város külterületén uralkodó a Ramann-féle barna erdőtalaj, de emellett a település északi 
határában réti csernozjom is előfordul, a mélyebb fekvésű vizes területeken jellemzőek a réti 
talajfajták. Az előbbiek elsősorban erdészeti, az utóbbiak szántóföldi illetve kertészeti (szőlő, 
gyümölcs) használatban vannak. Ezek a területhasználatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vízrajzi 
és az éghajlati adottságoknak. A meredekebb hegyoldalak erózióveszélyesek, ezeken az erdők 
elsődleges rendeltetése védelmi jellegű. 
 

1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 

 
A terület alapformái szerkezeti mozgásokkal pannóniai homok- és agyagüledékekből alakultak ki. 
Mivel az alaphegység tömbjei ÉNy-DK-i és erre merőleges szerkezeti vonalak mentén lépcsőzetesen 
süllyedtek le, a pannóniai üledékek vastagsága is DK felé 200-700 m között váltakozik. 

Az említett homok és agyag azonban csak a hátak peremein, lejtők aljában bukkan a felszínre, másutt 
néhány m vastag murvás folyóvízi homok és 10-20 m vastag lösztakaró fedi. 

Lejtőkön, völgyvállakon jelentős vastagságban halmozódtak fel löszös-murvás, homokos 
lejtőüledékek. 

A talajvíz a magasabb löszhátakon 20-40, az alacsonyabb szinteken 6-10 m, az alluviumokon 2-4 m 
mélyen helyezkedik el. A pannóniai üledékekben 100-300 m között több szintben tárolódnak 
rétegvizek. 

A terület D-i részein 1000-1400 m-ről 70 °Ckörüli hőmérsékletű hévizek nyerhetők. A nedvesebb, 
szélesebb völgytalpakon tőzeges kotus rétegek, lápi mész is előfordul. 

Lengyeltóti a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések 
besorolásáról szóló 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 
szerint a felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekvő 
település.  

A település közigazgatási területét lehatárolt sérülékeny üzemelő és távlati vízbázis védőterülete nem 
érinti, valamint nyílt karszt területek sem találhatók.  

A város szennyvízelvezető rendszere a 2002-2003-ban épült ki, a Somogyvár - Buzsák - Lengyeltóti - 
Szőlősgyörök - Szőlőskislak (Balatonboglárhoz tartozik) - Ordacsehi - Balatotonlelle beruházás 
keretében, a Balatonlellei regionális szennyvíztisztító telepre csatlakozva. A telep kapacitása 14.400 
m3/d. A szennyvíztisztító telepen megtisztított szennyvizeket, nyomóvezetéken keresztül kivezetik a 
Balaton vízgyűjtőjéről, befogadó a Koppány csatornán keresztül a Sió csatorna, illetve az azt 
befogadó Duna. 



A város azon utcáiban, illetve településrészen, ahol közüzemi csatorna nem épült ki, a szennyvizeket 
zárt szennyvíztározóban lehet tárolni, és szippantással üríteni. (Dózsa György u., Temető utca, 
Pusztaszentgyörgy, Pusztaberény.) 

Lengyeltóti a Pogányvölgyi vízfolyás, illetve Kelet-Bozók vízgyűjtőjén terül el. A Pogányvölgyi vízfolyás 
magasvezetésű medre a Nagyberek K-i oldalán, a Somogyi-dombságról érkező vizeket vezeti be 
közvetlenül a Balatonba. A Lengyeltóti közigazgatási területén húzódó mellékárka a Halsak patak, 
illetve a Ricei árok. 

A Halsak patak DNy-i irányban halad át a város közigazgatási területén, ebbe csatlakozik a Szent János 
árok, mely a Kék tótól indul, ez a város D-i, K-i fekvésű területeinek a befogadója. A város É, ÉNy-i 
területén található a korábban társulati, jelenleg részben állami, részben önkormányzati kezelésű 
Ricei vízfolyás. 

A városra általában a nyílt árkos vízelvezetés jellemző. Az előfordult vízkárok megelőzésre egy 
vízrendezési program megvalósítását indította el a város, melynek első lépéseként a városközpont 
csapadékvíz elvezetésének és a befogadó Szent János árok rendezése történt meg, ennek a 
programnak csak egy kis területre kiterjedő üteme van vissza. (Kossuth Lajos utca egy része) 

A város vízellátása helyi vízbázisról, 3 mélyfúrású kútról történik. A városi vízmű ellátja a 
közigazgatásilag a településhez tartozó Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény lakott területeket, illetve 
Kisberény község, valamint Öreghegy községhez tartozó Baráthegy településrészt is. 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) 
Kormányrendelet szerint Lengyeltóti közigazgatási területe nitrát-érzékeny területű település. 

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 
43/2013.(V.29.) VM rendelet 1. melléklete szerint Lengyeltóti nitrátérzékeny területű település.  

Nitrátérzékeny területeken be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel 
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az 
adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008.(lV.29.) FVM rendeletben lévő „Helyes 
Mezőgazdasági Gyakorlat” kötelező előírásait.  

 
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

 
Lengyeltóti közigazgatási területei levegőminőségi állapotát jellemzően a közlekedési eredetű, a 
lakossági, valamint a mezőgazdasági és egyéb ipari tevékenység légszennyező-anyag kibocsátás 
környezethasználata határozza meg. 

A lakossági, illetve szolgáltatási eredetű tevékenységnél különös tekintettel a fűtés jön számításba.  

A tervezett fejlesztések megvalósításával – figyelembe véve a település lakossági szokásait, 
tevékenységét is - várhatóan nem romlik a település levegőminőségi állapota. 

A fejlesztési területek levegőminőségét 

 az egyedi fűtések, 
 a közlekedés és az 



 egyéb gazdasági és ipari tevékenységek 
emissziója határozza meg. 

Az egyedi és lakossági fűtések energiahordozó felhasználásából keletkező emissziók a szén-, olaj- és 
gáztüzelésből származó átlagos légszennyezőanyag kibocsátások összehasonlításával jellemezhetők.  

Jelentős környezetterhelő hatású, bejelentés köteles légszennyezőanyag-kibocsátó Lengyeltóti 
Városában nem üzemel. A fűtési eredetű bejelentés-köteles a Városi Kórház.  

Az energia hordozók áremelkedése következtében újra megjelent a vegyes tüzelés, amely a kén-
dioxid és por-korom tekintetében jelentenek ismételten környezet-terhelést. A lakossági fűtések 
esetén minden eszközzel (felvilágosítás, tiltás, stb.) ki kell küszöbölni a hulladékok, műanyagok 
égetését az egészségre gyakorolt káros hatások miatt. 

A területeken való beruházások során energiatakarékos műszaki megoldásokat és környezetkímélő 
energiahordozókat (földgáz) kell alkalmazni az elérhető legjobb technika szintjének megfelelően. A 
fajlagos értékek alapján szorgalmazni kell a földgázrendszer fenntartását és a megújuló 
energiahordozók széleskörű igénybevételét. 

A település levegőminőségi állapotára a közlekedésből származó légszennyezőanyag-kibocsátás 
gyakorolja a legnagyobb hatást. 

A település a Kaposvárról a Balaton nyugati része felé vezető út mentén fekszik, Fonyódtól 11, 
Balatonboglártól 13 km-re. Csillag alakú úthálózata valamennyi szomszédos településhez közvetlen 
közúti kapcsolatot biztosít. A Balaton felé vezető mindkét összekötő útnak csomópontja van a város 
igazgatási területének északi szélén, külterületen haladó M7-es autópályával. 

A Várost érintő közlekedési utak: 

 6701 összekötő út, Zrínyi M. u., Fonyódi út 
 Kerékpárforgalmi létesítmény nélkül. 

 6708 összekötő út, Kossuth L. u. 
 Kerékpárok a motoros járművekkel azonos pályán. 

 6711 összekötő út, Rákóczi F. u. 
 Kerékpárforgalmi létesítmény nélkül. 

 67115bekötő út, Csokonai Vitéz M. u. 
 Kerékpárok a motoros járművekkel azonos pályán. 

Kiépített helyi utak vezetnek az alábbi irányokba 

 egyéb belterületek: Pusztaszentgyörgy, Pusztaberény(a 6701 útról) 
 Gyugy település 

A szőlődombokra földutakon lehet eljutni. Ezen területek fontosabb útvonalai kedvező 
vonalvezetésű, stabilizált, kellő koronaszélességű földutak. 

A csomópontok közül a 6701-es út - M7 út külön szintű-, a többi kereszteződés szintbeni kialakítású. 
Jármű-osztályozóval csak a Fonyód és Boglár felé vezető utak csomópontja rendelkezik.  

A közlekedés légszennyezőanyag kibocsátása az út mellett elhelyezkedő területeken észlelhető 
légszennyezőanyag-terhelés.  



Jelenleg nem tapasztalható a közlekedési eredetű légszennyező anyagok kritikus, jelentősebb 
zavaró hatása, azonban a forgalom növekedése indokolja a település közlekedési útjainak 
fejlesztését, korszerűsítését. 

A légszennyezőanyag-terhelés csökkentése érdekében meg kell oldani az eddig még stabil szilárd 
burkolattal el nem látott útszakaszok por-mentesítését, javítását. 

Az egyéb gazdasági és kisipari tevékenységek során a diffúz jellegű kibocsátások okozhatnak zavaró 
hatást (por, bűz). 

Lengyeltóti településen a szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatban bűz probléma jelentkezik. A 
takarékos vízfogyasztásnak megfelelően keletkező kis mennyiségű szennyvizek a rendszerben 
hosszú ideig tartózkodnak, ami elsősorban a térségi átemelők környezetében szagproblémát 
okoznak. 

A bűzprobléma a szennyvíz rendszer átemelőinél jelentkezik a közvetlen (2-300 m-es) 
környezetükben. A 2012-ben beépített biofilterek az irritáló bűzhatást mérséklik, azonban a 
fejlesztéseket is figyelembe vett kapacitási lehetőségek igénybe vétele lesz a végleges megoldás. 

A gazdasági és lakossági fejlesztések során különösen a bűzterhelés megakadályozását kell kiemelt 
figyelemmel lenni. 

A lakókörnyezet közelében elhelyezkedő területeken lényeges az állattartás során keletkező trágya 
és hulladékok elhelyezését szolgáló létesítmények kialakítása és a telken belül való kedvező 
tájolása, illetve a kiszállítási útvonal megválasztása. 

Az ipari-gazdasági tevékenység mérsékelt légszennyező-anyag terhelést okoz Lengyeltótiban. 

A bejelentés-köteles hét telephely közül három mezőgazdasági terményszárítással foglalkozik, így 
időszakosan szilárd nem toxikus (por) terhelést okoz a tevékenységük. A Városi Kórház fűtési 
eredetű terhelése a lakossági fűtésnél került megemlítésre. A további három bejelentés-köteles 
telephelyen motorjavítással, gépgyártással és karosszéria- fényező-műhelyi tevékenységgel 
foglakoznak. A festési technológiák időszakosan működnek, így az illékony szerves légszennyező 
anyagterhelés sem jelentős. 

 
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

 
A zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek teljesüléséhez a vizsgálati adatok ismeretében, 
illetve azok értékelését követően kerülhetnek meghatározásra azok az intézkedések és feladatok, 
melyekkel a meglévő káros mértékű terhelések csökkenthetők, illetve egyidejűleg új terhelések 
kialakulása megakadályozható. 

A környezeti zajforrások közül – a zajforrások jellegének megfelelően – a következők vizsgálata 
szükséges: 

– közlekedési jellegű zajforrások, 
– egyéb lakossági és kisipari jellegű zajforrások, 



– egyéb jellegű zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények 
zajforrásai). 

 
Közúti közlekedés 
A közúti közlekedés által okozott zaj nagyságát alapvetően a forgalom nagysága, a járműösszetétel, 
haladási sebesség, az út paraméterei és a környezeti tényezők határozzák meg. 
A legfontosabb közlekedési útja a 6701 számú – Kaposvár-Fonyód – összekötő út, mely – a 
városközponton áthaladva – számos kanyarral, de alapvetően északdéli 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. 

A forgalmi adatok ismeretében a közúti közlekedési zaj mértéke a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. 
melléklet szerint kerülhet meghatározásra A forgalom nagyságának figyelembevétele az Állami Közúti 
Műszaki és Információs KHT. által kiadott „Országos Közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti 
forgalma” adatainak, és az ÚT 2-1.118:2000 „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő 
módszerrel” című Útügyi Műszaki Előírás által megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával 
kapott értékeivel történik. 

Zajterhelési határérték új utakra, vagy megváltozott területi funkcióra a 27/2008. (XII. 3.) KövVM – 
EüM együttes rendelet határértékei vonatkoznak. 
 
Lakóterület és vegyes terület 
A tervezési terület belső elrendezése változatos képet mutat. Jelenleg nem ismert zavaró hatású 
tevékenység a településen. 

Lakóterületek  
Lakóterületként tervezett a belterület nagyobb része. A lakóterületen belül kisvárosias lakóterület az 
Ifjúság utca nyugati és déli oldala, ahol többségében 4 lakásos 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 
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 

Falusias lakóterületbe a központi belterület egyéb meglévő, beépült lakóterületei, az újonnan tervezett 
lakóterületek közül a Fonyódi utca északkeleti része, valamint a Dózsa György és Temető utca térsége -
Pusztaberény és Pusztaszentgyörgy területei tartoznak. 

A terv a külterületen meglévő lakott helyeket adottságként kezeli, ahol a szabályozás keretében a 
lakóépület felújítás és bővítés lehetősége biztosítandó. 

Településközpont vegyes területe (Vt) 
E terület-felhasználásként tervezett a városközpont területe, ahol elsősorban az intézményi funkciók 
elhelyezését, valamint – rekonstrukciós, rehabilitációs tevékenység keretében – lakóterület 



fejlesztést kell megvalósítani úgy, hogy jellemzően telkenként megújuló vagy átépülő – a Zrínyi utca 
mentén és a Csokonai utca elején zártsorú – beépítés alakuljon ki. 
 
Különleges területek (K) 
A terv e terület-felhasználásba sorolta – a rajtuk elhelyezendő építmények különlegessége miatt – az 
alábbi területeket: 
 Sportpálya (Kü-S): elhelyezkedése, kialakítása, fejlesztési lehetősége a területen belül 

biztosított, 
 Vásártér (Kü-V) 
 Idegenforgalmi fogadóhelye (Kü-I) mint  

- a pusztaberényi kastély és környezete, 
- a mamócspusztai tervezett egészségügyi-rekreációs központ, 
- a Kék-tó kemping 
- volt Zichy kastély és környezete, ahol minőségi ellátást biztosító idősek otthona 

kialakítása, vagy idegenforgalmi hasznosítás, esetleg továbbképző-
konferenciaközpont kialakítása lenne indokolt.  

 a működő és lezárt temetők (Kü-T): megfelelő méretű temető áll rendelkezésre. 

 
Gazdasági terület  
A gazdasági terület névből már közvetve adódik, hogy ott olyan tevékenységet folytatnak, mely a 
közvetlen környezetére viszonylag nagyobb terhelést okoz.  

Gazdasági területek (Gksz, Gip) 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területként tervezettek: 
 a belterületen északi részén meglévő, megmaradó és a belterületbe csatolandó meglévő és 

tervezett új, 
 -a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területétől keletre és délre fekvő ingatlanokon 

tervezett, valamint 
 a Buzsáki út és a vasútállomásra vezető út melletti gazdasági tevékenységi célú épületek 

elhelyezésére szolgáló területek 

Ipari gazdasági terület kategóriába tartoznak: 
 egyéb területként a pusztaszentgyörgyi volt dohányfeldolgozó területének egy részén 

megvalósítani tervezett baromfivágóhíd és környezete, a közműellátás (vízmű, vízműkút, 
víztározó, szennyvízátemelő), az energiaellátás (gázátadó, gázfogadó) és a hírközlés 
(átjátszótorony) területigényes létesítményeinek telke, 

 a mezőgazdasági üzemi területek (major, állattartó telep) 

Lengyeltótiban nem található ismert jelentős zajterhelésű gazdasági létesítmény. A különleges 
területekre – az oktatási létesítmények területei, a temetők, vagy a zöldterületek (közkert, közpark) 
kivételével - önmagában nem állapít meg a jogszabály határértéket, azonban az övezetet határoló 
lakóterületeken biztosítani kell a határértékek betartását. 

Megjegyezhető, hogy a közkertek, közparkokban való közösségi rendezvények esetén nehezen 
megoldható a zajterhelési határértékek követelményeinek az érvénysítése. 

Szórakoztató ipar, vendéglátás 
A szórakoztatóipari, illetve vendéglátó létesítmények (szállodák, panziók, italboltok, presszók, büfék) 
működési jellegükből adódóan közvetlen környezetüket terhelhetik. A lakossági zavarást általában a 
hangosító berendezések okozzák, panaszra adhatnak okot.  



Hangosító berendezésekre képviselőtestületi rendeletben elfogadott határérték betartását kell 
megkövetelni. Hangosító berendezésnek minősül a zenegép (diszkóban, étteremben stb.), 
hangszórón közvetített ének és még tovább lehetne sorolni. 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 22. § 
(1) bekezdése alapján „Vendéglátó üzletben a vendégek szórakozására zeneszolgáltatás nyújtható, 
műsoros előadás, tánc rendezhető”. 

A (2) bekezdés azonban kimondja, hogy „az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység akkor 
folytatható, ha a vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes 
szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt követelményeknek.” 

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint „környezeti zajt előidéző üzemi, vagy 
szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zajforrás 
üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítását kérni és 
a határérték betartásának feltételeit megteremteni.” 

Hangosító berendezések üzemeltetőire jegyzői határozatban előírt zajkibocsátási határérték 
betartását kell megkövetelni. Hangosító berendezésnek minősül a zenegép (diszkóban, étteremben 
stb.), hangszórón közvetített ének és még tovább lehetne sorolni.  

A viszonylag intenzív beépítés miatt a lakóépületek közelében kerülendő a zajos működésű, illetve a 
környezetét egyéb módon is nagy zajjal terhelő diszkók engedélyezése. 

A jogszabály értelmében a szórakoztatóipari létesítmények, illetve hangosító berendezések is – a 
vizsgálati módszerek szerint - üzemi létesítménynek minősülnek, ezért a környezetükben is 
gondoskodni kell a zajterhelési határértékek betartásáról. 

 

1.17.5. Sugárzás védelem 

 
A településen nem folytatnak sugárzással járó ipari tevékenységet. A település környezetében nem 
található radiológiai szempontból kiemelt tevékenység. 

A települést nem érintik az OTrT-ben lehatárolt Paksi Atomerőmű védelmi övezetei, illetve a 
szomszédos országok sugárterheléssel járó tevékenysége hatásterületei sem érintik. 

 

1.17.6. Hulladékkezelés 

 
Jelenleg a településen megoldott a kommunális jellegű szilárd hulladékoknak engedéllyel 
rendelkező lerakóba való szervezett szállítása.  

A település a működő, illetve a továbbfejlesztésre tervezett Dél-Balaton és Sió Völgye Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program keretében végzi a közszolgáltatás ellátását és a fejlesztései 
megvalósítását. 



Lengyeltóti közigazgatási területén a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a PELSO-KOM 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulással 
kötött szerződés és megállapodás alapján. 

A település részben szelektíven gyűjtött hulladékait az Ordacsehi Regionális Hulladékkezelő 
Központ fogadja be és kezeli. 

Új regionális hulladéklerakót nem kívánnak a településen megvalósítani, így a településeken ezzel 
kapcsolatban nem szükséges területet biztosítani. 

Hulladékgyűjtő pont létesítése segíti a szelektív gyűjtést.  

A fejlesztés során kialakult övezetek közszolgáltatásba való bevonásával valósíthatóak meg a 
beruházások. 

 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

 
A természeti táj a településtől nyugatra és délre található, jellemzően vízjárta, kisebb részben erdővel 
borított. A település területén É-D-i irányban keresztül húzódó árkok, és a város alatt kelet-
nyugatirányban folyó patak a tájszerkezet jelentős elemei. A völgyek réti talajtípusain rétek-legelők, 
foglalnak helyet. A területen lévő gyepterületek megtartása az országos és a helyi védelemnek 
köszönhetően hosszútávon is biztosított. A gyepterületeken nem jelentős az intenzív önerdősülés, a 
gyepeken inkább elszórva találunk szép, védelemre érdemes, beállt fűzcsoportokat. A táj területén 
meghatározóan fontos a növény- és állatvilág védelme, az erdők többfunkciós használatának 
megvalósítása. Az erdőterületek és az azokhoz szervesen kapcsolódó természetközeli élőhelyek 
meghatározóan ökológiai folyosóként az ökológiai hálózat kiemelt jelentőségű részei. Ez a folytonos 
ökológiai rendszer teszi változatossá a település meghatározóan mezőgazdasági tájhasználatát. A táj 
terhelhetőségének meghatározó prioritásai tehát a természetvédelem, valamint a turizmus. 

A településnek alig van saját ipara, évtizedekig mezőgazdasági jellegű település volt. Lengyeltóti 
leginkább a Balaton közelségében és a turizmusban rejlő lehetőségeket igyekszik kihasználni, 
melynek a gyönyörű természeti környezet kedvez. A településen továbbra is jelentős arányt képvisel 
a mezőgazdaság (földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés).  

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 inkább 
gyümölcstermesztésre alkalmas. Az ellentmondás tisztázására a Szőlészeti Kutató Intézet 
állásfoglalását kell kérni. 

A látvány-konfliktus abból adódik, hogy bizonyos területek elemei és épületei nem illeszkednek a 
szomszédos területek tájhasználatába, élesen elütnek attól. Ilyenek a templom alatti négyzetes 
hálóba ültetett nyárfa-ültetvény a tájképi vízparti ligetek mellett, ugyanitt az illegális szemétlerakás.  



1.17.8. Árvízvédelem 

 
Lengyeltóti a Pogányvölgyi vízfolyás, illetve Kelet-Bozók vízgyűjtőjén terül el. A Pogányvölgyi vízfolyás 
magasvezetésű medre a Nagyberek K-i oldalán, a Somogyi-dombságról érkező vizeket vezeti be 
közvetlenül a Balatonba. A Lengyeltóti közigazgatási területén húzódó mellékárka a Halsak patak, 
illetve a Ricei árok. 

A Halsak patak DNy-i irányban halad át a város közigazgatási területén, ebbe csatlakozik a Szent János 
árok, mely a Kék tótól indul, ez a város D-i, K-i fekvésű területeinek a befogadója. A város É, ÉNy-i 
területén található a korábban társulati, jelenleg részben állami, részben önkormányzati kezelésű 
Ricei vízfolyás. 

A városra általában a nyílt árkos vízelvezetés jellemző. Az előfordult vízkárok megelőzésre egy 
vízrendezési program megvalósítását indította el a város, melynek első lépéseként a városközpont 
csapadékvíz elvezetésének és a befogadó Szent János árok rendezése történt meg, ennek a 
programnak csak egy kis területre kiterjedő üteme van vissza. (Kossuth Lajos utca egy része) 

A Szent János árok a torkolattól a közúti hídig állami tulajdonú, a vízfolyás felső szakasza 
önkormányzati tulajdonban van, üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Rendezése, az árokba 
csatlakozó belterületi levezető árkok rendezésével együtt, valamint a központi belterület csapadékvíz 
elvezetésének részben zárt csatornával, részben burkolt árokkal történő kiépítése a közelmúltban 
megvalósult. Ennek keretében a városközpont nyílt szelvényű árkainak nyomvonalán részben zárt 
szelvényű csatornák épültek, vagy az árkok rendezésre és burkolásra kerültek.  

A főleg külterületen haladó Ricei árok rendezésre szorul, a torkolati szakaszánál elöntések fordulnak 
elő.  

A települések ár és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló – a 6/2005. (II. 22.) 
KvVM-BM együttes rendelettel módosított - 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint 
nem szerepel a veszélyeztetett települések között. 

A domborzati viszonyokra tekintettel a beépített területek sem az árvizektől sem a belvizektől nem 
veszélyeztetett. 

 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 
A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 
43/2013.(V.29.) VM rendelet 1. melléklete szerint Lengyeltóti nitrátérzékeny területű település. 

A mezőgazdasági területek kezelése speciális figyelmet érdemel. 

Lengyeltóti közigazgatási területén – Pécsi Bányakapitányság adatszolgáltatása szerint - ásványi 
nyersanyag-gazdálkodási területek találhatók: 

 „Berek” nevű megkutatott vegyes tőzeg nyersanyaglelőhely, 
„Berek” nevű megkutatott  lápföld nyersanyaglelőhely. 



A település közigazgatási területén szénhidrogén bányatelek is található: 

 „Buzsák” VII. – szénhidrogén bányatelek 
 bányatelek jogosultja a Magyar Horizont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Szénhidrogénfúrásra jogosult továbbá a Bányavagyon Hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 

A településen szénhidrogén szállító vezeték is halad, amelynek kezelője a FGSZ Földgázszállító Zrt. 

A külszíni bányászat táj-sérüléssel jár, a szénhidrogén bányászat a talajokra és a földtani közegre 
jelent kockázatot. 

Az energia hordozók áremelkedése következtében újra megjelent a vegyes tüzelés, amely a kén-
dioxid és por-korom tekintetében jelentenek ismételten jelentősebb környezet-terhelést. 

A lakossági fűtések esetén minden eszközzel (felvilágosítás, tiltás, stb.) ki kell küszöbölni a hulladékok, 
műanyagok égetését az egészségre gyakorolt káros hatások miatt. 

A település levegőminőségi állapotára a közlekedésből származó légszennyezőanyag-kibocsátás 
gyakorolja a legnagyobb hatást. 

A település a Kaposvárról a Balaton nyugati része felé vezető út mentén fekszik, Fonyódtól 11, 
Balatonboglártól 13 km-re. Csillag alakú úthálózata valamennyi szomszédos településhez közvetlen 
közúti kapcsolatot biztosít. A Balaton felé vezető mindkét összekötő útnak csomópontja van a város 
igazgatási területének északi szélén, külterületen haladó M7-es autópályával. 

A szőlődombokra földutakon lehet eljutni. Ezen területek fontosabb útvonalai kedvező 
vonalvezetésű, stabilizált, kellő koronaszélességű földutak. 

A forgalom növekedése indokolja a település közlekedési útjainak fejlesztését, korszerűsítését. 

A légszennyezőanyag-terhelés csökkentése érdekében meg kell oldani az eddig még stabil szilárd 
burkolattal el nem látott útszakaszok por-mentesítését, javítását. 

A település a működő, illetve a továbbfejlesztésre tervezett Dél-Balaton és Sió Völgye Regionális 
Hulladékgazdálkodási Program keretében végzi a közszolgáltatás ellátását és a fejlesztései 
megvalósítását. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás fenntartása, továbbfejlesztése nehézségeit meg kell oldani. 

A forgalmi adatok ismeretében a közúti közlekedési zaj mértéke a 25/2004. (XII. 20.) KvVM r. 2. sz. 
melléklet szerint kerülhet meghatározásra A forgalom nagyságának figyelembevétele az Állami Közúti 
Műszaki és Információs KHT. által kiadott „Országos Közutak 2013. évre vonatkozó keresztmetszeti 
forgalma” adatainak, és az ÚT 2-1.118:2000 „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő 
módszerrel” című Útügyi Műszaki Előírás által megadott forgalomfejlődési szorzók alkalmazásával 
kapott értékeivel történik. 

A forgalom növekedése indokolja a település közlekedési útjainak fejlesztését, korszerűsítését. 



Hangosító berendezésekre képviselőtestületi rendeletben elfogadott határérték betartását kell 
megkövetelni. Hangosító berendezésnek minősül a zenegép (diszkóban, étteremben stb.), 
hangszórón közvetített ének és még tovább lehetne sorolni. 

A hatályos jogszabályoknak megfelelő helyi rendelet kidolgozása szükségszerű 

A táj terhelése, a látvány-konfliktusok abból adódnak, hogy bizonyos területek elemei és épületei 
nem illeszkednek a szomszédos területek tájhasználatába, élesen elütnek attól. Ilyenek a templom 
alatti négyzetes hálóba ültetett nyárfa-ültetvény a tájképi vízparti ligetek mellett, ugyanitt az illegális 
szemétlerakás.  

A város közepén levő hatalmas közpark gyakorlatilag el van zárva a városlakóktól és a látogatóktól. Az 
új temetőkben kevés, vagy alig van a fa, fasor. A kisebb városi terek (a Fő tér kivételével) növényzete 
szegényes. A Fő tér buszváró és egyéb épületei lerontják a gondosan kialakított zöldfelület látványát. 

A szépen rendbetett Kálvária és Szent Erzsébet tér idős fái fagyöngy-fertőzöttek. Hasonló a helyzet 
sok más idős, értékes fával is. 

Fejlesztésre szorul a tájhasználat és a zöldterületi rendszer. 

 

1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM  

 

A település igazgatási területe a Dunántúli-dombság nevezetű nagytájhoz kötődő, hiszen minden 
részlete azon belüli elhelyezkedésű. A település határvonala által közrefogott terület azonban 
megoszlik a nagytájat alkotó középtájak között. Ennek megfelelő, hogy északon kis mértékben a 
Balaton-medencéjére is kiterjed az igazgatási terület, habár annak meghatározó hányada a Külső-
Somogy dombság középtájhoz tartozó. Előbbiek alapján a település északi részlete a „Somogyi parti 
sík” és a „Nyugat-Külső Somogy” nevezetű kistájakra kiterjedő. 
 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 
 

A település igazgatási területének földtani felépítésére és a teherviselő altalajok kifejlődésére a fiatal 
geológiai korú kőzetek előfordulása jellemző. Néhol már a síksághoz is közelítő megjelenésű alacsony 
részleteken – az északi külterületeken – találhatók azon kőzetek, melyek földtani konszolidációt 
nélkülözve nem alkalmasak teherviselésre. Valójában olyan mocsaras-lápos üledékképződési 
környezetben alakultak ki több méteres vastagsággal a szerves iszapos és agyagos sávok, amelyeknek 
területi elterjedését csak foltszerűen szakítják meg a Balaton medencéjéből származó alacsony 
homok anyagú buckák és halmok. Ezen kedvezőtlen építésföldtani adottság ismeretében érthető, 
hogy a település belterülete az alacsonyabb dombsági részlethez kötődve alakult ki és tovább 
fejlődése során is megmaradt ezen morfológiai egység területén. A dombsági terület szintén fiatal 
geológiai korú laza üledékek (elsősorban iszapváltozatok) előfordulási helye. Az itteni teherviselő 
kőzettér csak kis mértékben kötött, így mérnökgeológiai szempontok alapján a felszíni vizek 
eróziójára érzékeny.  
 



Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A település igazgatási területére vonatkozóan az Országos Felszínmozgásos Kataszter nem tart 
nyilván olyan eseményt, mely jelezné valamely területrész felszínmozgás veszélyességét. Napjainkig 
csak olyan hámlások és eróziós események történtek az igazgatási területen, melyek a kőzettér 
erózióérzékenységéhez kötődnek, tehát nincsenek csúszás és süllyedésveszélyes területek. Az 
aktuális morfológiai viszonyok és az általános földtani felépítés sajátosságai alapján, valamint a 
mérnökgeológiai adottságok figyelembevételével megalapozottan kijelenthető,  hogy gravitációs 
tömegmozgások valamint egyéb földtani veszélyforrások jelentkezése csak szakszerűtlen emberi 
tevékenységhez kötődve történhet a jövőben. 
 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 
 

Lengyeltóti a Pogányvölgyi-vízfolyás  vízgyűjtőjén helyezkedik el. Jelentősebb mellékvízfolyásai, a 
Halsok-patak, a Bontakeszi-árok és a Somogyvámosi-vízfolyás.  A város közigazgatási területét a 
Pogányvölgyi vízfolyás középső illetve torkolati szakasza illetve a Halsok-árok érinti. 

Pogányvölgyi vízfolyás középső szakasza, Halsok-árok 
A vízgyűjtőt a Somogyi-dombságra jellemző észak-déli dombvonulatok alkotják. A folyásirányra 
merőlegesen a vízfolyás keleti oldalán a meredek domboldalak 3-5% esésűek. emiatt a rossz időben 
érkező hirtelen csapadék nagy elragadó erővel rendelkezik, és a nem kellően lezárt mezőgazdasági 
területről jelentős bemosódást okoz. A meredek domboldalakon a vízgyűjtő talajának vízmegtartó 
képessége csekély, az agyagos talajban a beszivárgás lassú, így a patak felszín alatti vízutánpótlása 
nyár közepére rendszerint minimálissá válik. 

Árvízvédelmi mű, folytonos depónia a területen nincsen. 

Pogányvölgyi vízfolyás torkolati szakasza: 
A Keleti-bozót csatorna a Balaton déli részén a Nagy-berek keleti oldalán annak lecsapolására, 
pontosabban a délről érkező víz utánpótlásának csökkentése céljából épült. Megépítéskori célja a 
berek víztelenítése, termőterületek növelése volt. Ez csak részben sikerült. Közvetlen a víztest felett 
helyezkedik el a Lengyeltóti tározó, amely a felső területről érkező árhullámokat ellaposítja. A talaj 
helyenként a Balaton szintje alatt helyezkedik el, így az ilyen részeken a felszínen tartósan megjelenik 
a talajvíz. A megjelenő vízfelületeken gyakori nádas területek alakultak ki. 

 

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

 

Lengyeltóti közigazgatási területén a Balaton medencéjéhez kötődve található nem jelentős területi 
kiterjedésű olyan ásványi nyersanyag lelőhely, mely az országos kataszterben, vagyis a nemfémes 
nyilvántartásban is szerepel. A több évtizede elvégzett kutatások szerint tőzeg és lápföld található az 
északi olyan külterületi részleteken, melyeknek kialakulása a szabályozások nélküli Balaton 
vízjárásaihoz, valamint az abba tartó felszíni vízfolyások nyomvonalai mentén keletkezett.  

Korábban a település földtani felépítését kihasználóan valójában évszázadok át tartóan történt 
anyagnyerés a helyi építőanyagok megszerzéséhez. Elsősorban homok és agyagos iszap kitermelése 



valósult meg helyi építkezéséhez (habarcs és vakolóanyag, vályogvetés és téglaégetés alapanyagát 
jelentve). A történelmi bányahelyek egy része belterület fejlődésével teljesen felszámolódott, hiszen 
csak a külterületi helyszíneken találhatók olyan kis kiterjedésű fejtési helyek maradványai, melyek 
napjainkban csak utalóak az egykori anyagnyerésekre. Az egykoron megbontásra szél által 
felhalmozott homok előfordulások szinte kivétel nélkül az elmúlt évtizedekben védelem alá helyezett 
területen belüliek így gazdasági értékük napjainkban már nincs.  E helyzetnek teljesen megfelelő, 
hogy a település igazgatási területén az egykori bányászati területekhez kötődően külszíni 
anyagtermelést biztosító helyszínként nincs érvényes bányatelek sem.  

A település mélyföldtani felépítésére azon neogén rétegekkel feltöltődött „geológiai medence” 
jelenléte ismeretes, mely egyúttal szénhidrogének előfordulási helye is. A tágabb környezetben nagy 
mélységű fúrásokkal feltárt szénhidrogén (elsősorban gáz) előfordulásra bányatelek kijelölése is 
megtörtént, így jövőbeni a kitermeléshez tartozó létesítmények (fúrás, vezeték stb. helye) a 
továbbiakban, a településrendezési tervben védőövezet kijelölését és fenntartását igénylik. A 
szénhidrogén előfordulás és kitermelési helyét ajánlott pontosítani oly módon is, hogy a 
településrendezési tervben feltüntetésre kerül azok bányatelek határ, mely felszíni vetülete a 
szénhidrogének előfordulásaként ismert, valójában nagy mélységben elhelyezkedő térrésznek. A 
védőövezetek által közrefogott területrészek kivételével a szénhidrogének nagy mélységű jelenléte 
valójában már nem eredményezhet korlátozást az épített környezetre és a jövőbeni 
területhasználatra. 

1.20. VÁROSI KLÍMA 

 

Somogy megye mérsékelten meleg nyarú kontinentális éghajlatú, melyet az óceáni és a mediterrán 
éghajlati befolyás módosít. A domborzat éghajlat-módosító hatása elenyésző, a klíma 
kiegyensúlyozott. A Nagyberek településeire jellemző, hogy 2000 órát kevéssel meghaladó napfényt 
élveznek évente. Nyáron 800-810 óra, télen 200-205 óra napsütés valószínű. Az évi 
középhőmérséklet 10,1-10,3 Celsius, a vegetációs időszaké 16,5-17,0 Celsius. A tavaszi fagyok a 
Balaton közelében április elején megszűnnek, és ősszel, október végén kezdődnek újra. A fagymentes 
időszak hossza így áltagosan a 200 napot is meghaladja. Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok, 
átlag 33,2-33,4 Celsius, a minimumoké É-on kissé kevesebb, -14,5 és -15,0, délen -15,5 és -16,0 
Celsius közötti. Az évi csapadékösszeg 700 mm körüli, É-on kissé kevesebb, D-en kevéssel több. A 
vegetáció időszakban 400-430 mm csapadékra lehet számítani. A leggyakoribb szélirány az É-i, az 
átlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 3 m/s-ot. A terület adottsága az üdülésnek és 
idegenforgalomnak, az éghajlat a hőigényesebb növényi kultúráknak is kedvez. 

A városi klíma jellemzői  

A települési környezet egy olyan sajátos nagyrendszer, amely összekapcsolja a természeti-földrajzi és 
a társadalmi-gazdasági környezetet. A város esetében az eredeti természeti környezetről már nem 
beszélhetünk, csak átalakított, mesterséges környezetről, mivel a kis területre koncentrálódó emberi 
tevékenység alapvetően módosította az eredeti természeti folyamatokat, sőt olyanokat hozott létre, 
amelyek magában a természetben sem jönnek létre. 

A legerőteljesebb mérvű eltérést a városi, és a városkörnyéki területek klímájában a mikroklíma 
tekintetében tapasztalhatjuk, hiszen ez, a felszín közeli légrétegek klimatikus tulajdonságait jellemző 
adottság az, mely a leginkább függ a területhasználattól (pl. felszín anyagától, színétől). A mikroklíma 



a városkörnyéki területekénél sokkal nagyobb mozaikosságot mutat a városokban. A városok 
mikroklimatikus sajátosságai összegződve meghatározzák a város lokális klímáját, mely a 
tulajdonképpeni városklímát jelenti. A városklímát tehát úgy definiálhatjuk, mint egy adott város 
lokális klímájának rendszerét. A városklíma jellemzői közül a legmarkánsabban megjelenő paraméter 
a városokban megjelenő hőtöbblet, az úgynevezett városi hősziget. A városok feletti 
légnyomásviszonyok főként derült, anticiklonális időben mutatnak jelentősebb eltérést a vidéki 
területekhez képest.  



MELLÉKLETEK



Országos védelem alatt álló területek 

Natura2000 
Balatoni berkek (HUDD10012) 
0139, 0140/4, 0140/8, 0140/9, 0142/4, 0142/9, 0142/10, 0142/11, 0142/13, 0142/16, 0142/17, 
0143/1, 0143/4, 0143/6, 0144, 0145, 0146/2, 0147, 0148/1, 0148/2, 0148/6, 0288, 0289, 0290, 0291, 
0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0300, 0301, 0303, 0305/3, 0307, 0308, 0309, 0310, 0311, 
0312/1, 0312/2, 0312/3, 0312/4, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323, 
0324, 0325, 0326, 0328, 0329, 0330/1, 0330/2, 0330/3, 0330/4, 0330/5, 0330/6, 0330/7, 0330/8, 
0330/9, 0330/10, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0337, 0338, 0339, 0340, 0341, 
0342/2, 0342/3, 0342/4, 0342/6, 0342/7, 0343, 0344, 0345, 0346/1, 0346/2, 0347, 0348, 0349/1, 
0349/2, 0349/3, 0350/1, 0350/2, 0350/3, 0351, 0352/1, 0352/2, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 
0359, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0366, 0368/1, 0368/5, 0371, 0372/1, 
0372/2, 0373, 0374, 0375, 0376, 0378/1, 0378/2, 0379, 0380, 0381/2, 0381/3, 0381/4, 0381/6, 
0381/7, 0381/19, 

0381/21, 0381/22, 0381/23, 0381/24, 0381/25, 0381/26, 0381/27, 0381/28, 0381/29, 0383, 0384, 
0385, 0386, 0387, 0388/1, 0389, 0391, 0392, 0393, 0394/3, 0394/4, 0394/5, 0394/6, 0394/7, 0394/8, 
0394/9, 0394/10, 0395, 0396, 0397 

Ordacsehi berek (HUDD20036) 

0142/16, 0142/17, 0142/9, 0143/4, 0143/6, 0144, 0146/2, 0146/3, 0148/1, 0148/2, 0148/3, 0148/4 

Pogány-völgyi rétek (HUDD20035) 
0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0300, 0301, 0303, 0305/3, 0307, 0308, 
0309, 0310, 0311, 0312/1, 0312/2, 0312/3, 0312/4, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 
0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0330/1, 0330/2, 0330/3, 0330/4, 0330/5, 0330/6, 0330/7, 
0330/8, 0330/9, 0330/10, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0337, 0338, 0339, 0340, 
0341, 0342/2, 0342/3, 0342/4, 0342/6, 0342/7, 0343, 0344, 0345, 0346/1, 0346/2, 0347, 0348, 
0349/1, 0349/2, 0349/3, 0350/1, 0350/2, 0350/3, 0351, 0352/1, 0352/2, 0353, 0354, 0355, 0356, 
0357, 0358, 0359, 0360, 0361, 0362, 0364, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0366, 0375, 0376, 0389, 0390, 
0391, 0392, 0393, 0394/2, 0394/3, 0394/4, 0394/5, 0394/6, 0394/7, 0394/8, 0394/9, 0394/10, 0395, 
0401, 0402/1, 0402/2, 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408/8, 0408/11, 0408/12, 0408/13, 0408/14, 
0410, 0411, 0412, 0413/1, 0413/2, 0413/3, 0413/4, 0413/6, 0413/7 

Ex lege védett természeti értékek: 

1. Őskori földvár Nagytatárváron 
2. Őskori földvár a Mohácsi hegyen 
3. Őskori halomsírok (ld. örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét) 

Helyi jelentőségű egyedi természeti értékek  
sorszám Latin név magyar név hrsz. db törzsátmérő 
1. Platanus X hybrida platán 0135/2 1 80 
4. Paulownia tomentosa császárfa 1332 1 70 
6. Juglans regia diófa 0189/1-4 3 50 
8.  Aesculus hippocastanum vadgesztenye 213/12 2 60-80 



sorszám Latin név magyar név hrsz. db törzsátmérő 
10.  Aesculus hippocastanum vadgesztenye 251/1 2 60 
11.  Aesculus hippocastanum vadgesztenye 274/1 6 70-90 
12. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 339/8 7 70-90 
13. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 159 8 60-80 
13.  Platanus X hybrida platán 159 2 70 
13.  Acer  sp.    159 1 90 
15. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 143 12 60-90 
16. Picea abies lucfenyő 229 2 50 
17. Juglans regia diófa 247 1 90 
18. Tilia sp. hárs 236 1 90 
20.  Aesculus hippocastanum vadgesztenye 19 6 50-80 
22. Tilia sp. hárs 28 2 70-80 
23. Platanus X hybrida platán 18/3 1 90-100 
24. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 27 1 70 
25.  Aesculus hippocastanum vadgesztenye 70 6 60-70 
  Tilia sp. hárs 70 3 60-90 
26. Tilia sp. hárs 70 1 70 
28. Acer  saccharinum ezüstjuhar 1113 1 60 
29. Platanus X hybrida platán 198/2 1 70 
30. Sophora japonica japánakác 215 7 40 
31. Platanus X hybrida platán 220/4 1 170 
32. Platanus X hybrida platán 220/4 1 70 
33. Tilia sp. hárs 175/1 3 70 
34. Tilia sp. hárs 596/1 1 70 
35.  Salix sp. fűz 372/2 1 90 
37.  Tilia sp. hárs 609/1 2 70 
39.      0262    
40. Tilia sp. hárs 898 1 50 
41. Juglans regia diófa 609/1 1 50 
42. Quercus tölgy 013/2 9 80-90 
43. Tilia sp. hárs 359/2 7 60-80 
44. Salix sp. fűz 021/4 7 70-100 
45. Cedrus atlantica cédrus 1506 1 50 
46. Pusztaberényi  park   0228/1    
47. Castanea sativa szelídgesztenye 3079/2 1 80 
48. Castanea sativa szelídgesztenye 3189 1 60 
49. Juglans regia diófa 3185/1 1 60 
50. Juglans regia diófa 3185/3 1 50 
51. Juglans regia diófa 3184/8 1 50 
52. Platanus X hybrida platán 361 1 90 
53. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 339/8 9 40-70 
  Tilia sp. hárs 339/8 2 40 
54. Juglans regia diófa 501/1 1 50 
55. Juglans regia diófa 518 1 50 



sorszám Latin név magyar név hrsz. db törzsátmérő 
56. Aesculus hippocastanum vadgesztenye 609/1 1 90 
 
Megszűnt vagy nem azonosítható helyi egyedi értékek: 
sorszám Latin név magyar név hrsz. db törzsátmérő 
1. Platanus X hybrida platán 0159 1 60 
2. Picea abies lucfenyő  0128 2 60 
3. Castanea sativa Szelídgesztenye 0185/2-4 3 60 
4. Juglans regia Diófa 3104 1 60 
5. Larix decidua Vörösfenyő 1164 1 40 
6.  Larix decidua Vörösfenyő 217/7 1 40 
7. Larix decidua Vörösfenyő 272 5 40 
8.  Tilia sp. Hársfa 639 1 40 
 
Egyedi tájértékek 

sorszám név Hrsz 
2. Pusztaszentgyörgyi régi temető 0128 
3. Dióültetvény  0119 
5. Kereszt 0179/4 
7. Víztorony 0109 
9. Kereszt Fonyódi út 292/5 
13.  Autóbusz váró körüli park 159 
14. Kereszt 159 
21. Kereszt 19 
27. Régi temető 080/26 
36. Kereszt  
38. Kereszt 519/1 
 
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 
 
Az aláhúzott hrsz-ek a Pogány-völgyi rétek és/vagy a Balatoni-berkek Natura2000 terület részei is. 
 



Képmelléklet: Egyedi tájértékek  

 
1.sz. platán 

 

2. Pusztaszentgyörgyi temető 

  
2. Pusztaszentgyörgyi temető 

  
2. Pusztaszentgyörgyi temető 



3. Dióültetvény Kastélypark 

5.: Kereszt 7. sz.: Víztorony 



 
8. Vadgesztenyék 

 

 
4. Pusztaszentgyörgyi császárfa  

 
9. Kereszt Fonyódi u. 36. 

 
10. Vadgesztenyék 



 
11. vadgesztenyék 

 
12. vadgesztenyék 

13. Buszváró körüli park 



 
13. Buszváró 

15. vadgesztenyék 

 
16. lucfenyők 17. dió 



 
18. hárs 

 
20. Kálvária 

 

 
Kálvária alatti park 

 
20. Kálvária 



 
22. hársak 23. platán 

 
24. vadgesztenye 

 
25. Hársak és vadgesztenyék 



27. Régi temető 
 

27. Régi temető 

 
28. Ezüstjuhar 

 
29. platán 



30. Sophora 
 

31. Platán 

56. vadgesztenye 
 

36. Nagytatárvár kereszt 



 
35. Idős füzek 

 
Nagytatárvár sánc 

 
39. Zsigmond-puszta 



 
Tájképvédelmi övezet Balatoni hegyek 

 
40. hárs 

 
42. Tölgyek 

37. hársak 

  
38. kereszt 



 
Mohácsi szőlőhegy 

 
Mohácsi szőlőhegy 

 
43. hársak 

44. füzek 

  

 



Képmelléklet: zöldfelületek: 

 
Mókus a Kálváriánál 
 

 
Petőfi utca 

 
Csokonai utca 

Rákóczi Ferenc utca 

 
Petőfi Sándor utca 

 
Parkerdő 



 
Tó Buzsáki határon 

Parkerdő 

 

 




