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BEVEZETÉS
Somogy megye hatályos területrendezési tervét 2011 áprilisában fogadta el a megyei közgyűlés. A megyei terv a
2008-ban módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT)
figyelembevételével készült. Ezt követően az országos tervet 2013-ban felülvizsgálták, amely jelentős
változásokat hozott. A hatályos megyei terv és a hatályos OTrT között jelenleg nem áll fenn az összhang, amelyet
az OTrT 31/B. § átmeneti intézkedései hidalnak át. Ezek szerint az OTrT új módosításai felülírják a hatályos megyei
terv rendelkezéseit és térképi tervlapjait. A hatályos megyei területrendezési tervet a Környezetterv Kft
készítette 2009. évi adatokra alapozva. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetbe tartozó településekre a megyei terv
tartalma nem vonatkozik, arra a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény van hatállyal.
A területrendezési tervek készítésének kötelezettségét, a területfejlesztés és a területrendezés céljait az 1996.
évi XXI. törvény határozta meg, amely a megyei önkormányzatok feladatai között elsőként említi a megye
területére területrendezési terv készítését. A területrendezésről szóló törvény kimondja, hogy a megyei
területrendezési tervnek a területrendezés hierarchiájába beépülve az OTrT-vel, a kiemelt térségekre készülő
területrendezési tervekkel, a területfejlesztési koncepciókkal összhangban tartalmazni kell a térségi
területhasználat módját, a műszaki-infrastrukturális hálózatok térbeli rendjét, a megye hosszú távú területi
szerkezetét, az egyes adottságok célszerű hasznosítását, a környezet-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos
térségi feladatokat.
Ennek alapján a megyei területrendezési terv elsősorban az országos és térségi szintű fejlesztési igényeket
hivatott összehangolni. Fontos feladata ugyanakkor, hogy a jogszabályok szabta keretek között térben
összehangolja a települések egyedi fejlesztési igényeit, illetve a helyi és a térségi igényeket. Alapvető irányelv,
hogy az OTrT-ben meghatározott védelmi célú illetve a térség fejlődését segítő, jövőbeni térszerkezeti elemek a
megye adottságait figyelembe véve, megfelelő egyensúlyukkal segítsék a megye beilleszkedését az országos és
az európai térbe.
A megyei területrendezési tervek tartalmi követelményrendszerét, egyeztetési rendjét „A területfejlesztési
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól” szóló 218/2009.
(X. 6.) Korm. rendelet határozza meg. A megyei területrendezési terv készítése során további jogszabályoknak is
meg kell felelni. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV.8.) kormányrendelet szerint a megyei
terv hatályba lépésétől eltelt időben elfogadott hatósági döntéseket be kell építeni az új tervbe. A megyei
tervhez, mint területi tervhez kötelező környezeti vizsgálatot készíteni, amelyet az „Egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. ().11.) Korm. rendelet szabályoz. A megyei terv készítéséhez
szükséges övezeti adatokat „A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési
tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan
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állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól” szóló 282/2009
(XII.11.) Korm. rendelet szerint megnevezett ágazatok biztosítják. 2017. júniustól nagy előrelépést hozott, hogy
az alaptérképként szolgáló ingatlan-nyilvántartási adatokat – földrészlet, épület, tulajdontípus, művelési ág,
termőföld minőségi osztály –, a szintvonalakat, domborzatmodellt, ortofotókat és a Mezőgazdasági Parcella
Azonosító Rendszer (továbbiakban MEPAR) felszínborítási adatokat a megyei önkormányzat térítésmentesen
kapja meg. Ennek jogszabályi alapját az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. CXLI. törvény 72.§ (5) adja.
Az OTrT valamint a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet pontosan meghatározzák, hogy a megyei területrendezési
tervek milyen térségi területfelhasználási kategóriákat és térségi övezeteket jelölhetnek ki. A térségi
területfelhasználási kategóriákra, övezetekre vonatkozó szabályokat az OTrT tartalmazza, amikre további
szabályokat a megyei területrendezési terv nem állapíthat meg. Azonban 2017 júniustól szintén hatályba lépett
az OTrT 12.§ (6) bekezdése, amely szerint a megyei területrendezési terv egyedileg meghatározott övezeteket is
kijelölhet és rendelettel elfogadhat. Szabályai a településrendezési eszközök készítésére és a településrendezési
eszközökben meghatározott területfelhasználási egységek kijelölésére vonatkozhatnak, és nem lehetnek
ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési tervekkel. Az egyedileg meghatározott
övezeteket a megyei önkormányzat csak a területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően
fogadhatja el. Ez az új lehetőség Somogy megye számára is kedvező teret biztosít a saját adottságaihoz illeszkedő
speciális térségtípusok lehatárolására és szabályozására. Az ajánlások és intézkedési javaslatok megtétele
továbbra is lehetőségként áll fenn, amelyeket a megyei közgyűlés határozattal fogadhat el. A területfejlesztési és
területrendezési célok az ajánlásokon keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz. Ugyanakkor ezek az elemek a terv
nem kötelező részét alkotják, a határozattal elfogadott ajánlások gyakorlati alkalmazása bizonytalan, a megye
önmagára nézve tekinti irányadónak. A főépítészi gyakorlat csak az OTrT-vel való összhangot kéri számon a
településrendezési tervek értékelése során.
A területrendezési terv módosításának megalapozását a vizsgálat elkészítése szolgálja, melynek tartalma a
218/2009. (X.6). Korm. rendelet 7. melléklete alapján került meghatározásra. A vizsgálat az ágazati
adatszolgáltatásra, regionális, megyei, járási, szakági koncepciókra, programokra, stratégiákra, a KSH TeIR
statisztikai adataira, valamint a hatályos településszerkezeti tervekre és részben a hatályos terv
helyzetelemzésére támaszkodik.
A megye rendezési terve a Balaton területére nem terjed ki, azonban a vizsgálat a teljes megyére készül, amely
teljes körű összefüggéseket, kapcsolatokat tár fel.
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1.

NAGYTÉRSÉGI ÖSSZEFÜGGÉSEK ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATOK
VIZSGÁLATA

1.1

A megye földrajzi fekvése

Somogy megye a Duna, a Dráva és a Balaton közé ékelődő Dél-Dunántúli régió nyugati megyéje, a Balatontól
délre egészen a horvát határig húzódik. Északról a Balaton (Veszprém megye), illetve tervezési szempontból a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, nyugatról Zala megye, délről a horvát-magyar határ (természetföldrajzi értelemben
a Dráva folyó), keletről pedig Baranya, Tolna és egy rövidebb szakaszon Fejér megye határolja.
Táji és természetföldrajzi értelemben Somogy megye a Dunántúli dombság nagytájon osztozik elsősorban Tolna
és Baranya, kisebb részben Zala megyével. Somogy és Baranya megye határán található a széles és lapos
dombhátakból álló Zselic. Vízfolyásai északon közvetlenül a Balatonba, délen a Dráva folyóba, a megye középső
terüleTeIRől pedig Tolnán keresztül a Sióba folynak.
A Dél-Dunántúli régió és benne Somogy megye közlekedés-földrajzi szempontból több irányból is perifériális
elhelyezkedésűnek tekinthető a határoló természetes vizek (a Dráva, a Balaton, illetve regionális dimenzióban a
Duna) elválasztó szerepe miatt. Földrajzi helyzeténél fogva ugyanakkor Magyarország déli kapuja lehet; az Adria
felé lehetősége van bekapcsolódni a déli, dél-nyugati országok együttműködésébe.
A megye központja Kaposvár, amely a Tolna megyéhez tartozó Dombóvárral együtt egyfajta laza agglomerációt
alkot a Dél-Dunántúl közepén. Kaposvártól közúton 65 kilométerre található a régió központja, a Baranya megyei
Pécs. Somogy megye 246 településéből 70, a megye területének 30,91 %-a a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet része.

1.2

Infrastrukturális kapcsolatok

Somogy megye legfontosabb regionális közúti kapcsolatát az M7-es autópálya (E71) jelenti, amely délnyugati
irányban Horvátország és Szlovénia irányába, az Adriai-tenger felé, északkeleti irányban pedig Budapestre vezet.
Az M7-es egyben az V/b (Fiume – Zágráb – Budapest – Kijev) páneurópai közlekedési folyosó, illetve a
transzeurópai közlekedési (TEN-T) hálózat része is.
A megyeközpont Kaposvár az M7-esen, majd Balatonszemestől a 67-es főúton; illetve az M6-oson és
Dunaföldvártól a 61-es főúton közelíthető meg. Az épülő R67-es gyorsút Kaposvárt is beköti a gyorsforgalmi
úthálózatba az M7-esen keresztül.
A megye észak-déli, illetve nyugati irányú kapcsolataiban jelenleg a 68-as főút (E661) játszik főszerepet, amely
délen a Barcsi átkelőhelyen keresztül Horvátországgal, északon pedig a Balaton érintésével Sopron és Bécs
irányába jelent összeköttetést.
Az országos közúti közlekedési rendszerben Somogy megye számára a legnagyobb hiányosságot a kelet-nyugati
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irányú közlekedési folyosó kiépítetlensége jelenti. Ebben a helyzetben áttörést csak a Sopron térségéből
Zalaegerszegen, Kaposváron és Szekszárdon keresztül Szegedig vezető M9-es gyorsforgami út fog adni.
A külső kapcsolatok tekintetében a szomszédos horvát területekkel való szegényes kapcsolatokra utal a közúti
határátkelők csekély száma is: a megyében összesen 2 közúti határátkelőhely áll rendelkezésre, Barcs a 6-os
főúttal, és egy közúti kapcsolat Berzencén. Gyékényesen (Zákánynál) egyelőre csak vasúti átjáró található.
A megyét két nemzetközi, az Európai TEN-T hálózat 3-as korridorjához tartozó törzshálózati vasúti fővonal érinti.
A Budapest–Dombóvár –Kaposvár–Gyékényes fővonal déli irányba Horvátország és Szlovénia érintésével az
Adriai tengerrel teremt kapcsolatot, s nemzetközi jelentőségét az adja, hogy az orosz, ukrán, lengyel és szlovák
területek kapcsolatát biztosítja az adriai kikötőkkel. A Budapest–Székesfehérvár–Siófok–Nagykanizsa vonal
Szlovénia, Olaszország és Dél-Európa felé jelent kapcsolatot. Bár mindkét vasúti vonal az európai törzshálózati
főnalak közé tartozik, műszaki-forgalmi kapacitásuk és teljesítményük lényegesen elmarad a többi magyarországi
fővonaltól.
Az energia nagyrendszerek között több nemzetközi hálózati elem is érinti a megyét, biztosítva ezáltal Somogy
megye és a megyeszékhely Kaposvár bekapcsolását a hazai és a nemzetközi energiahálózatokba. A megye
területén áthalad a 400 kV-os nagyfeszültségű országos villamosenergia-ellátó alaphálózat (Hévíz – Toponár –
Paks és Toponár – Pécs alállomások között), valamint a 120 kV-os országos alaphálózat több szakasza. A
szénhidrogén-vezetékek közül egy országos összeköttetés kapcsolja be a megyét a hazai rendszerbe.

1.3

Térségi együttműködési kapcsolatok

A szomszédos megyékkel – különösen Baranyával – folytatott térségi együttműködéseket elmélyítette a Duna–
Dráva Nemzeti Park megalapítása 1996-ban (sajnos Horvátország részvétele nélkül). Emellett több,
megyehatáron átnyúló térségi, tájgazdálkodási program, projekt is megindult. A 2005-től kidolgozás és
megvalósítás alatt álló Ős-Dráva Program eredetileg egy komplex, a természeti, társadalmi és gazdasági szférát
egyaránt érintő fejlesztésnek indult, jelenleg Baranya és Somogy megye déli részét érintően a vízkormányzási
rendszer kialakítását célzó program. Ezt a térséget érinti a Dráva-projekt is, amelynek keretében a két megye 29
települési önkormányzata lépett szövetségre 2003-ban nagy ívű ökoturisztikai fejlesztés megvalósításához.
Somogy megye két eurorégióban – határon átnyúló, a helyi önkormányzatok, a kis- és középvállalkozások, helyi
gazdasági

szervezetek

közötti

kapcsolatteremtésre,

kommunikációra

lehetőséget

adó

európai

együttműködésben – vesz részt. Az egyik az 1998-ban megalapított Duna-Dráva-Száva Eurorégió, amelyet
Somogy és Baranya megye mellett horvát és bosznia-hercegovinai térségek alkotnak. A másik a Dráva-Mura
Eurorégió, amely Zala, Somogy, valamint a horvátországi Muraköz (Medimurje) megye összefogásával jött létre
2004-ben.
Somogy megyének élő testvérmegyei kapcsolata van a szomszédos Kapronca, Verőce, Bjelovár megyékkel, Isztria
megyével, Hargita megyével és a kínai Gansu tartománnyal.
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2.

ELŐZMÉNYEK FELTÁRÁSA

2.1

Somogy Megye Területrendezési Terv felülvizsgálatának előkészítése

A Somogy Megyei Közgyűlés elnöke 2018.01.31-én küldte ki ajánlatkérését öt potenciális ajánlattevőnek Somogy
Megye Területrendezési Tervének módosítására. Az ajánlattételi felhívás részletezte a tervezői feladatot és a
teljesítés feltételeit. Az ajánlatkérés eredményesnek bizonyult. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást
tartalmazó érvényes ajánlatot a Lechner Nonprofit Kft. nyújtotta be. A 2018. február 19-i eredményhirdetést
követően a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. április 5-én kötötte meg a tervezői szerződést a Lechner
Nonprofit Kft-vel. A szerződés tárgya Somogy Megye Területrendezési Tervének módosítása az Országos
Területrendezési Tervvel és a jogszabályi előírásokkal való összhang érdekében, valamint tervi javaslatok a megye
fejlesztése érdekében. Az előkészítő- és a javaslattevő fázis összevontan, egy fázisban készítendő el a vonatkozó
Kormányrendeletnek megfelelő tartalommal. Az előkészítő fázisban el kell végezni az Országos Területrendezési
Terv és a jogszabályi előírások módosításából eredő és a hatályos terv óta történt fejlesztéseknek megfelelően a
hatályos területrendezési terv vizsgálatainak aktualizálását. A javaslattételi fázisban sajátos (egyedi) megyei
övezet(ek)et kell kijelölni és lehatárolni, valamint figyelemmel kell lenni a Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten (a
továbbiakban BKÜK) kívüli települések hatályos településszerkezeti terveire. A környezeti hatásvizsgálat alapján
kell elkészíteni az elfogadási fázis tervét és a jóváhagyott területrendezési tervet.
A tervezési terület Somogy megye közigazgatási területének a BKÜK területén kívül eső része, tekintettel arra,
hogy a BKÜK a 2000. évi CXII. Törvény (a továbbiakban Btv.) szabályozása alatt áll. Mivel azonban a megye egy
egységet alkot, a vizsgálat a teljes megyére kiterjed.
2018. március 20-án került sor a munkaindító megbeszélésre, amelyen a megrendelő és a vállalkozó
megtárgyalta a szerződésben vállalt feladatokat, részhatáridőket, az adatszolgáltatást, a területi és tartalmi
fókuszokat.
A tervezők 2018. április 11-én részt vettek az Építésügyi és Építészeti Helyettes Államtitkárság javaslatára – és az
ő részvételével – megtartott, a Somogy Megye Területrendezési Tervével kapcsolatos települési konzultáción,
amelyen az elkövetkezendő időszak feladatainak bemutatásán felül a települések részvételének a fontosságára
került a hangsúly.
A megrendelő az aláírt szerződésnek megfelelően biztosította a tervezők számára a földhivatali új digitális
alaptérképet, a jogszabályban meghatározott szakági adatokat, valamint a jelenleg hatályos megyei rendezési
tervet. A megyei főépítész felkérte a településeket a rendezési terveik és a települési szerkezeti tervek, valamint
a térségi jelentőségű fejlesztési elképzeléseik és a megyei egyedi övezetekre vonatkozó javaslataik beküldésére.
Sajnos utóbbi kettőre kevés értékelhető javaslat érkezett.
A tervezők 20 kivétellel megkapták a települések szerkezeti terveit.
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Jelen vizsgálati dokumentáció készítése alatt a 2013. évi OTrT van hatályban. Az új országos tervet még nem
fogadta el a parlament. A 2018. évi június 6-i Miniszterelnökség Építésügyi Államtitkári levél értelmében a megyei
területrendezési terv javaslattevő fázisát már az új OTrT-hez kell elkészíteni, amelynek elfogadási és
hatálybalépési dátuma még nem ismert.

2.2

Somogy megye főbb adatai

Somogy megye területét tekintve az ország 5. legnagyobb megyéje (6 065 km2), népessége alapján viszont az
egyik legkisebb. Lakónépessége 2015 közepén 310 600 fő volt (KSH MRSTAR), amely 26 765 fővel kevesebb, mint
a 2001-es és 20 000 fővel kevesebb, mint a 2005-ös adat. A megye népességcsökkenésének üteme az elmúlt
évtizedben több mint duplája (5,9%) az országosnak (2,4%). A fogyás oka egyfelől a természetes fogyás, amely
1000 főre vetítve a 2001-es -4,2-ről 2015-re -6,38-ra emelkedett (KSH TSTAR). Ez az érték Békés és Zala megyével
karöltve a megyék között az egyik legrosszabb és több, mint 2 fővel magasabb az országos átlagnál. A különbség
növekszik. A másik ok a vándorlás különbözete, amely 2001-ben még pozitív volt (1000 főre vetítve 0,93 fő), majd
2015-re -2,82-re csökkent (KSH TSTAR). Az elvándorlás tekintetében azonban elmondható, hogy az ország keleti
és észak-keleti megyéi sokkal rosszabb helyzetben vannak, mint bármelyik dunántúli megye.
Somogy megye az ország legritkábban lakott megyéje, népsűrűsége 51 fő/km2 (2015, KSH MRSTAR). A térséget
alapvetően a vidéki karakter jellemzi. A városi lakosság aránya mindössze 52%, míg ez az arány országosan 71%.
A települések háromnegyede (181 db) 1000 főnél kevesebb lakónépességgel rendelkezik. Ezeken a településeken
él a megye lakosságának mintegy 24%-a (2015, KSH TSTAR).
A megyét 246 település alkotja, amelyből 16 városi jogállású. Legnépesebb városa a 65 ezer fős megyeszékhely,
Kaposvár, amelyet a Balaton-parti Siófok követ. A városi szerepkör mértéke és a városi funkciók alapján a
megyéből e két város éri el az „alapfokú központ” kategóriát. Siófok mellett további 5 város fekszik a Balaton
partján, amely a megye északi részének fejlettségbeli előnyére utal.
A korábbi vizsgálat idején a megye 11 db kistérségből állt, amelyből a 2013-as közigazgatási reform 8 járást
alakított ki Barcs, Csurgó, Fonyód, Kaposvár, Marcali, Nagyatád, Siófok és Tab központtal. A korábbi kistérségi
struktúrához képest a járások kialakításánál három összeolvadás történ: 1) a Fonyódi és Lengyeltóti kistérségből
jött létre a Fonyódi járás; 2) a Balatonföldvári és a Siófoki kistérség összeolvadásából jött létre a Siófoki járás; 3)
a kadarkúti és a Kaposvári kistérségből jött létre a Kaposvári járás.
A nyolc járásból egyedül a Siófoki nem tartozik a 290/2014 XI. 26. Korm. rendelet szerinti kedvezményezett
járások közé. A Marcali, Fonyódi és a Kaposvári járás kedvezményezett, a Tabi és Nagyatádi fejlesztendő, a Barcsi
és a Csurgói pedig komplex programmal fejlesztendő járások kategóriájába tartozik. A korábbi 311/2007 (XI.17)
kormányrendelet szerint kedvezményezett kistérségi besoroláshoz képest a helyzet alig változott, csak a
közigazgatási besorolás változtatása hozott némi változást (pl. a Fonyódi kistérség nem volt kedvezményezett,
de a Lengyeltóti kistérséggel való összevonásával a Fonyódi járás már azzá vált). A 105/2015. (IV. 23.) Korm.

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

10

Rendelet alapján 157 település tartozik a kedvezményezett (társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
szempontból kedvezményezett, vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott) települések kategóriájába.

2.3

Somogy megyét érintő tervek, koncepciók értékelése

Jelen fejezet a térséget érintő különböző szintű hatályos fejlesztési koncepcióknak, programoknak és
területrendezési terveknek, valamint a megye települései jóváhagyott településrendezési eszközeinek vizsgálatát
tartalmazza: azokat az információkat összegzi, amelyek a megye területhasználatára hatással vannak.
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
Az Országgyűlés 1/2014. (I.3.) számú határozatával elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és
Területfejlesztési Koncepció c. dokumentumot. Az OFTK egyik fontos célja az ágazati és területi tervek, továbbá
a hazai fejlesztéspolitika és az európai uniós támogatások közötti összhang megteremtése, stratégiai irányokat
mutatva a 2014-2020-as költségvetési és tervezési időszakra.
Területi vonatkozású célok
2030-ig szóló időtávra megfogalmazott, területrendezési megközelítéseket előhívó átfogó célok közül az alábbiak
rendelkeznek konkrét területi vonatkozással:
A természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme
Az átfogó célhoz az alábbi területrendezési vonatkozású célok tartoznak:
Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme, amelynek beavatkozási
területei:
•

természeti erőforrásaink fenntartható és stratégiai szemléletű védelme, és takarékos használata,

•

az élővilág, a termőföld, a talajok és a vízbázisok védelme, az ivóvízminőség javítása, illetve a
tájgazdálkodási keretekbe illeszkedő vízgazdálkodás,

•

az energiahordozókkal, építőipari alapanyagokkal való fenntartható gazdálkodás és az ásványi kincsek
védelme,

•

a biológiai- és táji sokszínűség, valamint a hazai erdők védelme, megőrzése,

•

a fenntartható hulladékgazdálkodás (megelőzés, újrahasznosítás, ártalmatlanítás) feltételeinek
megteremtése,

•

a klímabiztonság megteremtése, a települési és intézményi klímavédelem, valamint a klímaváltozáshoz
való alkalmazkodás,

•

a környezetvédelem és a környezetbiztonság.
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Térszerkezeti jövőkép
Az OFTK az ágazati fejlesztések területi összehangolására és az eltérő adottságú térségek eredményes
fejlesztésére komplex stratégiai térszerkezeti víziót, a valós térkapcsolatokat tükröző funkcionális térségeket
alakított ki. Ez alapján Somogy megye alapvetően „környezeti meghatározottságú, természetközeli gazdálkodás
területe”, illetve „jó mezőgazdasági adottságú terület”, amelyre a megye északi, Balaton menti részén ráfed a
„turisztikai funkciójú terület”.

1. ábra. Funkcionális térségek
(Forrás: OFTK)
Az OFTK külön foglalkozik az ország makro-regionális szerepéből következő fejlesztéspolitikai aspektusokkal.
Hangsúlyozza a határ menti és határon átnyúló fejlesztéseknek a peremterületek felzárkóztatásában betöltött
súlyát (gazdasági és intézményi együttműködések, hálózatok összekapcsolása, kapacitásbővítés).
Az OFTK céljai közt szerepel a fenntartható és harmonikus város-vidék kapcsolat kialakítása, amelynek
legfontosabb, a területhasználatot is befolyásoló fejlesztéspolitikai feladatai az alábbiak:
•

A város és vonzáskörzetének szereplői közötti együttműködés ösztönzése.

•

A város szétterülésének megakadályozása, a kontrollálatlan városnövekedés, illetve a városkörnyéki
települések egyfunkciós lakóövezetté vagy perifériává alakulásának megelőzése a városkörnyék
integrált és tudatos térségi fejlesztésével.

•

A beépített területek összenövésének megakadályozása.
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•

Az ökológiai funkciójú területek további visszaszorulásának elkerülése.

•

Zöldfelületek hálózatba szervezése (zöld gyűrű) és minőségi bővítése.

•

A városokban található központi szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása: a nyitva tartás
szervezése, a környéki parkolási lehetőségek biztosítása, a közösségi és alternatív, gyalogos és
kerékpáros közlekedés általi megközelíthetőség lehetővé tétele, az elektronikus szolgáltatások
kialakítása, kihelyezett vagy mobil szolgáltatások révén.

A területpolitika és a vidékfejlesztés szempontjai, valamint nemzeti prioritásai
A vidéki térségek további leértékelődésének megállítása érdekében, azok fenntartható fejlesztésének
biztosításán túl az OFTK az alábbi szempontok szerint jelöli ki a vidékfejlesztés beavatkozási térségeit:
•

Általános jellemzők által kijelölt vidéki térségek (OECD 120 fő/km²)

•

Speciális táji-, környezeti problémák, adottságok alapján kijelölt vidéki térségek (Homokhátság komplex
fejlesztése, Tisza-völgy – a víz- és az agrárgazdálkodás komplex hazai nagytérsége).

•

Jelentős társadalmi hátrányokkal, problémákkal rendelkező vidéki térségek (Cserehát, Ormánság, DélCserhát).

•

Speciális vidékfejlesztési feladatot jelentő térségi problémák (tanyás, aprófalvas térségek).

•

Helyi, térségi, vidékfejlesztési együttműködések (LEADER).

2. ábra. Vidéki térségek
(Forrás: OFTK)

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

13

Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése
Balaton térség fejlesztése
A térség olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek kezelése nem bontható meg. A Balaton körüli
települések különleges agglomerálódó várostérségek alkotnak, amelynek további összenövését a szigorú
területrendezési szabályozás mellett a fejlesztéspolitikának sem szabad ösztönözni.
A globális és európai térszervező (csomóponti) szerepünk megerősítése
Kapu és híd szerepünk betöltése érdekében az alábbi fejlesztéspolitikai feladatok tűzhetők ki:
•

A határon átnyúló, nemzetközi közúti, vasúti, vízi és légi elérhetőség javítása, különös tekintettel az KNy és É-D irányokra (TEN-T).

•

A közelebbi külföldi fővárosokkal, nagyobb gazdasági/kulturális központokkal való közúti kapcsolat
fejlesztése.

•

A nagy áteresztőképességű, nehéz tehervonatokkal járható vasúti fővonal-hálózati elérhetőségek
javítása, valamint nemzetközi feladatokat is ellátó regionális logisztikai központok fejlesztése.

•

A vasúti közlekedés fejlesztésének szükségessége, a szomszédos államok együttműködésének igénye.

•

A határ menti kapcsolatok erősítése, a kisebb átkelők, kompok fejlesztése a Duna és a Dráva mentén.

•

A határ menti közlekedési kapcsolatok kiépítése, fejlesztése.

Speciális településhálózati típusok eltérő kezelése
Az aprófalvas térségek hatékony elérhetőségének biztosítása érdekében az alábbi, rendezési vonatkozású
feladatok megoldása szükséges:
•

A meglévő kapcsolatok fejlesztése, a hiányzó térségi kapcsolatok kiépítése, különösen a zsákfalvak,
határ menti települések esetében.

•

Az utazási igény és távolság csökkentése alternatív közlekedési megoldások alkalmazásával, főleg a kis
létszámú és rugalmas személyszállítási igények kielégítésére (pl.: mozgó közszolgáltatások rendszere,
rugalmasan működtetett járatok, közös autóhasználat, kerékpárút-hálózat stb.).

Térszerkezeti és térhasználati elvek
A terület- és vidékfejlesztési beavatkozások során törekedni kell a természeti erőforrásokat védő térszerkezetre
és a fenntarthatóságot biztosító területhasználatra.
A talajadottságok meghatározzák az ország stratégiai területhasználatát. A kedvező adottságok megőrzése
érdekében az intenzív gazdálkodás és a környezeti meghatározottságú, extenzív termelés ideális egyensúlyát
meg kell találni, a mezőgazdaság tájfenntartó szerepének érvényesítésével, a környezeti adottságokhoz igazodó
tájhasználattal és gazdálkodással.
Az erdőgazdálkodást fokozott térségi szemléletben kell folytatni. Szorgalmazni kell az erdőterületek területLECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
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szemléletű kezelését, melyben fontos tényezők az erdők puffer- és rekreációs funkciói, valamint a minél jobban
összekapcsolódó, hálózatba összeálló erdők, a minél nagyobb összefüggő erdőtömbök kialakítása.
Úgy kell a turizmusban rejlő térségfejlesztési potenciált kibontakoztatni, hogy az ne jelentsen a térhasználatra,
tájra, természeti értékekre, erőforrásokra vonatkozóan a minőségüket és megújulásukat veszélyeztető terhelést.
A szorosan egymásra utalt területfejlesztésnek és területrendezésnek folyamatos, rendszeresen megújuló,
összehangolt rendszert kell alkotnia, és együttesen biztosítaniuk az okszerű és takarékos területhasználatot, a
városok

szétterülésének

megakadályozását, mindenki biztonságos hozzáférését

az infrastrukturális

rendszerekhez, értékőrzést a fenntarthatóság szolgálatában, valamint a helyi erőforrásokon alapuló
gazdaságfejlesztés támogatását.
A fejlesztések nem növelhetik a természeti és környezeti szempontból érzékeny tájak, kiemelt táji értékekkel
(természeti és kulturális) rendelkező területek terhelését, a lakó-, illetve üdülőnépességét, a területen áthaladó
tranzit forgalom mennyiségét.
A dokumentum külön fejezetet szentel az ország megyéinek területfejlesztési igényei és feladatai
meghatározására, amely rész a megyék közreműködésével készült. Ezek között Somogy megyére vonatkozóan az
alábbi, konkrét területigénnyel jelentkező javaslatok merültek fel:
A megújuló energiaforrások (különösen biomassza, geotermikus- és napenergia) hasznosítási arányának jelentős
növelése elsősorban a helyi, közösségi energiatermelő és –ellátó rendszerek elterjedésével.
Területi különbségek mérséklése. Kaposvár centrum/polisz szerepének erősítése. Harmonikus városhálózat
kialakulásának előmozdítása, a közszolgáltatások színvonalának javítása.
Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója
2014 februárjában a Somogy megyei Közgyűlés a 3/2014. (II.20.) számú határozatával elfogadta Somogy megye
Területfejlesztési Koncepcióját, amely meghatározza a megye jövőképét, fejlesztési célrendszerét és a célok
eléréséhez szükséges fejlesztési irányokat és beavatkozási területeket. E fejezet a koncepció területi céljain
keresztül foglalja össze a koncepció területrendezési vonatkozásait. Az általános és specifikus célok definiálása
mellett a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező résztérségekre vonatkozóan az alábbi, a
területhasználatra is ható területi célokat, intézkedéseket definiálta:
Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése
A koncepció nem határolja le pontosan a vidéki térségeket. A koncepció megállapítja, hogy egyértelmű
összefüggés mutatható ki a megyén belüli fejlettségi különbségek és a megye településszerkezete között. A
megyeszékhely, a városok és a városkörnyék fejlődésétől nagymértékben elmaradnak a periférián elhelyezkedő
falvak, aprófalvak.
E térségek felzárkózását elsősorban a helyben rendelkezésre álló erőforrások korábbinál hatékonyabb
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felhasználása eredményezheti:
•

Ilyen erőforrás a megye viszonylag magas erdősültsége, amely a fakitermelésre alapozott, nagyobb
hozzáadott értéket igénylő fafeldolgozó ipar terjedésének elősegítésével járulhat hozzá a
felzárkózáshoz.

•

A megye biztonságos önellátásra képes egészséges élelmiszerből és ivóvízből, amely a megye területén
arányosan telepített élelmiszeripari feldolgozóüzemek révén segítheti a felzárkózást.

•

Az aszályos évek ráirányították a figyelmet a vízmegtartás fontosságára, amelyhez elengedhetetlen a
helyes, fenntartható vízgazdálkodási módszerek, technológiák és földhasználat meghonosítása. A
nehezen kiszámítható esőzések, árvizek során lezúduló csapadék tározókban történő visszatartása
részben ellensúlyozhatja a csapadékszegény időszakok vízhiányát.

•

A magasabban képzettek távmunka-lehetőséggel történő betelepítésének támogatása is növeli a vidéki
fiatal lakosság arányát, ezzel lassítva az elöregedést. Mindehhez elengedhetetlen szélessávú internet
hozzáférés biztosítása.

•

Somogy különleges természeti adottságai, termálvízkincse, a magas fokú biodiverzitás, a természet
közeli területek magas aránya magában hordozza a rekreációs, egészség- és ökoturisztikai szegmensben
rejlő lehetőségeket. A turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése eltérő fókusszal, de
szükséges a magterületeken és azon kívüli térségekben is.

•

Lakossági és közösségi energiaigény jelentős hányada fedezhető lenne megújuló energiaforrásból, helyi
energiatermelő rendszerek meghonosításával. E tekintetben a megye adottságai előrevetítik a megújuló
energiaforrások minél nagyobb arányú alkalmazásának lehetőségét, elsősorban biomassza, napenergia,
geotermikus energia felhasználásával.

Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése
•

A megye vidékies, aprófalvas térségei leszakadásának kiemelt szerepe van a vidéki térségközpontoknak,
melyek szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell, hogy legyenek a vonzáskörzetük településeinek. Ennek
egyik alappillére az oktatás, melynek keretében piac- és keresletorientált képzési programokat indokolt
végrehajtani mind az iskolarendszerű közoktatási, mind az akkreditált képzőintézményekben.

•

A vidéki lakosság életminőségét javítja és a kistelepülések megtartó erejét szolgálja a járásközpontok jó
megközelíthetősége. A közlekedési hálózatok fejlesztésekor megfelelő súllyal szükséges figyelembe
venni a térségközpontok elérhetőségét. A járásközpont városoknál a közigazgatási és szolgáltatási, míg
a többi városnál a szolgáltatási funkció fejlesztésével lehet számolni.

Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése
•

A Balaton Fejlesztési programnak fontos eleme a belső- és külső közlekedési kapcsolatok erősítése,
közlekedési szövetség megalakítása, a környezeti infrastruktúra továbbfejlesztése, fokozott megújuló
energiahasznosítás, a táji és települési környezet megújítása, valamint a vízpart-rehabilitációs
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programok megvalósítása.
•

Minden balatoni fejlesztésnél kiemelt szempont kell legyen a környezeti, természeti értékek védelme és
megőrzése, a települési zöldterületek védelme és megőrzése, továbbfejlesztése.

•

A Balatoni térség összehangolt fejlesztése érdekében a három balatoni megye (Somogy, Zala, Veszprém)
szoros együttműködésére van szükség a Balatoni Fejlesztési Tanácson kívül is. Az üdülőkörzet
közlekedésének rendszereinek (tömegközlekedés és kerékpárutak) fejlesztése szükséges. Az M8 út
meghosszabbítása az M7 autópályáig, bár nem Somogy megye területén történik, a kedvező hatása
érzékelhető lesz. A 75. sz. főút új nyomvonalának megvalósítása az üdülőkörzet nyugati részén jelent
előnyöket. Tolna és Fejér megyével is fontos az együttműködés, mert Tolna megye kiemelt programként
tervezi a Sió csatorna összehangolt turisztikai fejlesztését. A Balaton és a Duna közötti vízi kapcsolaton
kívül a Sió-menti kerékpárút (országos jelentőségű nyomvonal) és a turisztikai elemek nem csak a
területi érintettség szempontjából lesznek előnyösek a balatoni üdülőkörzetre.

Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének fejlesztésével (a város közig. határán
túlmutató elemek)
•

Az erős helyi gazdaság kialakítása érdekében a városkörnyékkel együttműködve javítani kell a
vállalkozások működési feltételeit és ösztönözni új vállalkozások létrejöttét (további gazdasági
területeket kijelölni, azokat infrastrukturálisan előkészíteni).

•

A gazdasági fejlődéshez elsődleges feladat a jobb elérhetőség megteremtése. A megye és a régió
földrajzi középpontjában fekvő Kaposvár stratégiailag kiváló helyzetben van, de közlekedési kapcsolatai
éppen, hogy elégségesek. A közúti, vasúti és a légi megközelítés mielőbbi fejlesztése égetően szükséges,
kiemelt prioritás Kaposvár, de a megye nagyobbik felének fejlődése érdekében is.

•

Kaposvárt geopolitikai helyzete és közlekedéshálózati lehetőségei logisztikai központ szerepre
alkalmassá teszik. A személy- és áruszállítás optimalizálásának érdekében a várost közelíteni kell a
piacokhoz és bekapcsolni a nemzetközi vérkeringésbe. Ennek eléréséhez azonban komoly - állami
beavatkozás nélkül elképzelhetetlen -, közlekedési infrastruktúra fejlesztés szükséges.

•

Vasút fejlesztés: A városon keresztülhaladó Budapest-Gyékényes vasútvonal a transzeurópai vasúti TENT hálózat része, amelynek korszerűsítése, a személy és teherszállítás létesítményeinek fejlesztése
elkerülhetetlen. Ennek érdekében szükséges az elkészített tanulmánytervek alapján Kaposvár állomás
fejlesztése és az intermodális csomópont megvalósítása, valamint a teherpályaudvar kihelyezése a
taszári légi bázishoz közeli főútvonal melletti kereskedelmi pályaudvar területére, így biztosítva a vasútilégi-közúti árutranszfer lehetőségét.

•

Közúti közlekedés fejlesztése: A Kaposvár körül megkezdett országos szintű közúti fejlesztéseket be kell
fejezni és hozzá kell kapcsolni a már kiépült rendszerekhez.
‒

Meg kell oldani az M7-es és az M6-os autópályák gyorsforgalmi közúti összekötését – Kaposvár
érintésével.
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‒

A 67. sz. főút már megépült településeket elkerülő szakaszai gyorsítják az autópályák elérését,
de a hiányzó szakaszok kiépítése elsődleges szempont a megyeszékhely közúti
megközelíthetősége szempontjából.

‒

A kelet- nyugati irányú gyorsforgalmi közúti kapcsolatot az M9 gyorsforgalmi út megépítése
biztosíthatja, az ennek részeként már megépült, Kaposvárt elkerülő szakasz átépítésével
együtt.

•

Légi közlekedés fejlesztése: Az ország egyik legnagyobb felhagyott reptere alkalmas a legnagyobb
teherszállító repülők fogadására is, elkészült polgári terminálja pedig a nemzetközi utasforgalom
lebonyolítására. A taszári repülőtér hasznosítása és földrajzi helyzete, - a nemzetközi vasútvonal, a M9
gyorsforgalmi út melletti elhelyezkedése -, Kaposvár szomszédsága erősítheti a város logisztikai központ
szerepét.

•

A védett és védelemre érdemes természeti, táji elemek megóvása érdekében a Kapos folyó völgyének
rehabilitációja, a cukorgyári ülepítő tavak területének rekonstrukciója és a Deseda tó környékének
folyamatos fejlesztése/fenntartása elvégzendő feladat, ugyanakkor mindent megelőzően fontos a
Kaposon tervezett árvízi tározó megépítése.

Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése
•

Horvátország EU-s csatlakozásával új gazdasági tér lehetősége jött létre az Unión belül a Balkán, ill. az
Adriai tengeren folytatott kereskedelem irányában. A horvát nyitás érdekében a megye határ, ill. határ
közeli városaiban, így különösen Barcson és Csurgón meg kell teremteni a nemzetközi és hazai termelő
és szolgáltató vállalkozások, logisztikai és szállítmányozó cégek letelepedését elősegítő infrastrukturális
feltételeket, ki kell építeni az azok igényeit kiszolgáló üzleti szolgáltatásokat (logisztikai, pénzpiaci,
ügyviteli, infokommunikációs szolgáltatások).

•

Alapfeltétel a közlekedési kapcsolat javítása, a jelenlegi határátkelési pontok fejlesztése,
kapacitásbővítése, igény esetén további – elsősorban vízi forgalmú komp – átkelők létesítése.
Távlatokban, új lehetőségek nyílnak a Dráva folyó vízi szállítási útvonalként való használatának
fejlesztésére, bekapcsolására a Dunai és a Fekete-tengeri árukereskedelmi forgalomba a Dráva-menti
térséget. E lehetőségre való felkészülés érdekében már most meg kell kezdeni az áru- és
személyforgalmi kikötők fejlesztéseinek előkészítő tevékenységeit a horvát oldali partnerekkel
egyeztetett módon.

•

A határ menti somogyi települések kereskedelmi (beleértve a helyi termékek piacainak fejlesztését) és
turisztikai szolgáltatásainak bővítése, különösen a kedvelt gyógy-és termálfürdők turisztikai,
egészségturisztikai szolgáltatásainak fejlesztésével. A turisztikai együttműködés területén alapvető a
Dráva menti térség, mint egységes desztináció megjelenítése.

•

A Dráva folyó somogyi szakasza és a part menti – a Duna-Dráva Nemzeti Park részét képező – területek

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

18

egyike hazánk legkevésbé bolygatott, leginkább természet közeli állapotban megőrzött térségének,
amely önmagában való értékén túl kiváló feltételeket teremt a vízi-, a horgász- és a vadászturizmus
fenntartható fejlesztésére, valamint az erdei termékek feldolgozására épülő helyi kisgazdaságok
kiépítésére.
Somogy megye Területfejlesztési Programja Stratégia és Operatív Program 2014-2020
Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója határozta meg a program céljait, horizontális és tematikus
prioritásait. A megyei területfejlesztési program a teljes tervezés ismérveit szem előtt tartó, középtávon
értelmezet programdokumentum, mely 7-10 éves időtávban fogalmazza meg a megye terület- és
vidékfejlesztéshez kapcsolódó vállalásait. A célstruktúra területi vonatkozásait a koncepciónál részleteztük. A
program prioritásai keretében megfogalmazott intézkedések és projektcsomagok területi vonatkozásai az
alábbiak.
Prioritás: Agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen alapuló
önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése
Cél a természet nyújtotta lehetőségek, úgymint az országos átlagot meghaladó erdővagyon, a jó minőségű
mezőgazdasági termőterületek, a felszíni vizekben gazdag területek fenntartható módon tervezett
felhasználásával elsősorban a megye lakosságának magas színvonalon előállított javakkal történő ellátása, azon
túl az ökológiai terhelhetőség szempontjait figyelembe vevő mértékben a külpiacok kiszolgálása magas
hozzáadott értékű termékekkel és magas színvonalú szolgáltatásokkal. Területi vonatkozású támogatandó
tevékenységek: Nyersanyagok rendelkezésre állásának biztosítása a gazdálkodásba bevont területek
fenntartható kihasználásával; A feldolgozóipar letelepedését megalapozó infrastrukturális beruházások
támogatása; Területi fókusz: a megye aprófalvas területein.
Prioritás: Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban
A prioritás célja a megyében a foglalkoztatási szint növelése és a gazdasági szektor jövedelemtermelő
képességének erősítése.
Területi vonatkozású támogatandó tevékenységek: Ipari Parkok, inkubátorházak, logisztikai központok,
barnamezős iparterületek infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése; 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.
Prioritás: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése
A prioritás célja Somogy megye turisztikai versenyképességének javítása, ismert és kedvelt turisztikai célterületté
válásának támogatása a rendelkezésre álló erőforrások és a megye specifikus termékek, mint kitörési
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lehetőségek kihasználásával, a szezonalitás negatív hatásainak csökkentésével. Területi fókusz: Az intézkedés
megvalósítása elsősorban a megye turisztikai magterületeihez (Balaton és háttértelepülései, Kaposvár és
vonzáskörzete, Zselic és Dráva-mente) illeszkedve javasolt. A beavatkozások területi koncentráltsága mellett a
megyei turisztikai kínálat kiemelt termékeinek és tématerületeinek (egészség-, vízi, kerékpáros, lovas-, öko-,
gasztronómia és bor-, valamint falusi és agro turizmus) preferenciájára is sor kell, hogy kerüljön. Külön
dokumentum (pl. megyei turizmusfejlesztési program) határozza meg a javasolt termék- és magterületek végső
körét.
Prioritás: A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának életminőség
javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása
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 (tanácsadás, tervezés, kivitelezés, üzemeltetés,
karbantartás) térségi szinten történő megerősítésével. További cél a megye táji és természeti értékeinek és
erőforrásainak, kedvező környezeti állapotának megóvása érdekében a környezetvédelmi infrastrukturális
ellátottság és a környezetbiztonság javítása, valamint a környezeti és klímaváltozással járó kockázatok
csökkentése. Területi vonatkozású intézkedés; A megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi
energiatermelő- és ellátó rendszerek elterjesztése. A mezőgazdasági termelésre gazdaságosan nem
hasznosítható területeken biomassza termelő ültetvények létesítése. Környezetvédelmi kommunális
közszolgáltatások rendszerének fejlesztése és települési vízrendezés. A települési szennyvízkezelési fejlesztések
megvalósítása; Települési vízgazdálkodási rendszerek fejlesztése.
A hulladék feldolgozó és hasznosító ipar innovatív beruházásainak, ill. az iparág letelepedését szolgáló
fejlesztések támogatása. A települési szilárd hulladékok elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerének
fejlesztése: a térségi hulladékgazdálkodási rendszerek logisztikai rendszereinek fejlesztése.
Prioritás:

Térségi

jelentőségű

szolgáltatások

és

infrastrukturális

rendszerek

fejlesztése,

valamint

településfejlesztés
A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a megyei
közlekedési infrastruktúra fejlesztése esetében elsősorban a megye zártságának oldása, másodsorban a
funkcionális, vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való elérhetőségének a
javítása a cél. Cél továbbá az egyéni autós közlekedés térnyerésének visszaszorítása, a közösségi és alternatív
közlekedési módokat, a kerékpáros és a gyalogos közlekedést választók számának növelése.
A közúti- és vasúti infrastruktúrába történő összehangolt befektetések megvalósítása. TEN-T közúti törzs- és
átfogó hálózat fejlesztése, gyorsforgalmi utak építése, bővítése, közúti közlekedésbiztonsági fejlesztések. TEN-T
vasúti törzs- és átfogó hálózat fejlesztése, korszerűsítése, szűk keresztmetszetek felszámolása. Területi fókusz: A
TEN-T hálózat elérését biztosító főutak. A mellékutak viszonylatában a foglalkoztatási központok
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elérhetőségének javítása.
Fenntartható közösségi közlekedési infrastruktúrák létrehozása és a közlekedés alternatív formáinak
előmozdítása. Intermodális csomópontok kialakítása, közösségi közlekedést kiegészítő kerékpáros közösségi
közlekedési rendszer (KKKR) kiépítése; a meglévő úthálózat kerékpáros barát fejlesztése, Területi fókusz: Somogy
megye városi ranggal rendelkező településein, elsősorban Kaposvár MJV és a járásközpontok területén.
Beavatkozástól függően kiterjedhet a városok vonzáskörzetébe.
Somogy megye Integrált Területi Programja
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 47,45 mrd Ft-ot allokált Somogy megye Integrált
Területfejlesztési Programjának (ITP) megvalósítására. A megyei ITP tartalmát Somogy megye Területfejlesztési
Koncepciója és Programja határozza meg. Ezek a dokumentumok messze meghaladják a TOP megyére eső
forráskeretét, ezért volt szükség a helyi igényekre épülő, a TOP forráskeretére tervezett integrált program
elkészítésére.
A megyei területfejlesztési programból az ITP az alábbi, területi vonatkozású tematikus célokat vette át (csak a
területhasználatra ható elemeket emeltük ki):
A közösség által használt infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, valamint a szolgáltatási
intézményrendszer infrastrukturális feltételeinek javítása: Cél a munkaerő mobilitásának fokozása, a
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél a
funkcionális, vagyis foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való elérhetőségének
javítása, valamint a közlekedési szolgáltatások fejlesztése.
Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése: A vidéki térségek további leszakadásának megállítását
támogatandó kiemelt szerepet kapnak a vidéki térségközpontok, melyek szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell,
hogy legyenek a vonzáskörzetük településeinek. A vidéki népesség megtartásának kulcsa a járásközpontok
megközelíthetősége, a térségközpontok elérhetőségét javító közlekedés-fejlesztés.
Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése: Meg kell teremteni a vállalkozások, letelepedését
elősegítő infrastrukturális feltételeket, ki kell építeni az azok igényeit kiszolgáló üzleti szolgáltatásokat. A
gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése érdekében alapfeltétel a közlekedési kapcsolat javítása.
Járásközpontok Integrált Településfejlesztési Stratégiái
Barcs: Fejlesztési célok: Gazdasági potenciál erősítése, a természeti örökségre épülő vízi, horgász, lovas,
kerékpáros, vadász és természetjáró turizmus kiaknázása; a határmenti fekvésből eredő előnyök kihasználása: a
közúti határátkelő logisztikai fejlesztése, a határon átnyúló turisztikai és szolgáltatás csomag kialakítása. A térségi
szerepkör erősítése, az elérhetőség javítása: közlekedési kapcsolatok javítása (alárendelt közlekedési utak,
mezőgazdasági utak fejlesztése), regionális és kistérségi kerékpárutak fejlesztése. A déli városrész akcióterület
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tartalmazza a Dráva partot. Tervezett fejlesztések: Drávai hajókikötő fejlesztése (kikötői és üzemeltetési
feltételek biztosítása). Drávapart közösségi zöldfelületté fejlesztése futópályák, piknik helyszínek kialakításával,
kutyás játszótérrel, íjászpályával, tornapályákkal, közösségi képzőművészeti helyszínnel (üzenő fal, óriás lego),
hagyományos és vízi játszótérrel, továbbá egy egységes arculat megteremtésével. Lehetséges partnerek: Barcs,
Drávatamási, Szentborbás, Babócsa, Bolhó, Heresznye, Vízvár, Bélavár, Duna Dráva Nemzeti Park, horvátországi
part menti települések. Közel 350 km lovastúra útvonal (barcsi és nagyatádi járás) és a hozzátartozó
szolgáltatások fejlesztése. Térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztések: Kerékpárút hálózat fejlesztése keretében
az ipari övezetekhez (nyugati ipartelep) vezető elkerülő szakaszok (déli északi és nyugati elkerülő szakaszok)
kiépítése. Az így kialakuló kerékpárút-hálózat fogadni tudja a horvátországi oldalról Verőce megye és Kapronca
megye kerékpárút hálózatait, továbbá kapcsolatot biztosít a balatoni kerékpárút-hálózattal északi irányban,
valamint a Csurgó és Mohács irányából érkező kerékpárút-hálózatokkal.
Csurgó: A tematikus célok közül a város gazdasági potenciáljának erősítése lehet hatással a térség vállalkozóira.
Ennek egyik eszköze a meglévő iparterületek bővítése, az ehhez szükséges infrastruktúra kiépítése, új
iparterületek kialakítása barnamezős területek rehabilitálásával. A másik tematikus cél a térségi szerepkör
erősítése. Regionális és kistérségi kerékpárút-hálózat fejlesztése, amelyre konkrét projekt nem található az ITSben, kizárólag belterületi kerékpárút fejlesztést fogalmaz meg a dokumentum.
Nagyatád: A térségi szerepkör erősítése cél tevékenységei között szerepel az alárendelt és mezőgazdasági utak
fejlesztése és a regionális és kistérségi kerékpárút hálózat fejlesztése. A hálózatos projektek között szerepel a
Rinya menti zöldfolyosó fejlesztése, szabadidős funkciók kialakítása. Csakúgy, mint Barcs ITS-ében, itt is szerepel
a lovas, vadász és természetjáró turizmus (túraútvonalak) fejlesztése. A közlekedési fejlesztések között szerepel
a 68-as út burkolatának megerősítése, a taranyi (68104. sz. út) – berzencei utak (6809. sz. út) átkötése és a
berzencei (6809. sz. út) – somogyszobi (6814. sz. út) – 68-as főközlekedési út átkötése, amivel teljessé válik a
körgyűrű.
Tab: Tab a BKÜK területére eső járásközpont. A város ITS-ében kevés, a városon kívüli térséget is érintő elem
található. Az egyik ilyen az ipari zóna terület kibővítése, barnamezős területek intenzifikálása, vállalkozások
befogadására alkalmassá tétele, illetve a Tab – Zala kerékpárút fejlesztése.
Kaposvár: A megyeszékhely deklarált célja a város logisztikai központ, regionális társközpont szerepének
erősítése és a kistérségi központ feladatainak városon belüli bővítése. A térségi erőforrásokra és
együttműködésre épülő erős gazdaság tematikus célon belül fogalmazódik meg a Balatoni kerékpárút-hálózathoz
való kapcsolódás, illetve térségi kínálat elérhetőségét biztosító hálózat fejlesztése. A vonzó üzleti környezet
kialakítása tematikus cél tartalmazza a vállalkozások számára a gazdasági telephelykínálat bővítését új zöldmezős
ipari területek kialakításával és a barnamezős és alulhasznosított ingatlanok bevonásával. Az infrastrukturális
fejlesztési elképzelések között szerepel a térségi elérhetőség javítása és gazdaságot kiszolgáló
közlekedésfejlesztés: a vasút fejlesztése; az M9 Szekszárd - Kaposvár szakasz megépítése: a jelenlegi 61 sz. főút
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elkerülő (M9 gyorsforgalmi út) 2x2 sávos kiépítése a városi elkerülő út hiányzó szakaszainak kiépítésével és
bekapcsolása az országos gyorsforgalmi közúthálózatba; a 67-es sz. főút települési elkerülő szakaszok kialakítása;
a hivatásforgalmi kerékpárút hálózat fejlesztés térségi kapcsolatokkal, szükséges infrastruktúrával.
A magyar-horvát államhatármetsző közlekedési hálózatfejlesztések megvalósíthatósági tanulmányai
A projekt V. mérföldkő átfogó megvalósíthatósági tanulmánya Somogy megyére az alábbi határmetszési
pontokat, megvalósításra javasolt projekteket emeli ki:
Első körben javasolt határmetszések:
Fejlesztési
lehetőség

Kapcsolat
megnevezése
Magyarország

Kapcsolat
megnevezése
Horvátország

Helyezés1

P29

Bolhó

Brodic

8

P33

Gyékényes2

Gotalovo
(Gotála)

2

P34

Zákány

Gotalovo
(Gotála)

1

Megjegyzés
Kompátkelő
fejlesztése.
Jelenleg
ideiglenes
kompátkelő mg
gépeknek. TOP 1.
prior. forrás
lehetőség
Közúti
határátkelő
fejlesztése.
IKOP 4. és TOP 1.
prior. forrás
lehetőség
Az OTRT is említi.
Közúti
határátkelő
fejlesztése.
TOP 1. prior.
forrás lehetőség

Út jellege és
számjegye

Önkormányzati.

Forgalom
jellege

személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig

Önkormányzati

személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig

Önkormányzati

személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig

1. táblázat. Első körben javasolt határmetszések

1

A helyezés vagy rangsor a projektek várható hatásának és költségeinek összevetéséből alakult. Az 1. a költséghasznon tekintetében leginkább priorizált fejlesztés.
2
A gyékényesi illetve a zákányi fejlesztések közül csak az egyik megvalósítása javasolt. A gyékényesi változat
műszakilag egyszerűbben megvalósítható, a zákányi kissé kedvezőbb hatásokat mutat.

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

23

Javasolt nagyköltségű projekt:
Fejlesztési
lehetőség

P24

Kapcsolat
megnevezése
Magyarország

Drávatamási
(Barcs)

Kapcsolat
megnevezése
Horvátország

Novi Gradac
(Újgrác)

Helyezés

Megjegyzés

Út jellege és
számjegye

Forgalom
jellege

6

Közúti
határátkelő.
OTRT is említi.
Hatása nagyobb
térségre kiterjed.

országos (új,
M60
gyorsforgalmi
út)
országos
(58161. j. út)

személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig

2. táblázat. Javasolt nagyköltségű projekt

Közvetlen megvalósításra nem kiemelt projektlehetőségek, megvalósításuk 2020 után, a második hullámban
javasolt.
Fejlesztési
lehetőség

Kapcsolat
megnevezése
Magyarország

Kapcsolat
megnevezése
Horvátország

Helyezés

P23

Szentborbás

Budakovac
(Budakóc)

4

P27

Péterhida

Kriznica

1

P31

Somogyudvar
hely

Zdala (Zsdála)

1

P35

ŐrtikosSzentmihály
hegy

Legrad
(Légrád)

1

Megjegyzés
komp, külterület,
mellékút, 1179 m,
TOP 1. prior.
forrás, MTRT
említi lehetőség
belterület,
mellékút, 560 m,
TOP 1. prior.
forrás lehetőség

Út jellege és
számjegye

Forgalom
jellege

önkormányzati

személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig

országos
(68109. j. út)

személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig

országos
(68313. j. út)
belterület,
mellékút, 3148 m,
MTRT említi

önkormányzati

3. táblázat. Közvetlen megvalósításra nem kiemelt projektlehetőségek
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személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig
személy- és
teherforgalom
3,5 t-ig

Akadálymentesítések
Fejlesztési
lehetőség

Kapcsolat
megnevezése
Magyarország

P26

P32

Barcs

Berzence

Kapcsolat
megnevezése
Horvátország

Terezino Polje
(Trézenföld)

Gola (Góla)

Megye

Megjegyzés

SOMOGY

OTRT említi.
gyorsforgalmi
úton
megközelíthető
nemzetközi
személy és
teherforgalmi
határátkelő
IKOP 4. prior
forráslehetőség

SOMOGY

OTRT említi
TOP 1. prior
forráslehetőség

Út jellege és
számjegye
6. sz főút,
Főút, 2x2
sávos,
szintbeni
csomópont,
osztottpályás,
fizikai
elválasztással
38 km
Autópálya 2x2
sáv
országos közút
(681. sz. főút)
állami
másodrendű
főút

Forgalom
jellege

korlátozás
nélkül

személy-és
teherforgalom
20 t-ig

4. táblázat. Akadálymentesítések
Ős Dráva Program
Somogy megyének mindössze 7 települését érinti az Ős-Dráva Program (ŐDP, 1321/2016. (VII. 1.) Korm.
határozat). A területhasználatot közvetlenül a vízgazdálkodási projekt keretében Potonynál tervezett 10 ha-os
víztározó érintheti, ha megépül. Az ŐDP program keretében 113 km kerékpárút épült, amelynek Somogy megyei
szakasza érinti Szentborbást, Tótújfalut, Potonyt, Kastélyosdombót, Drávagárdonyt, Drávatamásit és Barcsot.
Kaposvár Megye Jogú Város Turizmusfejlesztési Koncepciója
Kaposvár a turizmust illetően térségben gondolkodik. Ezt tükrözi az is, hogy a turisztikai desztináció
menedzsment szervezet célterülete Kaposvár és a Zselic vidéke. A koncepció területrendezési vonatkozású
megállapításai között szerepel a regionális kerékpárút hálózat és a Balatoni kerékpárút hálózathoz való
csatlakozás. A Deseda tó és környéke tényleges turisztikai potenciálját kihasználandó az egész tavat,
megközelítését és a szolgáltatások, szabadidő eltöltési módok körének bővítését több fejlesztés is szolgálja. A tó
nyugati partján 7 km hosszúságban aszfaltozott kerékpárút épül. „Kaposvár környéki turisztikai terület” alatt a
várostól délre és keletre a megye határral, nyugaton a Kaposvár- Kadarkút közlekedési úttal, északon pedig a
Desedai parkerdő-arborétummal határolt területet értjük. Kiemelt és meghatározó területei a Zselic
erdőterületei, a tájvédelmi körzet, a Desedai parkerdő és arborétum, a Tókaji és a Gyertyánosi parkerdők. Az
infrastrukturális fejlesztés célja a környék gyalogos, kerékpáros és lovas turisztika alapfeltételeinek és
attrakcióinak bővítése.
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A turizmus fejlesztése érdekében javasolt közlekedés fejlesztések:
•

A Kardosfa- Ropolyi közlekedési út (erdészeti) optimalizálása a turisztikai logisztika ellátása érdekében.

•

A Kaposvári Kapos-Zselic Kertváros felől a Kardosfa- Ropolyi út irányába húzódó földút helyén köves
aszfaltos út építése csökkentett paraméterekkel. Az útépítéssel a város déli oldaláról a legrövidebb úton
megközelíthető lenne a „Zselici Turisztikai Park”, amelynek hosszúsága 6,2 km.

•

A Bőszénfa-Lipótfai erdészeti feltáró útról a Baranya megyei Hárságy felé történő közlekedési lehetőség
az észak-déli irányú úthálózat fejlesztést biztosítaná. A javasolt út Csárdahegy- Hárságy között,
csatlakozik a Csillagvizsgáló útjához. Hosszúsága 3,9 km.

•

Hídépítés a Deseda tavon: a híd a Kaposfüredi és a Somogy aszalói parkerdei tömböt kötné össze a
gyalogos, kerékpáros és lovas turizmus biztonságos közlekedési lehetőségének megoldása céljából
párhuzamosan a 67-es úton található híddal, attól északra.

Országos Területrendezési Terv
Somogy megye hatályos területrendezési terve az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI.
törvény alapján készült. A törvény 2008-ban, majd 2013-ban módosult. Az OTrT felépítése az idők során
alapvetően nem változott: gerincét az ország területi „jövőképe”, az M=1:500 000 léptékben készülő szerkezeti
terv és az ahhoz tartozó előírások adják; amit a természeti és épített környezet védelmét biztosító térségi
övezetek és az azokhoz tartozó szabályozás tesz teljessé. A 2013-ban - immár másodszor - felülvizsgált OTrT az
időközben elkészült ágazati koncepciók, a megváltozott jogszabályi környezet, az elkészült kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervek tapasztalatai alapján pontosodott. A 2013. évi felülvizsgálat során az övezeti
rendszer jelentősen egyszerűsödött, így a kilenc országos jelentőségű övezet mellett nyolc kiemelt
térségi/megyei övezetet szükséges - érintettség esetén - a megyei területrendezési tervekben alkalmazni. Az
övezetek lehatárolása a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek
adatszolgáltatása alapján történik. A törvény a kötelezően alkalmazandó megyei övezetek mellett bevezetett
egyedi megyei övezeteket is. Ezek alkalmazását a törvény a megyékre bízza.
Az országos ökológiai hálózat övezete a felülvizsgálat során csak kisebb mértékben pontosodott. A kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület lehatárolása új — alulról építkező, különböző területi szinteken
alkalmazható, a támogatásokkal is összefüggő — módszertan alapján történt. Az övezethez kapcsolódó szabály,
a beépítésre szánt területek kijelölése mellett, már a bányászati tevékenységet is korlátozza. A Jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezetének bevezetését a felértékelődő mezőgazdasági termelésre tekintettel, a kiváló
termőhelyi adottságú szántóterületek mellett, a jó termőhelyek védelme indokolta. Az új övezet lehatárolása a
kiváló termőhelyi adottságú szántóterületekkel közös módszertan alapján történt. Az övezeti szabály a
településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági területek kijelölésénél az övezet figyelembevételét
írja elő, amely enyhébb szabályozást jelent a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének szabályához
képest. A kiváló termőhelyi adottságú erdők a stratégiai jelentőségű, megújuló természeti erőforrások közé
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tartoznak, kialakulásuk hosszú, több évtizedes talajfejlődési folyamat eredménye, ezért védelmük érdekében a
vonatkozó övezeti szabály szigorodott: a beépítésre szánt területek kijelölését tiltja és a külszíni bányászati
tevékenységet korlátozza. Az övezet területe a korábbi lehatároláshoz képest kismértékben növekedett.
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a korábban kétszintű (országos és kiemelt
térségi/megyei) szabályozást ötvözi, a természeti vagy kulturális örökségi adottságai alapján védendő tájképpel
rendelkező területeket óvja. Az övezetre vonatkozó előírások a településrendezési eszközökben a tájvédelmet
szolgálják, a közművezetékek elhelyezését és a bányászati tevékenységet korlátozzák. A Világörökségi és
világörökségi várományos terület övezete - amely jelentősége miatt országos szintűvé vált - az UNESCO által
világörökségi területté és annak védőövezetévé nyilvánított, illetve nyilvánításra váró, kulturális és természeti
örökségünk legértékesebb részeit képező területeket tartalmazza. Az új országos vízminőség-védelmi terület
övezetben, az OTrT felülvizsgálata során, a korábbi kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület
és a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe országos övezetek összevonásra és tartalmilag
kiegészítésre kerültek. Az új lehatárolás célja - a felszíni és felszín alatti vizek vízminőség-védelmének egységes
szempontú kezelése mellett - a Víz Keretirányelvben megfogalmazott jó ökológiai és kémiai állapot biztosítása. A
nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú
szükségtározók területe övezet kijelölésének célja az árvizek levezetésének biztosítása, illetve a károk
mérséklése. Az árvízveszélyes területek beépítésének korlátozása mind nemzetgazdasági, mind vagyon- és
életvédelmi szempontból elengedhetetlen országos érdek, ezért az érintett területek egységes szempontú,
országos övezetként való lehatárolása indokolttá vált. A Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetbe
Magyarország védelmi képességeit alapvetően meghatározó, a NATO-tagságból eredő, és a nemzetközi
szerződéseiben vállalt kötelességei teljesítéséhez szükséges építmények elhelyezésére, illetve ilyen
tevékenységek végzésére szolgáló területek tartoznak. A lehatárolás - az objektumok kis mérete miatt - az
érintett települések közigazgatási területének a megjelölésével történt.
A magterület, ökológiai folyosó és pufferterület megyei övezet elemei között átfedés nem lehet. A szabályozás
szigorítja a közlekedési és energetikai létesítmények elhelyezésének feltételeit. Az erdőtelepítésre javasolt
területek lehatárolásának és szabályozásának fő célja az ország 27%-os erdősültségének eléréséhez szükséges,
erdőtelepítésre leginkább figyelembe vehető területek megjelenítése. Az övezeti lehatároláshoz az adott terület
erdészeti termőhelyi alkalmasságát és környezeti érzékenységét figyelembevevő új földhasználati elemzés
szolgált alapul. Az Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetbe az állam kizárólagos tulajdonát képező, kutatással
lehatárolt, de bányatelekkel le nem fedett, nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei tartoznak,
amelyeket potenciális természeti erőforrásként meg kell őrizni. Az érintett területeket méretük miatt a
településrendezési eszközben kell tényleges kiterjedésüknek megfelelően lehatárolni. A Rendszeresen belvízjárta
terület övezetében a beépítési szabályok a belvíz okozta kártételek csökkentésére hivatottak. A Földtani
veszélyforrás területének övezetébe a lejtős tömegmozgásokkal, más kedvezőtlen mérnökgeológiai
adottságokkal és építésföldtani kockázatokkal jellemezhető területek, továbbá az emberi tevékenység kiváltotta
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kedvezőtlen földtani folyamatokkal és vízjárással összefüggő földtani veszélyek által érintett területek tartoznak.
A Honvédelmi terület övezete a Magyar Honvédség alapfeladatainak rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű
ellátásához szükséges objektumok elhelyezését, illetve tevékenységek végzését segíti.
A kiemelt térségi/megyei területrendezési tervek felülvizsgálatáig az OTrT-ben rögzített átmeneti rendelkezések
segítik a településrendezési eszközök készítőit. E vizsgálati dokumentáció készítése alatt a 2013. évi OTrT van
hatályban. Az új országos terv hatályba lépése 2019-ben várható.

2.4

Településrendezési eszközök

Somogy megye településrendezési eszközeinek feltárásához a Dokumentációs Központ tervtári állománya, a
főépítészi adatszolgáltatás és egyéb kiegészítő információk (települési honlapok) nyújtottak segítséget. A
dokumentációkból a területrendezési tervezési szempontból releváns településszerkezeti tervek feldolgozása
történt meg térinformatikai rendszerben.
A 2018. júniusi állapot alapján a 246 település közül 239 rendelkezik 2000. évnél nem régebbi településrendezési
eszközzel. 20 településnél nem volt elérhető vagy állapota miatt nem volt használható a településszerkezeti terv
vagy a szabályozási terv, amely a megyei tervezéshez térképi alapot szolgáltatott volna. A 226 tervlap közül az
újabb tervek közül is csak kis része készül egységes szerkezetben, azaz a részmódosítások száma több. Számos
olyan tervet is elfogadnak újonnan, amelynél a településszerkezeti tervlap változatlan formában marad, akár 10
év távlatában.

3. ábra. Újonnan készült és módosított településszerkezeti tervek száma évenként
(Forrás: SMFI, ÉMO, Dokumentációs Központ)
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2013 előtt az Étv. (1997. évi LXXVIII. tv.) írta elő, hogy a településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak
legalább tíz évenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a tervet módosítani kell, vagy új terv készítendő.
Legkésőbb a tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások
egységes szerkezeti tervbe foglalásáról. 2013 jan. 1-től a „Települési Kódex” (314/2012. (XI. 8.) Korm. r.)
tartalmazza lényegében ugyanezt a jogszabályi követelményt.
A megye települései közül 124-nek (50,4 %) van 10 évnél idősebb és felülvizsgálatra, módosításra még nem került
településszerkezeti terve. Ezek jellemzően 2000 fő alatti kis települések. A hatályos tervek zöme 2003 és 2007
között készült, valamint 2015 és 2018 között volt jelentős módosítási hullám. 20 településnek nem volt elérhető
településrendezési terve, ezek is mind 2000 fő alattiak. Térbeli eloszlást vizsgálva megállapítható, hogy a
megyeszékhely körüli és a Balaton parti települések tervei a legfrissebbek.
A településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és ennek melléklete, a
szabályozási terv) tartalmára, készítésére, véleményezési eljárására vonatkozóan fontos fordulópont 2013 jan. 1,
ugyanis ekkortól hatályos új kormányrendeletként a Települési Kódex. Az új jogszabályba egyrészt átkerültek az
Étv.-ből és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. r.-ből
(OTÉK) is tartalmi elemek (utóbbiból pl. a tervek jelkulcsa), másrészt a Kódex pontosan meghatározza a
településrendezési eszközök meglapozó vizsgálatának, alátámasztó javaslati munkarészének és az elfogadásra
kerülő munkarészeinek (településszerkezeti terv, HÉSZ) a tartalmát. Ezek alapján a településrendezési eszközök
egységesítése felé is fontos lépés történt.
Somogy megyében 92 településnek (37 %) van 2013-ban, vagy az után készült, illetve részben módosított, tehát
a fentebb említett jogszabályokat már figyelembe vevő településrendezési eszköze. A Települési Kódex előírta,
hogy a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz
2019. december 31-ig alkalmazható, tehát legkésőbb e határidőig az új jogszabályoknak megfelelő tervet kell
mindenütt elfogadniuk a települési önkormányzatoknak.
A különböző képi formátumban (PDF, JPG) összegyűjtött 226 digitális településszerkezeti terv georeferálása
(koordináta helyes térinformatikai beillesztés) és képi (TIF) formátumban történő összeszerkesztése után
elkészültek a vektoros állományok is, amelyek alapján előállt a települések területfelhasználása. Ez adja az alapját
a megyei terv területfelhasználásának. A jogszabályi előírás szerint a Dokumentációs Központba vektoros (GML)
formátumban kell a terveket beküldeni már két év óta, azonban a megyében csak csekély számú terv áll ilyen
formátumban rendelkezésre.
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4. ábra. Új településszerkezeti tervek átlagos kora a települések lakosságnagyságához viszonyítva
(Forrás: SMFI)

2.5

Megyei, települési és ágazati igények

A munkaszervezési, adategyeztetési, adatbeszerzési feladatok mellett a konzultációk során a megye sajátos
adottságainak, problémáinak feltárására is sor került. A felmerült igények, szükségletek sok esetben nem
területrendezési témakörbe tartoznak, azonban összetett, komplex, integrált kezelési megoldásokat kívánnának,
amelyhez részben a területrendezés eszközei is segítséget nyújthatnak.
Az alábbi sajátos tématerületek körvonalazódtak:
Aprófalvas térség
•

Az OFTK-ban (Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció) szerepel az aprófalvas térségek
fejlesztése, a megyei területrendezési tervben is javasolt megjeleníthető elem

•

Sok üres lakóház van a falvakban, településfejlesztési, rendezési, vagyonkezelési megoldásokat kívánna

•

A kis települések kevés erőforrással rendelkeznek, a megmaradásért, eredmények eléréséért
együttműködésük elengedhetetlen. Célszerű lenne feladatmegosztáson alapuló, együttműködő,
egyenrangú településcsoportok létrehozása, az együttműködési szándék erősítése, külön megyei
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tanulmány készítése a településcsoportok lehetséges működési módjairól, közös feladatairól, alapvető
feltételekről (pl. 500 fő alatti településeknek a szomszédaikkal közös településfejlesztési és rendezési
dokumentum készítése, zsákfalvak szükségletei és lehetőségei, kistérségi szintű alternatív, közösségi
közlekedési lehetőségek)
•

Az aprófalvak lehetséges új funkcióinak feltárása elhelyezkedésükből, szerepükből adódóan (pl. ha nem
turisztikai jelentőségű és nem városkörnyéki)

•

Az együttműködés, településközi kooperáció, egymástól tanulás érdekében javasolt az aprófalvak
hálózatának kialakítása

•

Az előkészítés alatt álló Modern Falu Program lehetőségei

•

A feltárt célok és akciók megvalósításához állami támogatási program elindítása az aprófalvaknak, a
tanyás térség mintájára lehetne aprófalvas térség lehatárolás, amely későbbi fejlesztési források kiemelt
területe lehet

•

Korábban elkészült közös hivatalokhoz sorolás nem életszerű, sok esetben az egy közös hivatalhoz
tartozó települések megközelítése nem megoldott, vagy nem életszerű.

Szennyvízkezelés
•

A csatornázatlan települések szennyvízkezelése nem megoldott, a környezetszennyezés csökkentése
érdekében az ösztönzők és szabályozók kialakítása, illetve felülvizsgálata szükséges (pl. ritka beépítés
esetén a csatornázás gazdaságtalan, nadrágszíjparcellás sűrű beépítésnél viszont az egyedi
kisberendezések indokoltsága felülvizsgálatra szorul)

Dráva térség
•

A határmenti Dráva térség egy speciális fejlesztési térségtípus. Javasolt a horvát kapcsolatok élénkítését
segítő szabályozás. Fenntartható hasznosítása érdekében fontos az együttműködés, integrált
gondolkodás, fejlesztések egymásra hatásának figyelembevétele, helyi érintett szereplők partnersége.
A táji-természeti értékekben gazdag vidékies meghatározottságú térség turisztikai, tájgazdálkodási,
vízgazdálkodási szempontú komplex fejlesztése kívánatos. Megyei rendezési tervben a térség
lehatárolása esetleg megjeleníthető elem. A tervezésnél javasolt figyelembe venni a Pannon EGTC-t is,
amely átnyúlik a határon és Zala, Baranya és Tolna megye mellett egész Somogy megyét magába
foglalja.

Épített örökség
•

Több településen található üres, használaton kívüli, romos kastély, egyéb veszélyeztetett építészeti
örökség, településfejlesztési, rendezési, vagyonkezelési megoldásokat kívánna.

Roma népesség
•

Az OFTK szerint: „a roma népesség térszervező erővé vált”. Somogyban az országos átlag kétszeresét

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

31

meghaladó a szociális, lakhatási, képzési, foglalkoztatási segítséget igénylő, roma népesség. Jelenlét
programmal, szolgáltatásokhoz való hozzáférés segítésével kívánatos a leszakadó társadalmi réteg
segítése.

Mezőgazdaság
•

Monokultúrás mezőgazdaság megváltoztatása, mezővédő erdősávok kialakítása, gyümölcstermesztés,
állattartás, gyepgazdálkodás, ártéri tájgazdálkodás, mg. majorok, puszták hasznosítása, ökogazdálkodás,
permakultúra szorgalmazása. A mezőgazdasági támogatások igénybevétele mellett, szövetségek,
ökofalvak kialakításának ösztönzése, ismeretterjesztés, önkormányzati, civil és állampolgári párbeszéd,
példa bemutatás szükséges (pl. Somogyvámos Krisna völgy). A rendezési terv a jó és kiváló szántók
védelmét biztosítja azzal, hogy óvja a beépítéstől.

•

Vízfolyások mellett vízvédelmi zöldsáv kialakítása. Az ökológiai hálózatba tartozó területek védelmet
élveznek. A szűk parti sáv védelmét ágazati jogszabály biztosítja, de ez a zöldsávot nem támogatja, csak
a vízvédelem szempontjából fontos megközelíthetőséget biztosítja.

•

Szőlőterületek, zártkertek új funkciója – szőlőművelést nem folytatják az emberek. Önkormányzatok
számára rendelkezésre álló Zártkert fejlesztési program nyújthat lehetőséget, ha a pályázat nyitva áll. A
program a mezőgazdasági hasznosítást, a zártkerti utak járhatóvá tételét, a víz- és az áramvételi
lehetőségek megteremtését, a vadvédelmi kerítések létesítését, továbbá a területrendezést, a
gyümölcsfa-, és szőlőtelepítést támogatja. Egyéni pályázatokat még nem támogat a program, de
kidolgozás alatt van.

Infrastruktúra
•

Kerékpárút-hálózat felülvizsgálata, javasolt kerékpárutak területrendezési tervjavaslatba illesztése,
Balaton-Dráva közötti kerékpárút alternatíva megvizsgálása: Nagyatádtól nem a 68. sz. főút mellett,
hanem mellékúton: Kivadár, Háromfa, Babócsa (határmenti kerékpárút) vezethető, így nem kellene a
68. sz. főút mellett új kerékpárutat építeni.

•

Napelem-parkok elhelyezése a lehető legkisebb szántó és művelt terület igénybevételével valósuljon
meg

•

Településhálózat

erősítése

szükséges,

a

megközelíthetőség

javításával,

szolgáltatások

összehangolásával, járásközponti funkciók és városkörnyéki, város-vidék együttműködések erősítésével
•

Adótornyok, átjátszó tornyok javasolt előírás: új eszközök, berendezések telepítése csak a meglévő
tornyokra javasolt

•

Átkelések fejlesztése a Dráván: közúti átkelés Zákánynál, gyalogos - kerékpáros híd Őrtilosnál
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Vízgazdálkodás
•

mesterséges tavak, víztározók létesítésének feltételei

•

felszíni vízgazdálkodás – vízvisszatartás fejlesztése

2018. április 11-én tartotta Somogy megye a települések számára a tervezéssel kapcsolatos konzultációt. A
Miniszterelnökség képviselője hangsúlyozta a települési aktív részvétel fontosságát, a rugalmasságot a vállalkozói
igények felé és az ingyenes alaptérkép biztosítását.
A települési képviselők az alábbi hozzászólásokat, észrevételeket tették:
•

Közlekedés: a 67. sz. főutat javasolt tovább vinni Horvátország felé.

•

Javasolt erősíteni a város – vidék kapcsolatot, növelni a városok felelősségét az őket körülvevő
kistelepülések fennmaradásáért

•

Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez (amely nem képezi a megyei területrendezési terv részét): 2014-ben
kijelöltek szabad parti sávot. Ezek állami területek voltak, amelyek ma már magánkézben vannak.

•

A települések hálózatosodása esély a kivándorlás csökkentésére
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3.

TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA

3.1

Természeti adottságok, természetvédelem

A táj- és természetvédelem vizsgálata a megye teljes területére készült, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területét
is magába foglalva, így kapható teljes kép a megye természeti értékeinek, ökológiai hálózatának, tájképi
értékeinek komplex rendszeréről.
Országos jelentőségű védett természeti területek és emlékek
Somogy megyében összesen mintegy 39 500 hektár az országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett
természeti területek (nemzeti parki területek, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek, természeti
értékek) kiterjedése, ami a megye területének 6,5 %-a. Ez valamivel alatta marad az országos értéknek (9,1 %).
Nemzeti parkok
Somogy megyében két nemzeti park mintegy 21 300 hektárnyi területe található.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Törzskönyvi adatok:
•

Törzskönyvi szám: 282/NP/97

•

Megye: Veszprém, Somogy, Zala

•

Kiterjedése: 57019 hektár, ebből fokozottan védett: 11848 hektár

•

Elrendelő jogszabály: 31/1997 (IX.23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

Megyei jelentősége: A Balaton-felvidéki Nemzeti Park csak kis területen érinti Somogy-megyét. Az 1951 óta
nemzeti szinten védett Kis-Balatoni terület Zala és Somogy megye határán helyezkedik el, annak körülbelül
egyharmada található Somogyban. A Kis-Balaton madártani szempontból országos és nemzetközi viszonylatban
kiemelkedő terület, a Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó, nemzetközi jelentőségű madárélőhely. Két
látogatható tanösvénye Zala megye területére esik.
Duna-Dráva Nemzeti Park
Törzskönyvi adatok:
•

Törzskönyvi szám: 271/NP/96

•

Megye: Baranya, Somogy, Bács-Kiskun, Tolna

•

Kiterjedése: 49751,6 hektár, ebből fokozottan védett: 14948 hektár

•

Elrendelő jogszabály: 7/1996.(IV.17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről
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Megyei jelentősége: A Dráva és a Duna melletti területeken hosszan elnyúló nemzeti park drávai szakasza érinti
a megyét. Fő táji, természeti értékei a zátonyszigetek, a változó partoknak köszönhető pionír társulások, az ártéri
erdők, a magaspartok madárvilága. Számos növényritkaság és különleges növénytársulás található a Barcsi
Borókás savanyú homoktalajon kialakult mészkerülő vegetációjában. Barcs-Drávaszentes térségében található a
Nemzeti Park Igazgatóság Dráva Kapu Bemutatóközpontja.
Tájvédelmi körzetek
A megyében 2 tájvédelmi körzet található közel 15 400 hektáron.
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
Törzskönyvi adatok:
•

Törzskönyvi szám: 242/TK/91

•

Település: Böhönye, Hosszúvíz, Marcali, Mesztegnyő, Nagybajom

•

Kiterjedése: 8502,7 hektár, ebből fokozottan védett: 485 hektár

•

Elrendelő jogszabály: a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet védetté nyilvánításáról 9/1991.(IV.26.) KTM
rendelet, a bővítéséről 18/2001.(VIII.27.) KöM rendelet

Megyei jelentősége: A Tájvédelmi Körzet a Dunántúli-dombvidék nagytáj nyugati felében a Belső-Somogy
középtájon helyezkedik el. A területen az első világháború után a Hunyadiak létrehozták a gazdasági kisvasutat,
kialakították a halastórendszert és bevezették a tervszerű erdőgazdálkodást. A nagyrészt erdők borította,
vízfolyások szabdalta, halastavak tarkította Tájvédelmi Körzet erdőiben ismét éledeznek a hajdani puszták;
Cserfekvés, Virágospuszta, Szőkepuszta, Háromház, Kopárpuszta, Kakpuszta. Az Országos kéktúra útvonala,
valamint a Mesztegnyőről induló, egykori gazdasági vasút a terület felfedezésének legnépszerűbb módja. Az
erdei kisvasút kakpusztai végállomásától induló „e-tanösvény” a Tőzike tanösvény. 3
Zselici Tájvédelmi Körzet
Törzskönyvi adatok:
•

Törzskönyvi szám: 126/TK/76

•

Megye: Somogy, Baranya; Somogy megyei települések: Bárdudvarnok, Bőszénfa, Patca, Szenna,
Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

•

Kiterjedése: 8289,08 hektár, ebből fokozottan védett: 58 hektár

•

Elrendelő jogszabály: a Zselici Tájvédelmi Körzet védetté nyilvánításáról 6/1976. számú OTvH határozat,
a védettség fenntartásáról 87/2007.(X.18.) KvVM rendelet

Megyei jelentősége: Somogy és Baranya megyékben a Dunántúli-dombság nagytájon belül a Zselici kistáj
északnyugati részén fekszik. Magasabb pontjai az északnyugat-délkeleti irányú Duna-Dráva vízválasztó vonalon
3

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_242-TK-91
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találhatók. Számos forrása és patak jellegű vízfolyása van. A zselici táj jellegzetességét, természeti értékeit a
széles, lapos dombhátakat és a közöttük húzódó völgyeket borító, összefüggő erdőségek adják nagyszámú
szubmediterrán flóraelemmel, s a hozzájuk kapcsolódó élővilággal. Területén Európában elsőként - egy skóciai
parkkal egyszerre - a Zselici Csillagpark nyerte el a Csillagoségbolt-park címet 2009-ben, amelyet a Nemzetközi
Csillagos Égbolt Szövetség ítél oda, előre meghatározott feltételek alapján. A parknak kiemelkedően jó minőségű
éjszakai égbolttal kell rendelkeznie (a fényszennyezés mértékét és az égitestek láthatóságát szigorú szabályok
biztosítják). A parkot a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága és a Magyar Csillagászati Egyesület alakította ki.4
Természetvédelmi területek
A megyében 8 természetvédelmi terület található. Ezek összterülete 2856 hektár, amiből fokozottan védett 281
hektár. A természetvédelmi területek jelentősége a hagyományos somogyi tájtípusok, az ezeken található
természetes társulások, az ezekhez kapcsolódó, vagy az ezeket meghatározó tájgazdálkodási hagyományok,
valamint kultúrtörténeti emlékek megóvása és bemutatása.
Név

Települések

Adatok

Megyei jelentősége

Törzskönyvi szám:
144/TT/77
Babócsai Basa-kert
természetvédelmi
terület

Babócsa

Kiterjedése: 12,6
hektár

A Babócsai Basakert TT egyedülálló értéke a
nárciszmezővel borított, műemléki védelem
alatt is álló történelmi romkert.

Hatályba lépés
éve: 1977
Törzskönyvi
szám: 6/TT/42
Baláta-tó
természetvédelmi
terület

Kaszó, Szenta

Kiterjedése: 447,5
hektár, ebből
fokozottan
védett: 219
hektár
Hatályba lépés
éve: 1942

Csokonyavisontai
fás legelő
természetvédelmi
terület

Csombárdi-rét
természetvédelmi
terület

4

Törzskönyvi
szám: 143/TT/77
Csokonyavisonta

Kiterjedése:
433,12 hektár
Hatályba lépés
éve: 1977

Mezőcsokonya

Törzskönyvi
szám: 315/TT/07

Somogy megye legrégibb természetvédelmi
területe. Védettségét gazdag növény- és
állatvilága, illetve a jégkorszaki
lápmaradvány megőrzése indokolja. 2008ban bekerült a hazai erdőrezervátumok
sorába. Legnagyobb értéke, hogy a lebegő
hínártársulásoktól a láperdőkig számos lápi
növénytársulás található itt, továbbá több
országosan ritka növény- és állatfaj
élőhelye.
A terület védelmének célja, hogy a BelsőSomogyra jellemző fás legelőt, a hozzá
tartozó savanyú homoktalajokra jellemző
növénytársulásokat megőrizze, valamint
lehetőség szerint a legeltetéses, extenzív
gyepgazdálkodás feltételeit biztosítsa.
Belső-Somogy keleti peremén található.
Jellegzetessége egyrészt a vizes élőhelyek
sokfélesége (jellemző fajainak nagy része
lápi és mocsári típusú élőhelyekhez

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl_126-TK-76
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Név

Települések

Adatok

Megyei jelentősége

Kiterjedése: 53,41
hektár

kötődik), másrészt a buckahátak régóta
kezelés alatt lévő száraz homoki legelői,
melyeknek gerinctelen faunájában sok
értékes, védett faj a kezelésnek köszönheti
populációjának fennmaradását.

Hatályba lépés
éve: 2007

Törzskönyvi
szám: 247/TT/92
Látrányi Puszta
Természetvédelmi
Terület

Látrány

Kiterjedése: 233,5
hektár
Hatályba lépés
éve: 1992

Nagybereki Fehérvíz
természetvédelmi
terület

Törzskönyvi
szám: 150/TT/77
Buzsák,
Somogyszentpál,
Táska

Kiterjedése:
1582,8 hektár
Hatályba lépés
éve: 1977

Törzskönyvi
szám: 174/TT/84
Rinyaszentkirályierdő
természetvédelmi
terület

Rinyaszentkirály

Kiterjedése: 62,79
hektár, ebből
fokozottan
védett: 62 hektár
Hatályba lépés
éve: 1984

Somogyvári
Kupavár-hegy
természetvédelmi
terület

Törzskönyvi
szám: 166/TT/78
Somogyvár

Kiterjedése: 29,89
hektár
Hatályba lépés
éve: 1978

A Balaton egykori dűnéin kialakult pusztán
homokbuckák, buckaközök és az időszaki
vízfolyások széles, lapos völgyei teszik a
felszínt mozgalmassá. A száraz
homokpusztai rétek és a jó vízellátottságú
láprétek, üde kaszálórétek és kisebb erdős
területek váltják egymást. A terület
arculatának kialakulásában a hagyományos
gyepgazdálkodás játszott szerepet. Mind a
legeltetés - alapvetően birkával és marhával
- mind a kaszáló művelés jelen volt a
területen. Érdekes ipartörténeti emlék
Tukora tanya jó állapotban megmaradt
vízimalma.
A Nagyberek – a régmúltban a Balaton egyik
árterületi öble – legértékesebb területe a
Fehér-vízi láp, amely egykor igazi
mocsárvilág volt, átjárhatatlan nádasokkal,
kisebb szigetekkel. Ezeket a szigeteket a
korabeli lakosság menedéknek használta a
tatár, majd később a török elől.
Növényzetének legjellemzőbb elemei a nagy
területeket elfoglaló, különlegesen értékes
lápi társulások. Vadállománya is jelentős.
A terület Belső-Somogy része, 120-130m
tengerszint feletti magasságú, futóhomok
alapkőzetű, természetes növénytakaróját
különböző típusú lomberdők alkotják. A
védelem egyik célja a területen évtizedek
óta költő rétisas élőhelyének megóvása. A
terület fokozottan védett, a zavartalanság
biztosítása érdekében nem látogatható.
A terület védelmének elsődleges célja a
területen található földvár és a Szt. László
király által 1091-ben alapított Szt. Egyed
apátság és erődített kolostoregyüttes
maradványait övező természeti környezet
megőrzése.

5. táblázat. Természetvédelmi területek
(Forrás: www.termeszetvedelem.hu)
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Egyedi jogszabállyal védett természetvédelmi emlék – a természetvédelmi területek negyedik típusa – Somogy
megyében nem található.

Ex lege védett természeti területek, emlékek és értékek
Az országos jelentőségű védett területek másik típusa a törvény által, „ex lege” védett természeti területek
(lápok, szikes tavak), természeti emlékek (kunhalmok, földvárak, források és víznyelők), valamint a barlangok,
amelyek ex lege természeti értékek.
A megyében 230 ex lege védett láp található, melyek kiterjedése 2292 hektár, ex lege védett szikes tó nincs.
Somogy megyében 5 kunhalmot tartanak számon, egyet Balatonszabadiban, négyet Mosdóson. Földvárból 43
darab van nyilvántartva. A forráskataszter 125 tételből áll, amely 80 egyedi névvel rendelkező forrást vagy
forráscsoportot alkot. A források túlnyomó többsége a BKÜK területén található.

5. ábra. Lápok, források, kunhalmok és földvárak Somogy megyében
(Forrás: Agrárminisztérium)
Somogyban természetes barlangok nincsenek, de bőven vannak a pannon homokba és a pleisztocén löszbe vájt
mesterséges üregek (pincék, alagutak, búvóhelyek stb.). Ezek közül több üreg elvesztette eredeti funkcióját,
pusztulásnak indult és egyre inkább barlangszerűnek tekinthető, klímája, élővilága a valódi barlangokéhoz
hasonló. Ilyenek például a Betyár-barlang (Ságvár) 53 m, a Barát-lik (Balatonendréd) 30,4 m, a Bújó-lik (Ságvár)
22 m, a Kási-vár barlangja (Nyim) 8,4 m vagy a Várhegyi-üreg (Fonyód) 7,6 m.
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Erdőrezervátumok
Az erőrezervátum olyan védett erdőterület, ahol minden emberi tevékenységet végérvényesen beszüntetnek
annak érdekében, hogy az erdő természetes folyamatai zavartalanul és hosszú távon érvényre juthassanak és
azok megismerhetővé váljanak. Somogy megye területén 4 erdőrezervátumot jelöltek ki:
•

A 32. számú, Vaskereszt nevű rezervátum a Balaton kiemelt üdülőkörzetben Zamárdi déli részén,
Zamárdi, illetve Balatonendréd között található. A magterület nagysága 31,5 ha, a védőzóna területe
86,4 ha, a rezervátum így összesen 117,9 ha. Itt a megfigyelés célja az eseménykövetés, a folyamatok
figyelemmel kísérése.

•

A 26. számú Ropoly elnevezésű erdőrezervátumot a Zselicben jelölték ki. Simonfa, Zselickisfalud és
Bőszénfa alkotta háromszög közepén fekszik a ropolyi vadászház, s közelében az erdőrezervátum. E
rezervátum területén hosszú távú vizsgálatsorozat végzése a cél. A magterület nagysága 58,2 ha, a
védőzóna 173,7 ha, összesen a rezervátum területe 231,9 ha.

•

A 27. számú „Dávodi erdő” elnevezésű rezervátum területet Belső-Somogyban a Boronka-melléki
Tájvédelmi Körzetben jelölték ki. A cél itt is az eseménykövetés az erdő emberi beavatkozás nélküli
folyamatainak megismerése. A magterület 52,3 ha, a védőzóna 190,4 ha, így a rezervátum területe 242,7
ha. A rezervátumok területét a SEFAG Rt. gondozza.

•

A 28. számú - a Baláta-tó környékén - részben az ősláperdő területén létrehozott erdőrezervátum a HM
Kaszó Erdőgazdasági Rt.-hez tartozik. Az országosan védett természeti területtel részben átfedésben
lévő rezervátum magterülete 921,1 ha, védőzónája 321,8 ha, így a rezervátum teljes területe 413,9 ha.
A rezervátumban a tudományos cél az eseménykövetés, a folyamatok figyelemmel kísérése.

Helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek
A helyi jelentőségű védett természeti területeket a települési önkormányzatok állapítják meg helyi
önkormányzati rendeletekkel, a központi adatbázist az Agrárminisztérium vezeti a védett természeti területek és
értékek nyilvántartásáról szóló 13/1997. (V. 28.) KTM rendelet 2. § értelmében: „2. § (1) Az országos jelentőségű
és a helyi jelentőségű védett természeti területekről a természetvédelemért felelős miniszter a Védett
Természeti Területek Törzskönyvét, mint országos nyilvántartást vezet.” A helyi jelentőségű védett természeti
területek tehát az Agrárminisztérium 2018. júliusi adatszolgáltatásán alapulnak. Eltérést okozhat, ha adott
esetben a helyi önkormányzat nem teljesíteti bejelentési kötelezettségét, vagy ha olyan területek, értékek is
szerepelnek, amelyek védettségét időközben feloldották. Somogy megyében 65 helyi jelentőségű védett
természeti terület vagy emlék található: 36 természeti terület és 29 természeti emlék. A magyar állami
természetvédelem hivatalos honlapja a www.termeszetvedelem.hu, ahol további részletes adatlekérdezésre van
lehetőség.
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Balatonfenyves
Balatonföldvár

Véd.
kat.
TE
TE

2003
2010

Balatonföldvár

TE

2010

Balatonföldvár

TE

2010

Balatonföldvár

TE

2010

Balatonföldvár
Barcs
Barcs
Barcs
Balatonszentgyörgy
Somogyvár
Balatonberény
Csurgó
Kaposvár
Nagyatád
Nagyatád
Bőszénfa
Péterhida
Fonyód
Kőkút
Hedrehely
Hencse
Kadarkút
Kadarkút
Somogysárd
Somogybükkösd
Nagyatád
Kőkút
Kötcse
Somogytúr
Kutas
Kutas
Kutas
Kutas
Varászló
Magyaregres
Nagyatád
Nagyatád
Nagybajom
Lábod
Balatonföldvár

TE
TT
TT
TT
TE
TT
TT
TT
TT
TT
TE
TT
TT
TT
TE
TE
TT
TE
TT
TT
TT
TE
TT
TT
TT
TT
TT
TE
TE
TE
TT
TT
TE
TT
TT
TE

2010
2003
2003
2003
1983
1983
1996
1978
1994
1980
1977
2011
1978
1958
1977
1977
1974
2000
2000
1978
1985
1980
1998
1997
1978
2004
2004
2004
2012
1983
2006
1977
2004
2000
1980
1983

#

Név

Település

1
2

Balatonfenyvesi-platán (Közép u. 149.)
Balatonföldvár, Arany János utcai hársfasor (73 db faegyed)
Balatonföldvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utcai vadgesztenyefasor
(74 db faegyed)
Balatonföldvár, Erzsébet utcai vadgesztenyesor (72 db faegyed)
Balatonföldvár, Gábor Áron utcai vadgesztenyefasor (44 db
faegyed)
Balatonföldvár, Séta utcai vadgesztenyesor (77 db faegyed)
Barcs, Belcsapuszta
Barcs, Hősök tere
Barcs, Somogytarnócai faluközpont és kastélypark
Battyán-pusztai vadkörtefák
Brézai-erdő
Csicsergő-félsziget
Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium parkja
Deseda-tó és környéke
Dohánybeváltó üzem parkja
Dózsa György úti vadgesztenye fasor
Farkaslaki erdő
Fás legelő
Fonyódi-erdő
Hedrehely - Gyöngyöspusztai fasor
Hedrehely-Gyöngyöspusztai fasor
Hencsei Márfy-kúria parkja
Kadarkúti fekete kökörcsin
Kadarkúti növénygyűjtemény
Kastélypark
Kastélypark
Korányi Sándor utcai játszótér facsoportja
Kőkút, Gyöngyöspusztai Szociális Otthon parkja
Kötcsei evangélikus parókia kertje
Kunffy Lajos kastély parkja
Kutasi Apáti-mező
Kutasi Keréki-legelő
Kutasi-vadgesztenyék
Kutas, Kocsányos tölgyek (2 db)
Magaskőris
Magyaregres, Desedai arborétum
Nagyatádi Mándl kastély
Nagyatádi védett fák
Nagybajomi fás legelő
Pihenőpark
Platán fasorok

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Év

#

Név

Település

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Porrogszentkirályi Fő utca védett fái
Porrogszentkirályi temető védett fái
Siófok, Damjanich utcai 300 éves tölgy
Siófoki Szabadi-magaspart
Somogybükkösdi temető idős fái
Somogyjádi Millenniumi ifjúsági park
Széchenyi-kastély parkja
Széchenyi téri park
Szóládi molyhos tölgy
Szőcsény-pusztai földvárrom körüli famatuzsálemek
Szőlősgyörök, Jankovich-kastély és parkja
Szülőotthon platán és vadgesztenye fái (Városháza, Baross u. 9.)
Teleki, Házi berkenyefa
Tiszafák
Tölgyfák
Töreki-tavak
Újvárfalvai védett fák, fasorok, cserjék
Várdomb és környéke
Védett fák, fasorok
Vigyázó-kastély parkja
Zergeboglár termőhelye
Zichy-család sírkertje
Zichy park
Zichy-park

Porrogszentkirály
Porrogszentkirály
Siófok
Siófok
Somogybükkösd
Somogyjád
Somogyvár
Nagyatád
Szólád
Somogyzsitfa
Szőlősgyörök
Nagyatád
Teleki
Rinyabesenyő
Varászló
Siófok
Újvárfalva
Babócsa
Kaposvár
Nagyberki
Újvárfalva
Zala
Zala
Nágocs

Véd.
kat.
TE
TE
TE
TT
TE
TT
TT
TT
TE
TE
TT
TE
TE
TE
TE
TT
TE
TT
TE
TT
TT
TT
TT
TT

Év
2001
2001
2004
2004
2001
2002
1983
1980
2014
1980
2012
1977
2012
1978
1983
1994
2008
1977
1991
1987
1983
1983
1952
1985

6. táblázat. Helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek.
(Forrás: www.termeszetvedelem.hu)
Natura 2000 területek
A Natura 2000 területeket az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Kormányrendelet jelölte ki. A Natura 2000 területek a különleges madárvédelmi területeket és
a különleges természetmegőrzési területeket, illetőleg kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területeket
foglalják magukba.
A megye területére eső különleges madárvédelmi területek:
Név

Területkód

Érintett megyei települések

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága területén:
HUBF30002
Balaton

Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonföldvár,
Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszárszó,
Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Fonyód, Siófok, Zamárdi
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HUDD10012

Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonlelle, Balatonszemes, Buzsák,
Fonyód, Látrány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Öreglak, Somogyszentpál,
Somogytúr, Táska, Visz

HUBF30003

Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Vörs

Balatoni berkek
Kis-Balaton

Duna-Dráva Nemzetei Park Igazgatósága területén:
HUDD10008

Barcs, Beleg, Bolhás, Böhönye, Csokonyavisonta, Csököly, Görgeteg,
Háromfa, Homokszentgyörgy, Hosszúvíz, Iharosberény, Inke, Kadarkút,
Kaszó, Kéthely, Kisbajom, Kutas, Lábod, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő,
Mike, Nagyatád, Nagybajom, Nagykorpád, Nikla, Rinyakovácsi,
Rinyaszentkirály, Somogyfajsz, Somogyszentpál, Somogyszob, Szabás,
Szenta, Szulok, Tarany, Vése

HUDD10002

Babócsa, Barcs, Bélavár, Berzence, Bolhó, Csurgó, Darány, Drávatamási,
Gyékényes, Heresznye, Istvándi, Kastélyosdombó, Komlósd, Őrtilos,
Péterhida, Porrogszentkirály, Somogyudvarhely, Vízvár, Zákány

HUDD10013

(nincs adat)

Belső-Somogy

Nyugat-Dráva
Zselic

7. táblázat. A megye területére eső különleges madárvédelmi területek

A megye területére eső különleges természet-megőrzési területek
Név

Területkód

Érintett megyei települések

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága területén:
Balatonkeresztúri
rétek

HUDD20059

Balatonfenyves, Balatonkeresztúr, Kéthely

Dél-Balatoni
berkek

HUDD20041

Balatonföldvár, Balatonőszöd, Balatonszárszó, Köröshegy, Szólád, Zamárdi

HUDD20061

Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Hollád,
Kéthely, Marcali, Somogysámson

Kopasz-dombi
erdő

HUDD20043

Karád, Nagycsepely

Somogymeggyesi
erdő

HUDD20057

Kapoly, Nágocs

Holládi erdő

Duna-Dráva Nemzetei Park Igazgatósága területén:
Gyékényesi erdő
Mocsoládi erdő
Ormánsági erdők

HUDD20061

Gyékényes, Porrogszentkirály, Porrogszentpál, Somogybükkösd, Zákány

HUDD20017

Andocs, Bonnya, Felsőmocsolád, Fiad, Gamás, Karád, Kisbárapáti,
Somogybabod

HUDD20008

Istvándi, Lakócsa, Potony, Tótújfalu

8. táblázat. A megye területére eső különleges természet-megőrzési területek

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

42

A megye területére eső kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek
Név

Területkód

Érintett megyei települések

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága területén:
Ádándi Felsőhegy

HUDD20038

Ádánd, Kereki

HUBF30002

Balatonberény, Balatonboglár, Balatonfenyves, Balatonföldvár,
Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonmáriafürdő, Balatonszárszó,
Balatonszemes, Balatonszentgyörgy, Fonyód, Siófok, Zamárdi

Balatonendrédi
dombok

HUDD20034

Balatonendréd

Fehérvíz

HUDD20031

Balatonfenyves, Buzsák, Somogyszentpál, Táska

Kis-Balaton

HUBF30003

Balatonszentgyörgy, Főnyed, Sávoly, Vörs

HUDD20042

Balatonendréd, Balatonföldvár, Balatonszárszó, Kereki, Köröshegy, Szólád,
Zamárdi

Látrányi puszta

HUDD20058

Balatonlelle, Balatonszemes, Látrány, Visz

Ordacsehi berek

HUDD20036

Balatonboglár, Fonyód, Lengyeltóti, Ordacsehi

Pogány-völgyi
rétek

HUDD20035

Buzsák, Fonyód, Lengyeltóti

Ságvári dombok

HUDD20064

Nyim, Ságvár, Siófok

Somogytúrierdők

HUDD20049

Balatonboglár, Gyugy, Somogytúr, Szőlősgyörök

Vityai-erdő

HUDD20047

Gamás, Hács, Kisberény, Öreglak, Somogytúr, Somogyvár

Balaton

Köröshegyi erdők

Duna-Dráva Nemzetei Park Igazgatósága területén:
HUDD20044

Böhönye, Hosszúvíz, Kutas, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő,
Mezőcsokonya, Nagybajom, Somogyfajsz, Szenyér

Csokonyavisontai
fás legelő

HUDD20053

Csokonyavisonta

Darányi borókás

HUDD20051

Barcs, Darány, Drávatamási, Istvándi, Kastélyosdombó

Dékány-hegy

HUDD20039

Kánya, Tab, Tengőd

Dél-Zselic

HUDD20004

Bőszénfa, Visnye

HUDD20016

Bárdudvarnok, Bőszénfa,
Cserénfa,
Gálosfa, Hajmás,
Kaposgyarmat, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kaposszerdahely, Kaposvár,
Patca, Sántos, Simonfa, Szenna, Szentbalázs, Szilvásszentmárton,
Zselickisfalud, Zselickislak, Zselicszentpál

Jánosházi erdő és
Égetett-berek

HUDD20014

Beleg, Nagykorpád, Ötvöskónyi, Szabás

Kelet-Dráva

HUDD20007

Lakócsa, Szentbalázs, Tótújfalu

Kisbajomi erdők

HUDD20015

Beleg, Csököly, Kisbajom, Nagykorpád

Boronka-melléke

Észak-Zselici
erdőségek

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

43

HUDD20056

Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye,
Komlósd, Péterhida, Vízvár

Mernyei erdő

HUDD20019

Magyaregres, Mernye, Somogyaszaló, Somogygeszti

Nyugat-Dráva

HUDD20054

Őrtilos, Zákány

Nyugat-Dráva-sík

HUDD20062

Bélavár, Berzence, Csurgó, Gyékényes, Porrogszentkirály, Somogyudvarhely

Ormánsági vizes
élőhelyek és
gyepek

HUDD20052

Lakócsa, Potony

Pati erdő

HUDD20018

Hetes, Kaposfő, Kaposmérő

Rinyaszentkirályierdő

HUDD20060

Nagyatád, Rinyaszentkirály

HUDD20063

Bélavár, Berzence, Bolhás, Csurgó, Háromfa, Iharos, Iharosberény, Inke,
Kaszó, Somogycsicsó, Somogyszob, Somogyudvarhely, Szenta, Tarany,
Vése, Vízvár

Törökkoppányi
erdők

HUDD20046

Igal, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyszil, Szorosad, Törökkoppány

Zákány-Őrtilosi
dombok

HUDD20055

Zákány, Őrtilos

Közép-Dráva

Szentai erdő

9. táblázat. A megye területére eső kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek
Ramsari területek
A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékében nyilvántartott területek közül Somogy megyét (a BKÜ területén
belül) érinti a Balaton, a Dél-Balatoni halastavak és berkek, illetve a Kis-Balaton.
A Dél-Balatoni halastavak és berkek terület teljes egészében a megyében található, 9514 hektár kiterjedésben.
A Balaton az egyetlen olyan magyarországi Ramsari terület, mely csak időszakosan védett, mivel a nyári turista
időszakban szabadon használható. A Kis-Balaton közel 15 ezer hektáros területének mintegy egyharmada
található Somogy megyében.
A Ramsari területek szinte teljes mértékben egyben Natura 2000 területek is, a Kis-Balaton pedig tájvédelmi
körzetként is védett.
Nemzeti Ökológiai Hálózat
Somogy megye területének több, mint egyharmada (34,7 %-a, 210 600 ha) a nemzeti ökológiai hálózat része.
Ebből 147 900 ha magterület, 53 800 ha ökológiai folyosó.
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6. ábra. A Nemzeti ökológiai hálózat és az országos jelentőségű védett természeti területek elhelyezkedése
(Forrás: Agrárminisztérium)
Natúrpark
A natúrpark az ország jellegzetes természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag területein, helyi
közösségek által létrehozott tájszintű együttműködés, melynek célja a természeti és kulturális örökség
megőrzése, bemutatása és a vidék fejlődését elősegítő hasznosítása.
Koppányvölgy Natúrpark
Magyarország nyolcadik natúrparkját 2014. szeptemberében avatták fel. A több mint 16.000 hektáros terület a
Koppány-patak völgyében fekvő települések összefogásának eredményeként alakult meg. (Fiad, Kisbárapáti,
Bonnya, Somogyacsa, Somogydöröcske, Miklósi, Kára, Szorosad, valamint Tolna megyéből Koppányszántó)
A térségben a falvak hátrányos gazdasági helyzete azt is eredményezte, hogy jelentős táji, természeti és épített
helyi örökség maradt fenn. Ilyenek az erdővel borított dombok, a Koppány-patak völgyében található mocsaras
rétek, amelyek számos ritka állat- és növényfajnak adnak otthont. Sok egyedi tájérték is fellelhető (útmenti
keresztek, fasorok, gazdálkodási emlékek).
A falvak helyi épített öröksége kiemelkedő: fogyó népességű aprófalvainak régi parasztházai, gazdasági épületei,
templomai, szakrális építményei és több helyen a faluképek, településszerkezetek is viszonylagos épségben
maradtak fenn. A látnivalókat kijelölt, pihenőkkel és kilátókkal ellátott, közel 100 kilométer hosszúságú
túraútvonal-rendszer (Koppányvölgyi túraút) köti össze, amely gyalogosan, kerékpárral és lóval is bejárható.
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3.2

A táj jellemzői (tájszerkezet, tájhasználat, tájjelleg, tájkép), tájvédelem

A táj olyan kifejezés, amelyet a hétköznapi életben és a különféle szakterületeken, diszciplínákban,
tudományágakban (tájépítészet, földrajz, agrárium, erdészet, botanika, ökológia, néprajz, művészettörténet)
egyaránt gyakran használunk, mégis eltérő értelmezései léteznek.
Tájépítészeti értelmezésben: „A táj emberesített bioszféra, kultivált természet, a természet és a társadalom
kölcsönhatásainak az anyagi világban tárgyiasult története, vizuális-esztétikai értékek hordozója. Röviden
kifejezve, a táj kultivált természet.” (Csemez Attila és Mőcsényi Mihály 1999)
A fenti fogalom-meghatározás szerint tehát a természet és a társadalom egységet képez, a táj tükrözi a
természeti adottságokat és a társadalmi és gazdasági viszonyokat egyaránt. A társadalom (ember) nélkül nincs
táj.
Magyarországon az első hivatalosan, jogszabályban megjelent tájfogalmat az 1996. évi LIII. törvény (a
természetvédelemről) tartalmazza, eszerint: „A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és
sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra
jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember által
létrehozott) környezeti elemek.” (Ugyanezt a táj meghatározást tartalmazza az MSZ 20372:2004
Természetvédelem. Tájak esztétikai minősítése szabvány is.)
Az Európai Táj Egyezmény, mint hazánkban is elfogadott nemzetközi dokumentum (2008 óta), a táj és a hozzá
kapcsolódó fogalmak tekintetében alapvető kiindulópontnak tekinthető. Az egyezményben igen fontos az, hogy
konszenzusos módon deklarál és értelmez szakterületi fogalmakat, rögtön az elején magát a tájat (1. cikk a) pont):
„Táj az ember által érzékelt terület, amelynek jellege természeti tényezők és/vagy emberi tevékenységek hatása
és kölcsönhatása eredményeként alakult ki.”
Fontos, hogy a fenti, viszonylag rövid, leegyszerűsítettnek is mondható megfogalmazás összhangban van a
természetvédelmi törvény táj definíciójával és lényegében a korábbi tájépítész és földrajzos meghatározásokkal
is.
Somogy megye tájainak fejlődéstörténete
A tájak – környezeti és természeti szempontból fontos – jellemzőit a földtörténeti folyamatok alakították ki.
Somogyban az elmúlt 2-3 millió év történései meghatározók. Ekkor történtek a domborzatot alapvetően
meghatározó kiemelkedések és süllyedések: a Balaton-medence, valamint a Felső-Kapos–Kalocsai-árok
létrejötte, és nagyrészt ennek következtében a Kapos és a Zala folyásának kialakulása.
A somogyi táj arculatát, a dombokat és más térszínformákat döntően a vízfolyások alakították ki (bevágódás,
hordalék stb.). A vízfolyások kialakulását, lefutását ugyanakkor nagymértékben meghatározták az említett nagy
földtani folyamatok. Az egyes kistájakon további kisebb léptékű események (süllyedések, kiemelkedések stb.) is
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szerepet játszottak. A vízfolyások mellett a felszínképződést számos tényező alakítja, ezek közül ki kell emelni a
szél hatását. Somogyban ennek eredményeként jött létre – a terület nagy részét borító – lösztakaró, illetve
homokréteg.
Somogy megyét érintő tájtípusok
A magyarországi tájtípusok négy nagyobb csoportba sorolhatók, melyeken belül 14 tájtípus különíthető el. A
lehatárolás alapvető rendező elve a domborzati jelleg, ami kiegészítésre került egyéb tényezőkkel (kőzet, talaj,
éghajlat, vízföldrajz, növényzet) és a földhasznosítás jellemzőivel. Somogyban a 14 tájtípusból 7 található meg.
Somogy megye területe nagyrészt a Dunántúli-dombság színes, változatos táj-együttesének része, a Balatontól
délre, a Dráváig húzódik. Természetes határai nyugaton a Zalai-dombvidék, keleten a Mezőföld és a TolnaBaranyai-dombvidék. A változatos arculatú tájegyüttesben a heterogén tájelemek egymásba fonódása jellemző.
Somogy megye tájtípusai:
Mérsékelten kontinentális síkságok, uralkodóan mezőgazdaságilag hasznosított tájtípusok
•

Ártéri síkság, művelt mezőséggel, vízhatású réti és mezőségi talajon

•

Löszös hordalékkúp síkságok, művelt mezőséggel, mezőségi talajon

•

Futóhomokos, buckás hordalékkúp-síkságok, művelt mezőséggel, erdőfoltokkal

•

medenceperemi kavicsos, löszös-homokos magasabb hordalékkúp síkságok, sűrű vízhálózattal,
tölgyesekkel, művelt mezőséggel, mezőségi és erdőtalajon

Eróziós dombságok, uralkodóan mező-, illetve erdőgazdasági – lokálisan ipari – jellegű tájtípusok
•

Eróziós és deráziós völgyekkel tagolt hegylábfelszínek és dombságok, szőlő-gyümölcsös ill. cserestölgyerdő-mozaikos kultúrsztyepp, mély talajvízállással (a Dunántúli-dombságon mérsékelten meleg és
száraz szubmediterrán, éghajlati hatás alatt)

•

Eróziós és deráziós völgyekkel tagolt önálló dombságok, többnyire mély talajvizű kultúrmezőség,
szőlőkkel, el

egyes erdők jelentősebb maradványaival

Sajátos tájtípus
•

Tavi-tókörnyéki típus, gyakorlatilag a Balaton meder és közvetlen környezete.

Somogy megye tájainak hierarchikus rendszere a kistájkataszter alapján
A kataszter a magyarországi tájakat méreteik, valamint hasonlóságuk és eltérésük foka alapján alá-fölérendelt
rendszerbe, hierarchiába foglalja (kistáj – középtáj - nagytáj). A tájbeosztás 6 nagytájat, 33 középtájat és 230
kistájat különít el.
Somogy megyének gyakorlatilag szinte teljes területe a Dunántúli dombság nagytájba tartozik.
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7. ábra. Somogy megye tájai
(Forrás: Magyarország kistájainak katasztere, Ingatlannyílvántartási adatbázis)

A Dunántúli-dombság tájtípusai
•

Futóhomokos hordalékkúp síkságok
‒

•

Ártéri síkságok
‒

•

Ny- és K-Belső-Somogy

Kis-Balaton, Nagyberek, Közép-Dráva-völgy

Önálló dombságok
‒

Marcali-hát, Külső-Somogy, Zselic

Belső-Somogy
Szubmediterrán és szubatlanti éghajlati hatás alatt álló, szélfújta homokkal fedett, uralkodóan mezőgazdasági
hasznosítású, hullámos síksági tájtípus. Ez a Nagyberektől, illetve a Kis- Balatontól délre két széles pásztában a
Dráváig húzódik. Belső-Somogy nagy kiterjedésű tájegység a megyében (3000 km2, a megye területének 50%-a),
átlagos magassága 173,2 méter. A tagolatlanabb felszínű belső-somogyi homokvilágot a környezete fölé 30-40
m-re kiemelkedő, lösszel borított Marcali-hát osztja ketté. A síkság folyóvízi hordalékból épül fel, amelynek
felszínén futóhomok formák találhatók. Talajtípus szerint döntő részben barna erdőtalaj borítja.
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Kis-Balaton
Kis-Balaton-medence a megye északnyugati részén terül el. Ez a térség még a történelmi időkben is szerves része
volt a Balatonnak, csupán a vízrendezési munkálatok (a Zala gátak közé szorítása) után lett beszorítva a vízi világ
a jelenlegi területre. Az egykori természetes állapotok részbeni rekonstrukcióját – a Kis-Balaton
derítőmedenceként való visszaállítását – a Keszthelyi-öböl eliszapolódása, valamint a Zalának a Balaton
vízminőségét hátrányosan befolyásoló hatása tette szükségessé.
Nagyberek, Somogyi parti sík
A Nagyberek 141 km2--nyi területe a Balaton egykori öblözete, amely a belső-somogyi hordalékkúpba 20-30 kmre is benyúlik. A Pannon-tó miocén agyagos-iszapos-homokos üledékeiből a Balaton áramlásai és
hullámtevékenysége turzásgátakat épített, mely később elzárta a Nagyberket a nyíltvíztől és hosszúidőn át pangó
vizes állapot vált a jellemzővé. Tőzeg, lápi mész, lápi és réti talajok képződtek ennek következtében. A lecsapolási
munkák a későbbikben ezt a területet is érintették. A Somogyi parti sík a Balaton déli partját 2-4 km szélességben
követi. A meridionális hátak tóig kifutó elvégződései tavi abrázióval alámosott meredek partfalak, míg a hátközi
völgyek tölcsérszerű öblözetekként érik el a Balaton partvonalát.
Közép-Dráva- völgy
A Közép-Dráva-völgy kistáj egy néhány km szélességű sáv, amely Őrtilostól Drávatamásiig 60-70 km hosszúságban
nyúlik el. Jórészt alacsony- és magas ártéri szintekre, Dráva-morotvákra, elhagyott medrekre tagolódó alluviális
felszín az erősen meanderező folyó bal partján.
A Dráva menti-síkság az elmúlt több millió éves időszak során végig süllyedő, így hordalék-képződéses térséget
képezett. Az idősebb teraszok a hordalék alá kerültek, és csak Csurgótól fölfelé, a Mura-torkolatig találhatók meg
a felszínen.
Északkeletről rövid szakaszon a Kelet-Zalai-dombság löszös pereme, majd Csurgótól délkeletre Nyugat- és KeletBelső-Somogy szélfújta homokkal fedett hordalékkúpjának 10-20 m-es alámosott pereme szegélyezi. A
magaspart általában 10-20 m magasságú, de egyes szakaszokon (pl. Berzence és Bélavár között) 30 m
viszonylagos magasságot is elér.
A síkságon belül viszont csupán néhány méteres szintkülönbségek jelentkeznek. A part meredeksége az alámosás
függvénye. Ahol régóta nem jár már a Dráva, ott kevésbé meredek, mint ott, ahol most is alámossa.
Marcali-hát
A Marcali-hát Balatonberénytől indul, és déli irányban 10 km széles, 50 km hosszú vonulat formájában
fokozatosan ellaposodva nyúlik le. Barna erdőtalajjal tagolt löszös takaró borítja, amelyen erdőkkel és
löszlepusztulási formákkal tarkított, szép ligetes táj található. A nyugati és keleti peremeken négy egymás fölötti
szintben domblábi teraszok alakultak ki, amelyek száma dél felé haladva – a hátság ereszkedésével – csökken,
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végül a környező homokos hordalékkúp felszínbe simulnak. A Marcali-hátat két oldalról folyóvízi tevékenység
eredményeként kialakult, futóhomokkal fedett hordalékkúp kíséri a Kis-Balatontól, illetve a Nagyberektől a
Dráva-völgyig. Ez utóbbi uralkodóan futóhomokos, szélbarázdákkal, maradék gerincekkel tagolt felszínén a
peremeken, illetve délen löszfoltok is találhatók. A Kis-Balatontól délre húzódó sávban a viszonylag kismérvű
jelenkori homokmozgás a nyugati fekvésből adódó több csapadékkal, az ennek révén kialakult természetes
növénytakaró (gyöngyvirágos és gyertyános tölgyek) és talaj (kovárványos barna erdőtalaj) hatásával
magyarázható.
Külső-Somogy
Külső-Somogy mintegy 2750 km2 területű, átlagos magassága 186 méter. Területének nagyobbik része 200-300
m magasságra kiemelkedett, völgyekkel tagolt dombsági felszín, somogyiasan szólva „hegyvidék”. Legmagasabb
pontja a Kőröshegy melletti Gyugy-hát (311,5 méter), amely egyben a megye legmagasabb pontja.
Szubatlanti, illetve mérsékelten kontinentális hatás alatt álló erdő- és mezőgazdasági hasznosítású dombsági
tájtípusba tartoznak a középtáj 60 %-át kitevő, hullámos hátakból álló lösszel fedett térszínek.
Külső-Somogy keleti felében a nyugat-keleti irányú fővölgyek által határolt táblarögök billentek meg észak-déli
irányba. Ennek megfelelően a völgyek közötti hátak északi lejtői rövidek és meredekek, a déliek viszont hosszan
elnyúló lankát képeznek. Jellemzőek az észak-déli irányú vízfolyások (a fordított irányúak rövidek), és a hátak
gerincmagassága dél felé haladva – a vízfolyással együtt – egyre alacsonyabb.
Belső-Somogyhoz viszonyítva Külső-Somogy kistájai magasabb dombsági felszínek völgyekkel viszonylag
alaposan tagolt egységeiként határozhatók meg. Nyugat-Külső-Somogyot a meridionális futású Osztopáni-völgy
választja el a belső-somogyi hordalékkúp-síkságtól. Területe észak-déli irányban húzódó hátak és köztes völgyek
rendszereként írható le. Északon meredek völgyekkel jobban tagolt, a Balaton mentén magaspartokkal
szegélyezett térségek, míg délen kiszélesedő tetőszintek a jellemzőek. Kelet-Külső-Somogy a délnyugatészakkelet irányban húzódó, egymás mögött sorakozó dombhátakból és a Balatonnal párhuzamosan futó völgyek
sorozatából álló földrajzi egység Somogy megye északkeleti részén. A Jaba, Koppány és Kis-Koppány folyókkal
tagolt aszimmetrikus dombhátak észak felé meredek, instabil peremekkel szakadnak le völgyekre.
A Kapos völgyéig lenyúló kistáj Dél-Külső-Somogy, ahol a lösz vastagsága már a 20 métert is meghaladhatja.
Felszínalaktanát tekintve a korábbiakkal ellentétben egyhangúbb, tágasabb lapos völgyekkel és viszonylag sík,
platójellegű löszhátakkal rendelkező, enyhén dél-délkelet felé lejtő kistájról van szó.
A Baranyai-dombság (Zselic)
Somogy megye területét a Baranyai-dombságból a Zselic érinti, amely két dombsági tájtípust is megjelenít. ÉszakZselicre a kevert erdőmaradványos barnaföldes típus a jellemző, Dél-Zselicre pedig az agyagbemosódásos
erdőtalaj. Összefoglalóan erősen, kisebb részben közepesen tagolt, mérsékelten szubmediterrán hatás alatt álló,
erdő- és mezőgazdasági hasznosítású dombvidék.
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A megye tájképi jellemzői
Az MSZ 20372 szabvány fogalom-meghatározása szerint a tájkép „a látóhatár vizuálisan érzékelhető élő élettelen
tájalkotó elemek vonalakkal, formákkal, textúrákkal (mintázatokkal) és színekkel jellemzett együttese”.
A tájkép szorosan összefügg a tájjelleg (melynek szinonimája a tájkarakter) fogalommal, ez utóbbi
meghatározását is tartalmazza a szabvány, miszerint ez „a természetes és művi (mesterséges) tájalkotó elemek
aránya ás térbeli elhelyezkedése”. Ezt a fogalmat a szabványnál kicsit mélyebben értelmezve írja le a 218/2009.
(X. 6.) Korm. rendelet: „A természeti és antropogén tájalkotó tényezők együtthatásából kialakuló, adott
tájrészletre jellemző mintázat vagy rendszer, amely egy tájat más tájrészletektől megkülönböztethetővé tesz.”
Egyszerűsítve mondható, hogy a tájkép tulajdonképpen a tájkarakter (tájjelleg) látványbeli megjelenési formája,
vizuális leképződése.
A területrendezési tervekben, így a megyei tervben is a tájképvédelem fogalma, használata a 2003-ban elfogadott
OTrT törvény óta érvényesül.
Az OTrT 2008-as módosítása előírta, hogy a tájképvédelmi területek övezetét országos és térségi bontásban is
ábrázolni szükséges. Somogy megye 2011-ben jóváhagyott területrendezési terve ennek megfelelően
tartalmazza mind az országos övezet pontosított (már nem közigazgatási határokat követő) lehatárolását, mind
a megyei (térségi) jelentőségű övezetet. Az országos övezet pontosított területének és a megyei övezet
kijelölésének meghatározása során kiemelt szempont volt az országos ökológiai hálózat övezeteivel, védett
természeti területekkel (köztük a helyi védettekkel is), Natura 2000 területekkel való érintettség, továbbá a
történeti hagyományokon alapuló somogyi tájra jellemző mozaikos tájszerkezet, tájjelleg figyelembevétele.
A települések és a táj harmonikus egységének megőrzése, a tájképi értékek halmozott jelenléte, a természeti
értékekben való gazdagság és természetvédelmi érzékenység figyelembevételével tájképi szempontból
kiemelten érzékeny a Balaton térsége, Somogy megye területének dombvidéki erdős térségei, a Dráva mente.
2015 óta - az OTrT törvény alapján - már csak egyféle tájképvédelmi övezet van, amelyet „tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete”-nek nevez a jogszabály, amely előírja, hogy ennek „területét
a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja”, továbbá
azt is, hogy az övezet „pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit,
valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.”

3.3

Termőföld- és talajvédelem

A termőföld és a talaj védelmének áttekintését a 4.3 sz. mezőgazdasági fejezet tartalmazza.

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

51

3.4

Vízvédelem (felszíni és felszín alatti vízkészletek, vízminőség, vízellátás,
szennyvízkezelés)

Vízgazdálkodás
A vízgazdálkodás fogalma a vizek hasznosítását, hasznosítási lehetőségeinek megőrzését, a vizek kártételei elleni
védelmet és védekezést (azaz vízkárelhárítást) jelenti. Az utóbbi években a vízgazdálkodási feladatok növekedtek.
Az ivóvíz biztosítása egyre nehezebb. Az ivóvíz bázisok védelme egyre komplexebb feladatokkal teljesíthető. A
klímaváltozás okozta szélsőséges csapadékesemények kezelése, a felszíni vizek rendezése is egyre igényesebb
vízgazdálkodási feladat. A munkarész készítésénél figyelembe vettük a 2016. március 9-én elfogadott „Vízgyűjtőgazdálkodási terv” felülvizsgálati dokumentációt, amely a felszín feletti és felszín alatti víztestek jó állapotba
helyezését szeretné elérni. Felszíni vizek esetén a cél általában a jó ökológiai, és a jó kémiai állapot elérése. A jó
ökológiai állapot jelentése, hogy az emberi hatások nem zavarják a természetes élőhelyek működését, a jó kémiai
állapot jelentése, hogy a szennyezőanyagok koncentrációja nem haladja meg az ökológiai szempontok szerint
megállapított határértékeket. Felszín alatti vizek esetén a jó mennyiségi állapot és jó kémiai állapot elérése a cél.
A jó mennyiségi állapot jelentése, hogy a felszín alatti vízkészletek hasznosítása nem okoz tartós
vízszintsüllyedést, sem a felszín alatti vizektől függő vizes élőhelyek károsodását, a jó kémiai állapot pedig azt
jelenti, hogy ha szennyezések elő is fordulnak, azok nem veszélyeztetnek ivóvízkivételt, egyéb vízhasználatokat,
illetve felszín alatti vizektől függő vízfolyásokat és szárazföldi ökoszisztémákat. A felszíni és felszín alatti vizek jó
állapotának elérésére az Európai Unió határidőt is kijelölt, ezt az ország csak később tudja teljesíteni. A teljes
országra vonatkozó Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv (továbbiakban: VGT) megalapozásához az egyes
területileg érintett vízügyi igazgatóságok elkészítették a vízgyűjtő-gazdálkodási alegységek vizsgálatát és
felmérését 2009. szeptemberig.
Somogy megye területét érintő vízgazdálkodási alegységek (vízgyűjtők): 1-11 Sió (csak kis részben), 1-12 Kapos,
3-2 Rinya- mente, 3-3 Fekete-víz (csak kis részben), 4-1 Zala (csak kis részben) 4-2 Balaton közvetlen.
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8. ábra. Somogy megyét érintő vízgazdálkodási alegységek
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)

Az Európai Unió Víz Keretirányelve (VKI), illetve a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004
(VII.21.) Kormányrendeletben meghatározott határidőre elkészült Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve
(VGT), majd annak már a felülvizsgálata is. A terv részletesen tartalmazza az egyes víztestek esetén a
meghatározott elérendő környezeti célokat (jó állapot elérésének idejét), a szükséges intézkedéseket, a cél
elérésének várható idejét. A fő cél, hogy a víz állapota nem romolhat.
A felszíni víztestek (vízfolyások és állóvizek) jelentős részénél beavatkozásokra van szükség a jó ökológiai állapot
elérése érdekében. A védett közegben elhelyezkedő felszín alatti víztestek közül egyedül a Rinya-mentén lévő
víztest esetén jelent gondot a diffúz nitrát szennyezés, egyébként a jó állapot elérhető mindegyik víztest
esetében. A víztestek ökológiai és kémiai minősítését, a környezeti célkitűzéseket, a teljesítési határidőket és a
közcélú vízbázisokat a VGT 2015. évi felülvizsgálatának függeléke tartalmazza.
A területrendezési terv meghatározza az ún. vízgazdálkodási térséget. Az alábbi táblázatban felsorolt felszíni
víztesteket a területrendezési terv vízgazdálkodási térsége tartalmazza. Az adatok a teljes vízgyűjtőkre
vonatkoznak, melyek magukban foglalják a környező megyék egyes területeit is.
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Víztestek típusa

Víztestek
száma

Jelenlegi jó
Jó állapot/potenciál elérése
állapot/potenciál
2015
2021
2027
fenntartása

Enyhébb
célkitűzés

3-2 Rinya-mente
Vízfolyás
Állóvizek
Felszíni alatti
vizek

25
4

0
0

0
0

3
3

21
1

1
0

6

5

0

0

1

0

4-2 Balaton közvetlen környéke
Vízfolyás
Állóvizek
Felszíni alatti
vizek
1-12 Kapos

38
4

1
1

2
0

9
0

26
3

0
0

11

7

0

0

4

0

Vízfolyás
Állóvizek
Felszíni alatti
vizek

37
2

0
0

0
0

4
1

31
0

2
1

6

5

0

1

0

0

10. táblázat. Jó állapot elérésének ideje a megyét nagy területen érintő vízgyűjtő alegységeken
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)
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9. ábra. Országos vízminőségvédelmi terület övezete
(Forrás: Szolgáltatói adatok alapján saját szerkesztés)

A vizek védelméhez kapcsolódó területrendezési korlátozásokat a vízminőség-védelmi területek övezete
határozza meg. Az övezet országos övezet, lehatárolását az OTrT tartalmazza.
Felszín alatti vízkészletek
Felszín alatti vízkészlet alatt a talajvizet, rétegvizet, rétegvízen belül hévizet, gyógyvizet és ásványvizet értjük. A
felszín alatti vizek érzékenységét a vízzáró réteg hiánya vagy a termelő kutak kis mélysége határozza meg. A
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997.
(VII.18.) Korm. rendelet határozta meg e vízbázisok biztonságba helyezésének folyamatát. A rendelet 50 főnél
több személyt ellátó közcélú üzemelő vagy távlati vízbázisok esetében kötelezően előírja védőidom, védőterület,
védősáv kijelölését. A védőterületek kijelölésénél az 50 éves elérési idő a mérvadó, ezen belül viszont különböző
védőzónákat, védőterületeket kell kijelölni, amelyeknek eltérő a védelmi funkciója.
Az elmúlt időszakban több diagnosztikai vizsgálat fejeződött be, ennek megfelelően a korábban becsült
védőidomok kiterjedését pontosították. Ennek köszönhető az is, hogy a vízminőség-védelmi területek
övezetének mérete lecsökkent és kevesebb települést érint.
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Minősítések

A célkitűzések elérése
Környezeti
célkitűzések

Mennyiségi
állapot

Kémiai
állapot

jó

jó

jó

jó

Dráva-völgy Barcs alatt

jó

jó

a jó állapot
fenntartandó

Balaton déli vízgyűjtő

jó

jó

a jó állapot
fenntartandó

Délnyugat-Dunántúl

jó

jó

a jó állapot
fenntartandó

Rinya-mente –
vízgyűjtő

jó

gyenge, oka:
diffúz, NO3

a jó állapot elérhető

Dráva-völgy Barcs
felett

jó

jó

a jó állapot
fenntartandó

Dráva-völgy Barcs alatt

jó

jó

Balaton déli vízgyűjtő

jó

jó

Balaton a Berekkel

jó

jó

Víztest neve
Rinya-mente –
vízgyűjtő
Dráva-völgy Barcs
felett

Mennyiségi
állapot

Kémiai
állapot

a jó állapot
fenntartandó
a jó állapot
fenntartandó

2027+

a jó állapot
fenntartandó
a jó állapot
fenntartandó
a jó állapot
fenntartandó

11. táblázat. Somogy megyében található felszín alatti víztestek állapota és környezeti célkitűzése
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)
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Termálvizek, gyógyvizek, ásványvizek
Hévíz (termálvíz) az a rétegvíz, melynek hőmérséklete minimum 30 °C. Magyarországon és így a megyében a
kedvező geológiai adottságok miatt sok termálkút található. E termál kutak többsége a szénhidrogén
nyersanyagok utáni kutatások próbafúrásai során „keletkeztek”. Egyes kutakra termálfürdők települtek. A
geotermikus hő túl sűrű „megcsapolása” az energiahatékonyságot csökkentheti, ezért a nagyobb léptékű
hasznosításra irányuló elképzeléseket térségi szinten össze kell hangolni.

10. ábra. Somogy megyében található termálvíz források
(Forrás: Magyarország geotermikus felmérése - 2016)

Az ásványvíz szigorú vízminőségi kategóriának megfelelő ivóvíz, a vízminőségi határértékeket kormányrendelet
határozza meg. Országszerte ismert ásványvizet termelnek ki Fonyódon (Fonyódi), illetve Somogyváron (Fonte
Verde). Gyógyvízzé akkor minősíthető az ásványvízkút, ha azt az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az elvégzett
vizsgálatok alapján annak ítéli meg. Több kút vizét nyilvánítottak gyógyvízzé a megyében, melyekre gyógyfürdők
települtek. Gyógyfürdő található pl. Marcaliban, Nagyatádon és Igalon.
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Vízkárelhárítás, árvízvédelem
A klímaváltozás hatására előforduló szélsőséges csapadékesemények zavarmentes elvezetése egyre nehezebb
feladat. A területrendezési tervben a nagyvízi meder területét a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult
legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöli ki. Az utóbbi években lefutó árhullámok túllépték a korábbi
árhullámok mértékét és az általuk okozott károk a mértékadó árvízszintek felülvizsgálatát tették szükségessé. A
felülvizsgálat eredményeként született a 83/2014 (III.14.) kormányrendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok,
valamint a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint a
folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról. A
rendelet előírásainak megfelelően a vízügyi kezelői feladatokat ellátó vízügyi igazgatóságok elkészítették a
nagyvízi mederkezelési tervet. Felülvizsgálták a mértékadó árvízszintet rögzítő rendeletet és az új mértékadó
árvízszinteket rögzítő rendelet 74/2014 (XII.23.) BM rendeletként jelent meg. A nagyvízi mederkezelési terv az
árvízi veszélyeztetés mértéke alapján a vízfolyás mentén veszélyeztetési zónákat, levezető sávokat határozott
meg. A levezető sávok a nagyvízi meder azon részei, amelyek az árvíz, az árhullámok és a jég elvezetésében részt
vesznek. Az elsődleges levezető sáv a nagyvízi meder azon része, ahol az árvízi vízhozamok, az árhullámok és a
jég a legkedvezőbb áramlási viszonyok mellett zavarmentesen le tud vonulni. A másodlagos levezető sáv is részt
vesz az árvizek, árhullámok levezetésében, de területét csak a nagyobb árhullámok érintik. Az átmeneti levezető
sáv az árvizek nagyobb árhullámai által időszakosan elöntött területrész, az áramlási holttér, ahol nincs áramlás,
de mint tározó térfogat szerepe van az árvizek levonulásában. A rendelet 3. Melléklete rögzíti, hogy mely
levezetési sávban, zónában milyen építési tevékenység végezhető. Az elkészült nagyvízi mederkezelési tervet, a
vízügyi ágazat elfogadta, de társadalmi elfogadása nem történt meg. A tervkészítések során figyelembe kell venni
a mederkezelési terv azon előírásait, amelyek kártalanítási követelmény nélkül végrehajthatók.
A vízfolyások mederben tartását az elsőrendű védvonal biztosítja. Az elsőrendű védvonal és a meder közötti
terület a hullámtér. A védvonal mentett oldalán árvízi veszélyeztetéssel nem kell számolni. A védvonal lehet
mesterséges védmű, vagy a víz természetes magaslatig kiterjedő vonala. Ott, ahol nem kellő magasságú a
védőgát, a nagyvízi meder a folyóvölgynek természetes magaslatokkal határolt területéig is kijelölésre kerülhet.
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11. ábra. Nagyvízi meder területe
(Forrás: Vízügyi Igazgatóságok adatszolgáltatása)
Somogy megyében nagyvízi meder terület a Dráva mentén van kijelölve. A megye legjelentősebb folyója a Dráva
(és rövid szakaszon a Mura), melynek szabályozása a többi magyarországi folyó szabályozásával egyidőben indult
meg a XIX. sz. közepén (legfőképpen kanyarulat átvágások). Trianoni határmódosítás után a szabályozási
munkálatokat a szomszéd országgal közösen végezte el Magyarország. A szabályozás alapelve, hogy a határtól
függetlenül a folyó bal partján a magyar, a jobb parton a horvát fél végzi. A szabályozások több célt szolgálnak:
egyrészt a part védelmét, az árvizek és a jég zavartalan levonulását, másrészt a hajóút hajózhatóságát biztosítják.
A Duna-Dráva Nemzeti Park megalakulásával az 1990-es évek elejétől a klasszikus folyószabályozási munkák a
magyar fél oldaláról erőteljesen visszaszorultak. Jelenleg a magyar oldalon az Őrtilos-Barcs közötti szakaszon
nincs töltés, a part természetes képződményként magasodik a folyó fölé. Itt a horvát területeket veszélyezteti
inkább, ezért a jobb oldalon van csak kiépítve a töltés. A bal parton Barcs alatt Tótújfalunál (142 fkm) kezdődik a
magyar töltésrendszer és Matty térségéig tart, ahol kilép a folyó országunkból. A ma is hatályos 10/1997 (VII. 17.)
KHVM rendelet melléklete szerint a megyét egyedül a drávasztárai árvízvédelmi szakasz érinti, mint elsőrendű
árvízvédelmi fővonal, melyet a megyei térségi szerkezeti terven is ábrázolni kell a helybiztosítás érdekében.
A nagyvízi mederkezelési tervvel nem érintett vízfolyásoknál is gondot okoz a nagyobb csapadékok levezetése. A
vízfolyások mederben tartását tavak, záportározók létesítésével lehet biztosítani. Az árvízvédelem szempontjából
kiemelendő, hogy a Kapos árhullámainak csökkentése érdekében árvízcsúcs-csökkentő tározók épültek a
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Deseda- patak, valamint a Hársasberki-patak mentén. A Koppányon és a Kaposon amúgy a medrek folyamatos
karbantartásával tartják fenn a megfelelő lefolyási viszonyokat. A Rinya vízrendszerén a rendezés 1958-ban indult
meg, több ágán jó karba helyezést végeztek, a Taranyi-Rinyán pedig szintén árvízcsúcs csökkentő tározó épült
1971-ben Háromfa térségében. Ezekkel a beavatkozásokkal a kárt okozó elöntések jelentősen csökkentek.
Belvízvédelem
A belvíz-„veszélyeztetettség” mértékét a Pálfai féle térkép jelöli, mely több természeti tényező figyelembe
vételével készült és négy kategóriát különböztet meg.
I. belvízzel nem, vagy alig veszélyeztetett terület
II. belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület
III. belvízzel közepesen veszélyeztetett terület
IV. belvízzel erősen veszélyeztetett terület
A négy kategória alapján kijelölte a belvízzel veszélyeztetett területeket, amelyek közül területhasznosítást
befolyásoló hatása csak a közepesen és erősen veszélyeztetett területnek van.

12. ábra. Somogy megye területét érintő bevíz „veszélyeztetettségi” területek.
(Forrás: Pálfai-féle belvíz „veszélyeztetettségi” térkép)
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A megye domborzati adottságaiból következően nem található olyan térségi jelentőségű terület, ahol a belvízveszélyeztetettség miatt jelentős, területrendezési szempontú beavatkozásra lenne szükség. A Pálfai féle térkép
szerint a megye jelentős része a belvízzel nem veszélyeztetett kategóriába tartozik, elenyésző része
(Balatonboglár és Balatonlelle, valamint a Dráva mentén Somogyudvarhely és Barcs között) belvízzel alig
veszélyeztetett. A Dráva menti területeken foltokban belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területek is
találhatók.
Ha előfordul is mélyfekvésű, tartósabb vízállásos, vagy mérsékelten veszélyeztetett belvizes terület, a vizek teljes
mértékű elvezetése nem csupán önmagában költséges, de a vízhiány kompenzálhatóságának elveszítését is
jelenti. A túlzott vízelvezetés további következményeként a talajvíz szintje is mélyebbre kerül, mellyel azonban a
magasabban fekvő területek termékenysége is veszélybe kerül. Racionális és költséghatékony megoldásként
megfontolandó a tájhasználat megváltoztatása. Azokon a területeken, ahol a mezőgazdasági termelés jellemző
és a vízvisszatartás prioritást élvez, komplex, a vízgazdálkodást, a természet- és környezetvédelmet, valamint a
jövedelemtermelést egységnek tekintő tájgazdálkodás indokolt.
Vízi közművek
A vízi közművek üzemeltetését, fenntartását érintő 2011. évi CCIX. számú törvény alapvető szervezeti
átszervezést igényelt. Ez jelentős változást okozott a vízi közmű infrastruktúra ellátásban. A törvény alapján
fuzionálásra kényszerítették a kisebb szolgáltatókat, ezzel a helyi szolgáltatók szerepét regionális szolgáltatók
vették át.
Somogy megye, döntő hányadán a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt (DRV Zrt) biztosítja a vízi közmű ellátást.
Néhány nyugati településnél a Dél-Zalai Vízmű Zrt is részt vesz a szolgáltatásban. Kaposvár és térségének víziközmű szolgáltatója a KAVÍZ Kft. Általánosan ugyanaz a szolgáltató biztosítja a közüzemű vízellátást, mint a
szennyvízelvezetést, de vannak ettől a gyakorlattól eltérő települések is.
A vízi közmű ellátás fenntartását a térség természeti adottságaként rendelkezésre álló vízkészlete teszi
kedvezővé. Az érintett térség hidrogeológiai adottságai, a felszín alatti vizek, a talajvizek, a rétegvizek, a karszt
vizek és a felszíni vizekben való gazdagság, amely a vízbeszerzés lehetőségét kínálja. Geológiai adottsága azonban
egyben az érzékenysége is. A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint több település felszín alatti vízminőség
védelmi területen fekszik, döntő hányaduk azon belül is fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi kategóriába tartozik. A felszíni és felszín alatti vizek védelme igényes vízi-közmű ellátás
kialakítását teszi szükségessé.
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13. ábra. Vízminőségvédelmi területek
(Forrás: 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet)
Ivóvízellátás
A vízellátás az elmúlt évtizedekben megvalósított fejlesztések eredményeként teljes körűnek nevezhető.
Valamennyi településen kiépült a vezetékes ivóvíz ellátás. Az átlagos vezetékes ivóvíz bekötöttség a
rendelkezésre álló legutolsó, 2016-os statisztikai adatok alapján, 93,68 % feletti. Mindössze négy település
ellátottsága nem éri el a 60 %-ot (Hács 56,38 %, Gugy 56,12 %, Visnye 44,56 % és Rinyaszentkirály 51,32 %).
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14. ábra. Közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
(Forrás: 2016. évi KSH adatok)
A vízigények kielégítése részben felszíni, részben felszín alatti vízkészletekből történik. Somogy megye Balaton
üdülőkörzetére eső területének vízellátása 2 nagy regionális rendszeren át megoldott.
1.

Dél-kelet Balatoni Regionális Vízmű

Balatonkenesétől Balatonöszödig húzódó területet foglalja magába, 26 települést lát el. Nagyrészt felszíni
vízbázisok látják el a rendszert.
a.

Siófok, Balatonkenese, Balatonöszöd, melyek közül Siófok állandó üzemben, a két utóbbi
felszíni vízmű pedig nyári üzemben működik.

b.

Ádánd kutak

(2013 évi adatok alapján a kutakból származik a felhasználásra kerülő vízmennyiség 1%- a, 76 %-át adja a
Siófoki felszíni tisztító mű, 23%-ot pedig a két nyári üzemben működő felszíni tisztító mű.)
2.

Nyugat Balatoni Regionális Vízmű

Balatonszepezdtől Keszthelyen át Balatonőszödig 36 települést lát el. Vízbázisai:
a.

Az ÉKBRV-hez hasonlóan helyi karszt vízbázisok,

b.

Felszíni víztisztító mű a Balatonra települve Fonyódnál, valamint a Nyirádi vízbázisból átvett víz.

(A 2013 évi vízfelhasználás alapján az arányok itt a következők: 9% helyi vízbázis, 3% felszíni és 88% a nyirádi
víz felhasználása)
A megye további településeinek vízellátását a KAVÍZ Kft. és Dél-Zalai Vízmű Zrt biztosítja, az általuk biztosított
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vízellátás vízbázisa a felszín alatti vízkészlet, amelyből a kutakkal kitermelt víz részben helyi hasznosítású, részben
kistérségi, vagy nagy regionális rendszerű hálózattal juttatja el az egyes településekhez. A vízkészletek
vízminőségét korábban több kifogás érte, az elmúlt években sokat áldoztak az ivóvíz minőség javítására.
Az elmúlt időben a közcsatornás szennyvízelvezetés hiánya miatt, a jellemzően talajba szikkasztott szennyvíz
okozta szennyezés ellen a sérülékeny vízbázisok védelme nem volt biztosított, így több helyi vízbázis is
elszennyeződött. Azokat az elszennyeződött kutakat, ahol a szennyezés mértéke meghaladta az ivóvíz minőségre
vonatkozó előírások határértékét többnyire regionális hálózati kapcsolat kiépítésével váltották ki. A kevésbé
szennyezett kutakat technológiai fejlesztéssel, vízkeveréssel alkalmassá tették a fogyasztásra. A szennyezési
folyamat megállítását jelentő szennyvízelvezetés és kezelés megoldása lehetőséget adott arra, hogy vízminőség
javító beruházásokkal az azóta szigorúbb vízminőségi előírásoknak is megfelelően a vízbázisok az ivóvíz ellátásra
alkalmasak legyenek.

15. ábra Védett területek állapota ivóvízkivételek védőterületei
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

64

16. ábra. Vízkivételek felszíni vizekből
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)
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17. ábra Vízkivételek felszín alatti vizekből sekély porózus és sekély hegyvidéki
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)
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18. ábra. Vízkivételek felszín alatti vizekből karszt és termálkarszt
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)

A regionális kapcsolati lehetőségek elméletileg nagy ellátási biztonságot jelentenek. Ha a helyi vízbeszerzéssel
szemben akár mennyiségi, akár minőségi szempontból probléma merülne fel, a regionális rendszerek
fejlesztésével lehetne pótolni. A regionális vízbeszerzés lehetősége ezért különös figyelmet érdemel.
A településeken belül kiépített vízelosztó hálózatokkal juttatják a vizet az egyes ingatlanokhoz.
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19. ábra. Somogy megye vízellátó hálózata
(Forrás: Szolgáltatói adatok és hatályos területrendezési terv)
Egyéb vízellátás (iparivíz, tüzivíz, öntözővíz ellátás, locsolóvíz ellátás, termálvíz ellátás)
A megfelelő minőségű ivóvíz biztosítása a kitermelt víz minőségjavító kezelési igénye miatt költséges, ezért a
fogyasztók a költségeik csökkentésére a nem ivóvíz minőséget igénylő vízfogyasztásokat, azok igényének
megfelelő minőségű vízzel szeretnék kielégíteni. A településeken nem ivóvíz minőségű un iparivíz közüzemű
szolgáltatás nem üzemel. A nagyobb iparivíz igényű ipari-gazdasági üzemek, mezőgazdasági üzemek saját
vízkivételt és ellátási rendszert üzemeltetnek a fenntartási költségeik csökkentésére. A kisebb üzemek nem ivóvíz
minőségű vízigény kielégítésére is a költségigényesebb ivóvizet használják.
A mezőgazdaságban a közelmúltban lezajlott átalakulási folyamat hatására a korábbi öntözőrendszereket
felhagyták. A korábbi mezőgazdasági nagyfogyasztók lemondták a vízhasználatot. Különösen az állattartó telepek
kerültek megszüntetésre. Az öntözésre, állatok itatásához szükséges vízellátás felszíni vízkivétellel biztosítható.
A lakossági nem ivóvíz minőségű locsolóvíz, öntözővíz ellátására az egyedi házi kutak szolgálnak. A meglévő
kutakról nyilvántartás nincs, de új házi kutat létesíteni már csak engedéllyel szabad, amelyet kapacitás, éves
fogyasztás és a vízkivétel megoldásának függvényében vagy a jegyző engedélyez, vagy vízjogi létesítési
engedéllyel valósítható meg.
A megyében a hévíz átlagos hőmérséklete 40-60°C, Táska térségében a 707 m mélységű kútból 72°C
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hőmérsékletű hévizet termelnek ki. Az ország geotermális energiakészletéről 2016-ban a Magyar Energetikai és
Közmű Szabályozási Hivatal készíttetett felmérést, amely szerint Somogy megye területén 91 termálkút szerepel
a hévízregiszterben. A működő termálkutak általában balneológiai célra hasznosulnak, ezt a nagyszámú 30–70°C
közötti kúthőmérséklet is megmagyarázza. Barcs, Buzsák, Csokonyavisonta, Igal, Kaposvár, Marcali, Nagyatád a
legismertebb gyógy és termálfürdők.
Somogy megye területén 20 hasznosíthatónak ítélt meddő szénhidrogénkút található. A 90°C-os
kőzethőmérséklet Somogy megye területén 1600–1800 m mélységben elérhető, mely arra enged következtetni,
hogy ezek a meddő szénhidrogénkutak geotermikus energiahasznosítás szempontjából ígéretesnek látszanak.
A megyében a termálvíz hasznosítása szűkkörű, általában a település strandfürdője üzemeltet egy-egy
termálvizes medencét is, de vannak üzemen kívüli kutak is. Ezeknek vízgazdálkodást érintő hatása nincs. A
hasznosítás elsődlegesen turisztikai és gyógyászati célú.
Szennyvízelvezetés, kezelés, elhelyezés
Az elmúlt évtizedekben kiépített vezetékes ivóvízellátással párhuzamosan lényegesen megnőtt a fajlagos
vízfelhasználás, s ezzel együtt a keletkező szennyvíz mennyisége is. Az elhasznált víz a környezet egyik alapvető
szennyező eleme, amelynek megfelelő elhelyezése nagyon fontos feladat. A vízügyi ágazat a közelmúltban a
korábbi vezetékes ivóvízellátás kiépítéséhez hasonlóan, hazai és nemzetközi pályázati támogatás segítségével
bonyolította a szennyvízhálózat és szennyvíztisztítás létesítésének intenzív fejlesztését. Ennek hatására számos
szennyvíztisztító telep létesült és több település csatornahálózata került kiépítésre, illetve jelenleg van
folyamatban.
A csatornázási és szennyvíztisztító telep létesítési beruházások eredményeként, a rendelkezésre álló 2016-os
állapotot tükröző statisztikai adatok alapján Somogy megye települései közül 121 település (2010-ben még 153
település) nem rendelkezett közcsatorna hálózattal. A megye településein élők 93,68 %-a számára biztosított a
közüzemű ivóvíz ellátás, 70,45 % számára a közcsatornás szennyvízelvezetés, így a közműolló már csak 23,23 %.
Szinte valamennyi még nem csatornázott településen foglalkoznak a szennyvízkezelés megoldásával, de a már
csatornázott településeken is folyamatban van hálózatépítés, a közcsatorna hálózatra való rácsatlakozás
növelése. Zajlanak szennyvíztisztító telepeket érintő beruházások.
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20. ábra. Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások aránya (%)
(Forrás: KSH)

21. ábra. Közműolló (%) (Forrás: 2016. évi KSH adatok)
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A csatornázatlan települések közül egy sem tartozik a 2000 LEÉ-et meghaladó települések közé. A még
121csatornázatlan település közül 10 település lakónépessége haladta meg az ezer főt, a többi ezer fő alatti. 22
település 200 fő alatti lakossal rendelkezik. Ezek között a települések között vannak azok a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet területére eső települések, ahol a korszerű egyedi berendezések alkalmazását elindították. A
tapasztalatok nem egyértelműen pozitívak, a lakosság fegyelmezettsége, amely a házi szennyvízkezelést lehetővé
tenné nem megbízható. Nem véletlen, hogy az országban vannak olyan vízügyi hatóságok, ahol a házi
szennyvízkezelést csak olyan formában támogatják, ha a tisztított víz elvezetése nem a talajba szikkasztással,
hanem élővízi bevezetéssel megoldható. E folyamatos ellenőrzés lehetőségének biztosításával a kockázat
jelentősen csökkenthető.

22. ábra. Szennyvízelvezető hálózatok
(Forrás: Szolgáltatói adatok és hatályos területrendezési terv)

A vízi közmű szolgáltatására vonatkozó előírások érintik a szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep
szolgáltatói körét is. Az előírt fuzionálás teljes szervezeti átalakítást követelt a szennyvízelvezetés, kezelés
területén is. A fuzionálás, amelyet az Energiahivatal bírált el, nem zajlott zavartalanul és még ma is vannak
változtatási igények. Sajnálatosan több helyen megosztotta a szolgáltatást, azaz vannak települések, ahol más a
szolgáltatója a vízellátásnak és más a szennyvízelvezetésnek. Ennek összehangolása nem problémamentes.
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Az ivóvíz ellátásnál leírtakhoz hasonlóan, a megye településeinek közcsatorna hálózata és szennyvízkezelése
eddig is több nagy regionális rendszerhez tartozott, így azokat a településeket a kötelező átszervezés kevésbé
érintette. A Balaton menti települések szennyvízelvezetését eddig is a DRV Zrt biztosította, így a 2011. évi CCIX.
számú törvény ezeket a településeket nem érintette. A délebbre fekvő települések közül viszont többet érintett.
A DRV Zrt szolgáltatási területén kívül eső települések jelentős hányadán a KAVÍZ Kft a szennyvízelvezetés és
kezelés üzemeltetője, a további településeken a Dél-Zalai Vízmű Zrt. az üzemeltető.
A nyilvántartás szerint 26 kommunális szennyvíztelep üzemel Somogyban, többnyire regionális telepként.
Néhány olyan telep van, amelyik kistérségi feladatot lát el és néhány üzemel úgy, hogy csak egy település
szennyvizeit kezeli.
Telephely

Térségi szerep

Kapacitás (m3/nap)

1. Ádánd

Települési szennyvíztisztító telep

230

2. Balatonlelle

Regionális szennyvíztisztító telep

14400

3. Barcs

Regionális szennyvíztisztító telep

3000

4. Böhönye

Települési szennyvíztisztító telep

325

5. Csurgó

Regionális szennyvíztisztító telep

330930

6. Hetes

Regionális szennyvíztisztító telep

250

7. Igal

Települési szennyvíztisztító telep

400

8. Juta

Települési szennyvíztisztító telep

190

9. Kadarkút

Regionális szennyvíztisztító telep

280

10. Kaposmérő

Települési szennyvíztisztító telep

280

11. Kaposvár 1-2

Regionális szennyvíztisztító telep

12941

12. Karád

Regionális szennyvíztisztító telep

380

13. Kaszó

Települési szennyvíztisztító telep

84

14. Kéthely

Regionális szennyvíztisztító telep

7000

15. Marcali

Regionális szennyvíztisztító telep

3800

16. Nagyatád

Regionális szennyvíztisztító telep

7500

17. Nagybajom

Regionális szennyvíztisztító telep

375

18. Ságvár

Települési szennyvíztisztító telep

180

19. Sávoly

Regionális szennyvíztisztító telep

500

20. Segesd

Települési szennyvíztisztító telep

250+25

21. Siófok 1-2

Regionális szennyvíztisztító telep

21200

22. Som

Regionális szennyvíztisztító telep

70
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23. Somogyszob

Regionális szennyvíztisztító telep

200+60

24. Somogytúr

Regionális szennyvíztisztító telep

338+22

25. Tab

Települési szennyvíztisztító telep

950 abból 35 m3/d szipp.

26. Vése

Regionális szennyvíztisztító telep

88

12. táblázat. Somogy megye területén üzemelő szennyvíztiszító telepek
(Forrás: Szolgáltatói adatok alapján saját szerkesztés)
A szennyvíztelepekről a tisztított vizeket élővizekbe vezetik, az arra előírt feltételek teljesítésével. A
szennyvízkezelés másik végterméke, a szennyvíziszap, amelynek elhelyezése igényel környezetvédelmi
szempontból nagyobb gondosságot. Hosszabb távú elhelyezésére továbbra is a mezőgazdasági terület nyújt
lehetőséget. A közelmúltban preferált energetikai célú hasznosítását a biomassza tüzelés környezet terhelő
hatása korlátozza, különösen a biogáz előállításának előfordulása jellemző.
A nem csatornázott településeken, csatornázatlan település-részeken és az ugyan csatornázott, de az egyes
közcsatornára nem csatlakozó ingatlanokból összesítve átlagosan a 2016. évi állapotot rögzítő adatok szerint
naponta 7100-7500 m3 szennyvíz szikkad a talajba.

23. ábra. Szennyvíz okozta környezetterhelés (m3/nap)
(Forrás: KSH)
A meglévő csatornahálózat és szennyvíztisztító telepek elsősorban a kommunális szennyvizeket gyűjtik össze és
tisztítják. A nagyobb ipari üzemek saját ipari szennyvíztisztítóval rendelkeznek, melynek üzemeltetését is maguk
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végzik, vagy legalább előtisztítják a közcsatorna hálózatba való bevezetés lehetőségéig. A nyilvántartás szerint a
megye területén több ipari szennyvíztelep üzemel, amelynek a befogadója többnyire a közüzemű közcsatorna
hálózat, de vannak felszíni vízbefogadók is.

24. ábra. Kommunális és ipari szennyvíz-bevezetések
(Forrás: Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv felülvizsgálat – 2015)
Vannak olyan beépítésre szánt és beépítésre nem szánt településrészek, amelyek jól és gazdaságosan
működtethető közhálózati csatorna csatlakozását a nagy távolság, illetve az ingatlan időszakos hasznosítása nem
tenné lehetővé. A vízbázisok védelme érdekében azt a kockázatot nem szabad felvállalni, hogy a tisztított víz
ellenőrzés nélkül, közvetlen talajba szikkadjon. Csak olyan kisberendezés egyedi használatának támogatása
javasolt, ahol a tisztított szennyvíz befogadója élővíz és így a tisztítás minősége bármikor ellenőrizhető.

3.5

Épített környezeti és a kulturális örökségi értékek (építészeti örökség, régészeti
örökség, műemléki értékek, emlékhelyek)

Műemléki értékek
Somogy megye területrendezési tervének 2009-es felülvizsgálatakor részletes tanulmány készült a megye
épített környezetéről és kulturális örökségéről. Jelen fejezet nagymértékben támaszkodik az említett
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tanulmányra. Összegzi és új információkkal frissíti annak tartalmát.
Somogy megye történelmi-építészeti örökségének állománya országos viszonylatban szerénynek mondható,
ami főként a török hódoltság miatti szinte totális pusztítás következménye. A műemlék-épületállomány
nagyrészt a XVIII-XIX. századi építkezések eredménye, a középkori emlékek pedig inkább csak romok, vagy föld
alól előásott alap- falak formájában képviseltek. (Forrás: Somogy megye területrendezési terv módosítása,
helyzetelemzés, 2009)
Az adatszolgáltatás keretében kapott műemléki adattáblában 536 db egymástól eltérő törzsszámmal ellátott
műemlék, műemléki környezet, műemléki történeti kert, műemléki jelentőségű terület és általános műemléki
védelem található. Ezek településenkénti megoszlását az alábbi térkép ábrázolja.
A térképről leolvasható, hogy a védett műemlékek településenkénti megoszlása nem egyenletes, jól látható azok
BKÜK-be és Kaposvárra sűrűsödése.

25. ábra. Somogy megye törzsszámmal ellátott műemlékeinek megoszlása településenként
(Forrás: Miniszterelnökség, műemlékek adatszolgáltatása)

A 246 településnek mintegy 69,5%-án (171 település) található nyilvántartott műemlék. A többi településhez
képest kiemelkedően magas a műemlékek száma Balatonberényben (79 db). Ezt követi Kaposvár (36),
Balatonkeresztúr (20), Táska (16) és Buzsák (12). A többi 165 településen 1-10-ig terjed a védett műemlékek
száma.
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Műemlékek megoszlása településenként
Nem BKÜ területe

256

176

BKÜ területe

280
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Somogy megye
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26. ábra. A műemlékek megoszlása településenként
(Forrás: Miniszterelnökség, műemlékek adatszolgáltatása)

A Balaton Üdülőkörzet területén a településekre jutó műemlékek aránya lényegesen magasabb, mint az
üdülőkörzeten kívül.
Somogy megyében a védett műemlékek zömét épületek alkotják (présházak, templomok, kápolnák, kastélyokkúriák, lakóházak, középületek) de közel 10%-ban találhatók szobrok, keresztek, emlékművek, haranglábak,
kutak, hidak és egyéb kisemlékek. A megyében három Európa-Nostra díjas műemlék található: a Szántód-pusztai
majormúzeum, a Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az alsóbogáti Festetics-kiskastély. Népi műemlékek
közül kettő nemzetközi díjjal büszkélkedhet: Somogydöröcske 1998-ban Európai Falufejlesztő díjat, 1999-ben
pedig a szóládi löszpincék Henry Ford díjat kaptak.
„A védett épületek műszaki állapota nem egységes, vannak jó állapotban levő, szépen felújított, használatban
levő épületek, és vannak a pusztulás útján haladó, használaton kívüli menthetetlenül rommá váló épületek.
Majdnem minden településen van műemléki védettségű templom. A legtöbb templom XVIII., XIX. századi, jó
néhány templom hordoz középkori részleteket. Kiemelkedően szép barokk templom a berzencei,
balatonkeresztúri, mesztegnyői, zicsi, ádándi. A szentszobrok száma több száz. A várak legnagyobb része földből
készült, ezek az idők folyamán elpusztultak, a többi tégla- és kővárat pedig császári rendeletre lerombolták, ezért
csak rom emlékhelyként védettek. A megyében a nagybirtokrendszer miatt kialakuló uradalmi központok miatt
viszonylag sok a kastély és kúria. A legértékesebbek a barokk stílusú kastélyok. Amelyek épületében működő
intézmény, iskola, szociális otthon van, viszonylag jó állapotúak, bár a XX. századi, nem szakszerű átalakítások
nyomát viselik. Azonban a tulajdonosok gondatlansága, pénzhiánya miatt egy részük a pusztulás útján halad, sőt
van, ami már romként tekinthető meg (pld. kercseligeti, barcs-belcsapusztai kastély).” (Forrás: Somogy megyei
Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltáró munkarész, 2012). Évek óta üresen és kihasználatlanul álló kastélyok
találhatók Lengyeltótiban, Nagyberekiben, Szőlősgyörökön, Ádándon, Kéthelyen, Barcs-Somogytarnócán,
Somogysárdon, Ladon, Mikén és Nágocson.
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„Jelenleg 57 db kastély és kúria áll országos védelem alatt. A népi építészeti értékeket egy-egy védett lakóház
képviseli, néhányuk tájházként működik. A szántódi majorság épületegyüttes építészeti értéke mellett jelentős
idegenforgalmi látványosság is. A szőlőhegyi présházak, pincék 80%-a a balatonberényi, balatonkeresztúri, táskai
és buzsáki szőlőhegyen van, sajnos egy részük már elpusztult. Pusztul a mezőgazdasági major CsokonyavisontaAlexandra pusztán, a magtár Nagyberkiben, Csokonyavisontán (…) a mauzóleumok Mikén, Szentgáloskéren.”
(Forrás: Somogy megyei Területfejlesztési Koncepció, Helyzetfeltáró munkarész, 2012) A péterhidai vízimalmot
2015-ben felújították.
Egyetlen műemléki jelentőségű terület (MJT) van a megyében, a fonyódi várhegyi villasor, amely Fonyód legszebb
panorámájának vonalán, a magasparton épült ki a századfordulón.
Történeti kertként védett 2011. óta a kaposvári Rippl-Rónai villa parkja és a ladi Hoyos Miksa-kastély parkja.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékekből, műemléki
együttesekből (a 2011. évi CXCVI. tv. 2. sz. melléklete alapján) 9 található a megyében (számuk országosan 273
db). Ebből 4 db tájház: Balatonszentgyörgy, Zamárdi, Istvándi és Szenna; 1 db kastély és együttese: Somogysárd
(Somssich-kastély együttese); 1 db majorság: Szántód; 1 db templom: Somogyvár (Szent Egyed-bazilika és bencés
apátság romjai); 2 db vár: Kereki (katonavár romjai), Balatonszentgyörgy (csillagvár).
Nemzeti emlékhelyek
A nemzeti emlékhely kategória 2012-től szerepel a kulturális örökség védelméről szóló törvényben. A megyében
nemzeti emlékhellyé nyilvánították a Somogyvár-Kupavár településen található Szent Egyed-bazilika és bencés
apátság romjait. A hagyomány szerint Somogyvár Koppány egyik szállásterülete volt. Jelentősége 1091 után nőtt,
amikor Szent László megalapította a Szent Egyed bencés monostort, amely fontos egyházi központtá vált a XII.
században. A legenda szerint ez volt Szent László első temetkezési helye, innen vitték tovább a földi maradványait
Váradra. A monostor végvárként a XVI. században oszmán-török uralom alá került, jelentőségét vesztette, ma
már csak a romjai találhatók. „1972-ben kezdték meg az apátság régészeti feltárását. A munkák közel két
évtizedig tartottak. Az alapítás 900. évfordulóján, 1991-ben nyitották meg a romokat a látogatók előtt. 1983-tól
történelmi emlékhely. 1989-től évente megrendezik az alapító Szent László neve napjához kapcsolódó Szent
László Napok rendezvénysorozatot.” (Forrás: http://www.somogyvar.hu/kupavar) 2015-ben megnyitották az
apátság szomszédságában, Kupavárhegynél kialakított látogatóközpontot.
Történelmi emlékhelyek
A 303/2011. (XII.23.) Korm. rendelet jelöli ki hazánk történelmi emlékhelyeit (49 db). Somogy megye első és
egyetlen történelmi emlékhelye a csurgói református kollégium és nagykönyvtár. A könyvtár évszázados
könyvritkaságokat rejt, emellett az épület több hektáros parkjában tartott például rendhagyó tanórákat
Csokonai.
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Régészeti lelőhelyek
A kapott lelőhely adatok alapján a megyében összesen 2702 db régészeti lelőhelyet tartanak nyilván, amely a
megye településeinek 92%-át érinti (227 db). A miniszteri rendelettel kiemelten védett lelőhelyek száma 29 db,
amely 21 települést érint. A 19 db fokozottan védett lelőhely, amely 12 településen fekszik.

27. ábra. Régészeti lelőhelyek településenkénti megoszlása
(Forrás: Miniszterelnökség)
Helyi védettségű épített értékek
A helyi önkormányzatoknak lehetőségük van helyi védelem alá helyezni az arra érdemes épített és természeti
értékeket. Az elfogadott és jelenleg elfogadás előtt és alatt álló településképvédelmi rendeletek jelölik ki a helyi
védettség alá helyezett objektumokat.
Az egyes önkormányzatok „erősségétől”, hozzáállásától függ, hogy milyen érvényű a helyi védelem. Sok
önkormányzat jár elő jó példával: saját intézményeit helyi védett épületekben üzemelteti, és a gazdaságilag
igen szűkös kereti között is igyekszik azokat jó karban tartani, felújítani. Leszögezhető, hogy az országos
védelem lényegesen hatékonyabban működik és szolgálja az értékvédelmet, mint a helyi védelem.
Egyéb kulturális örökség
A Somogy megyei Közgyűlés a 24/2013.(VI.19.) közgyűlési határozatával hozta létre a Somogy Megyei Értéktár
Bizottságot. „Somogyi értékké” az a természeti, épített és kulturális érték válhat, amely a térség
hagyományaihoz, termelési kultúrájához, alkotótevékenységeihez, a tájhoz és környezethez kapcsolódik,
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„Somogyország” szempontjából meghatározó jelentőségűnek, jellemzőnek és közismertnek elfogadott, és
hozzájárul az itt élők identitásának erősödéséhez. Jelenleg 134 érték található az értéktárban, közöttük a
legjelentősebb számú (69 db) a kulturális érték és az épített környezeti érték (33). A teljes értéktár a
www.somogyiertekek.hu honlapon érhető el. Az egyetlen somogyi hungarikum a Kassai-féle lovasíjász módszer.

3.6

Világörökségi és világörökségi várományos értékek

Világörökség várományos helyszín
A magyar táj hajdani építészeti kultúráját, tágabb értelemben a hagyományos vidéki-mezőgazdasági életmód
értékeit, azok tájegységek, etnikai csoportok, szociális és vagyoni különbségek alapján kialakult bámulatos
sokféleségét Magyarországon a tájházak őrzik és mutatják be eredeti környezetben. „Ennek a komplex örökségi
értéknek az élettel teli megóvására született meg a 20. század közepén a mára már sok évtizedes múltra
visszatekintő, fokozatosan kialakuló Magyarországi Tájház Hálózat.(...) A tájházak olyan szabadtéri néprajzi
gyűjtemények, amelyek a helyben összegyűjtött és megőrzött tárgyakkal az adott település vagy tájegység
hagyományos tárgyi kultúráját, a népi építészet szempontjából jelentős épületekben berendezett lakásbelsőket,
olykor a műhelyeket, gazdasági épületeket vagy egyszerűbb ipari létesítményeket mutatják be. (…) A
helyreállított és berendezett parasztházak attól válnak valódi tájházzá (és nem csupán helytörténeti
múzeummá), hogy közösségi rendezvények, különböző korcsoportokat összefogó alkalmak, képzés, oktatás,
hagyományos mesterségek bemutatása és továbbadása központjaivá is válnak.” (Forrás: www.vilagorokseg.hu)
Magyarországon több száz tájház működik, amelyek közül a világörökségi várományosi javaslat tárgyát csak az a
108 tájház képezi, amely mind az épület, mind a benne bemutatott lakásbelső tekintetében a legmagasabb
szakmai elvárásoknak is megfelel.
Somogy megyéből a 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján az alábbi 5 település tájházát tartalmazza a
világörökségi javaslat: Buzsák, Karád, Lakócsa, Vörs és Zamárdi. Ezen öt tájház közül egyedül a lakócsai horvát
tájház helyezkedik el a BKÜK területén kívül. A Lakócsán található talpas ház 1986 óta funkcionál horvát
tájházként, amely a XVIII. század elején betelepült horvát népesség XVIII – XIX sz.-i életmódját, szokásait és
hagyományait mutatja be. Az egykori lakóházat 1986-ban Orzsi Zoltán néprajzkutató, a barcsi Dráva Múzeum és
a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Dráva mentéről származó gyűjteményi tárgyaival, a 19. század végi állapotoknak
megfelelően rendezte be. A tájház különlegessége, hogy a hozzá kapcsolódó gazdasági épületben kézműves
műhelyt rendeztek be, ahol nemcsak a horvát szőtteseket ismerhetjük meg, hanem azok készítésének módját is
elsajátíthatjuk.

3.7

Honvédelem

Magyarországon a korábban felduzzasztott honvédségi létszám és területhasználat a rendszerváltást követően
fokozatosan csökkent. A folyamatot felgyorsította, amikor Magyarország 1999-ben a NATO teljes jogú tagjává
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vált, de a legnagyobb arányú változásokat Magyarország szövetségi helyzetének szempontjából 2004 hozott.
Ekkor ugyanis Románia, Bulgária, Szlovákia és négy másik állam csatlakozása a NATO-hoz bizonyos szerepek
átadását, illetve más jellegű feladatok ellátásának felvételét eredményezte. Ezen belül jelentős változás, hogy a
Magyar Honvédség állományának jelentős része feladatát határainkon túl, különféle missziók keretein belül látja
el.
A Magyar Honvédség alapfeladata az ország függetlenségének és területi épségének védelme. Ezt a feladatot a
magyar katonák a NATO-csatlakozás óta alapvetően szövetségi keretek között látják el. NATO-döntés és
megfelelő közjogi felhatalmazás alapján más országok erőinek hazánkba érkezése, átvonulása, átmeneti, vagy
tartós állomásoztatása esetén a Magyar Honvédség részt vesz a befogadó nemzeti támogatás megszervezésében
és biztosításában. A Magyar Honvédség alapfeladata az is, hogy a Magyar Köztársaság légterének
sérthetetlenségét biztosítása. Hazánk légterének védelmét a honvédség a NATO légvédelmi rendszerében
valósítja meg.
A Magyar Honvédség feladatához tartozik még a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő
létesítmények őrzése és védelme, valamint a polgári hatóságok támogatása és hozzájárulás a katasztrófavédelmi
feladatok ellátásához.
A Magyar Honvédség feladatainak ellátása különböző funkciók szerinti területekhez, objektumokhoz kötődik.
Korábbi, honvédségi kezelésben lévő területek és létesítmények – elsősorban erdők, zártkerti területek,
külterületen lévő, nagy területigényű lőterek, raktárak, laktanyák – nagy számban kerültek újra polgári
hasznosításra.
A honvédség által megtartott ingatlanok, objektumok honvédelmi érdekeltségben tartása indokolt, így a
területrendezés e területek honvédelmi szerepének megtartását segíti. A honvédelmi objektumok közé központi
gyakorló lőterek, rádió elektronikai létesítmények, repülőterek, katonai szervezetek saját gyakorló terei, központi
raktárak, működő laktanyák és egészségügyi létesítmények tartoznak.
Az országos szinten kezelt honvédelmi területtel érintett 115 településből Somogy megyében három érintett,
Kaposvár egészségügyi központtal, laktanyával, Sántos lőtérrel és Juta radarállomással.
A honvédelem és a területrendezés kapcsolata
A területrendezési tervek a Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek és a Honvédelmi területek
övezeteinek szabályozásával védi a honvédelmi területek megmaradását, hiszen a hatályos előírások szerint az
övezetben jelölt települések településrendezési eszközeiben a Honvédelmi Minisztérium adatszolgáltatása
alapján az érintett területeket beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi területek
A megmaradt honvédségi használatú területeken koncentrálódnak zömében a Magyar Köztársaság védelmi
képességeit alapvetően meghatározó, a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt
kötelességek teljesítésére hivatott honvédségi objektumok. Ezek az objektumok az un. kiemelt fontosságú
meglévő honvédelmi területeken helyezkednek el, melyek ilyen célokra való fenntartása hosszú távon is indokolt.
Ennek érdekében az ilyen területtel rendelkező települések az OTrT 2008. évi módosításakor országos övezetként
kerültek lehatárolásra, melyeknek a megyei területrendezési tervekben a Honvédelmi Minisztérium
adatszolgáltatása alapján megállapított területeit a településszerkezeti tervben beépítésre szánt, vagy beépítésre
nem szánt különleges honvédelmi terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. Somogy megye hatályos
területrendezési terve Kaposvárt tartalmazza, azonban a 2013-ban felülvizsgált, jelenleg hatályos OTrT óta
Kaposvár mellett, Sántos és Juta is az övezet részét képezi.
Honvédelmi területek
A felsoroltakon kívül vannak még olyan honvédségi kezelésben lévő területek, amelyek nem részei a kiemelt
fontosságú meglévő honvédelmi területnek, de az OTrT fogalommagyarázata szerint további, a Magyar
Honvédség alapfeladatainak rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához szükséges objektumok
elhelyezésére, illetve tevékenységek végzésére szolgálnak. Ezek alkotják a honvédelmi terület övezetét, az ilyen
funkciójú területeket az OTrT vonatkozó szabálya szerint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben
kell a honvédelemért felelős miniszter állásfoglalása alapján megjeleníteni. Somogy megye honvédelmi terület
övezete Berzence, Bolhás, Csurgó, Iharos, Iharosberény, Inke, Kapoly, Kaszó, Marcali, Nagyatád, Somogycsicsó,
Somogymeggyes, Somogyszob, Somogyudvarhely, Szenta, Tarany és Vése településeket érinti.

3.8

Ásványvagyon

Magyarország ásványi nyersanyagai az ország természeti erőforrásainak és nemzeti vagyonának részét képezik.
Nyilvántartásukat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a többszörösen módosított 1993. évi XLVIII. törvény a
bányászatról 25. § -a, valamint a végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásainak
megfelelően vezeti 1953 óta. E törvény szerint az ország ásványi nyersanyagai természetes állapotukban az állam
tulajdonában vannak.
A hazai ásványi nyersanyagvagyon mérlegszerű nyilvántartása a bányavállalkozók kötelező adatszolgáltatásain
és az érintett megyei kormányhivatalok határozatain alapulnak. A hazai ásványvagyont nyersanyagonként és
ezen belül előfordulásonként tartja nyilván az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon
Nyilvántartás a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalban (MBFH). Somogy megye esetében a Baranya Megyei
Kormányhivatal (BMKH) hivatott az ásványi nyersanyagvagyont érintő hivatali ügyekben eljárni.
A Somogy megyei területrendezési tervhez előzetes adatszolgáltatásként a Baranya Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 282/2009, (XII. 11.) kormányrendelet értelmében szolgáltatta az ásványi
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nyersanyagvagyon-terület övezetéhez a megkutatott területeket, a maradó ásványvagyonnal rendelkező bezárt
bányák területeit és az érvényes bányatelkeket a bányakód, a bánya neve és a nyersanyag megjelölésével
táblázatos formában.
A bányák lentebbi térképi ábrázolása a nyersanyag, a fejtési mód és a státusz szerint az MBFH digitális bányatelek
térképi fedvénye alapján készült.

28. ábra. Bányatelkek elhelyezkedése nyersanyag szerint
(Forrás: MBFH)
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29. ábra. Bányatelkek elhelyezkedése fejtési mód szerint
(Forrás: MBFH)
Szám
0
1
2

Név
Vízvár II. szénhidrogén
Inke I. szénhidrogén
Darány I. szénhidrogén

3

Babócsa IV. szénhidrogén

4

Belezna szénhidrogén

5

Istvándi II. szénhidrogén

6
7
8

Mezőcsokonya II. szénhidrogén
Somogyjád I. szénhidrogén
Kálmáncsa I. szénhidrogén

Nyersanyag
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
szénhidrogén
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
szénhidrogén
földgáz

Ter-km2

Megállapít

Fejtési
mód

62,8528

2008.04.11

fúrólyuk

működő

52,8

2000.06.14

fúrólyuk

működő

41,4857

2012.01.17

fúrólyuk

új bányatelek

36,4181

2002.06.20

fúrólyuk

működő

24,9946

1971.02.18

fúrólyuk

működő

24,4871

2012.01.05

fúrólyuk

működő

18,0765

2011.12.15

fúrólyuk

működő

17,2484

2000.05.10

fúrólyuk

működő

16,2

2014.07.17

fúrólyuk

működő
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Státusz

Szám
9
10
11

Név
Barcs I. szénhidrogén
Liszó I. szénhidrogén
Vízvár I. szénhidrogén

12

Szőkedencs II. szénhidrogén

13

Iharosberény I. szénhidrogén

14

Somogysárd I. szénhidrogén

15

Buzsák VII. - kőolaj

16

Tarany I. szénhidrogén

17

Berzence II. szénhidrogén

18

Őrtilos I. szénhidrogén

19

Babócsa III. szénhidrogén

20

21
22
23
24
25
26

27

28
29

Gyékényes II.
(Közúti
kavicsbánya) kavics
Sand I. szénhidrogén
Bélavár I. - kavics
Somogyzsitfa I. szénhidrogén
Berzence I. - kavics
Gyékényes I. kavics
Szőkedencs III. tőzeg
Somogysámson II.
(Marótvölgyi
bányaüzem) tőzeg, lápföld
Somogysámson I. agyag
Balatonszentgyörg
y II. - agyag

Ter-km2

Megállapít

Fejtési
mód

16,185

1989.09.27

fúrólyuk

működő

13,54

2000.06.14

fúrólyuk

működő

9,2465

2008.03.13

fúrólyuk

működő

9,2016

2000.04.30

fúrólyuk

működő

8,51

2014.05.07

fúrólyuk

működő

6,475

1992.07.08

fúrólyuk

működő

4,8734

2015.02.09

fúrólyuk

új bányatelek

4,2025

2008.04.11

fúrólyuk

működő

4,1428

2008.04.11

fúrólyuk

működő

3,7775

2014.05.07

fúrólyuk

működő

2,6973

1989.09.27

fúrólyuk

működő

kavics

2,3688

1996.02.19

külfejtés

szünetelő

kőolaj

1,6525

2014.05.07

fúrólyuk

működő

kavics
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
kavics

1,6191

1996.10.21

külfejtés

tájrendezés alatt

1,4818

2014.08.22

fúrólyuk

működő

1,4198

1993.02.18

külfejtés

működő

kavics

1,3036

1986.01.22

külfejtés

működő

vegyes tőzeg

0,8052

2002.10.25

külfejtés

bányászati jog
pályáztatás alatt

lápföld vegyes
tőzeg

0,607

2000.04.28

külfejtés

működő

blokktégla agyag

0,6

1997.06.05

külfejtés

működő

blokktégla agyag

0,2695

1984.03.16

külfejtés

működő

Nyersanyag
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
szénhidrogén
földgáz
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
kőolaj
szénhidrogén
földgáz
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Státusz

Szám

Név

30

Bélavár II. - kavics
Gyékényes III.
(Kertalja) - kavics
Balatonkeresztúr I.
- homok
Sávoly III. - tőzeg,
lápföld
Szőkedencs I. tőzeg
Somogytúr I.
(homokbánya) homok
Látrány I.
(homokbánya) homok
Nagybajom I.
(Csikota
homokbánya) homok
Somogyudvarhely
I. - kavics
Sávoly II. - tőzeg,
lápföld
Kőröshegy I.
(Kőröshegy-bánya)
- homok
Kaposkeresztúr I.
(Haraszt-dűlői
homokbánya) homok

31
32
33
34
35

36

37

38
39
40

41

42

43

44

45

Zákány I. - kavics,
homok
Teleki I. (Sagar
dűlői homokbánya)
- homok
Bárdudvarnok I.
(Mérői
homokbánya) agyag, homok
Balatonendréd I.
(Homokbánya) homok

1996.10.07

Fejtési
mód
külfejtés

tájrendezés alatt

0,2435

1999.06.01

külfejtés

szünetelő

0,1917

2004.02.20

külfejtés

működő

0,1909

2008.08.26

külfejtés

0,1681

1997.11.11

külfejtés

működő

0,1517

1996.03.05

külfejtés

működő

0,1207

1996.02.05

külfejtés

működő

0,1156

1996.08.05

külfejtés

működő

0,1097

1995.01.31

külfejtés

működő

0,0888

2008.08.26

külfejtés

működő

0,0743

2002.09.05

külfejtés

bányászati jog
pályáztatás alatt

falazó homok
közlekedésépítés
i homok

0,0615

1998.02.02

külfejtés

működő

homokos kavics
közlekedésépítés
i homok

0,0604

2003.11.27

külfejtés

működő

közlekedésépítés
i homok

0,054

1996.10.21

külfejtés

működő

közlekedésépítés
i agyag
közlekedésépítés
i homok

0,0491

2002.05.15

külfejtés

működő

homok

0,0317

1996.12.19

külfejtés

szünetelő

Ter-km2

Megállapít

kavics

0,2516

kavics

Nyersanyag

közlekedésépítés
i homok
tőzeg-lápföldlápimész
vegyes tőzeg
falazó homok
közlekedésépítés
i homok
falazó homok
közlekedésépítés
i homok
homok
bányászati
betonkavics
tőzeg-lápföldlápimész
falazó homok
közlekedésépítés
i homok

Státusz

13. táblázat. Bányatelkek Somogy megye területén
(Forrás:BMKH)

Somogy megyében 45 engedélyezett bányatelek van a BMKH nyilvántartásában. Az adatszolgáltatásként
megkapott bányatelkek többsége szénhidrogén és építőipari kavics, homok és agyag nyersanyagokra kerültek
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megállapításra. A kőolajra és földgázra alapított bányatelkek döntő többsége a Dunántúli-dombság Belső –
Somogy és Külső-Somogy területein találhatók. A kavics, homokbányák a Dráva mentén és a Balaton mellékén
működnek külfejtésben, szénhidrogén bányák fúrólyukas kitermelésűek. 36 megállapított bányatelkeken
működnek a bányák, azaz érvényes műszaki üzemi tervvel (MÜT) rendelkeznek. Tájrendezés alatt több kisebb
kavicsbánya-tó áll a Dráva mentén. Új bányát terveznek nyitni Barcs térségben és Buzsákon kőolaj lelőhelyre
alapozva. A megyét érintő bányatelkek összterülete 392 km2, ebből a külfejtéses bányák csak 10 km2 foglalnak
el.

30. ábra. Az összes bányatelek elhelyezkedése státusz szerint
(Forrás: MBFH)
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31. ábra. Külfejtéses bányatelkek és megkutatott területek települési érintettsége
(Forrás: BMKH)
Megkutatott terület

Andocs, Babócsa, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonszárszó, Balatonszemes,
Balatonszentgyörgy, Barcs, Bárdudvarnok, Báté, Berzence, Boglárlelle, Bolhó,
Bőszénfa, Buzsák, Buzsák Csisztapuszta, Csoma, Csurgó, Csurgómarton, Fiad. Fonó,
Fonyód, Főnyed, Gölle, Gyékényes, Hajmás, Háromfa, Hetes, Inke, Juta, Kadarkút,
Kaposfő,

Kaposfüred,

Kaposhomok,

Kaposmérő,

Kaposújlak,

Kaposvár,

Kaposszerdahely, Karád, Kereki, Kéthely, Kisasszond, Kisgyalán, Kiskorpád,
Kőröshegy, Lábod, Látrány, Libickozma, Marcali, Mernye, Mike, Nagyatád,
Nagyberki,

Nagycsepely,

Porrogszentkirály,

Orci,

Sávoly,

Ordacsehi,

Simonfa,

Som,

Osztopán,

Ötvöskónyi,

Somogybabod,

Patca,

Somogyfajsz,

Somogygeszti, Somogysámson, Somogytúr, Somogyudvarhely, Somogyvár, Szabadi,
Szabás, Szántód, Szenta, Szentgáloskér, Szólád, Táska, Taszár, Újvárfalva, Visnye,
Vízvár, Vörs, Zákány, Zamárdi, Zselickislak
Maradó,

Babócsa, Balatonkeresztúr, Balatonlelle, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak, Barcs,

ásványvagyonnal

Bélavár, Bőszénfa, Buzsák, Fonyód, Gyékényes, Kaposszerdahely, Kereki, Kiskorpád,

rendelkező bezárt

Kőröshegy, Marcali, Nagyatád, Ordacsehi, Sávoly, Simonfa, Somogyudvarhely,

bányák területei

Szenta, Szőkedencs, Szőlősgyörök, Tab, Teleki, Újvárfalva, Zamárdi
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Érvényes bányatelek

Balatonendréd, Balatonkeresztúr, Balatonszentgyörgy, Bárdudvarnok, Berzence,
Gyékényes,

Kaposkeresztúr,

Látrány,

Nagybajom,

Sávoly,

Somogysámson,

Somogytúr, Somogyudvarhely, Szőkedencs, Teleki, Zákány

A vizsgálat és a javaslattevő fázis kapcsolata
Az országos, megyei és kiemelt térségi területrendezési tervekben az ásványi nyersanyagvagyon előfordulását
ábrázoljuk az ásványi nyersanyagvagyon elnevezésű övezetben. Az övezetben a megállapított bányatelkek és
megkutatott területek által érintett településeket határoljuk le. A lehatárolás célja, hogy a magyar állam
kizárólagos tulajdonába tartozó ásványvagyon a településrendezési tervek készítőjének jogszabályi kötelezése
révén biztosan kitermelhetővé váljon. A térszerkezeti tervlapon különleges térségként van lehetőség a bányászati
területeket jelölni tényleges kiterjedésben. A területrendezési és településrendezési szabályozás kialakításában
a bányászati jogszabályok közül a bányászatról szóló 1993. évi. XLVIII. törvényt és a bányászatról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) kormányrendeletet kell elsődlegesen figyelembe venni. Ugyanakkor a
bányászati törvény is utal a területrendezési törvények kötelező alkalmazására.

32. ábra. Ásványi nyersanyagvagyon terület övezete
(Forrás: BMKH)
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3.9

Hulladékgazdálkodás

Somogy megyében az összes elszállított települési szilárd hulladék éves mennyisége 2010-ben megközelítette a
120 ezer tonnát, míg 2016-ban ez a mennyiség kevesebb lett, összesen 107 ezer tonna, ami 10 %-os csökkenést
mutat. A megyék között a középmezőnyhöz tartozik ezzel a nagysággal. A települések között jelentős mennyiségi
különbségek találhatóak, a Balaton déli partján fekvő több településen is 1000 t fölötti mennyiségben szállítanak
el települési hulladékot évente (Siófok 18607 t, Fonyód 3815 t, Zamárdi 3328 t, Balatonboglár 3585 t,
Balatonfenyves 2362 t, Balatonlelle 3876 t), míg a megye valamennyi járásában találhatóak olyan települések,
amelyek 100 tonna alatti értékeket mutatnak. A legnagyobb mennyiségű elszállított hulladékot Kaposvár termeli,
21326 t-val. Az értékek mögött számtalan ok húzódhat, a fogyasztási szokásoktól kezdve a hulladékgazdálkodási
infrastruktúra fejlesztésén át az üdülő és lakónépesség változó mértékéig. 2015. december 31-re vonatkoztatva
az alábbi településeken üzemeltek hulladéklerakók: Balatonújlak, Hetes, Kaposvár, Marcali, Ordacsehi, Som,
Zamárdi.
A hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése, a képződő hulladék káros hatásainak megelőzése,
mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő
hasznosítása, és a nem hasznosuló, vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása fontos cél,
amelynek megvalósítását európai uniós támogatással megvalósuló pályázatokon nyerték el az önkormányzatok
által létrehozott konzorciumok.

33. ábra Összes elszállított települési hulladék mennyisége 2016
(Forrás: TeIR)
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Somogy megye települései négy hulladékgazdálkodási rendszerben vesznek részt, a Dél-Balaton és Sió-völgye, a
Kaposmenti, a Mecsek-Dráva, valamint a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulások programjaiban.
A 12,6 milliárd forintos Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Projekthez létrehozott konzorcium az
Európai Unió ISPA pályázatán nyerte el a program megvalósításához szükséges összeg 65 százalékát, 25
százalékot az állam, a többit az önkormányzatok finanszírozták. A projekt részeként 67 hulladékgyűjtő, illetve
kezelő járművet is beszereztek, 17 településen hulladékudvarokat alakítottak ki, 4 településen átrakóállomások,
3 településen válogatóüzemek létesültek, 8 településen pedig komposztálótelepeket alakítottak ki. A számítások
szerint a somi lerakó kapacitása (1,125 millió köbméter) 25-30 évre lesz elegendő. Az összefogás eredményeként
360 ezer, a nyaralókat is beszámítva közel 460 ezer lakos hulladékkezelése vált szakszerűbbé és biztonságosabbá.
A projekt révén 40 szemétlerakó helyett 2 modern nagytérségi hulladékkezelő központ (Som, illetve Ordacsehi)
működik. A projekt keretében épült 17 hulladékudvar is, ahol a papír, üveg és a műanyag mellett számtalan más
hulladék is elhelyezhető, az építési, bontási hulladék kivételével. A 204 településen összesen 805 darab szigeten
gyűjthetik a lakosok szelektíven a papír, az üveg, a műanyag hulladékot. A következő lépés 40 elavult szeméttelep
rekultivációja. A Dél-Balaton és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási Projekt északi területein, Somogy és Tolna
megye egy részén az üzemeltetést az AVE Zöldfok Zrt., a déli területeken, Tolna és Baranya megyékben pedig a
Re-Kom Nonprofit Kft. végzi. A Somi Regionális Hulladékkezelő Telep területén megvalósuló új (második ütemű)
fejlesztés során mechanikai előválogató üzem épült. A fejlesztés megvalósítására a Siófok gesztorságával
működő, 38 tagot tömörítő Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás közel 4 milliárd
forintot nyert, 6 db hulladék előválogató gépsor üzembe helyezésére. A válogatóművek különválogatják a
szemetet és kiszűrik belőle a vastartalmú és a vasat nem tartalmazó fémeket, a papírt, illetve a különböző
csomagolási technológiák során használt műanyagokat. Az intelligens, optikai érzékelővel ellátott berendezések
hulladéktípusonként 8 különböző frakcióra bontják a somi telepre vegyesen érkező kommunális szemetet. A
leginkább ismert, és a lakosság által is egyre inkább szelektíven gyűjtött papír, fém, üveg és műanyag hulladék
mellett újdonságnak számít az energetikailag hasznosítható, erőművekben, cementgyárakban fűtőanyagként
használható hulladékok körének elkülönítése. A válogatóművek a számítások szerint évente fejenként 56 kiló
eltüzelhető anyag különválasztását és újrahasznosíthatóságát teszik lehetővé. Az előválogatók 38 település 73
ezer lakosának hulladékát válogatják át, ami éves szinten mintegy 30-35 ezer tonna vegyes hulladékot jelent. A
gépek munkába állításával a somi lerakóba kerülő hulladék 35 százaléka eladható anyaggá válik. Mindez a
környezeti terhelés csökkentése mellett azért is fontos, mert 12-15 évvel később telik meg a Somi Nagytérségi
Hulladékkezelő Telep.
A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009-ben pályázott a rekultivációs munkák
előkészítésére, tervezésére, melyre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program
7.2.3.0.-2007-0012 projektje keretében került sor. A társulás területén 68 felhagyott lerakó volt, a pályázati
követelményeknek nem mindegyik felelt meg, így 28 hulladéklerakó rekultivációjának előkészítő szakaszára
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pályáztak. A tényleges kivitelezési munkálatok 2011. szeptemberében kezdődtek, elsőként a kaposvári lerakó D0
depóniájával. A Kaposmenti Hulladéklerakó Rekultivációs Program (KEOP 2.3.0./2F/09-2010-0003) megvalósítása
során Csököly, Hőgyész, Kaposmérő, Kaposvár, Osztopán, Alsóbogát, Bárdudvarnok, Baté, Böhönye, Csoma,
Csomárd, Döbrögköz, Gölle, Igal, Kadarkút, Kisbajom, Kocsola, Mike, Mosdós, Nagyberki, Polány, Simonfa,
Szabadi,Szakcs, Szenna, Taszár, Vásárosdombó, Zselickisfalud települések hulladéklerakóinak rekultivációja
történt meg. Legfontosabb feladat a tájseb eltüntetése és a hulladéklerakóból történő szennyezőanyagkibocsátás megszüntetése, illetve minimalizálása volt. A helyreállított területet folyamatosan figyelik,
monitoringozzák. A projekt 2013-ban fejeződött be. A Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
egy olyan komplex hulladékgazdálkodási rendszert hozott létre, amely megfelel az európai és a magyar
hulladékkezelési jogszabályi előírásoknak. A 118 település összefogásával elkészült projekt legfontosabb eleme
a Kaposvártól keletre, a 61-es úttól északra, 21 hektáron elterülő hulladékkezelő központ létrehozása. A telepen
szelektív válogató csarnok, mechanikai hulladékválogató, komposztáló és korszerű, szigetelt hulladéklerakó tér
létesült, a hozzá tartozó üzemeltetési létesítményekkel. Kaposváron e telep részeként, illetve Hőgyész és
Nagybajom településeken hulladékudvarok is épültek.
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felügyeletével zajló közel 20 milliárd forintos beruházás bekerülési
költségének 70%-át az Európai Unió állta. A program célja az ország legfejlettebb hulladékkezelési rendszerének
kialakítása, amelyben a keletkezett hulladék 70%-a – a feldolgozást követően – újrahasznosításra kerül. A
Program két fő részből állt: egyrészt a települési szilárdhulladék-gazdálkodásfejlesztési (a hulladékképződés
megelőzésére és a keletkező hulladékok kezelésére helyezi a hangsúlyt) Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási
Projektből, másrészt a rekultivációs (tereprendezés, a tároló területének szigetelése és monitoring rendszer
kialakítása) Mecsek-Dráva Rekultivációs Projektből.
A projektben érintett Somogy megyei területek a következők:
Barcsi kistérség: Babócsa, Barcs, Csokonyavisonta, Darány, Drávagárdony, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó,
Potony, Rinyaújlak, Szentborbás, Szulok
Csurgói kistérség: Csurgó, Őrtilos, Porrog, Porrogszentkirály, Zákány
Nagyatádi kistérség: Görgeteg, Lábod, Nagyatád, Somogyszob
Marcali kistérség: Marcali, Somogyszentpál, Szőkedencs, Tapsony
A ZALAISPA hulladékgazdálkodási társulás tevékenységét döntően Zala és Vas megyében fejti ki, a
hulladékgazdálkodási rendszerben részt vevő Somogy megyei települések a következőek: Iharos, Iharosberény
és Pogányszentpéter.
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34. ábra Somogy megye hulladékgazdálkodási társulásai, veszélyes és nem veszélyes hulladék lerakói 2016
(Forrás: TeIR)

35. ábra. Összes elszállított települési hulladék mennyiségének változása
(Forrás: TeIR)
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A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program fejlesztéseiben résztvevő Barcsi kistérség több településében is
nőtt – a 2010 évi mennyiséghez képest 2016-ra – az elszállított települési hulladék nagysága. Darány esetében
ez megduplázódott, Istvándi 24%-os, Kastélyosdombó 33%-os, Szulok 37%-os emelkedést mutat. A Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetben is ugyanez a tendencia, az elszállított települési hulladék mennyiségének növekedése
volt a jellemző. Nágocs településen több mint háromszoros, Hosszúvíz és Libickozma településeknél kétszeres
volt az emelkedés. 4 településen (Somogysámson, Tikos, Zala, Torvaj) nem változott az elszállított települési
hulladék aránya, a megye több járásában (Kaposvár, Nagyatád. Csurgó) is jellemzően csökkenést mutatnak az
értékek. Ez utóbbi tendenciára a lakosság jövedelmi helyzetének stagnálása mellett az olcsóbb, de
környezetszennyezőbb fa-és szén, valamint háztartási hulladékkal való fűtésre történő átállás is magyarázatot
adhat.
Somogy megyében a hulladékgyűjtésbe bevont települések száma 246, ez teljekörű lefedettséget jelez. 2012ben a rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakás és üdülőingatlanok száma közel 160 ezer volt. A
közszolgáltatások körében elszállított települési hulladék mennyisége 2010-ben 91291 t volt, majd 2016-ra 82026
tonnára csökkent. Az egy főre jutó a lakosságtól elszállított települési hulladék mennyiségének átlaga 2016-ban
267,5 kg, ami a 2010-2016-os időszakban mintegy 10 %-os csökkenést mutat. A megyében a lakosságtól
hagyományos módon elszállított települési hulladék mennyisége járásonként is differenciált, a Kaposvári (24029
tonna), Siófoki (20354 t), Fonyódi (14312 t) térségben szállít el a legtöbb lakossági hulladékot. A legkevesebb
mennyiséget a Tabi és Csurgói térségből szállítják el, 2427 és 2758 t-val. A területi különbségek okai között
találhatók a hulladéktermelésért felelős ipari vállalkozások jelenléte mellett a turisztikai, demográfiai és az egyéb
infrastrukturális tényezők.
A szelektíven gyűjtött hulladék mennyisége 2010-2015 között országosan közel 30%-kal nőtt. Somogyban a
lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 2010-ben 618 t volt,
2016-ban 19604 t, ami harmincszoros növekedést mutat. A jelentős emelkedés hátterében a lakosság tudatosabb
fogyasztói magatartása és a hulladékgazdálkodási programok eredményei, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés elkezdése állnak. 2010-ben a szelektív hulladékgyűjtésbe még nem kapcsolódott be a Barcsi, Fonyódi,
Kaposvári járás, ám 2016-ban Fonyódon az így begyűjtött hulladék mennyisége már elérte az 5148 tonnát ezzel
a megye második legnagyobb mennyiségét mutatja, míg a Siófoki területen 7500 t hulladék került begyűjtésre.
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36. ábra. Keletkezett veszélyes hulladék mennyisége 2015
(Forrás: TeIR)
Az országban keletkezett veszélyes hulladék mennyisége összességében a 2010 évi 569 ezer tonnáról 2016-ra
551 ezer tonnára esett vissza. A veszélyes hulladék feldolgozása, ártalmatlanítása a gazdasági, ipari
tevékenységhez kötődik.
Somogy megyében 2010-ben 3.2 ezer tonna, 2015-ben 2.3 ezer tonna veszélyes hulladék keletkezett, ez
egyharmados csökkenést jelent. A legjelentősebb mennyiség a Kaposvári (941682 kg), Siófoki (334802 kg),
Marcali 319257 kg) és a Nagyatádi (257481 kg) járásban képződött. A legkevesebb (28943 kg) a Csurgói térségben
gyűlt össze. A járási központok településein keletkezik a legjelentősebb mennyiségű veszélyes hulladék, ami a
települések ipari és turisztikai jellegéből is adódik.
Az OTrT-ben szereplő országos jelentőségű hulladéklerakók és ártalmatlanítók közül Marcali található a
megyében, melyben veszélyes anyagokat tartalmazó elektronikai és elektromos berendezések, akkumulátorok
stb. átvételére van lehetőség. Veszélyes-hulladékégető mű nincs a megyében.
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3.10 Természeti és környezeti kockázatok
Földtani kockázatok
Földrengés-veszély
Az ország szeizmikusan legaktívabb területe a Komáromtól a Balaton északkeleti végéig húzódó sáv, ami a megye
északkeleti csücskét érinti. E terület szeizmikus aktivitása régóta ismert. A legutóbbi, komolyabb anyagi károkat
is okozó földrengésre a megyehatártól mindössze 10 kilométerre fekvő Berhida környékén került sor 1985-ben.
Az ország szeizmikusan második legaktívabb területe viszont a megye átellenes, délnyugati végében, Nagykanizsa
környékén található, ahol 2003-ban és 2017-ben is mértek földrengést.

37. ábra Az ország szeizmikus zónatérképe
(Forrás: MSZ EN 1996-1 EUROCODE 8 nemzeti melléklet)
Földtani veszélyforrások
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat online elérhető, „Magyarország mozgásveszélyes területei” című
térképe Somogy megyében 37 településen 52 felmért földmozgásos helyet tartalmaz. E földtani veszélyforrások
közül 20 suvadás, 10 omlás.
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Lehetséges ok

Megépített védmű

külterület

összetett
emberi
beavatkozás

Nem épült

autóút

összetett
emberi
beavatkozás

A partfal mentesítése
folyamatos, törmelék
elhordás, és
növényzet
karbantartása

omlás

Balatonföldvár

folyamatos

mozgásban

vegyes
beépítésű

átázás

A magaspartról a
lazult részeket
eltávolították, a
Camping feletti
lejtőbe gerendarácsot
építettek az
esetlegesen leomló
tömbök felfogására.
Építési tilalom a
veszélyeztetett
részen.

omlás

Balatonföldvár

folyamatos

részben
mentesített

belterület

összetett
természetes
folyamat

Fából épített
védművek. Ideiglenes
tartószerkezetek.

Balatonkeresztúr

folyamatos

mentesített

külterület

összetett
emberi
beavatkozás

Nem épült,
kommunális
hulladékkal töltötték
fel a területet,
rekultiválták a
dombot. A telephely
körbekerített
hulladékátrakó
telephelyként
működik tovább.

suvadás

Balatonlelle

időszakos

mozgásban

külterület

összetett
természetes
folyamat

nem épült

partfalmozgás

Balatonszárszó

részben
mentesített

családi
házas

összetett
emberi
beavatkozás

nincs

vegyes
beépítésű

összetett
természetes
folyamat

1938. 106 fm keresztés talpszivárgó,
támborda és egy
szárító táró létesült,
nagy tereprendezést
végeztek, 1972-74.
táró épült.

belterület

összetett
természetes
folyamat

A vasútvonal
megóvására
átereszek, szivárgók,
szakszerű
rézsűkiképzés készült.

omlás

suvadás

suvadás

Balatonvilágos

Balatonvilágos

időszakos

folyamatos

mozgásban

mozgásban
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Mozgástípus

suvadás

Település

Balatonvilágos

Periodicitás

időszakos

Állapot

ismeretlen

Beépítettség

vegyes
beépítésű

Lehetséges ok

közmű törés

Megépített védmű
Nyomóvezetéket
megszüntették,
elmozdult
kőzettömeget
elhordták, 1959-ben
két szivárgóbordát
építettek, nagyfokú
tereprendezést
végeztek.
A területen dolgozó
személyek
folyamatosan
figyelemmel kísérik a
partfal állapotát, a
nagyobb események
bekövetkezésekor
értesítik a
tulajdonosokat.

partfalomlás

Balatonvilágos

időszakos

mozgásban

üdülő
övezet

rézsűhámlás

Baté

folyamatos

mozgásban

belterület

összetett
természetes
folyamat

Védőmű nem épült,
bár a tározó elkészült.

suvadás

Baté

időszakos

nyugalomban

külterület

átázás

Védőmű nem épült.
A károsodott szakaszt
felhagyták, a
vasútvonallal a
károsodott helyet
kikerülték.

szeletes
földcsuszamlás

Bodrog

egyszeri

nyugalomban

külterület

összetett
emberi
beavatkozás

omlás

Bodrog

folyamatos

mozgásban

belterület

összetett
természetes
folyamat

kőszórásos gyalogút
és a feltöltésekkel
javított út

külterület

átázás

Védőmű nem épült,
az utat más
nyomvonalon
tervezték.

külterület

löszmélyút, a
falak
tömbösödését
gyorsítja a
peremvonali
növényzet
feszítő hatása

kúszás

Bonnya

folyamatos

mozgásban

partfalmozgás

Cserénfa

időszakos

mozgásban

partfalmozgás

Felsőmocsolád

folyamatos

mozgásban

suvadás

Felsőmocsolád

folyamatos

nyugalomban

időszakos

részben
mentesített

omlás

Fonyód

összetett
természetes
folyamat
belterület

belterület
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átázás

A vízfolyás mellett
hálós védőmű

átázás

Ároképítés, vasút
mentén burkolt
szivárgók, 7. sz. főút
mentén támfal

Mozgástípus

Település

Periodicitás

Állapot

Beépítettség

Lehetséges ok

Megépített védmű

rézsűcsúszás

Fonyód

folyamatos

mozgásban

autóút

átázás

A partfalról leguruló
kőzetdarabok
részbeni megfogására
egy palánkkerítés
került kialakításra kb.
300-400 m hosszon.

kúszás

Fonyód

folyamatos

mozgásban

belterület

átázás

Nem épült, építési
tilalom

löszomlás

Fonyód

folyamatos

mozgásban

autóút

átázás

suvadás

Fonyód

időszakos

részben
mentesített

külterület

átázás

A lecsúszott földet
elhordták

suvadás

Gálosfa

folyamatos

mozgásban

külterület

átázás

Védőmű nem épült
/1979/.

suvadás

Hajmás

folyamatos

mozgásban

vegyes
beépítésű

átázás

Védőmű nem épült
/1979/.

Hedrehely

folyamatos

részben
mentesített

családi
házas

meredek
partfal

ároképítés

átázás

Védőmű nem épült, a
rézsűt minden
suvadás után
laposabbra képezték
ki.

kúszás

suvadás

Hencse

időszakos

részben
mentesített

külterület

folyamatos

részben
mentesített

külterület

mélyút,
magas
partfallal

Az elmúlt hónapban
elvégezték a függő
részletek eltávolítását,
helyi anyagok
felhasználásával
egységes rézsűt
képeztek ki az
omlásveszély
csökkentésére.

Kaposvár

egyszeri

ismeretlen

belterület

közmű törés

nem épült

rétegcsúszás

Kaposvár

időszakos

részben
mentesített

családi
házas

kúszás

Kaposvár

folyamatos

mozgásban

családi
házas

átázás

Támfalak, az új
épületek megerősített
alapozással készülnek.

suvadás

Kaposvár

egyszeri

nyugalomban

külterület

összetett
természetes
folyamat

Védőmű nem épült,
bár a tározó elkészült.

partfalomlás

Kaposkeresztúr

omlás

suvadás

kúszás

Kaposszerdahely

Kelevíz

egy támfal

időszakos

részben
mentesített

belterület

átázás

Védőmű nem épült, a
bevágás létesítésekor
a lesuvadó kisebb
földtömegeket
elhordták.

folyamatos

mozgásban

külterület

összetett
természetes

1980. Védőmű nem
épült.
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Mozgástípus

Település

Periodicitás

Állapot

Beépítettség

Lehetséges ok

Megépített védmű

folyamat
partfalomlás

Kötcse

egyszeri

nyugalomban

családi
házas

összetett
emberi
beavatkozás

szeletes
földcsuszamlás

Ságvár

időszakos

nyugalomban

külterület

átázás

Védőmű nem épült
/1979/.

szeletes
földcsuszamlás

Ságvár

időszakos

nyugalomban

külterület

átázás

Védőmű nem épült
/1979/.

omlás

Ságvár

folyamatos

mozgásban

külterület

aláfejtés

Védőmű nem épült
/1979/.
Védőmű nem épült,
vízfolyás rendezés volt
a Surján patakon, a
rendezés alatt és után
a mederrézsű 1_1,5
hajlással nem állt meg
/1979/.

mozgásban

külterület

összetett
természetes
folyamat

Segesd

mozgásban

autóút

összetett
természetes
folyamat

Segesd

mozgásban

autóút

összetett
természetes
folyamat

mozgásban

vegyes
beépítésű

összetett
természetes
folyamat

Védőmű nem épült,
az új épületeket
erősebb és mélyebb
alapozással építik.
/1978/.

folyamatos

mentesített

családi
házas

átázás

Felszínen vízelvezetés,
forrásfoglalás,
szivárgó borda
készült.

suvadás

Sántos

omlás

rogyás

suvadás

kúszás

Simonfa

Simonfa

folyamatos

folyamatos

szeletes
földcsuszamlás

Siófok

egyszeri

mentesített

külterület

összetett
természetes
folyamat

Felszíni vízrendezés,
burkolt árkok a vasút
mentén.

suvadás

Som

egyszeri

nyugalomban

külterület

átázás

1980. VII. Védőmű
nem épült.

összetett
természetes
folyamat

A károsodott rész
alatt a patak további
bevágódásának
meggátlására
duzzasztómű épült
/Bukó/.

suvadás

Somogydöröcske

folyamatos

nyugalomban

családi
házas
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Mozgástípus

sárfolyás

Település

Periodicitás

Somogyudvarhely

időszakos

Állapot

mozgásban

Beépítettség

külterület

Lehetséges ok

Megépített védmű

átázás

Csupán palánkok
épültek a
törmelékfogásra az
ültetvény határában.
Vízelvezetés nem
történt

suvadás

Szabadi

időszakos

nyugalomban

külterület

átázás

Védőmű nem épült, a
tározót 1978-ban
megépítették és
feltöltése
folyamatban van.

omlás

Szenna

folyamatos

mozgásban

külterület

útbevágás

Védőmű nem épült
/1979/.

suvadás

Szilvásszentmárton

folyamatos

mozgásban

külterület

átázás

Védőmű nem épült
/1979/.

suvadás

Szilvásszentmárton

folyamatos

mozgásban

családi
házas

összetett
emberi
beavatkozás

Védőmű nem épült
/1979/.

rétegcsúszás

Szőlősgyörök

időszakos

nyugalomban

külterület

átázás

Védőmű nem épült
/1978/.

kúszás

Zákány

suvadás

folyamatos

mozgásban

pincenegye
d

összetett
természetes
folyamat

Védőmű nem épült, a
Drávát rendszeresen
szabályozzák a
medereltolódás ellen.
A vasútvonalat építés
közben és után már
áthelyezték. 1977-es
mozgás után újra
áthelyezésre
kényszerültek.

időnkénti

nyugalomban

külterület

összetett
természetes
folyamat

Védőmű nem épült
/1978/.

Zselickisfalud

14. táblázat. Földtani veszélyforrások Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag/
A térkép a pontszerű események ábrázolása mellett bemutatja a felületi és vonalas erózióval érintett területeket
is. Ezek nagyrésze a megye keleti felében található, emellett a Kis-Balatontól délre, délnyugatra, illetve a Marcaliháton is előfordulnak ilyen foltok.
A megye nyugati felében Belső-Somogy mélyebben fekvő, homokos területein az erózióveszély elsődleges
forrása a defláció (szélerózió).
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38. ábra. Mozgásveszélyes területek
(Forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/FDT_veszely_orszag)
Talajdegradációs folyamatok
A talaj állapotát számos tényező befolyásolja, melyek közül kiemelendő a savanyodás, a vízerózió és a szélerózió.
Savanyodás
A savanyodás a talajok szerkezetére, kémiai tulajdonságaira és biológiai aktivitására egyaránt károsan hat.
Magyarországon mintegy 2,3 millió hektárra tehető a savanyú talajok kiterjedése, a genetikailag savanyú talajok
jelentős része az erdőtalajok főtípusába, illetve a savanyú réti és a savanyú öntéstalajok csoportjába sorolható.
Erősen savanyú talajok a megyében a 68-as és 7-es utak között, a Marcali-hát és a Nyugat-Belső-Somogy
területein fordulnak elő, de a megye nagy része legalább a gyengén savanyú talajok csoportjába sorolható. A
kialakulását okozhatja az alapkőzet, a hidrológiai és éghajlati adottságok, de a befolyásoló tényezők közül jelentős
a mezőgazdasági tevékenységek, azon belül pedig az egyes műtrágyák savanyító hatása.
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39. ábra Magyarország talajainak kémhatása és mészállapota
(Forrás: SZIE-KTI)

Víz- és szélerózió
Stefanovits Pál és munkatársai által 1999-ben közzétett adatok alapján Somogy megyében a legmagasabb –
mintegy 320 ezer hektár – az erózió által károsított talajok mennyisége. A megyében az elsősorban domborzati
meghatározottságú erózió, illetve a laza szerkezetű, nagy homoktartalmú talajok degradációja a fő kockázati
tényező.
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40. ábra. A talajok termékenységét gátló tényezők Magyarországon
(Forrás: Várallyay György: Talajdegradációs folyamatok és a talaj szélsőséges vízgazdálkodása, mint környezeti
problémák a Kárpát-medencében; MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, Budapest)
A vízerózió a víz által okozott talajpusztulás, aminek során a felszínről lefolyó és a lejtőn lerohanó víz magával
sodorja a talaj felső, termékeny humuszos rétegét. A vízeróziónak leginkább kitett területek az erdővel kevésbé
borított dombsági területek. A vízerózió elleni védekezésben nagy jelentősége van a növényborítottságnak. A
legjobb talajvédő vegetáció az erdő, és az erdős puszták zárt növényállománya. A legelők és kaszálók hasonlóan
jól védik a talajt, de a túllegeltetés ronthatja ezt a stabil állapotot. A termesztett növények talajvédő hatása
rosszabb, mint a szukcessziós állományé. Talajvédő hatásukat a növényzet sűrűsége, gyökérzete és a fedettség
időtartama határozza meg: minél hosszabb ideig fedi a növénytakaró a talajt, annál jobb védelmet nyújt. Az
erózió megelőzése érdekében a talajmunkát a lejtőirányára merőlegesen kell végezni, illetve célszerű fenntartani
a mezsgyék, erdősávok, fasorok hálózatát.
A szélerózió (defláció) hatása elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a termőtalaj felső rétegét és ezzel a benne
lévő tápanyagot elhordja a szél, a talaj és a növényzet töve kiszárad, ezen kívül a szél által szállított durva
talajszemcsék az útjukba kerülő növényzetet homokverés formájában károsítják. A szél tevékenysége során
elsősorban a talaj károsodik, de a levegőbe kerülő talajszemcsék az élővilágra és az emberi egészségre is hatással
vannak. A szélerózió erősségét a talaj szemcseösszetétele, szerkezetessége, nedvessége, szervesanyag-tartalma,
a deflációs terület hossza, a felszín érdessége és a növényborítottság mértéke befolyásolja.
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41. ábra Magyarország potenciális széleróziós térképe (Forrás: A széleróziós információs rendszer alapjai, Dr.
Lóki József, Négyesi Gábor, Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, 2009)

A megye mélyebb fekvésű, nyugati részén a magas homoktartalmú talajok jelenléte meghatározó, amely a
szélerózió szempontjából fokozottan veszélyeztetetté teszi ezt a térséget.
A víz- és szélerózióval szembeni érzékenységet jellemző mutató a „talajveszteség becsült mértéke”, amely
magába foglalja a talajadottságokat, a felszínborítási jellemzőket és a domborzati viszonyokat is, ennek megyei
eloszlását a következő ábra mutatja.
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42. ábra. Egységnyi területre számított évi átlagos talajveszteség
(Forrás: Podmaniczky, L., Balázs, K., Belényesi, M., Centeri, Cs., Kristóf, D. (2011): Modelling soil quality changes
in Europe. An impact assessment of land use change on soil quality in Europe. ECOLOGICAL INDICATORS 11(1):
4-15.
Vízvédelmi kockázatok
Felszíni vizek állapota
Somogy megye a Duna, a Balaton és a Dráva részvízgyűjtőjéhez tartozik. A felszíni vizek védelme szempontjából
kiemelt megyei feladat a Balaton és a Dráva vízminőségének védelme. A felszíni vizek, a felszín alatti vizek és
a talaj védelme szempontjából egyaránt fontos a nitrátérzékeny területeken a vonatkozó jogszabályok szerinti
jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása és a szennyvíz kezelése. A nitrátérzékeny területek által érintett
településeket a mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel
Kormányrendelet jelölte ki. Az érintett településekre

szembeni védelemről szóló 27/2006. (II.7.)

vonatkozóan a Mezőgazdasági Parcella Azonosító

Rendszer szerinti blokkok határolják le a konkrét területeket. A nitrátérzékeny területekre vonatkozóan az
59/2008. (IV.29.) FVM rendelet által meghatározott cselekvési programban foglaltak figyelembe vétele
szükséges a mezőgazdasági területek hasznosítása során.
A vízfolyásoknál a nagyobb folyók állapota szennyezettség szempontjából jobb, mint amit az eltérő terhelhetőség
indokolna, hiszen a kisebb vízfolyások a kis hígulás miatt sokkal érzékenyebbek a szennyeződésekre. A 2015-ös
vízgazdálkodási terv szerint a szennyvízterhelés hatásai a következő ábrán látható területeket érintik.
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43. ábra Szennyvíz-bevezetések hatásának értékelése
(Forrás: Vízgazdálkodási terv - 20155)
A tápanyagterhelésre érzékenynek kijelölt felszíni vizek állapotértékelése szerint az érzékeny területek nagy
aránya érinti Somogy megyét, ugyanakkor az állapotuk jellemzően a jó vagy a kiváló kategóriába sorolható.
A felszíni vizek kémiai állapotát meghatározó veszélyes anyagok tekintetében a határérték-túllépések között a
növényvédő szerek szerepeltek nagyobb arányban, majd azt követik a szerves vegyületek, végül a fémek
csoportja. A dombvidéki kisvízfolyások legfőbb szennyezési forrása a szántóterületekről bemosódó talaj, amely
főként növényi tápanyagokat, de növényvédőszer-maradványokat is szállít a vizekbe.
A vízerózió a talajdegradáció mellett a fokozott hordalékterhelés miatt is problémát okoz. Ahol a kisvízfolyások
medrének közvetlen közelében szántóföldek találhatók, és a természetes védőzónák, mezsgyék, erdősávok
hiányoznak, a tápanyagok akadály nélkül jutnak a mederbe. A vízfolyások gyakran túl szűk hullámterei sem teszik
lehetővé a mederbe bejutó tápanyag visszatartását.

5

http://www.vizugy.hu/vizstrategia/documents/7AB2D127-D5DA-4392-B018-4E7473D09885/orsz_0302.pdf
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Felszín alatti vizek állapota
A Víz Keretirányelv végrehajtása során mennyiségi és kémiai állapotra vonatkozó minősítés készült valamennyi
felszín alatti víztestre. A felszín alatti víztestek szennyezettsége szempontjából darabszámukat és területi
kiterjedésüket tekintve is a diffúz eredetű szennyezettség a legjelentősebb.

44. ábra Felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny területek
(Forrás: AM)
Értékes geológiai örökségünk a karsztos területeink, valamint a termál- és melegvíz-forrásaink. Érzékenység
szempontjából fontos termálkarszt területek találhatók a megye jelentős részén, ugyanakkor a termálvizek
hőmérséklete jellemzően nem haladja meg a 60 °C fokot. A karszt- és termálkincs védelme érdekében fokozott
elővigyázatossággal kell tervezni az érintett területek fejlesztéseit.
A hatályon kívül helyezett, korábban országos övezetként szabályozott kiemelten érzékeny felszíni vízminőségvédelmi terület övezetét a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet alapján
jelölte ki. Az övezet által érintett - üdülőkörzeten kívüli – települések voltak a megyében Barcs, Bedegkér, Beleg,
Bélavár, Bolhó, Csököly, Drávagárdony, Drávatamási, Heresznye, Igal, Iharosberény, Inke, Kaposvár, Kisbajom,
Lakócsa, Mosdós, Nagyatád, Pogányszentpéter, Potony, Ráksi, Rinyakovácsi, Simonfa, Somogyszil, Szabadi,
Szentbalázs, Tótújfalu, Vízvár. Az üdülőkörzeten belül fokozottan érzékeny a Balaton parti sávja és a Kis-Balaton
térsége.
A felszín alatti vizek mennyiségi védelme szempontjából egyedi kockázati faktorként figyelembe kell venni, hogy
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a növekvő – tájképi szempontból sem előnyös - nyáras ültetvények kedvezőtlenül befolyásolhatják a
talajvízháztartást a Belső-Somogyi homokkal borított területeken. A nyílt gyepek erdőkkel történő betelepítése
komoly gondot okozhat, különösen ott, ahol a talajvízszint a felszínhez közel helyezkedik el, és így jelentős
vízforrásul szolgálhat a növényzet transzspirációjához”…..” Ilyen feltételek mellett a telepített erdők
módosíthatják az eredeti gyepterületek/mezőgazdasági területek víz- és sóegyensúlyát (NOSETTO et al. 2007),
csökkentve a talajvíz eredeti szintjét (MAJOR, 2002) és növelve a sókoncentrációt. Összehasonlítva a különböző
fafajok vízigényét, ez egyes ültetvények esetén még nagyobb intenzitással jelentkezhet. Kiemelkedik ezek között
az ültetvényeken előszeretettel telepített nemes és hazai nyárak vízigénye (680 mm éves vízigény).
A rövid vágásfordulóval művelt, tarvágásos nyárfaültetvények tájképi megjelenése, karaktere jelentősen eltér a
hagyományos erdőgazdálkodási tájtól, megváltoztatva ezzel a Belső-Somogyi dombság hagyományos karakterét.
Fontos, hogy a táji adottságokra építő területfejlesztéssel érintett területek (pl. turisztikai célterületek)
kizárhatók legyenek az ilyen típusú gazdálkodásból.
Az ivóvízbázis védelme
Az ország 19 felszíni vízkivételi helyéből 4 a megyében található (Fonyód, Siófok, Balatonszéplak, Balatonöszöd).
A hidrogeológiai védőövezetek területén a diffúz szennyeződések nagy része a települési és a mezőgazdasági
területekről származik.
Árvízvédelem, partvonalvédelem
Az EU Árvízi Irányelv végrehajtása keretében elkészült Magyarország Árvízi Országos Kockázatkezelési Terve. A
tervezési folyamat során elkészült az Országos Árvízkockázat-kezelési Irányelv, mely tartalmazza az országos
szintű árvízi kockázatkezelési célkitűzéseket és alapelveket.
Az árvízi védekezéshez területrendezési szempontból a nagyvízi meder övezete kapcsolódik. Ezeken a
területeken beépítésre szánt területek nem jelölhetők ki.
A megyét érintő jelentősebb folyók a Dráva és a Mura. A szabályozások szolgálják a part védelmét, az árvizek és
a jég zavartalan levonulását, valamint a hajóút hajózhatóságát is javították. Ökológiai szempontból az 50 cm-nél
kisebb elöntés jellemzően kedvezőnek tekinthető, kockázatnak ebből a szempontból tehát csak az 50 cm-nél
nagyobb, egyértelműen károsnak pedig a 3 m-nél nagyobb mértékű elöntés tekinthető.
Az árvízvédelmet segítik a felszíni mellékvízfolyásokon (Hársasberki-patak, Deseda-patak) kiépített halastavak,
melyek jelentősen lassítják az adott vízfolyáson levonuló árhullám sebességét. A Koppányon, a Kaposon és a
Rinya több ágán a medrek folyamatos karbantartásával tartják fenn a megfelelő lefolyási viszonyokat. Ezekkel a
beavatkozásokkal a kárt okozó elöntések jelentősen csökkentek.
A megyében alacsony az árvízveszély kockázata, az érintett települések (Potony, Tótújfalu, Lakócsa és
Szentborbás) a Dráva mentén fekszenek.
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Síkvidéki vízrendezés, belvízvédelem
Belvizes terület síkvidéken a terület talajmechanikai és hidrogeológiai adottságainak hatására alakul ki.
Külterületeken a helytelen mező- és erdőgazdasági művelés, belterületeken a mély fekvésű területek
beépítése okozhat belvízkárokat. A szennyvízcsatornázás elmaradása un. "talajvízdombok" kialakulásához
vezethet, ami szintén növeli a belvízveszélyt.6
A megye domborzati adottságaiból következően nem található olyan nagyobb, térségi jelentőségű terület, ahol
a belvíz-veszélyeztetettség miatt jelentős, területrendezési szempontú beavatkozásra lenne szükség.
Helyi vízkár elhárítás
A településeken belüli csapadékvíz-elvezetés és a kisebb vízfolyások kezelése a települések önkormányzati
kompetenciájába tartozik, és önkormányzati feladat a településeken összegyűlő vizek továbbvezetésének
megoldása is a befogadókig. Veszélyesebb helyi vízkárok akkor keletkeznek, amikor heves záporok, és szupercellás csapadékesemények során rövid idő alatt akár 80-120 mm csapadék hullik. A nagyobb vízgyűjtőjű
vízfolyásokon komoly vízkárt okozhatnak a kisebb vízhozamú és hosszabb ideig tartó esők is, különösen, ha a
vízgyűjtőn a talajrétegek a korábbi esőktől már telítődtek, illetve ha a területek felszínborítása nem segíti a helyi
elszivárgást. A megelőzés eszközei elsősorban a csapadékvíz települési szintű elvezetésének gondos megoldása,
valamint a tartós vegetációs felszínborítás lehet.
Levegőszennyezés
Hazánkban a levegőminőség mérésének, értékelésének alapja az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
(OLM). A mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei kormányhivatalok feladata. Somogy megyében
automata mérőállomás nem működik, manuális mérőállomás található Balatonföldvár, Fonyód, Kaposvár, Siófok
területén, amelyek a 2016-os adatok alapján az alábbi minőségi értékeket mutatták.
Település

Légszennyezettségi index
O2

SO2

Összesített index
ÜP

Balatonföldvár

jó (2)

jó (2)

Fonyód

jó (2)

jó (2)

Kaposvár

megfelelő (3)

megfelelő (3)

Siófok

jó (2)

jó (2)

15. táblázat. Mérőállomások elhelyezkedése és a mért adatok Somogy megyében
(Forrás: OMSZ 2017)

6

http://www.katasztrofavedelem.hu
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A megyében a legrosszabb levegőminőségi adatok Kaposváron mérhetők, köszönhetően elsősorban a nitrogéndioxid koncentrációjának, amely elsősorban a tüzelés és a közlekedési terhelés hatása.

45. ábra Levegőminőségi eredmények az összesítet index alapján
(Forrás: OMSZ 20177)
Zaj- és rezgésterhelés
Zajterhelés szempontjából elsősorban a közlekedési területek és egyes ipari létesítmények által okozott
terhelések jelentenek kockázatot. Az EU 2002-ben fogadta el azt az irányelvét, ami stratégiai zajtérképek és
ezeken alapuló zajvédelmi intézkedési tervek készítését írja elő. Az irányelv végrehajtása keretében elkészült
Somogy megye nagyforgalmú közútjainak stratégiai zajtérképe8.
A területi és települési tervezés során a területfelhasználási kategóriák, egységek helyét úgy kell meghatározni,
hogy a jelentős zajterheléssel járó funkciók és a lakó-, üdülő és közösségi funkciók lehetőség szerint közvetlenül
határos területekre ne kerüljenek, illetve ahol szükséges, a zaj- és rezgésterhelést csökkentő puffer területeket
(erdőterület, zöldterület, egyes különleges területek) kell kijelölni.

7

ÉLFO LRK Adatközpont (2017): Az OLM 2016. évi szálló por PM10 és PM2.5 mintavételi programjának összesítő értékelése

8

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokertfelelos-allamtitkarsag/hirek/strategiai-zajterkepek
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Fényterhelés (fényszennyezés)
A fényterhelés az égbolt mesterséges fényforrásokkal történő környezetkárosító megvilágítása. Az állandósuló
fényterhelés egészségügyi, közlekedésbiztonsági, ökológiai és tájvédelmi szempontból is kockázatot jelent.
Kutatások tanúsága szerint ugyanakkor az emberi egészségre is kockázatot jelent a ledes közvilágítás kékes
árnyalata, mivel a kék fény túlzott jelenléte közrejátszik a melatonin nevű, az alvás-ébrenlét ciklusát szabályozó
hormon termelésében.
Az éjszakai űrfelvételeken szembetűnően világos a megyében Kaposvár, és jól kirajzolódik a Balaton déli
partvonalának hosszú beépített sávja. A 2010-es felvételek tanúsága szerint a nagyvárosok mellett egyre több
kisváros kerül be az űrből is jól azonosítható helyszínek sorába. 9 A közvilágításból származó fényterhelés
mérsékelhető a fényforrások helyének és idejének mértéktartó és célirányos megválasztásával, az égbolt felé
nem világító, síkbúrás, legfeljebb 3000 K színhőmérsékletű, fő közlekedési vonalakon kívül legfeljebb 1600 lumen
fényáramú, meleg fényű világítótestek alkalmazásával, vagy az ún. „intelligens” megoldásokkal, amelyek digitális
vezérléssel, akár egyenként szabályozható lámpatestekkel rendelkeznek, vagy akár a forgalmi, időjárási
viszonyokat is tekintetbe tudják venni a fényerősség meghatározásánál.

46. ábra. Éjszakai űrfelvétel Magyarországról 1992-ben és 2010-ben
(Forrás: ESA)
Biológiai kockázatok
Az élővilágot – és közvetve az emberi jóllétet biztosító ökoszisztémákat - veszélyeztető legnagyobb problémák a
helytelen vízgazdálkodásból és az éghajlati adottságok változásából következő vízhiány, valamint – részben ezzel
összefüggésben jelentkező problémaként – az özönfajok terjedése.
Ökológiai vízhiány
A folyók hullámterein, a mellékágakban, a korábban vízjárta területeken, a holtmedreken és más kapcsolódó
értékes vizes élőhelyeken az ökológiailag szükséges vízmennyiség hiánya érzékelhető. Jelentős és alig kezelhető
problémát okoz a klímaváltozással összefüggésbe hozható aszályos évek sorozata, a téli hótakaró rendszeres

9

http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2012/03/Night_lights_in_Europe
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elmaradása, a nyári hőségek idejének meghosszabbodása, vagy akár az egyre gyakoribb légköri aszály.
Kisvízfolyások élővilága szempontjából gyakran előforduló problémát jelentenek továbbá az ökológiai
szempontokat nélkülöző mederfenntartó munkálatok, valamint a helytelen mezőgazdasági gyakorlat (pl. partok
mederélig való szántása). A túl nagy területre kiterjedő, vagy rosszul időzített mederfenntartó munkálatok
élőhelyek eltűnését, fajok, fajcsoportok sérülését, a parti zonáció pusztulását eredményezhetik.
Özönfajok
Az idegenhonos özönfajok olyan növény- vagy állatfajok, amelyek azt követően, hogy emberi tevékenység révén
természetes elterjedési területük ökológiai határain túlra kerültek, életben maradnak, szaporodnak és
elterjednek, ami negatív hatást gyakorol új élőhelyük eredeti ökoszisztémájára. Elterjedésük a hátrányos mező-,
erdőgazdálkodási, egészségügyi hatások mellett számos közvetett gazdasági és társadalmi következményekkel
jár. A társadalmi és gazdasági hatásokat illetően az idegenhonos özönfajok betegségek közvetítői vagy
egészségügyi problémák (például asztma, bőrgyulladás és allergiák) közvetlen okozói lehetnek. Kárt okozhatnak
az infrastruktúrában és a szabadidős létesítményekben, megnehezíthetik az erdészeti tevékenységet, vagy
mezőgazdasági, halászati károkat okozhatnak.
Az özönfajok rohamos elterjedése a rendszerváltás idején történt mezőgazdasági szerkezetváltás a szántók
felhagyása és az állatállomány csökkenésének hatására felgyorsult. A megyében leginkább jellemző özönfajaink
az alábbiak10:
•

Fehér akác (Robinia pseudoacacia L.)

•

Közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca L.)

•

Magas aranyvessző (Solidago gigantea ait.)

•

Mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima [miLL.] sWinGLe)

•

Szőrös disznóparéj (Amaranthus retroflexus L.)

•

Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.)

Az invazív növények mellett egyre inkább elterjednek az invazív állatfajok is. Ez a jelenség elsősorban a vízi
ökoszisztémát és az ízeltlábúakat érinti. Az állatok egy része kedvtelési célból került hazánkba (pl. görög teknős Testudo hermanni), vagy nem tudatosan, betelepített haszonállatokkal, -növényekkel hurcolták be (pl. Razbóra
- Pseudorasbora parva). A bővülő kereskedelem és turizmus, valamint a határokon átívelő áruszállítás mind
felgyorsította e fajok terjedését. Ezek rontják a hazai fajok életfeltételeit, ezzel hátrányosan befolyásolva egyes
ökoszisztémákhoz kapcsolódó gazdasági tevékenységek hatékonyságát is.

10

Csiszár Á. (szerk.): Inváziós növényfajok Magyarországon, Sopron, 2012
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Meteorológiai és éghajlati kockázatok
Az éghajlatváltozás a környezet állapotát, a társadalmat, a gazdaságot fenyegető, cselekvésre kényszerítő
tényező. A tudományos elemzések alapján várható, hogy az elkövetkező évtizedekben jelentős mértékben
megváltozó hőmérséklet- és csapadékviszonyok, az évszakok lehetséges eltolódása, egyes szélsőséges időjárási
jelenségek erősödése és gyakoriságuk növekedése veszélyezteti a természeti értékeket, a vizeket, az élővilágot,
az erdőket, a mezőgazdasági terméshozamokat, az építményeket és a lakókörnyezetet, valamint a lakosság
egészségét és életminőségét.
Az egyre érezhetőbb klímaváltozás egyik jelentős következménye, a szélsőséges csapadékesemények
előfordulása, amely úgy az épített környezetben, mint a be nem épített területeken is a megfelelő elvezetés
kiépítésének hiányában a befogadó vízfolyás túlterhelésével jelentős elöntéseket, vízkárokat okozhat.
Egyidejűleg jelentkeznek az igények a beépített környezet csapadékvizektől való védelmére, a vizek minél
gyorsabb elvezetésének a megoldására és a beépítésre nem szánt területeken az eróziót okozó vízlefutás
fékezésére és a földek vízháztartását segítő víz-visszatartási igényekre és azok természetes védelmére
vonatkozóan. A csapadékvíz elvezetésének megoldása részben a településrendezési eszközök keretében
rendezendő, beleértve ebbe a burkolt felületek arányának csökkentését, a csapadékvíz hatékonyabb
hasznosítását. A települési szintű problémamegoldás mellett annak földrészlet szintű kezelése is fontos, hiszen a
telkek nagyarányú burkolása, mint a kertfenntartás legegyszerűbb megoldása, egyre elterjedtebb annak ellenére,
hogy ez csökkenti a csapadék beszivárgását, ártereken a vízállás csökkenésének lehetőségét, illetve növeli a
hősziget-hatás erősségét. Szabályozási szinten pedig szükséges volna a kötelező minimális zöldfelületi arány
érvényesítésének biztosítása. Tovább részletezi az éghajlatváltozás területi hatásait a következő 3.11-es fejezet.

3.11 Éghajlatváltozás területi vonatkozásai
Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, illetve az éghajlatváltozás mértékének csökkentése korunk
talán legnagyobb kihívása. A Föld légkörének összetétele és éghajlata mindig is változott. Az utóbbi 200-300
évben azonban az emberiség is képessé vált arra, hogy különböző tevékenységeivel számottevően befolyásolja
az éghajlati rendszert helyben, regionálisan és világszinten egyaránt.
Az iparosodás időszaka óta, de különösen az elmúlt évtizedekben az éghajlat az elmúlt 650 ezer évben nem
tapasztalt ütemben melegszik. Ez szorosan összefügg az ipari forradalom óta egyre növekvő fosszilis tüzelőanyagfelhasználás és a fokozódó mezőgazdasági termelés okozta hosszú tartózkodási idejű üvegházhatású
gázkibocsátással. Az emberi tevékenység következtében a szén-dioxid, a metán és a dinitrogén-oxid globális
légköri koncentrációja jelentősen növekedett és jelenleg nagyban meghaladja az iparosodás (1700-as évek
közepe) előtti mértéket. Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) által meghatározott különböző
kibocsátási forgatókönyvek (RCP-k) szerint a globális átlaghőmérséklet-emelkedés a XXI. században is folytatódni
fog. A legnagyobb változást előrejelző forgatókönyv szerint a földi átlaghőmérséklet 2100-ban akár 4,8°C-kal is
magasabb lehet az 1986-2005 közötti időszak átlaghőmérsékleténél. A globális hőmérséklet emelkedésével a
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következményekkel járnak. A szélsőséges időjárási események gyakoribbá válásával párhuzamosan számolni kell
– közvetett hatásként – társadalmi konfliktusokkal is. Sajnálatos módon a klímaváltozás negatív hatásai a világnak
azon régióit sújthatják leginkább, melyekben az államoknak gyenge irányítási és probléma-megoldási kapacitásai
vannak már jelenleg is.

47. ábra. A felszíni hőmérséklet előrejelzése légköri cirkulációs modellekben
(Forrás: IPC)
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A klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése és elkerülése érdekében sürgős beavatkozásokra van
szükség. Az éghajlatváltozásra alapvetően kétféle válasz lehetséges:
•

a klímaváltozást előidéző üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése (mitigáció/dekarbonizáció),

•

valamint az alkalmazkodás (vagy adaptáció), amelyen az éghajlatváltozás hatásaihoz történő igazodást
értjük.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) Ötödik Jelentésének alkalmazkodással foglalkozó fejezetében a
tervezés fontosságára hívja fel a figyelmet. Kimondja, hogy az alkalmazkodóképesség fokozásának egyik módja
az, hogy az éghajlatváltozás hatásainak témaköre bekerüljön a tervezésbe. Külön kiemeli az adaptációs
intézkedések infrastruktúra- és földhasználat tervezésbe történő integrálását. Az IPCC felhívja a figyelmet a
várostervezés alkalmazkodásban betöltött kiemelt szerepére is.
Az éghajlatváltozás hatásainak mértéke és jellege az egyes térségekben, településeken, sőt településrészeken is
különböző lesz. Jelentősek a térségi különbségek a tekintetben is, hogy a térségek/települések hogyan és
mennyire képesek alkalmazkodni a változó éghajlathoz. A területspecifikus alkalmazkodásban a térségi- és
településtervezésnek – integráló funkcióinál fogva – meghatározó szerepe van. A térségi tervezés fontos szerepét
támasztja alá az a sajnálatos tény is, hogy európai viszonylatban – az eddigi kutatások alapján – éppen azok a
térségek rendelkeznek a legkisebb alkalmazkodóképességgel, ahol a kedvezőtlen éghajlati hatások várhatóan a
legjelentősebbek lesznek. Vagyis integrált beavatkozások hiányában az éghajlatváltozás tovább növeli a térségek
közötti különbségeket, ezzel veszélyeztetve a kohéziós célok megvalósulását.
A területi tervezésen belül a területrendezés a területhasználat feltételeinek biztosításával, az infrastruktúrahálózatok összehangolt térbeli rendjének meghatározásával és a természeti erőforrások védelmével már jelenleg
is jelentős mértékben hozzájárulhat a térségek alkalmazkodó-képességének növeléséhez, de még számos
kihasználatlan kapacitás rejlik tervezési eszközökben.
Ezek közül néhány fontosabb:
A) A zöld infrastruktúra hálózat kijelölése és térségi tervezési rendszerbe történő integrálása – a rendelkezésre
álló szakirodalom alapján – nagyban segítené az alkalmazkodást a változó éghajlati feltételekhez. Ugyanakkor a
zöld infrastruktúra hálózat kialakítására még nincs sem nemzetközi, sem hazai egységes, elfogadott metodika. Az
Európai Környezeti Ügynökség (EEA) viszont két munkájában is mintát adott a lehetséges európai szintű zöld
infrastruktúra hálózat kijelölésére. Az EEA módszertanokat a rendelkezésre álló adatoknak megfelelően
adaptálva a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Marcali járás mintaterületére tettünk javaslatot a zöld infrastruktúra
hálózat kijelölésére. A lehetőségeket vizsgálva három szempontot azonosítottunk a kijelölés céljaként:
•

magas ökoszisztéma szolgáltatású területek megőrzése,

•

az ökológiai hálózat fejlesztése és működésének javítása,

•

klímaváltozás okozta kockázatok csökkentése.

A zöld infrastruktúra koncepció hazai megvalósításában sajnos jelentős probléma az adathiány és egyes adatok
elérhetőségének nehézségei (magas adatköltség).
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B) A korábbi kutatások (pl. ESPON Klíma) és az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület ajánlása alapján, az
éghajlatváltozással kapcsolatos területi különbségek feltárására leginkább a térségi sérülékenység-elemzés
alkalmas. A klímasérülékenység-elemzések eredményei egyrészt hozzájárulnak a területspecifikus fejlesztési
beavatkozások kidolgozásához és a források elosztását is támogatják, másrészt módosíthatják az adaptáció
szempontjából lényeges területek kijelölését.
C) A mezőgazdasági földhasználat-elemzések klímaváltozási szempontokat is magába foglaló felülvizsgálata,
majd eredményeinek térségi tervezésbe történő integrálása szintén jelentősen segíti az adaptációs törekvések
megvalósulását. Az alkalmazkodás szempontjából mind a gyengébb, mind pedig a kiváló termőhelyi adottságú
mezőgazdasági területek azonosítása fontos feladat, amely önmagában vagy más kutatásokkal együtt támogatja
az adaptáció szempontjából jelentős elemek (pl. kiváló- és jó szántóterületek, javasolt erdőterületek,
vízvisszatartásra alkalmas területek stb.) pontos kijelölését. Áttekintve a földhasználati értékelési rendszereket
megállapítható, hogy azok nem építik be a klímaváltozás értékeit az alapadatok körébe, így ennek pótlása az
elkövetkezendő időszak fontos feladata lesz.
D) Szintén a kiemelt témakörök között említhető a műszaki infrastruktúra-hálózatok és az éghajlatváltozás
összefüggéseinek feltárása, valamint az árvízi kockázatok várható változásainak beépítése a térségi tervekbe. Az
infrastruktúra-hálózatok esetében, a mitigáció szempontjából jelentős megújuló erőforrások legmegfelelőbb
területi elhelyezésére nem áll rendelkezésre egységes módszertan. A lehatárolás szempontjait a tervezési
szakmának kell meghatározni az elkövetkezendő években.
Az árvízi kockázatok esetében a jelenleg készülő árvízi kockázattérképezés eredményeinek kell beépülni a térségi
tervezés tartalmi követelményeibe.
A NÉS-2-ben (Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia) megfogalmazódott elvárások és a helyzetfeltárás alapján a
következő – a területrendezés tartalmi elemeire vonatkozó – javaslatok tehetők:
Térségi szerkezeti terv
Mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória differenciálása a következők szerint:
•

szántóföldi hasznosítású mezőgazdasági térség,

•

kertgazdálkodási térség,

•

természetközeli mezőgazdasági térség

•

Szén-dioxid-leválasztás és -tárolás műszaki elemeinek ábrázolása

Térségi övezetek
•

Zöld infrastruktúra hálózat övezeteinek kijelölése és szabályozása,

•

Kiváló- és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetek lehatárolásának felülvizsgálata az
éghajlatváltozási mutatók figyelembevételével,

•

Erdőtelepítésre javasolt terület övezeti lehatárolásának felülvizsgálata az éghajlatváltozási mutatók
figyelembevételével,
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•

Vízvisszatartásra alkalmas terület térségi övezet lehatárolásának vizsgálata, részletes módszertan
kidolgozása,

•

A hőhullámok és városi hőszigetek szempontjából leginkább sérülékeny települési területek azonosítása
és övezeti lehatárolása,

•

Árvízi- és földtani kockázattal érintett területek övezeteinek (nagyvízi meder, földtani veszélyforrás
területe) felülvizsgálata a változó éghajlati feltételek alapján,

•

Térségi árvízi- és belvízi kockázatkezelési terület övezet kijelölése és szabályozása,

•

Napelempark kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület térségi övezetként történő kijelölése, övezet
lehatárolásának vizsgálata, módszertan kidolgozása

Megalapozó munkarészek
•

Megyei szintű éghajlatváltozási sérülékenység-elemzés térségi tervezésben történő alkalmazása,

•

Területi Döntéstámogató Rendszer bevezetése.
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Somogy megye éghajlati sérülékenysége
A megye éghajlatváltozással szembeni sérülékenységének vizsgálatához a Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer (NATéR) és a VÁTI NKft. által végzett klíma sérülékenység vizsgálatok szolgálhatnak
alapul.
A sérülékenység elemzés három komponensből tevődik össze, a kitettség az éghajlatváltozás mértékét mutatja,
az érzékenység az éghajlatváltozás hatásait viselő rendszerek (társadalom, élővilág, épített környezet stb.) éghajlat(változás) függő - tulajdonságait jellemzi, az alkalmazkodás a gazdaság-társadalom lehetőségét, „erejét”
mutatja változásokra történő felkészülésben. Az európai szintű ESPON klíma projektben elvégzett
klímasérülékenység-vizsgálat szerint Somogy megye alacsony sérülékenységi kategóriába esik.

48. ábra. ESPON Klíma projekt eredményei Magyarország megyéi esetében
A fentiek ellenére az éghajlatváltozás jelentős kockázatot jelent a megye számára a NATéR adatbázisa, illetve a
VÁTI korábban végzet klíma-sérülékenység elemzése alapján. Jelentősen növekszik a hőhullámos napok száma,
csökken a legtöbb szántóföldi növény termésátlaga és a természetes és természetközeli ökoszisztémákat is
negatív hatások érik.
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49. ábra. Magyarország kistérségeinek élőhelyekkel kapcsolatos sérülékenysége
A területrendezéshez kapcsolódó éghajlatváltozás szempontjából releváns, javasolható vizsgálatok és
kialakítandó módszertanok a következők:
•

Zöld infrastruktúra hálózat kijelölése és szabályozása

•

Vízvisszatartásra alkalmas terület lehatárolásának vizsgálata, részletes módszertan kidolgozása

•

A hőhullámok és városi hőszigetek szempontjából leginkább sérülékeny települési területek azonosítása
és lehatárolása

•

Árvízi- és földtani kockázattal érintett területek (nagyvízi meder, földtani veszélyforrás területe)
felülvizsgálata a változó éghajlati feltételek alapján

•

Térségi árvízi- és belvízi kockázatkezelési terület kijelölése és szabályozása
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4.

A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA A TÉRSÉGI
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

4.1

A térszerkezet alakulása, a területfelhasználás változásai, tendenciák

A térszerkezet alakulása
Somogy megye a Budapest-Adria tengelyre (amely már a középkor óta az ország központi területeit kötötte össze
Horvátországon keresztül Itáliával) felfűzött Balaton parttól a Dráváig, az ország déli határáig terjed, amelyek
egyben fejlettségbeli szélső pólusokként is szolgálnak. A nemzetközi jelentőségű tengely nyújtotta lehetőségeket
a megye nagy része nem tudja kihasználni a gyenge kapcsolatok miatt.
A megye keleti járásai a szomszédos baranya-tolnai kisrégiókkal a Kaposvár-Dombóvár fejlettebb foltját
közrefogva rajzolják ki az ország második legnagyobb összefüggő fejletlen térségét. 11 Az elmúlt évtizedek
erőltetett városiasodása következményeként nem születtek valódi gazdasági-foglalkoztatási funkcióval bíró
térségközpontok, ennek kifejlődését a megye nagy részének rossz elérhetősége sem tette lehetővé.
A leszakadó térségek többnyire azokon a külső határmenti perifériákon találhatók, ahol nem érvényesülnek az
EU integráció előnyei, a határon átnyúló vonzáskörzetek és közös gazdasági tér. A horvát határ mellett egyelőre
– a Schengeni zóna kiterjesztéséig – erőteljes az elválasztó hatás.

11

Somogy megye településrendszerének fejlődése térszerkezeti és demográfiai aspektusból, Kerese Tibor PhD
értekezés (PTE), Pécs 2012
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50. ábra. Kedvezményezett járások a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint
(Forrás: TeIR)
8 járás van a megyében, ezek közül csupán a Siófoki nem tekinthető kedvezményezettnek, 2 fejlesztendő, 2
komplex programmal fejlesztendő. Feltűnő, hogy a kedvezményezett járások földrajzi mintázata összefüggést
mutat a magisztrális elérhetőséggel, és ily módon igazolást nyer az, hogy Somogy megye jelentős területének
elmaradottságát alátámasztja a gyenge dinamikájú városhálózat, az aprófalvas településszerkezet, az alacsony
gazdasági prosperitás és a társadalmi depresszió, amelyeknek okai és egyben következményei között jelentkezik
a belső közlekedési feltáratlanság.
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51. ábra Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben autópálya csomópontig 2016
(Forrás: TeIR, GEOX)
A 16 városból 9 a Balatoni Üdülőkörzet része, amelyek közül a jelentősebbek megyén kívülre vonzódnak ma is:
Barcs - Szigetvárhoz, Pécshez, Marcali – Keszthelyhez, Csurgó – Nagykanizsához, Siófok – Székesfehérvárhoz és
Veszprémhez. Csupán Kaposvár vonzása terjed át a szomszédos megyei Dombóvárra, és Tab vonzása Tolna
megyére is kiterjed. Ezt támasztja alá a gazdasági fejezetben található 2016 évi ingázási térkép is.
Az OTrT 2008 évi módosításakor országos övezetként is bevezetésre kerültek településegyüttesek, mint együtt
tervezhető térségek. Kaposvár az egyik ilyen nagyvárosi településegyüttes, ahol a 2020 utáni uniós várospolitikai
célkitűzésekkel összhangban a fejlesztési pólusok és a környező települések átlagosnál intenzívebb funkcionális
kapcsolatai miatt együtt tervezésük szükséges, a területrendezés és területfejlesztés eszköztárával, elősegítve a
távlatos együttműködést és ésszerű térségi munkamegosztáson alapuló fejlődést.
A fejlett városkörnyéki együttműködés mellett a megye sajátos aprófalvas szerkezete indokolja a kistelepülések
összehangolt működését, fejlesztését is.
A területfelhasználás változásai
Somogy megye területhasználatának elemzése, 12 év (2000-2012 közötti) területhasználat-változási
folyamatainak vizsgálata a Corine Land Cover adatbázis alapján készült. A Corine Land Cover egy egész Európára
kiterjedő felszínborítottsági adatbázis, amelynek fő célja, hogy kvantitatív, összehasonlítható információt
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biztosítson a résztvevő országok felszínborításának jellemzésére. A Corine Land Cover 1:100 000-es
méretarányban készül, a legkisebb interpretált objektum (legkisebb ábrázolható térképi egység LTE, vagy angolul
Minimal Mapping Unit MMU) méret 25 ha, a legkisebb szélesség 100 m. A változások elemezéséhez a Corine
2000, 2006 és 2012-es adatbázisa nyújtott információt.
Területhasználat a Corine Land Cover összevont kategóriái szerint (2012)
Somogy megye 34 Corine szerinti felszínborítottsági kategóriáját 12 fő kategóriába vontuk össze. Bár a Corine
felszínborítást ábrázol, az összevont kategóriák esetében a területhasználat jól közelíthető. A megye területének
55,3%-át mezőgazdasági területek (szántók, gyepek, ültetvények és vegyes mezőgazdasági területek) borítják. Ez
alacsonyabb, mint az országos érték (~70%). Az erdők részesedése ~33 % (ez viszont jelentősen magasabb, mint
az országos 22%-os mutató), a vizek és vizenyős területek 7 %-ot tesznek ki. A mesterséges felszínek (települési
területek, ipar és szolgáltató területek, közlekedési területek sajátos területek) a megye területének 4,5
százalékát fedik le (országos arány: ~ 6%).
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52. ábra. Somogy megye területhasználata a Corine összevont felszínborítási kategóriái alapján 2012.
(Forrás: EEA Corine Land Cover)

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

124

A területhasználat változása 2000-2012 között a Corine összevont kategóriái alapján
A területhasználat 2000 – 2012 között kismértékben változott. A leginkább a közlekedéséi- és „sajátos területek”
(hulladéklerakók, bányák) növekedtek. A települési területek 5%-os, az iparterületek 15%-os növekedése ment
végbe a vizsgált időszakban.
Nagyobb mértékű csökkenés a vizenyős területeknél (~12%), a vegyes mezőgazdasági területeknél (~7%) és az
ültetvényeknél (~6%) történt. A legnagyobb területet elfoglaló szántók aránya 4%-kal csökkent.
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53. ábra. Somogy megye területhasználatának változása a Corine összevont felszínborítási kategóriáinak %-os
értékei alapján
(Forrás: EEA Corine Land Cover)
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54. ábra. A Corine összevont területhasználati kategóriáinak %-os változása (2000-2012)
A hatályos megyei területrendezési tervben alkalmazott területfelhasználási kategóriák
A hatályos területrendezési terv 6 területfelhasználási kategóriát különböztet meg, így egy viszonylag
egyszerűsített területhasználati rendszert jelenít meg. A területfelhasználási kategóriák esetében az OTrT
törvény definiálja a legkisebb ábrázolható területet. A tervezett elemek (pl. erdőtelepítésre javasolt területek
erdőgazdálkodási térségként történő ábrázolása), illetve a legkisebb ábrázolható térképi egység (LTE) viszonylag
nagy mérete (LTE 3 kategóriánál is 50 ha!) következtében a terv által ábrázolt területfelhasználás jelentősen eltér
a tényleges területhasználattól.
Mezőgazdasági térség
A térség zömmel mezőgazdasági területeket foglal magába, de néhány kisebb, más kategóriába nem sorolható
területet is tartalmaz. A valós felszínborítás alapján a mezőgazdasági területek közül számos elem nem ebbe a
kategóriába sorolódik (pl. azok a szántók, amelyeken eredőtelepítést javasolnak, vagy amelyeken már beépítésre
szánt területet jelölnek, de még nem vonták belterületbe és nem is építették be). A térség esetében a legkisebb
ábrázolható térképi egység 50 ha. A mezőgazdasági térségben cél a mezőgazdasági funkció megőrzése. A cél
elérését viszonylag rugalmas, a térség megyei-települési átvezetésére vonatkozó „%-os szabályok” segítik.
Alapvető kívánalom, hogy ezek a területek mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolódjanak.
Erdőgazdálkodási térség
A meglévő erdőterületeket és az erdőtelepítésre javasolt területeket foglalja magába. Szabályozási cél, hogy az
erdőgazdálkodási térségbe tartozó területek a településrendezési eszközökben erdőterületbe sorolódjanak. Az
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erdőtelepítésre javasolt területeken az erdőterületként történő kijelölésnél viszont figyelemmel kell lenni a
földhasználók céljaira (mezőgazdasági tevékenység fenntartása) is. Fontos, hogy a szabályozás mellett az
erdészeti ágazat ösztönzőkkel is támogassa az erdőtelepítések térségben történő megvalósítását.
Vegyes területfelhasználású térség
A vegyes területfelhasználású térségbe azok a területek sorolódnak, ahol a mezőgazdasági- és erdőterületek
mozaikosan helyezkednek el. A szabályozási cél a térségbe tartozó területek termelésben tartása, mező- és
erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolása. A cél elérését viszonylag rugalmas, a térség
megyei-települési átvezetésére vonatkozó „%-os szabály” segíti. A hatályos tervben a vegyes területfelhasználású
térség viszonylag túl van reprezentálva, a mező- és erdőterületek jobban elkülöníthetők.
Vízgazdálkodási térség
A felszíni vizek (folyók, tavak) tartoznak a térségbe. A térség területét alapvetően vízgazdálkodási terület,
bizonyos esetekben természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. A vízgazdálkodási térség
területi korlát nélkül jelenik meg a tervben.
Városias és hagyományosan vidéki települési térség
A belterületeket és beépítésre szánt területeket foglalja magába. A kategória esetében a 10 ha-nál nagyobb
foltok jelennek csak meg. A szabály szerint bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető e területen.
A beépítésre szánt területek sok esetben még nem épültek be és belterületbe sem vonták őket, jelenleg
többnyire mezőgazdasági területként funkcionálnak.
Építmények által igénybe vett térség
Az építmények által igénybe vett térség a 10 ha-nál nem nagyobb műszaki infrastruktúra elemeket tartalmazza,
általában a repülőtereket. Bár a megyében található az MH Kapos bázisrepülőtér (jelenleg használaton kívüli
taszári katonai légi bázis), a hatályos terv építmények által igénybe vett térség kategóriát nem határolt le.
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55. ábra. A hatályos területrendezési terv területfelhasználási kategóriái és azok területi arányai
(Forrás: Somogy megye területrendezési terve)
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4.2

Településrendszer

A települések száma, jogállása, statisztikai besorolása
Somogy megye területe 2016-ban 6065,49 km2, a települések száma pedig 246 volt. A megye településsűrűsége
(100 km2-re jutó települések száma) 4,1, ami az ország településsűrűségénél (3,4) magasabb, ám a többi
karakteresen aprófalvas dunántúli megyénél jóval alacsonyabb (Vas megye településsűrűsége 6,5, Zala és
Baranya megyék ugyanezen mutatója 6,8). Somogy megyében az aprófalvas jelleg a települések alacsony
népességének és nem kimondottan a települések kisebb térbeli kiterjedésének köszönhető.
1990

óta

2013-ban

történt

megyehatár

változás,

ugyanis

Balatonvilágos

képviselő-testületének

kezdeményezésére a parlament 2013. január 1-jei hatállyal Veszprémtől Somogy megyéhez csatolta a települést.
Továbbá a rendszerváltás óta 9 új település jött létre a megyén belül. Balatonboglár és Balatonlelle szétváltak és
egyúttal mindkettő városi rangot kapott 1992-ben. 5 olyan település jött létre, ami korábban nem létezett:
Alsóbogát (1994, Edde községből vált ki), Kaszó (1994, Somogyszobról vált le), Pálmajor (1993, Nagybajomról vált
le), Szántód (1997, Zamárdiról vált le), Zákányfalu (2002, Zákányról vált le). Korábbi csatolás illetve egyesítés
megszűntetésével jött létre Balatonfenyves (1992, korábban Fonyód része), Ötvöskónyi (1994, korábban
Nagyatád része). 2013 óta a települések számában nem történt változás.
A megyében 16 városi jogállású település található, amelyből a megyeszékhely – Kaposvár - megyei jogú város.
A kistérségi rendszer 2012-es megszűnése óta 8 járás van a megyében, amelyek járásközpontjai közül 3 az 5000
fő alatti kategóriába esik (Csurgó, Fonyód, Tab). Kaposvár kivételével minden város az 1960-as évek után kapott
városi rangot (elsőként 1968-ban Siófok), 4 a rendszerváltást követően, 4 az ezredforduló után született. Igal
nyert utoljára városi rangot 2009-ben, lakónépessége 2016-ban 1304 fő.
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56. ábra. Somogy megye települései népességkategóriák szerint
(Forrás: TeIR)
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Városhálózat
Somogy megye városhálózatának elemzése során nem szabad figyelmen kívül hagyni a szomszédos hazai és a
határ túloldalán lévő megyék városhálózatait sem. A szomszédos Zala, Kapronca-Körös megye (Horvátország),
Verőce-Drávamente megye (Horvátország), Baranya, Tolna megyék közeli városaival együtt egy viszonylag
szabályos ortogonális rendszert alkotó, ritka térbeli mintázatú, de markáns városvonalakra szerveződő hálózat
rajzolódik ki, miközben e szomszéd városok nélkül a megye erősen városhiányosnak mondható.

57. ábra. A Pannon EGTC területe

A határon átnyúló kapcsolatok nagymértékben kihatnak a városhálózat fejlődésére. A térségben működik a
Pannon Európai Területi Együttműködési Társulás, amely 2012-ben került bejegyzésre, pécsi székhellyel.
Magyarországról elsősorban Baranya, Somogy, Tolna és Zala megyei entitásokat egyesít. Rajtuk kívül Baja város,
illetve három szlovén község a tagja. A tagok között túlnyomó többségben vannak a helyi önkormányzatok (54,
közülük 23 város és 31 község), tag továbbá három megyei önkormányzat, valamint két regionális szinten
meghatározó intézmény (Duna-Dráva Nemzeti Park, Pécsi Tudományegyetem). 12 Az EGTC működésével mód

12

http://egtc.kormany.hu/magyarorszagon-nyilvantartasba-vett-ett-k
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nyílik a somogy megyei és a határ túloldalán lévő városok szorosabb együttműködésére, ami összességében
szorosabb városhálózatot eredményez.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet módosítását tartalmazó 280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet egyes
területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról definiálja a regionális, valamint a térségi szervező
központ fogalmát. A kormányrendelet szerint a „regionális térszervező központ a településrendszer országos
jelentőségű városhálózati pólusa, amely gazdasági, turisztikai, kulturális, közlekedési szempontból több megyére
kiterjedő vagy határon átnyúló szereppel rendelkezik. Térségi térszervező központ a településrendszer térségi
jelentőségű (kiemelt térség, megye, járások) központja, amely gazdasági, turisztikai, kulturális, közlekedési
szempontból megyei szintű és több járásra kiterjedő szereppel bír.” 13 A két definíció alapján regionális
térszervező központnak tekinthető Somogy megye környezetében Baranya megye székhelye, a 144675 fő
lakosságú Pécs, térségi szervező központ pedig a megyében Kaposvár.
Somogy megyében 100000 fő fölötti lakosságszámú nagyváros nincs, a megyeszékhely Kaposvár 62446 lakosával,
csakúgy, mint a megye nyugati határához igen közel fekvő Zala megyei Nagykanizsa (47349 lakosával)
középvárosnak számít. A megye további városai közül Siófok rendelkezik kis-középvárosi jelleggel (25468 fős
lakosságával). A város Balatoni agglomeráción kívüli, egész megyére kiterjedő térségfejlesztő hatása azonban
mérsékeltnek mondható, excentrikus helyzetéből adódóan. A megye számára fontos központok a keleti
megyehatárhoz szinte közvetlenül csatlakozó 20000 lakosú Tolna megyei Dombóvár – amellyel Kaposvár már
laza agglomerációt alkot – és az északnyugati megyehatárhoz csatlakozó 21000 lakosú Keszthely.

13

280/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
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58. ábra. Somogy megye települései jogállás szerint és a Kaposvári településegyüttes

Három kisváros: Barcs, Marcali és Nagyatád népessége haladja meg a 10 ezer főt, azt a népességkoncentrációt,
amely mellett a városi szolgáltatások széles skálája már biztosítható. E városok egyetlen észak-déli nyomvonalra
szerveződnek a megye nyugati harmadában, így a kisebb, de jelentős mezővárosi múlttal rendelkező Csurgóval
együtt valamelyest mérséklik a térségben a nagyobb város hiányából fakadó hátrányos helyzetet.
A többi tíz város közül 5 a Balaton parti agglomeráció részét képező kisnépességű, de a nyári hónapokban ennek
sokszorosát kitevő üdülőnépességű kisvárosok (Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonföldvár, Zamárdi),
míg további 6 városi funkciókkal csak töredékesen rendelkező járási és mikroközpont (Csurgó, Tab, Nagybajom,
Lengyeltóti, Kadarkút, Igal).
Városvonalak, városi sűrűsödések
A megyét és környezetét 4 észak-déli, 3 kelet-nyugati várostengely szervezi közvetve vagy közvetlenül.
Észak déli tengelyek (nyugatról kelet felé haladva)
•

Keszthely/Hévíz (Zala megye) – Marcali – Nagyatád – Barcs tengely melyre 5. elemként a horvátországi
Verőce is felfűződik, és amely 10-20 ezer lakosú kisvárosokat köt össze (Verőce 22,6 ezer lakosú);

•

Balatonboglár-Balatonlelle várospár – Kaposvár - Szigetvár (Baranya megye) – Sellye (Baranya megye)
városvonal, mely teljesen különböző léptékű, funkciójú, történelmi gyökerű városokat köt össze;
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•

Siófok – (Tamási) – Dombóvár – (Komló) – Pécs – (Siklós) vonal, melynek északi szakasza meghatározó a
megye szempontjából;

•

A megyét fizikailag nem érinti, de potenciálisan domináns térségfejlesztő hatással bírhat a Bécs –
Szombathely – Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Letenye (Zala megye) – Varasd (Horvátország) városvonal.

Kelet-Nyugati várostengelyek (északról dél felé haladva)
•

Varasd (Horvátország) – Letenye (határátkelő, Zala megye) – Nagykanizsa (Zala megye) – (Sármellék
község nemzetközi repülőtere) – Fonyód – Balatonboglár – Balatonlelle – Balatonföldvár – Siófok –
Polgárdi – Székesfehérvár, mely vonalon lévő balatoni agglomeráció Balatonberénytől Balatonaligáig
összefüggő urbanizálódott zónát alkot;

•

Varasd (Horvátország) – Letenye (határátkelő, Zala megye) – Nagykanizsa (Zala megye) – Kaposvár –
Pécs; illetve Nagykanizsa – Kaposvár – Dombóvár – potenciálisan Szekszárd – (távlatban Szeged) középés nagyvárosokból álló tengely;

•

A megye déli részét érinti a Barcs (határátkelő) – Szigetvár (1950-es évekig Somogy megyéhez tartozott)
– Pécs – Szekszárd tengely, mely délnyugat felé folytatódva három határ menti horvátországi megye
székhelyeit fűzi fel (Verőce, Kapronca, Varasd), Varasdnál elágazva Maribor-Ljubljana illetve Zágráb felé;

A vasúti kapcsolat ellenére, közúti összeköttetés híján alárendelt szerepű a Kapronca – Csurgó kapcsolat,
viszonylag kedvezőbb adottságú a Zágráb-Kaposvár tengelyen fekvő Kapronca- Nagyatád vonal.
A Varasdot érintő közlekedési folyosó biztosít kapcsolatot a 790 ezer lakosú Zágráb (Horvátország) felé, illetve a
112 ezer lakosú Maribor (Szlovénia) érintésével a 265 ezer lakosú szlovén főváros, Ljubljana felé.
A megyében mérsékelt urbanizálódási jelenségek Kaposvár-Dombóvár között figyelhetők meg, amelynek
nagyobb lendületet adna Taszár lehetőségeinek kiaknázása. Viszonylag erőteljesebb a szuburbanizálódás a 61-es
út mentén nyugati irányba, de ez is csak két-három települést érint, a városközponttól legfeljebb 10 - 15 km-re
nyúlik.
A KSH 2015-ös tanulmánya szerint Kaposvár nagyvárosi településegyüttese Somogy megye területének 7,8%-án
helyezkedik el. A térség 476 km2 nagyságú területén a megyeszékhely és a vonzáskörzetébe tartozó 22 község
(átlagos településméretük 16,5 km2) 1:3 arányban osztozik. A korábbi lehatároláshoz képest 2014-ben a
településegyüttes 9 községgel bővült. A vonzáskörzetből kikerült Nagyberki és Mosdós, emellett 11 másik község
tagjává vált a központhoz való szorosabb kötődése által. 14
Városhiányos térségek
A megye kiegyenlítetlen városhálózatát jól jellemzi, hogy 16 városából 9 a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén
található, miközben az üdülőkörzet csak a megye területének 30 %-át fedi le. A városi lakosság a megyeszékhely

14

Magyarország településhálózata 1. – Agglomerációk, településegyüttesek, 2015, KSH
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miatt valamelyest kiegyenlítettebb, de az üdülőkörzet városodottságának túlsúlyát ez az adat is igazolja: a
Balatoni üdülőkörzet területén a megye városi lakosságának 40,2 %-a él, a megyeszékhelyen a 39,2 %- a, a többi
városban 20,6 %-a. A Balaton-part menti üdülővárosok népessége 45,7 ezer fő, itt él a megye városi lakosságának
28,7 %-a, miközben a Nagykanizsa-Kaposvár vonaltól délre fekvő mindössze 4 városban csupán 17,7 % - a (28,2
ezer fő). Az utóbbi négy városnak (Barcs, Csurgó, Nagyatád, Kadarkút) kellene a megye területének kb. felét járási
központként kiszolgálni.
Somogy megyében, statisztikai értelemben városhiányos térség nincs, minden járás központja város.
Funkcionális értelemben azonban, városhiányosnak kell tekintenünk minden olyan járást, ahol nincs 10 ezer főt
elérő népességű város. Ilyen a megye 8 járásából a Fonyódi, a Csurgói és a Tabi. Két járás van (a Kaposvári és a
Siófoki), ahol 20 ezer főnél népesebb város található. A három városhiányos járás közül a Tabi Siófok közvetlen
erőterében, míg a Csurgói Nagykanizsa erőterében található, a hiányzó városi funkciók tehát e nagyobb
városokban hozzáférhetők. A Tabi járás településeiből Kaposvár egy órán belül elérhető, míg a Csurgói járás
településeitől már több mint egyórányira van.
Településnagyság és településforma szerinti települési térség típusok
Népesség szerinti települési térségtípusok
Népességnagyság alapján alig lehet a megye területén határozott településhálózati mintázatot, tagoltságot
megállapítani. A Balaton-parti sávban, a megye középső részén továbbá Barcs térségében (a várostól
északnyugatra, északra, északkeletre) és Csurgó térségében (a város és az országhatár között) vannak olyan
összefüggő területek, ahol nagyobb (1000 főnél népesebb) települések alkotnak jól lehatárolható csoportokat.
Az aprófalvas jelleg nem csupán a megye egy-egy területére jellemző, hanem a megye egészének tipikus
településformája, bár kevésbé szélsőségesen, mint Vas-, vagy Baranya megyében.

Településnagyság
népesség szerint (fő)
Járás neve
Barcsi járás
Csurgói járás
Fonyódi járás
Kaposvári járás
Marcali járás
Nagyatádi járás
Siófoki járás
Tabi járás
Összesen

Kis- és aprófalvak
099
1
2
0
3
4
1
0
2
13

Középfalvak,
kisvárosok

Nagyfalvak,
kisvárosok

Közép- és
nagyváros

100- 500- 1000- 2000- 5000- 10 00030 000499 999 1999 4999 9999 29 999
Települések száma
13
8
3
0
0
1
0
8
3
3
2
0
0
0
7
3
7
2
2
0
0
39
20
12
3
0
0
1
16
10
4
2
0
1
0
5
5
5
1
0
1
0
6
6
6
5
0
1
0
17
3
1
1
0
0
0
111
58
41
16
2
4
1

Összesen

16. táblázat. Településnagyság járásonként a települések népessége alapján, 2016
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26
18
21
78
37
18
24
24
246

A megye települései közel háromnegyedének népessége nem éri el az 1000 főt. Közülük 124-nek (a települések
közel felének) a népessége 500 fő alatti, míg további 58 (23,6 %) népessége 500 és 1000 fő közötti népességű. A
legtöbb aprófalu a Kaposvári járásban koncentrálódik, de a Barcsi, a Marcali és a Tabi járások településeinek fele
- közel kétharmada szintén ebbe a településcsoportba tartozik. A Csurgói, Kadarkúti és a Nagyatádi járásokban is
a települések körülbelül harmada aprófalu. Az ország települései között igen nagy arányt képviselő 1000-5000
fős települések száma itt az összes települések számának negyedét sem éri el, 5000 főnél pedig mindössze 7
település népesebb.
Településsűrűség szerinti települési térségtípusok
Az aprófalvas jelleg általános előfordulása a településsűrűségre is kihat: számos más megyével ellentétben itt
településsűrűség tekintetében a járások között nincs nagy szóródás, a jelentős eltérést az egyes járások működési
feltételei között inkább a települések száma és a városok méretbeli különbsége okozza.
Somogy megyében 100 km2-re 4,1 település jut, ezzel meghaladja az országos átlagot (3,5), de elmarad a régió
átlagától (4,6).

Járás

Járás települései
összesen

Barcsi
Csurgói
Fonyódi
Kaposvári
Marcali
Nagyatádi
Siófoki
Tabi

26
18
21
78
37
18
24
24

Terület
(km2 )

Települések
átlagos területe
(km2 )

696,47
496,19
645,44
1591,36
904,24
647,07
657,48
427,24

26,79
27,57
30,74
20,40
24,44
35,95
27,40
17,80

100 km2-re jutó
települések száma,
településsűrűség
3,7
3,6
3,3
4,9
4,1
2,8
3,7
5,6

17. táblázat Településsűrűség, 2016

Legnagyobb a településsűrűség a Tabi, a Kaposvári és a Marcali járásokban (5,6 és 4,9 illetve 4,1). Itt a települések
átlagos területe 17-24 km2. Legkisebb a településsűrűség a Nagyatádi és a Fonyódi járásokban (2,8 illetve 3,3), az
átlagos településterület 30-35 km2. Általában elmondható, hogy a legnagyobb területű települések Nagyatád
térségében sűrűsödnek.
A megye urbánus/rurális jellege, a népsűrűség szerinti települési térségtípusok
A megye népességének 20,4 %-a a megyeszékhelyen, a lakosság további 19 %-a 10 ezer főnél népesebb
városokban él. A városi jogállású településen élők aránya 52 %, ami jóval kevesebb a 71,2 %-os országos átlagnál.
Munkaerőpiaci, kereskedelmi, oktatási-képzési, üzleti szolgáltatási szempontból mindazonáltal a szomszédos
megyék határos városai is szerepet játszanak a megye életében (különösen Nagykanizsa, Keszthely, Dombóvár).
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Urbanitás/ruralitás index
A térségek városias-vidékies jellegét – tekintettel arra, hogy városi jogállású települések igen szélsőségesen eltérő
minőséget képviselnek – Európában az urbanitás/ruralitás indexszel mérik. Az OECD által használt mérés szerint
városias (urbánus) az a térség, ahol a népesség, legalább 85 %-a él 150 fő/km2 népsűrűségű településen. Ahol az
urbánus népesség aránya 50-85 % közötti, ott városiasodó, ahol 15-50 % közötti, ott szignifikánsan vidékies
(rurális) térségről beszélünk. 15 % alatti „urbánus népesség” esetén minősíthető a térség minden kétséget
kizáróan vidékinek (rurálisnak). Magyarországon, tekintettel az ország településeinek alacsony népsűrűségére,
mindazon térségek már városiasnak számítanak, ahol a 120 fő/km2-t meghaladó népsűrűségű településeken élők
aránya haladja meg a 85%-ot.
Település
Terület (km2) Lakónépesség (fő)
500 fő/km2 –t elérő népsűrűségű települések
Kaposvár
113,59
62446
150 fő/km2 –t elérő népsűrűségű települések
Siófok
124,66
25468
Kaposmérő
13,98
2448
Balatonboglár
32,04
5568
Tab
25,86
4307
120 fő/km2 –t elérő népsűrűségű települések
Nagyatád
70,60
10348
Balatonföldvár
15,32
2172
Balatonlelle
43,23
5269
100 fő/km2 –t elérő népsűrűségű települések
Zákány
8,69
1016
Taszár
17,29
1903
Marcali
104,40
11216
Kaposszerdahely
8,85
909

Járás neve

Népsűrűség (fő/km2)

Kaposvári járás

549,75

Siófoki járás
Kaposvári járás
Fonyódi járás
Tabi járás

204,30
175,11
173,78
166,55

Nagyatádi járás
Siófoki járás
Fonyódi járás

146,57
141,78
121,88

Csurgói járás
Kaposvári járás
Marcali járás
Kaposvári járás

116,92
110,06
107,43
102,71

18. táblázat. A 100 fő/km2-t meghaladó népsűrűségű települések

Somogy megyében 118026 fő, vagyis a megye népességének 37 %-a él 120 fő/km2-t meghaladó népsűrűségű
településen, így a megye szignifikánsan vidékies térségnek minősíthető, és az adatok azt mutatják, hogy még
sokáig az is fog maradni

Járás neve
Barcsi járás
Csurgói járás
Fonyódi járás
Kaposvári járás
Marcali járás
Nagyatádi járás
Siófoki járás
Tabi járás

Járás települései Járás városai Lakónépesség Népsűrűség
(fő/km2)
összesen (db)
(db)
(fő)
26
1
22614
32,5
18
1
15902
32,0
21
4
33276
51,6
78
4
112758
70,9
37
1
33432
37,0
18
1
25066
38,7
24
3
51411
78,2
24
1
12239
28,6

120 fő/km2-t meghaladó 120 fő/km2-t meghaladó
népsűrűségű
népsűrűségű településen
települések
élők aránya a járás
népességszáma
népességéhez képest
Urbanitás/ ruralitás
0
0
vidéki
0
0
vidéki
10837
32,57 szignifikánsan vidékies
64894
57,55
városiasodó
0
0
vidéki
10348
41,28 szignifikánsan vidékies
27640
53,76
városiasodó
4307
35,19 szignifikánsan vidékies

19. táblázat Járások urbanitás/ruralitás indexe
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Az urbanitás/ruralitás index alapján városias járás nincs a megyében. Városiasodó járás a Kaposvári, ahol a
lakosság 58 %-a a közel 600 fő/km2-es népsűrűségű megyeszékhelyen él, illetve a Siófoki járás, ahol a városias
sűrűségű járási központban a lakosság 54%-a él.
Szignifikánsan vidékies a Nagyatádi járás, ahol a járás népességéhez képest nagynak számító központban élők
aránya 41 %, vagyis közelíti a járás a városiasodó szintet. Ugyanez a helyzet a Tabi járásban, ahol a járás
központjában a járás népességének 35%-a él. Szignifikánsan vidékies a Fonyódi járás is, ahol a lakosság 33 %-a él
120 fő/km2-t meghaladó népsűrűségű városban.
A megye városhálózatát jól jellemzi, hogy a 15 város közül mindössze 5 népsűrűsége éri el a nemzetközi
összehasonlításban is városiasnak tekintett népsűrűség minimális mértékét, de még közülük is csak 3-nak a
népessége haladja meg a 10 ezer főt.
Külterületi lakott helyek
Somogy megye külterületi lakott helyeiről a 2011. népszámlálás idején készült utoljára hivatalos közreadott
felmérés. Ekkor a megye lakosságának 3,9 százaléka élt külterületen: 12220 fő, ami meghaladja az országos
értéket (3 %). 2001-ben ez az arány még 2,8 % volt, ami országos átlag alattinak számított akkor. 2011-ben az
ország külterületi népességének 4 százaléka élt a megyében – a 2001-es 3,2 %-hoz képest.

59. ábra. Népesség 2016-ban
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60. ábra. Külterületi lakosság aránya 2011
A külterületi lakott helyek szórtan helyezkednek el a megyében, mindazonáltal a külterületi népesség aránya
kiugróan magas Kadarkút és Lengyeltóti térségében.
A 2011. évi népszámlálásból továbbvezetett 2017. évi KSH helységnévtár adata szerint Somogy megyében 246
központi belterület, 48 egyéb belterület és 503 külterületi lakott hely van. A 246 központi belterületen 291730
fő élt 130614 lakásban, egyéb belterületen 9566 fő 3777 lakásban és a külterületi lakott helyen (zártkertek is
beleértendők) 12080 fő 5241 lakásban. A megyében 48 egyéb belterület van, azaz olyan belterületi jogállású
településrész, amely a központi belterülettől elkülönül. Az egyéb belterületek 36 önálló jogállású településhez
tartoznak. Ezekben a megye lakosságának 3 %-a él, átlagosan 199 fő. A központi belterülettől mért átlagos
távolságuk 3,2 km.
A külterületi 3,9 %-os lakosság az 503 külterületi lakott helyből 331 helyen él, azaz 171 külterület lakatlan. A
lakott külterületek 138 településen fordulnak elő. Egyedülálló a Kaposvárhoz tartozó Toponár 2948 fő
lakosságszáma. Kaposvárhoz tartozik a legtöbb, 18 külterületi lakott hely. A lakott külterületek átlagosan 3 kmre fekszenek a központi belterülettől, többségük mezőgazdasági jellegű lakóhely, vagy a mezőgazdaságot és
egyéb funkciót nélkülöző lakóhely. Kisebb részben található üdülőhely, üzemi szolgálati lakás, vasúti őrház,
ipartelepi lakás. A mezőgazdasági jellegű külterületi lakott helyek a történeti fejlődés alapján majorok,
birtokközpontok, zártkertek lehetnek. Somogy megyében mindhárom fajta előfordul.
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61. ábra. A külterületi lakotthelyek típusai
A településrendezési eszközök tartalmát meghatározó jogszabályok (Étv. OTÉK, Települési Kódex) nem használják
a belterület és külterület fogalmakat, ezt az elkülönítést nem kell jelezni sem a tervlapokon, sem az építési
szabályzatban. Ugyanakkor az ingatlan-nyilvántartás megkülönbözteti (térképen és tulajdoni lapon is) a
belterületet (központi belterület, különálló belterület) és külterületet, sőt zártkertként jelzi azokat a területeket,
amelyek 1994 előtt e besorolásban voltak (a zártkertek is a külterület részei, hivatalos ingatlan-nyilvántartási
elnevezésük „különleges külterület”). A KSH ugyancsak külön kezeli, tartja nyilván a belterületet (ha egy
településnek több belterületi része van, akkor központi belterület és egyéb belterület megnevezéssel) és a
zártkertet. A KSH Helységnévtár településenként megnevezéssel közli azokat a külterületi települési részeket is
ahol jellemzően állandó lakosok is élnek. Ezek lehetnek pl. mezőgazdasági majorságok, ipartelepek, üdülőhelyek,
de az előbbiekhez nem kötődő hagyományosan lakott helyek is.
Zártkertek
A zártkertek a mezőgazdasági jellegű külterületek közé tartoznak. Jogi értelemben az 1960-as évek végén jöttek
létre a többi (a szocialista nagyüzemi gazdálkodást szolgáló) mezőgazdasági területtől elkülönítve. Egykori
kisüzemi, háztáji szőlő és gyümölcstermesztés területi egységei voltak. Ezeken a szőlőhegyeken, zárt kertekben
kisebb-nagyobb gazdasági és pihenő (hétvégi) házak épültek. A nagyüzemi, szocialista mezőgazdaság
kialakításakor a föld magántulajdonát megszüntették és többnyire ezeket a több évszázad óta a kisüzemi,
kisparaszti, jobbágyi szőlőműveléssel hasznosított területeket jelölték ki zártkertnek (1967. évi IV. törvény),
amely az ún. személyi földtulajdon – max. 3000 m2 – államosítására szolgált. Az 1990-es éveket követő újbóli
tulajdonváltás, magánosítás után a zártkerti területeket az új OTÉK kertgazdasági – kertes mezőgazdasági –
területnek nevezte el. E kertes tájelem lényege, hogy viszonylag kisebb nagyságú földrészleten biztosította
évtizedeken, évszázadokon keresztül a kisüzemi kertészeti termelés, a tevékeny pihenés feltételeit, ahol az építés
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feltételei is kedvezőbbek voltak az árutermelő mezőgazdasági területnél. Jellemzően az egykori szőlőhegyek,
szőlőskertek (hegyközségek) kerültek ebbe a kategóriába, de azoktól függetlenül is alakítottak ki ilyen, kisüzemi
művelésre (szőlő, gyümölcs, zöldség) szolgáló, jellemzően kisebb földrészletekkel (720-6000 m2 között) bíró
területegységeket.
A jelenlegi településrendezési szabályozásban a zártkert, mint elnevezés nem szerepel (a földhivatali
nyilvántartásban viszont megmaradt), de megfeleltethető fogalom a beépítésre nem szánt területek között a
kertes mezőgazdasági terület (OTÉK, 29.§ (2)), amelyre azonban nincs a többi („általános”) mezőgazdasági
területtől eltérő, sajátos építési, területhasználati szabályozás. Új kertes mezőgazdasági területek is korlátozás
nélkül kialakíthatók. Az OTÉK 2016. VI. 13.-i módosításával (28. § (8)) a zártkert, mint fogalom újra megjelent az
építési szabályozáshoz kötve, az alábbiak szerint: „Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett
telken építmény legfeljebb 10%-os beépítettséggel helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága
legfeljebb 7,5 m lehet.” Az ilyen telkeknek akár a 10 %-a is beépíthető lakóépülettel.
Problémák
•

E területeket sok helyütt - több esetben az ország tájilag is legfrekventáltabb, legvonzóbb részein (pl.
Balaton környéke, Velencei-tó, Dunakanyar) - kvázi üdülő- és pihenő területekként kezelték és kezelik,
melynek következtében az eredeti funkciók (művelési, termék előállítási) háttérbe szorultak és a
területen olyan nívótlan bódé- és épülettömeg jelent meg, amely máig hatóan hatalmas tájképi (nem
mellékesen környezetvédelmi) problémákat okozott és okoz.

•

A belterületbe vont (üdülő, vagy lakóterületként) egykori zártkertek úthálózatát többnyire sem
nyomvonalvezetésben, sem szabályozási szélességben nem igazították az új funkcióhoz, ez közlekedési
és közműelhelyezési gondokkal jár.

•

A belterületbe nem vont, volt zártkerti területeken is megjelentek és épültek-épülnek (mondható, hogy
a jogszabályokkal szemben, vagy azok kijátszásával) lakó- és üdülő funkciójú épületek, a fentebb említett
problémákat okozva.

•

Egyes volt zártkerti területeken - a nem erre a funkcióra létesült meglévő gazdasági épületeket
használva - kiterjedten megjelent a lakófunkció, többnyire lecsúszott, periferiális helyzetű családok
beköltözésével. Ez jellemzően a területek szlömösödésével, leromlásával jár, tetézve az ott élők humán
ellátásának problémáival is.

•

Mivel – a jogszabályi kereteket figyelembe véve - kertes területek ma is elvileg korlátlanul kialakíthatók,
ahol 720 m2 feletti telkeken 10 %-os (2016-ig 3 %-os) beépítettséggel már épület is elhelyezhető,
továbbra is fennáll a veszélye annak, hogy a táji adottságokat figyelembe nem vevő, sűrű beépítettségű
területek alakulnak ki.

•

A sok esetben volt zártkerti területeken lévő, sajátos, értékes táji és épített örökségi értékkel bíró
szőlőhegyekre nincsenek olyan országos építési, területhasználati keretszabályok, amelyek az ottani
értékek megőrzését segítenék elő.

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

141

•

Egyes, sajátos beépítési módokkal rendelkező kertes területrészek (pl. hagyományos, különálló
pincefaluk, pincesorok) a jelenlegi jogszabályi keretek között szinte szabályozhatatlanok és ez
megőrizhetőségük szempontjából is rendkívül hátrányos. Ezzel összefüggő probléma, hogy a különálló
pincesorokhoz, pincefalukhoz tartozó szőlőhegyek (és azok, ahol a szőlő feldolgozás, bortárolás a
belterületi lakóházaknál történt) meg jellemzően épület nélküliek voltak, tehát ezek beépítése - az OTÉK
szerinti lehetőségekkel - tulajdonképpen tájidegen, az adott települési hagyományokkal ellentétes.

•

Az OTÉK 2016. évi módosításával bejött – nagyon kedvezőtlen változást jelentő - 10%-os beépíthetőség
egyes volt zártkerti területeket kvázi lakóterületekké változtathat, ennek minden táj-, és településképi
és ellátásbeli problémájával.

A problémákkal együttvéve a magyar tájhasználat, magyar gazdaságtörténet ma is jellegzetes eleme a zártkert.
Somogy megyében a településekhez tapadva, a határ dombos részén létrejöttek a szőlőhegyek, szőlőskertek
jellegzetesen észak-déli domborzati formákat követve.
A zártkerteket a digitális ingatlan nyilvántartási adatbázisban nyilván tartják a fekvést 3-as kóddal. A hatályos
megyei ingatlan nyilvántartási térkép lehatárolja a központi és egyéb belterületet, valamint a külterületet és
ennek részeként a zártkerteket. A zártkertek elhelyezkedéséből látszik, hogy a megye 188 településén fordulnak
elő, kiemelten Belső-Somogy, Külső-Somogy, Somogyi-dombság, Zselic területén vannak jelen, a Dráva mentén
kevésbé, vagy egyáltalán nem. A zártkertek összes területe a megyében 18692 ha.

62. ábra Az ingatlanok fekvés szerinti elrendeződése
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A település közigazgatási területéhez mérten 10% feletti a zártkerti terület aránya Balatonberény (10%),
Szilvásszentmárton (10%), Somogybükkösd (11%), Tapsony (11%), Balatonújlak (13%), Nemeskisfalud (13%),
Kaposmérő (14%), Őrtilos (18%), Kaposhomok (19%), Hollád (32%) településeken.
A zártkerti területek átlagosan 99 hektár nagyságúak. A legkisebb zártkerti terület kiterjedés 1-2 hektár nagyságú
(Szentgáloskér, Pusztaszemes), a legnagyobbak 300 hektár felettiek, Kéthely (308 ha), Böhönye (343 ha), Tapsony
(353 ha), Csurgó (359 ha), Őrtilos (375 ha), Karád (399 ha), Marcali (679 ha) Kaposvár (1041 ha).
A zártkerti telkek száma a zártkerti összterülettel arányosan nő ill. csökken. A zártkertekben átlagosan 2500 m2es telkek a jellemzők., de nem ritkák a 4-5000 m2-es nagyságú telkek (Nágocs, Öreglak, Törökkoppány, Zics,
Ádánd, Bálványos, Teleki, Patca, Varászló, Kapoly, Balatonboglár, Lengyeltóti, Szorosad, Kálmáncsa).
A beépített zártkerti telkek száma és aránya már nagy szórást mutat mértékében is és elrendezősében is. A 188
zártkerttel rendelkező településen túl további 12 zártkerti területen nincs épület a telkeken. A térképen
világossárgával jelölt 200 db nulla értékű település tehát e települések összessége. A többi településen az 1-%-os
aránytól egészen 60%-ig terjed a beépített telkek aránya.

63. ábra Beépített zártkerti telkek aránya az összes zártkerti telkekből
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64. ábra. Zártkerti telkek beépítettsége
18 településen magas (40-61%) a beépített telkek aránya az összes telek számából. Ezek a települések: Tab,
Balatonszárszó, Balatonkeresztúr, Kaposhomok, Szentgáloskér, Siófok, Bélavár, Tarany, Varászló, Juta, Nagyberki,
Kaposvár, Siójut, Ötvöskónyi, Inke, Pusztaszemes, Zamárdi, Nagyatád.
Beépített telek alatt az ingatlan nyilvántartás szerinti bármilyen épület fennállását értjük egy adott telken. Az
épület jelenléte a telken nem jelenti automatikusan a lakhatást és a tényleges ott élést sem. Az egyes telkek
beépítettségi szintje azonban már következtetni enged a lakhatásra. Nagyrészt jellemző a korábbi OTÉK
szabályozás szerinti maximum 3%-os beépítettség. Az e fölötti 10 %-os - 2017-től megengedett szabályozás
szerint - vagy ezt meghaladó legfeljebb 17 %-os beépítettség is jellemző néhány településen. Ezek:
Somogyszentpál, Nagybajom és Nikla.
A zártkertekben az ingatlan nyilvántartási adatbázis szerint szinte minden művelési ág előfordul. Főként a kivett,
a kert, a szőlő, gyümölcsös mutat rendkívül vegyes mintázatot. Az erdő és a szántó művelési ág fordul elő nagyobb
tömbökben. A művelési ág tekintetében a művelés alól kivett kategória az utóbbi két évben megnövekedett. Ez
az előretörés a Balaton és a megye nagyobb települései közelében tapasztalható.
Jól érzékelhető Kaposvár déli belterületi határához kapcsolódó Zselickertváros és Rómahegy zártkert esetén a
művelési ág tarkasága és a valós területhasználat közötti különbség. A közlekedési szempontból előnyös, egyéb
közüzemi infrastruktúrával jobban ellátott részeken előretör a beépítés a lakhatási funkcióval, a kevésbé
frekventált felhagyott kertek pedig beerdősülnek. A MEPAR felszínborítás a beépített területek között nem tesz
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különbséget, a szlömösödött illetve a normál lakókörnyezet között, valamint a mezőgazdaságilag nem művelt
területek sem minden esetben jelentik a parlagterületeket. Különösen a megyeszékhely Kaposvár, illetve a
Kaposvárhoz közeli települések zártkertjeiben igen sokan laknak infrastruktúrával részben ellátatlan házakban.
Kaposhomokon például 159 fő lakik zártkerti ingatlanban a 2017. évi helységnévtár szerint, az összes zártkerti
ingatlan telek száma 860, amelyből 368 beépített valamilyen építménnyel az INY szerint, ebből 18 minősül
lakásnak a KSH szerint. A kertes mezőgazdasági területeken a közbiztonság is rendkívül alacsony, gyakoriak a
vagyon elleni bűncselekmények. Sem területhasználati, sem települési szempontból nem megfelelő a jelenlegi
helyzet.
Általánosságban jellemző, hogy a Kaposvárhoz közeli településeken kedvezőbb az infrastruktúra
helyzete és a környezet használata, terhelése intenzívebb. Kiemelkedő gond egyes vidékeken
hiánya, a terménylopások gyakorisága, valamint a zártkertek, kertes mezőgazdasági
szlömösödése. A város nem tervezte 2010-ben a belterület határának

ellátás

a közbiztonság

területek átalakulása,

bővítését. Lakóterületté történő

átminősítés lehetősége zártkertben csak akkor jöhet szóba, ha az ott élők (tulajdonosok) vállalják közmű,
12 méter széles út kiépítését, saját szennyvíztisztítást,

közvilágítás fenntartását. A zártkertek egy része

csúszásveszélyes (Toponár, zselici rész). A városnak északi irányban vannak tartalékterületei.

65. ábra. Kaposvár környéki (Zselickertváros, Rómahegy) zártkertek művelési ága
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66. ábra. A Kaposvár környéki (Zselickertváros, Rómahegy) zártkertek valós felszínborítása
E területek jövőbeli útját a település egyedi szándéka szerint a településrendezési tervek tervezett belterületként
ábrázolják, vagy kertes mezőgazdasági területként. Az urbanizálódó területrészek előbb utóbb kivívják a
beépítésre szánt területbe (valamilyen lakóterület, vagy üdülőterület) való sorolás és a belterülethez tartozás
jogát. A problémát az elhanyagolt kiskertek, szlömösödésnek indult területek okozzák. Több helyen a spontán
erdősülés nagy területek elfoglalt már. A jól prosperáló mezőgazdaságilag művelt kiskertek, szőlők,
gyümölcsösök, szántók egyre kevesebb helyen fordulnak elő. A hétvégi házas kertészkedés – amire e területek
hivatottak - korunkban nem jellemző, leáldozóban van.
A hatályos Somogy megyei területrendezési terv 67 jelentős méretű kertgazdasági területtel rendelkező
települést említ, amiből 28 a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben van. Országos koncepció jelenleg nincs a
zártkertekre, csak az Agrárminisztérium támogatási programja, a Zárkert Program, jelenleg önkormányzatok
részére. A településrendezésért és a területrendezésért felelős minisztérium feladatának tekinti a külterületi,
ezen belül a zártkert kataszter elkészítését. Ennek minél szélesebb körű adatokkal való feltöltése és az elemzések
tapasztalatai után lehetőség lesz egy országos koncepció és szabályozás kialakítására.
Javaslatként megfogalmazható, hogy az országos zártkertkataszter felhasználásával, és a helyi ismeretek, adatok
felhasználásával a későbbiekben lehatárolható a zártkerti területek övezete, amely azokat a zártkerteket
tartalmazhatná, amelyeket a mezőgazdasági művelés és erdőgazdálkodás számára kell továbbra is megtartani és
csak a 3%-os beépítést megengedni a HÉSZ-ben.
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Az I. és II. osztályú borszőlő kataszteri területbe eső zártkert 11149 ha, tehát csaknem a fele. Ezeken a területeken
nem javasolt még a 10%-os külterületi beépítést se engedni. Beépítésre szánt területbe az OTrT szabályozása
alapján nem vonható. A gyümölcskataszter digitális adatbázisa nem áll rendelkezésre, ezért ennek zártkerti
fedését nem tudtuk megvizsgálni.

67. ábra. Somogy megye zártkertjeit érintő borszőlő termőhelyi kataszteri területek
Aprófalvak
Az 500 fő alatti népességű településeket a KSH és az OFTK aprófalvaknak nevezi. Ezen belül a 200 alatti
népességűeket törpefalu elnevezéssel is illeti a szakirodalom. Somogy megyében 124 db 500 fő alatti település
van, amelynek lakossága 33686 fő (2016.) Ez a megye településeinek 50,4%-a, a lakosságának pedig 11%-a.
Törpefalu

Aprófalu

Törpefalu

200-499 fő

100-199 fő

Barcsi járás

6

6

2

Rinyaújnép, Szentborbás

Csurgói járás

6

2

2

Somogybükkösd; Porrogszentpál

Fonyódi járás

6

1

0

Kaposvári járás

33

6

3

Településnagyság

100 fő alatti
(db)
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Törpefalu
100 fő alatti (településlista)

Patca, Kaposgyarmat, Gadács

Marcali járás

13

3

4

Nagyatádi járás

4

1

1

Siófoki járás

6

0

0

Tabi járás

11

6

2

Összesen

85

25

14

Libickozma, Hosszúvíz, Főnyed,
Somogysimonyi
Kaszó

Kára, Szorosad

20. táblázat. Aprófalvak
Ebből a 124 településből 85 településnek van 200 fő feletti népessége, 25 településnek van 100 és 200 közötti
népessége és 14 településnek van 100 fő alatti lakónépessége. A legveszélyeztetettebbek azok a falvak, ahol
2011-től mérve a népességcsökkenés elérte a 20%-ot. Ez öt települést érint, ezek: Kára, Somogybükkösd, Fiad,
Somogyegres és Gálosfa. E települések mindegyike törpefalu, amely rohamosan veszti el népességét az alacsony
születésszám és az elvándorlás miatt.
Az apró- és törpefalvaknak sajátos problémái vannak az országban,15 amelyek közül számos eset Somogy
megyére is jellemző:
•

Az aprófalvak népességvesztése jelentősebb és gyorsabb, mint a nagyobb településeké, ezen belül a
törpefalvaké még előrehaladottabb. A diagramon a 39 törpefalu népességalakulása látható 2011-2016
között a legkevesebb, 27 lakosú Libickozma és a 199 fős Tótújfalu lakónépesség szerinti sorrendben. A
népességfogyatkozás a legtöbb településen jelentkezik akár 30%-os csökkenéssel. Ellenkező példát
mutat, azaz népességnövekedést tud felmutatni Rinyakovácsi, Rinyabesenyő vagy Nemeskisfalud,
utóbbiban idősek otthona működik. Ez a viszonylag magas arány (20-30%) azonban mindössze 10-20 főt
jelent évente. A trendvonal azt tükrözi, hogy ahogy nő a település lakosságszáma, a népességfogyás
aránya csökken az aprófalvakban. Az 500 főt meghaladó településeken ez az összefüggés már nem
érvényes.

•

A nemzetiségi összetétel a korábbi évekkel ellentétben nem áll olyan szoros korrelációban a népesség
alakulásával. Az aprófalvakban ugyanúgy, mint a megye egészében a cigány, horvát és a német
kisebbség mutat egy-egy településen jelentékeny hányadot. A magas arányú cigány nemzetiségű falvak
népességszáma is többségében fogyatkozik, csak lassabban. A nemzetiség jelenléte pozitív hatással van
a hagyományápolásra, civil szervezetek alakulására és a turizmusra.

15

Központi Statisztikai Hivatal: Települések a lét határán – Erősen fogyó népességű törpefalvak
Magyarországon 2014.
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68. ábra. 200 fő alatti lakosú falvak népességfogyatkozása 2011-16 között (%)
•

A törpefalvak lakosságszáma 1970 óta több mint felével csökkent (Libickozma tizedére). Az elvándorlási
folyamat mértéke az 1990-es években lassult, de a népességvesztés mértéke már a két utolsó cenzus
között volt a legnagyobb. A települések korszerkezete öregedő: 1970-ben még közel ugyanannyi
gyermekkorú volt, mint időskorú, azonban a legutóbbi népszámlálás alkalmával a 60 évesek és
idősebbek már három és félszer voltak többen a 15 éven aluliaknál.

•

A kedvezőtlen demográfiai folyamatok a háztartásszerkezeten is nyomot hagytak. Amellett, hogy ma
már lényegesen kevesebb háztartás van ezeken a településeken, több mint 40%-ukban egyedül élnek,
azaz az egyszemélyes háztartás gyarapszik. A többgenerációs együttélési forma eltűnt, és a családok alig
negyedében neveltek 15 éven aluli gyermeket.

•

A somogyi apró- és törpefalvak dombvidéki fekvésűek, mindegyikük földrajzi és gazdasági szempontból
periférikus helyzetben van, a legtöbbjük egy alsórendű úttal kapcsolódik a közlekedési hálózatba, sok
közülük zsákfalu. Tömegközlekedés igénybevételére főként autóbusszal van lehetőség, vasútállomása
nagyon sok településnek nincs Somogy megyében, ezen belül a Kaposvár-Barcs, Marcali-Csurgó,
Marcali-Nagyatád közötti aprófalvaknak sincs. A járásközpont elérhetősége több aprófaluból a 30 percet
is meghaladja.

•

A személygépkocsi állomány az aprófalvakban nem sokkal alacsonyabb arányú (28%) mint a megyei
átlag (33%), az egyes települések adataiban viszont nagy a szórás.
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•

Az öregedő korszerkezet következtében a népesség legnagyobb része inaktív kereső, a foglalkoztatottak
aránya jóval alacsonyabb, mint az országban. A lakosság gazdasági aktivitása ennek következtében kicsi,
a háztartások döntő részében nincsen foglalkoztatott, a legfőbb jövedelmi forrást a nyugellátási és
szociális támogatási formák jelentik. A szociális támogatások nagy szüksége a helyi önkormányzatra nagy
terhet ró.

•

Az aprófalvakban az átlagosnál (18 vállalkozás 100 főre) kisebb (15 vállalkozás 100 főre) a vállalkozói
aktivitás. Ahol működik vállalkozás, az jellemzően mikroméretű, és szolgáltatási tevékenységet végez.

•

A falvakat a földművelés és az állattenyésztés általánossá válása hozta létre, s ennek a közösségnek
létalapja a föld volt. Az iparosodás következtében, amely a munkahelyek koncentrációjával járt, a
városok kaptak elsőbbséget a településfejlesztésben és a falvak a várostól függő, alárendelt települések
lettek. A rendszerváltást követően a mezőgazdasági termelés funkciója meggyengült, holott a
mezőgazdaság évezredeken keresztül létrehozója, fenntartója és működtetője is volt a falvaknak. A
privatizáció során egyéni gazdaságok, de zömmel társas vállalkozások, bérelt földeken működő
szövetkezetek jöttek létre, amelyekre a tőkehiány jellemző, csökkent a mezőgazdaság munkaerőigénye
és a mezőgazdaság kilépett a falu támogatói sorából. Somogyban a 10 ha alatti kisgazdaságok
termőterülete az országos átlag felét sem éri el, kiterjedt a bérleti rendszer.

•

Adottak a versenyképes mezőgazdaság feltételei, a löszös hátakon jó minőségű termények termelhetők,
de nem megfelelő a felvásárlás és rossz a termelési szerkezet. Még mindig jellemző a monokultúrás
kukorica, gabonatermesztés. A szőlő-, gyümölcstermesztés és az állattenyésztés visszaszorul, a
papírgyártás alapját képező nyárfa ültetvény terjed. Az adottságok tehát nem megfelelően kihasználtak.

•

Az e településeken élők jövedelmi szintje (697 eFt/fő/év) alacsonyabb mint a megyei átlag
(893eFt/fő/év), de itt is mint a legtöbb jellemző adatnál vannak kimagasló értékek (Libickozma, Kára,
Somogybükkösd, Somogyegres).

•

A fogyó népességű településeket jellemző elvándorlás kedvezőtlenül befolyásolta a lakásépítéseket.
Emiatt a lakásállomány folyamatosan öregszik, és a lakosság számának csökkenésével egyre több az
üresen álló épület. Új lakás - 2016-ban - hat épült a megye aprófalvaiban, a megyében is összesen csak
211. A teljes megyei lakásállomány 142 ezer.

•

Az internet és TV előfizetések aránya az aprófalvakban 100 főre számítva 15 és 22, míg a megyei átlag
23 és 33.

•

A közművek kiépítése csak a villamos energia és az ivóvíz tekintetében nem marad el a megyei átlagtól.
A gáz és a csatorna kiépítettsége és lakásokba való bekötése kritikusan alacsony. A megyében a lakások
60%-a rendelkezik vezetékes gázzal, az aprófalvakban 30%, a szennyvízelvezetés a megyében 60%-ban
történik csatornán, az aprófalvakban 23%-ban.

•

A helyi feladatokat ellátó intézmények, szolgáltatások is folyamatosan megszűnnek. Élelmiszerüzlet,
kocsma sem található már sok aprófaluban.

A megye 2674 vendéglátóhelye közül 122 van az

aprófalvakban, a 282 dohányboltból pedig 79.
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•

A vizsgált falvakban a turisztikai vonzerőt a kiemelkedően szép és nyugodt környezet, a csend és a védett
természeti területek jelentik. A lehetőségek kihasználásának ugyanakkor nem minden településen
vannak meg a feltételei. A 124 aprófalu közül 47-ben van szállásférőhely (5 szálloda, 6 panzió, 26
turistaszállás, 77 magánszállás). Főként a nemzeti park igazgatóság, az erdészetek és
magántulajdonosok működtetnek szálláshelyet. Komplex és magas színvonalú szolgáltatást nyújtó
szálloda, panzió kevés található.

•

Saját honlappal az aprófalvak fele rendelkezik.

•

A humán tőke megléte az aprófalvakban a sikeresség másik alapvető tényezője a gazdasági,
infrastrukturális javak megléte mellett. Többségében független polgármesterek több cikluson át vezetik
a falvakat. A polgármester személyisége, érdekérvényesítő képessége a kapcsolatrendszerén keresztül
manapság döntő lehet a falu életében. Amennyiben ehhez társul olyan csapat, elkötelezett
véleményformáló réteg, aktív civil szervezetek, faluközösség, akik segítik egymást, összefognak, sikerrel
valósíthatnak meg pályázatokat.

•

Az ágazati és területi operatív programokból az egyes településekre jutó nem országos beruházások
összértéke 12 Mrd Ft, a teljes megye 374 Mrd Ft értékéhez képest. Az egy főre vetített összeg 37000 Ft
az aprófalvakban, szemben a megyei 120000 Ft-tal.

E települések közül azok lesznek képesek lassítani vagy visszafordítani a népességkiáramlás folyamatát, amelyek
az elhelyezkedésükben rejlő lehetőségeket (országhatár, nagyváros viszonylagos közelsége, rekreációs funkció,
közeli idegenforgalmi vonzerő) területi tőkévé képesek konvertálni, és ezekkel a lehetőségekkel élni tudnak
(humán tőke). Hangsúlyozni kell, hogy az aprófalvak sikerét nemcsak a népességmegtartás tényével kell mérni,
hanem az élhetőség minőségével is. Az aprófalvas térségekben az értékmegőrzés, funkcióváltás és az
esélyegyenlőség megteremtése érdekében alapvető célkitűzés, hogy e térség települései új, korszerű lakó-,
üdülő-, turisztikai, és ökológiai funkciókat szerezzenek, és ezzel tartsák meg, illetve nyerjék vissza
életképességüket, szoros összhangban épített és természeti környezetük értékeinek megőrzésével és
fejlesztésével. Az OFTK a külterületi lakott hellyel rendelkező települések közül csak a tanyás térségeket nevesíti.
Somogy megyében számos, puszta, majorság található, melyek nem tanyák, de a tanyák vonatkozásában
megállapított célok többé-kevésbé ezekre is alkalmazhatók lennének. A magas arányú cigány népességgel
rendelkező térségek hagyományait, értékeit befogadó társadalmi-gazdasági integráció szükséges. Tartalmas és
hosszú távú, kiszámítható társadalmi megújítási programokat kell véghez vinni, az ott élőkkel együtt az ő
érdekükben. De még az ilyen típusú programok sikerének is az akadálya sokszor a működő falusi közösségek,
szakértők, helyi vezetők hiánya, szűk forrás és a jelenlét, nyomon követés hiánya.
A Miniszterelnökségen elindult a Modern Falvak Program tervezése. Cél a falusi életforma megőrzése, vonzóvá
tétele. Hét munkacsoport jött létre a tervezéshez a helyi közösségek fejlesztésére, a letelepedés, a megélhetés,
az infrastruktúra és közösségi közlekedés, a közszolgáltatások, a fejlesztési programok, és a helyi menedzsment
fejlesztésére.
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Az aprófalvak fejlesztési feladatainak területrendezési vonatkozásai:
•

Alternatív, fenntartható közösségi közlekedési formák, elérhetőséget javító kerékpárút nyomvonalak
kijelölése;

•

Falusi turizmushoz is szükséges egyéb infrastrukturális feltételek (közmű, internet) és területi igényű
települési szolgáltatások (intézmény, szolgáltatási területek) térségileg összehangolt megtervezése;

•

Összehangolt, közös tervezés;

•

Kis közösségek méretéhez igazodó, megújuló energiaforrásokra támaszkodó energiaellátó rendszerek
helyének területi biztosítása;

•

4.3

A helyi ökológiai gazdálkodásra, természet közeli erdőgazdálkodásra alkalmas területek kijelölése.

Mezőgazdaság

Mezőgazdaság, termőföld- és talajvédelem
Az agrárium térség gazdaságában betöltött szerepe az elmúlt két évtizedben jelentősen csökkent, miután a
bruttó hozzáadott értékből való részesedése és a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma is visszaesett. A
fentiek ellenére - 2015-ös adatok alapján - Somogy megyében az agrárium bruttó hozzáadott értéke 9% körüli,
ez jelentősen magasabb, mint az országos 3% körüli érték. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya is közelíti
a 10%-ot, amely szintén nagyobb mint az országos érték. A mezőgazdaság a megye gazdaságában még a
csökkenés ellenére is fontos szerepet játszik.
A mezőgazdaság szerepének megítélésekor azt is figyelembe kell venni, hogy a mezőgazdaság társadalmi
funkciója, népességmegtartó ereje még jelenleg is számottevő, amelyet többek között az egyéni gazdaságok
magas száma mutat. Másrészt a mezőgazdaság, pontosabban annak környezet- és természetvédelmi célokat is
integráló rendszerei nem csupán ipari nyersanyagot állítanak elő, hanem táji - tájképi értékeket tartanak fenn,
természeti- és kultúrtörténeti értékeket őriznek meg, így a társadalom egésze számára fontos szolgáltató
funkciókat látnak el. Különösképp fontosak azok a társadalmi funkciók, amelyek elősegítik a Pannon biogeográfiai
régió természetvédelmi szempontból értékes területeinek fenntartását és fejlesztését, továbbá a sajátos tájképi
és történeti értékek megőrzését. Ezen értékeket fenntartó, jellemzően mezőgazdasági hasznosítású területek
közé tartozik a Balatoni Borrégió Dél-balatoni borvidéke, illetve a Somogyi Magas Természeti Értékű Terület
(Vidékfejlesztési Program zonális természetvédelmi célprogramjának területe).
A termőföld, mint korlátozottan rendelkezésre álló erőforrás egyre nagyobb jelentőséggel bír. A területrendezési
tervek a területhasználatra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályain és egyes övezeti
előírásokon (pl. kiváló termőhelyi adottságú szántók szabályai) keresztül támogatják a termőföldek mennyiségi
védelmét. A szabályok elsősorban az urbanizációt fékezik a jó termőhelyi adottságú területeken, illetve a
bányászati tevékenységet korlátozzák. A természetvédelmi szempontból is értékes mezőgazdasági területek
megőrzését az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó előírások is erősítik. A borvidéki szőlőtermőhelyi
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kataszterbe tartozó területek védelmét a területhasználatra vonatkozó általános szabályok biztosítják, amelyek
a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével tiltják a beépítésre szánt területek kijelölését.
Mezőgazdasági földhasználat
Somogy megyében a mezőgazdasági terület részesedése a megye összterületéből hozzávetőleg 60%-os, ez
hozzávetőleg megegyezik az országos értékkel (~58%). A mezőgazdasági területen belül a szántó részesedése a
legmagasabb, közel 80%. A szántóterületek dominanciája főképp a Mezőföld és Külső- Somogy középtáját
jellemzi, ahol elsősorban nagyparcellás intenzív mezőgazdasági termelés folyik.
A második legjelentősebb mezőgazdasági földhasználat a gyep (rét és legelő), amelynek mezőgazdasági területen
belüli aránya valamivel több, mint 15%. Ez az érték megegyezik a gyepek országos mezőgazdasági területeken
belüli részesedésével. A rét- és legelőterületek viszonylag szórtan helyezkednek el, nagyobb összefüggő foltjai a
Nagy-berek területén találhatók.
A szőlőültetvények részesedése a mezőgazdasági területen belül 2%.

69. ábra. Művelési ágak (Forrás: BFKH Állami Ingatlan-nyilvántartási Adatbázis, 2018)
A szőlőültetvények főként a Balatoni Borrégió Dél-balatoni borvidékén találhatók, amelynek területe: 2820
hektár. A borvidék jellemző szőlőfajtái a királyleányka, a rajnai rizling, a chardonnay, a kékfrankos, a cabernet
sauvignon, és merlot. A gyümölcsös mezőgazdasági területen belüli aránya 1,4%, ez valamivel alacsonyabb, mint
az országos mutató (~1,7%). Gyümölcsösök nagyobb arányban a Balaton déli partján találhatók, itt főként az
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őszibarack, a kajszi és a cseresznye a jellemző, Kaposvár környékén főként almát, körtét és szilvát termesztenek,
Csurgó térségében a szamóca és a málna a jellemző. A kert művelési ágba tartozó területek részesedése alig
haladja meg a 0,5%-ot.
Talajtani adottságok
Szántóföldi növénytermesztésre elsősorban a síkvidéki, enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező, csapadékban
gazdagabb, kedvező talajtani adottságokkal bíró tájak a legalkalmasabbak.
Talajadottságukat tekintve a mezőségi (vagy csernozjom) talajok azok, melyeken a szántóföldi növények széles
körét a legnagyobb sikerrel lehet termeszteni. A megyében a mezőségi talajok aránya a Mezőföld középtáján és
Külső-Somogy keleti területein magas. Ezeken a területeken javasolt a mezőgazdasági használat hosszú távú
fenntartása. A megye nagyobb részén az erdőtalajok meghatározóak. Az erdőtalajok szántóföldi
növénytermesztési alkalmassága nagy változatosságot mutat, hasznosítási lehetőségeik típusonként és
altípusonként eltérőek. Hasonló mondható el a réti és öntéstalajokról is. Távlati hasznosításukról a termőhelyi
adottságok és a környezeti érzékenység alapján célszerű dönteni.
Földvédelem
A termőföld korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás, amelynek mennyisége évről évre csökken,
jelentősége és értéke folyamatosan növekszik. A termőföld védelme így alapvető fontosságú, amelynek jogi
hátterét a 2007. évi CXXIX törvény biztosítja. A földvédelmi törvény előírásainak értelmében az átlagosnál jobb
minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.
Az átlagos minőségű termőföld az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott
törzskönyvben szereplő, az adott település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykoronaértékeinek területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld.
A területrendezés céljai között szerepel a természeti erdőforrások (így a termőföldek védelme is). A
területrendezés a földtörvény céljait kiegészítve a termőföldek minőségét országos összehasonlításban,
alapvetően környezeti változókon alapuló földminősítési rendszerek felhasználásával kijelölt területekre
vonatkozó szabályokkal védelmezi.
A XIX. században a földadó kivetése céljából alkotott 1875/VII. törvénycikk olyan rendszert alakított ki, melyben
a föld minőségét általánosan elfogadott mutatóval jellemezték. E törvénycikk szolgált alapul az aranykoronarendszer bevezetéséhez, amely részben ökonómiai, részben talaj-felvételezési „adatbázisra” épült. Az 1913 óta
kisebb változtatásokkal mind a mai napig érvényben lévő értékelési mód hiányosságainak kiküszöbölésére
Stefanovits, Máté és Fórizsné munkássága alapján került kidolgozásra az a 100 pontos földértékelési rendszer,
amely a termőföld értékének természeti viszonyok által megszabott részét veszi alapul a talajok közt fennálló
minőségi különbségek kifejezésére.
A föld- és környezetminősítés történetében nagy változást eredményezett a fenntartható, multifunkcionális
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mezőgazdaság, a racionális földhasználat gondolatának megjelenése. Alapelve az, hogy a földet mindenütt arra
(termelés, tájfenntartás stb.) és olyan intenzitással használjuk, amire az a legalkalmasabb. Hazánkban a
fenntartható, értékmegőrző mezőgazdaság területi vonatkozásainak, termelő és védelmi funkcióinak ábrázolását
az 1997-ben elkészült „Magyarország földhasználati zonációs rendszere” című kutatás célozta. Elméleti hátterét
a földhasználati piramiskoncepció jelentette, amely a táj adottságainak megfelelően határozta meg a használat
és a védelem intenzitását, egymáshoz viszonyított arányát. Ez alapján kerültek kialakításra a földhasználati zónák:
az agrártermelési, a kettős- illetve a környezetérzékenységi meghatározottságú területi kategóriák. A
földhasználati zónarendszer adta az alapját a 2003-ban elfogadott OTrT kiváló termőhelyi adottságú
szántóterület övezetének.
A zónarendszer eredménytérképe alapján alapvetően Külső-Somogy és a Mezőföld tartozik az agrármeghatározottságú területek közé. Itt helyezkednek el a kiváló növénytermesztési adottságokkal rendelkező
mezőségi talajok. A jobb minőségű erdő- (pl. csernozjom jellegű barna erdőtalaj) és réti talajokkal rendelkező
területek szintén e kategóriába kerültek.
Belső-Somogy, a Zalai-dombvidék és a Drávamenti-síkság középtájakon a kettős-meghatározottságú kategória
dominál, azaz bizonyos feltételekkel (extenzifikáció, földhasználat váltás, tájgazdálkodás) a mezőgazdasági
funkció fenntartható, ugyanakkor a környezeti meghatározottságú területeken a védelmi szerepkör előnybe
részesítése kívánatos.
A földhasználat-váltás iránt megfogalmazódó újabb igények szükségessé, az azóta felhalmozódott tapasztalatok
pedig lehetségessé tették a zónaelemzés adatbázisának újragondolásán túl annak módszertani fejlesztését is.
2007-2008-ban

felülvizsgálatra

került az Országos Területrendezési Terv erdőgazdálkodási térség

területfelhasználási kategóriája és a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete. A lehatároláshoz készült
földhasználati elemzés során a területek minősítése a szántóföldi alkalmasság, az erdőtelepítési alkalmasság és
a környezet érzékenysége alapján történt. Az ökotípusos vizsgálat első változata (2008) alapján került
lehatárolásra az OTrT 2008-as módosításának kiváló termőhelyi adottságú szántóterülete. Ez jelenik meg Somogy
megye hatályos területrendezési tervében is. Az ökotípusos vizsgálat 2012-es felülvizsgálata képezte az alapját a
hatályos OTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterületének. Emellett kijelölésre kerültek a jó termőhelyi
adottságú szántóterületek is. A vizsgálathoz már részletesebb (M = 1: 25000) talajtérképet (Kreybig-térkép) is
felhasználtak. 2015-ben a szántóföldi alkalmasság részvizsgálta is tovább fejlődött. Már nemcsak részletesebb
talajtérképeken alapult az elemzés, hanem az MTA-ATK-TAKI egy új módszertant (4M modell) vezettet be. Ez az
alapja a 2017-es OTrT javaslatnak, amelynek eredményeképp a kiváló- és jó termőhelyi adottságú
szántóterületek kijelölése jelentősen módosult.
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70. ábra. A megye szántóterületeinek agráralkalmassága a 2015-ös ökotípusos vizsgálat alapján

Agrár-környezetgazdálkodás
A természeti értékek megőrzését, a környezeti elemek védelmét szolgáló agrár-környezetgazdálkodás
megjelenése a 2078/92/EK tanácsi rendelethez kapcsolódik. Mivel az agrár-környezetgazdálkodás az európai
agrárpolitika szerves részévé vált, így a csatlakozó országoknak – köztük Magyarországnak – is fel kellett készülnie
annak gyakorlati megvalósítására. Ennek első, alapvető jelentőségű kerete és eszköze a Kormány 2253/1999 (X.
7.) számú határozatával elfogadott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (NAKP) volt. A NAKP fő elemei
bekerültek a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervbe (NVT), majd 2007-ben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
(ÚMVP), 2014-2020-ban pedig a Vidékfejlesztési Program agrár-környezetgazdálkodási intézkedései közé. Az
agrár-környezetgazdálkodási intézkedések úgynevezett tematikus előíráscsoportjai egy része területhez
kapcsolódik. Ezek az úgynevezett zonális előíráscsoportok. Ilyen területek például a Magas Természeti Értékű
Területek.
Somogy megyében a Somogy MTÉT területen lehetséges zonális (MTÉT) programhoz történő csatlakozás. Az
MTÉT-ek nem jelennek meg a területrendezési tervekben, de beépítésre szánt terület kijelölést az MTÉT-eken
kerülni javasolt.
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Szőlő és gyümölcstermőhelyi kataszteri területek
A magas termelési értéket biztosító szőlő- és gyümölcstermesztés számára alkalmas területeket fedik le a szőlőés gyümölcs termőhelyi kataszterbe sorolt földrészletek. Szőlő termőhelyi kataszterbe tartozó földrészletek a
megyében kb. 30 ezer ha-on helyezkednek el és főként a Balaton déli-partján találhatók (Dél balatoni borvidék).
Lehatárolásuk telekhatáros a kataszteri-, topográfiai térképek és ortofotó felhasználásával a BFKH digitalizálta be
a Szőlészeti és Borászati Kutató Intézet (jelenleg a NAIK szervezetébe tartozik) papírtérképei alapján. Jelenleg a
bevonásra és kivonásra kerülő szőlő termőhelyi kataszteri területek NÉBIH-től kapott határozatait is bedolgozza
a rendszerbe. A kataszterbe tartozás kritériumrendszere több tényezőből áll össze, amely alapján egy
pontszámot kap a termőhely. Ettől függően I. vagy II. kataszterbe kerül, vagy alkalmatlan lesz (190 pont alatt). Az
ökológiai tényezőcsoportok a fagykár, talajtípus, domborzati tényező, erdő közelség stb. A termőhelyből ki és be
lehet kerülni. Kivonást főként önkormányzat kezdeményez településfejlesztési okból. A bevonást a tulajdonos
indítja el, ha borszőlőtermelésre kíván támogatást kapni.

71. ábra. Borszőlő termőhelyi katasztere

A mezőgazdaság és a területrendezés kapcsolata
Mezőgazdasági térség
A mezőgazdasági térség főként mezőgazdasági területeket tartalmazó kategória, amelybe azonban megjelennek
kisebb, más kategóriákba nem sorolható területek is. A hatályos OTrT szabályozás esetében a cél hogy ezek a
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területek továbbra is mezőgazdasági területként funkcionáljanak, így a településrendezési eszközökben
mezőgazdasági területbe sorolódjanak (legalábbis nagyrészük).
Vegyes területfelhasználású térség
A vegyes területfelhasználású térségbe a mozaikos szerkezetű, erdő és mezőgazdasági területeket tartalmazó
térségek tartoznak. A hatályos OTrT szabályozás esetében a cél hogy ezek a területek továbbra is mezőgazdasági
vagy erdőterületként területként funkcionáljanak, így a településrendezési eszközökben mezőgazdasági vagy
erdőterületbe sorolódjanak (legalábbis nagyrészük).
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok
A területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok a mezőgazdasági területek közül a szőlő és
gyümölcskataszteri területeket védik az urbanizációval szemben.
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek a szántóföldi növények termesztésére leginkább alkalmas
területeket foglalják magukba. A cél ezeken a területeken az urbanizáció fékezése, így a településrendezési
eszközökben itt beépítésre szánt terület csak területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
A 2013-as OTRT módosítás során a bányászati tevékenységre vonatkozó szabállyal egészült ki az övezeti előírás.
Megj.: A szél- és vízeróziónak kitett területek övezetei a 2013-as OTrT módosítás során kikerültek a
területrendezés rendszeréből.
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72. ábra. Mezőgazdasági térség

73. ábra. Kiváló temőhelyi adottságú szántóterület
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4.4

Erdőgazdálkodás

Az erdő az egyik legjelentősebb természeti erdőforrásunk, amely a faanyagtermelésen túl számos közérdekű
(közjóléti és ökoszisztéma szabályozó) szerepkört is betölt. Az erdőterületek meghatározó elemei a zöld
infrastruktúra hálózatnak, az ökoszisztéma szolgáltatásaikon keresztül fontos szerepet töltenek be a
klímaadaptációban és mitigációban is. Az erdő a legösszetettebb életközösség, számos növény-, állat-, gombaés mikroorganizmus-faj élőhelye, így az erdők nagy részének természetvédelemben betöltött szerepe is
kiemelkedő.
Az Országos Területrendezési Terv (OTrT) a meglévő erdők védelmét elsősorban a kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete és az Országos Erdőállomány Adattár erdőrészleTeIRe vonatkozó általános területhasználati
szabályon keresztül biztosítja. A Nemzeti Erdőstratégiában szereplő 27%-os erdősültségi cél elérésének
támogatásához pedig kijelöli az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét. Az Országos Szerkezeti Terven az
erdőgazdálkodási térség jelenik meg, amely a meglévő erdőket és az erdőtelepítésre javasolt területeket is
magába foglalja. A területrendezési cél, hogy a térségbe eső területek a településszerkezeti tervekben
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolódjanak. A cél elérését viszonylag rugalmas szabályok segítik elő.
A hatályos megyei terv az OTrT-vel összhangban a fenti eszközökkel biztosítja az erdők megőrzését és az
erdőtelepítési célok megvalósulását.
Az erdősültség országos alakulása
A botanikai és tájtörténet kutatások szerint mintegy 5 ezer évvel ezelőtt a Kárpát-medence nagy részét erdő
borította és csak a Nagy-Alföldön nem jött létre összefüggő erdőtakaró – ekkor az Alföldet az erdős sztyeppe
jellemezte. Az ember megjelenése jelentősen átalakította a tájat, az erdőterületek jelentősen csökkentek,
leginkább a mezőgazdasági területek javára. A történelmi Magyarország erdősültsége a XIX. század végén 2527% volt. A második világháborút követően a magyar erdészet legnagyobb erdőtelepítési programja valósult
meg, amelynek során (a 90-es évek elejéig) az ország erdőterülete több mint 500 ezer hektárral növekedett. Az
erdőtelepítések főképp a gyengébb termőhelyi adottságú mezőgazdasági területeken valósultak meg. A 2016ban elfogadott Nemzeti Erdőstratégia további növekedést tűz ki célul, a dokumentumban a 27%-os országos
erdősültségi arány elérése szerepel. Ez mintegy 550 ezer ha új erdőterületet jelentene.
Somogy megye erdősültségi jellemzői
2010-ben a megye erdőterületre (Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőrészletek) 177 840 hektár volt. Az
eltel 8 évben az erdőterület csak minimálisan (alig több mint ezer hektárral növekedett). 2018 első negyedévében
Somogy megye erdőterülete 178 987 hektár volt, amely közel 30%-os erdősültséget jelent. Ez jelentősen
meghaladja az országos 20% körüli értéket. Az erdőterületek nagyobb része Belső-Somogy (ezen belül főképp a
Boronka-mellék és Nyugat-Belső-Somogy kistája) és a Zselic középtáján található, de Külső-Somogy
dombvonulatainak egy részén is megmaradtak nagyobb összefüggő erdőfoltok. Az Országos Erdőállomány

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

160

Adattár az erdőterületek mellett az erdőgazdálkodási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó földrészleteket
(tisztás, kopár, nyiladék stb.) is feltünteti. Ezek területe a megyében mintegy 12 000 ha.
Termőhelyi jellemzők
Somogy megye területének legnagyobb része a gyertyános-tölgyes erdészeti klímazónába tartozik, de jelentős
területen érinti a megyét a kocsányos tölgyes-cseres tölgyes klímazóna is. Az erdőterületek uralkodó talajai a
barna erdőtalajok. A Külső-Somogyi dombság erdőterületei az agyagbemosódásos barna erdőtalajok mellett
főként barnaföldeken találhatók. A megyét az erdőtelepítésre alkalmas területek igen magas aránya jellemzi,
mivel mind a talajtani, mind pedig az éghajlati adottságok kedveznek új erdők létesítésének.
Az erdőterületek elsődleges rendeltetése és tulajdonviszonyai
Az erdőterületek elsődleges rendeltetését vizsgálva a gazdasági rendeltetésű erdők magas aránya jellemzi a
megyét (72 %). A védelmi erdők részesedése mindössze 26% (az országos érték 36 %). A védelmi rendeltetésű
erdők nagyobb része a Boronka mellékén és Nyugat- Belső-Somogyban helyezkedik el. A közjóléti erdőterületek
aránya nem éri el a 2%-ot sem.
A 2015-ös adatok szerint az erdők többsége (56,6%) állami tulajdonú, a magánerdők aránya 41.3%. A közösségi
tulajdonú erdők részesedése mindössze 0,8%. Az előbbi értékek nagyjából megfelelnek az országos átlagoknak.
Erdőtelepítés
Területrendezési szempontból lényeges kérdés, hogy az Országos Erdőstratégia szerinti 27%-os erdősültséghez
szükséges erdőterület hol fog majd elhelyezkedni. A SZIE Tájgazdálkodási Intézete által kidolgozott ökotípusos
földhasználati kutatásban együttesen értékelték a jelenlegi szántóterületek erdőtelepítési alkalmasságát,
mezőgazdasági alkalmasságát, valamint környezeti érzékenységét. Az erdőtelepítésre javasolt terület alapját
azon ökotípusok képezték, amelyekben az erdőtelepítés termőhelyi és klimatikus viszonyai kedvezőek és/vagy
az erdőtelepítés egyéb környezeti szempontból indokolt, illetve a mezőgazdasági termőhelyi alkalmasság gyenge
vagy közepes. Az ökotípusos vizsgálat eredményeként lehatárolt erdőtelepítésre javasolt terület 716 ezer hektár.
A kedvező erdőtelepítési klíma- és talajadottságok következtében, Somogy területén az erdőtelepítésre
elsődlegesen és másodlagosan alkalmas területek nagysága együttesen több mint 90 ezer hektár (kb. 60 ezer
hektár elsődlegesen és 30 ezer hektár másodlagosan alkalmas terület). Az erdőtelepítésre javasolt területek
főképp a külső-somogyi mezorégiót érintik. Az erdőtelepítések megvalósulásával a megye erdősültsége
nagytávlatban megközelítené a 45%-ot.
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74. ábra. Kiváló termőhelyi adottságú erdők és erdőtelepítésre alkalmas területek Somogy megyében
(Forrás: NÉBIH, SZIE-TTI, BFKH)
Az erdőgazdálkodás és a területrendezés kapcsolata
Erdőgazdálkodási térség
Az erdőgazdálkodási térség az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületeket és az erdőtelepítésre
javasolt területeket tartalmazza. A hatályos szabályozás szerint a településeknek a megyei erdőgazdálkodási
térség 75%-át kell erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolni.
Területfelhasználásra vonatkozó általános szabály
Országos Erdőállomány Adattár erdőterületeit 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni a
településszerkezeti tervben.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek a térség stratégiai jelentőségű, megújuló természeti erőforrásai
közé tartoznak, ezért speciális védelemben részesítendők.
A kiváló termőhelyi adottságú adattári erdőterület övezetébe a kiváló talajtani és éghajlati termőhelyi
jellemzőkkel rendelkező területek kerültek. 2013-ban módosult az OTrT, ez alapján a kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületeken a beépítésre szánt területek kijelölését tiltja az övezeti szabály.
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Erdőtelepítésre javasolt (ajánlott) terület övezete
Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetébe, olyan területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való
alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból is
szükséges vagy indokolt. Az OTrT 2013-as felülvizsgálata során változott az övezet elnevezése és a szabályozása
is. Az erdőtelepítésre javasolt területekre vonatkozó szabály célja az, hogy ha a településrendezési terv készítése
során új erdőterületeket jelölnek ki, akkor kijelölésük a tudományosan megalapozott vizsgálatokkal lehatárolt
erdőtelepítésre javasolt terület övezetén történjen.

75. ábra. Erdőgazdálkodási térség
(Forrás: Somogy megye területrendezési terve)

4.5

Vízgazdálkodás

A területrendezési tervben a felszíni vizek (folyók, tavak) tartoznak a vízgazdálkodási térségbe. A térség területét
alapvetően vízgazdálkodási terület, bizonyos esetekben természetközeli terület települési területfelhasználási
egységbe kell sorolni. A vízgazdálkodási térség területi korlát nélkül jelenik meg a tervben.
A területi vízgazdálkodás alapvető célkitűzése, hogy a fölösleges vizek és a hiányzó vizek kártételeinek
csökkentését egyaránt tározással (vízvisszatartással) oldja meg. Ezért a tározási lehetőségeket mind a sík-, mind
a hegy- és dombvidéken ki kell aknázni, az egyenlőtlen területi vízhozzáférést pedig víz átvezetésekkel kell
kiegyenlíteni. A vízvisszatartás lehetőségeinek növelése javítja a belvízvédekezés hatékonyságát, de ahol káros
mértékben (elöntésben) van jelen a víz, onnan azt el kell vezetni. A vízvisszatartás előtérbe kerülése mellett is az
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elvezető rendszerek fejlesztése és felújítása folyamatosan szükséges. A dombvidéki vízrendezés egyik
problematikus pontja az erózió. Az érvényben lévő szabályozás alapján a 12 % feletti lejtőkategóriában nem lehet
szántóföldi művelés, ugyanakkor feladat a talajvédő növényzet telepítése. A talajvédelem jelentő vízgazdálkodási
kérdés, mert amellett, hogy csökkenti a talajlepusztulást, csökken a tápanyag bemosódás (vízgyűjtő-gazdálkodási
célkitűzés), csökken a medrek, műtárgyak feliszapolódása, kezelhetőbb a helyi-vízkár elleni védekezés, csökken
a völgyfenéki terhelés. A dombvidék gazdasági és társadalmi fejlődéséhez szervesen hozzátartoznak azok a
tározók, amelyek vízkészletet őriznek, és egyéb gazdasági-rekreációs (turizmus, horgászat és halászat, vagy
sportolás) célokra használhatók. A dombvidéki tározók közös tulajdonsága, hogy árvíz befogadására álljon
rendelkezésre szabad térfogatuk, ennek érdekében a tározóknak kiemelten fontos a fenntartása, ami elsősorban
a feliszapolódás elleni védelemben megnyilvánul meg. Újabb tározók építésének akadálya részben a
természetvédelmi értékek védelme, részben a területek tulajdon viszonyai. A karbantartást a gazdasági
lehetőségek korlátozzák. A karbantartás elmaradásának következménye, hogy a meglévő tározók, a halastavak
feliszapolódtak, a szükséges tározó kapacitással már nem rendelkeznek, ezért a túlfolyók lezárásával igyekeznek
a szükséges vízmélységet biztosítani, súlyosan veszélyeztetve ezzel a tó üzembiztonságot.
Magyarország a Föld egyik legzártabb medencéjében, annak legmélyebb fekvésű részén helyezkedik el. A
lefolyástalan, vagy elöntésnek kitett területek aránya nagy. A vizek háromnegyed része a Duna, a Tisza és a Dráva
medrében található.
Somogy megye vízgazdálkodási térségének összterülete 35780,453 hektár.
A vízgazdálkodás és a területrendezés kapcsolata
Vízgazdálkodási térség
A vízgazdálkodási térség a területrendezés egyik területfelhasználási kategóriája, amelybe Magyarország felszíni
vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik.
A hatályos OTrT szabályozás esetében a cél hogy ezek a területek továbbra is vízgazdálkodási területként
funkcionáljanak, így azokat az előírások szerint a településrendezési eszközökben vízgazdálkodási terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni (kismértékű pontosítási lehetőség mellett).
Vízgazdálkodási létesítmények
A területrendezés tartalmát képezik a műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények között a
vízgazdálkodás létesítményei is. Így az 1 millió m3-t meghaladó térfogatú, vízkár-elhárítási célú tározási fejlesztési
lehetőségek és a műtárgyak.
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5.

KÖZLEKEDÉS

5.1

Közúti közlekedés

Nagytérségi (nemzetközi és országos) kapcsolatokat a gyorsforgalmi utak biztosítják, és bár a gyorsforgalmi utak
elérése önmagában nem oldja meg egy terület közlekedési feltárását, a hálózattal való ellátottságról, vagy éppen
az ellátatlanságról viszonyítási alapként szolgál.
Somogy megyében a gyorsforgalmi utak közül kiemelt jelentőségű az M7 autópálya, amely Budapest és a Balaton,
illetve Horvátország között biztosít gyorsforgalmi kapcsolatot. Az M7 autópálya (a TEN-T hálózat, korábban a IV.
sz. Helsinki folyosó szerves része) a megye északi részének elérhetőségét segíti. A megyét érintő 97 km-es szakasz
teljes hosszában 2x2 sávos kiépítettségű. Átlagosan 6800 E/ó16 kapacitású út a keleti megyehatár és Balatonlelle
között kb. 50%-os (~30-35 ezer E/nap), Balatonlelle és Balatonszentgyörgy között 35-45%-os (meghaladja a 20
ezer E/nap-ot), az út a megye nyugati részére eső szakaszán ~25%-os kihasználtságú. A forgalom öt évvel korábbi
(2011. évi) adataihoz képest 5 ezer E/nap növekedést mutat.

76. ábra. Somogy megye meglévő közúthálózata (Forrás: Magyar Közút)

16

Az utak kapacitás- és forgalmi adatai a Magyar Közút OKA 2016. évi adatbázisából származnak.
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2011-ben a teherforgalom aránya jelentős volt, fenti forgalmi értékek közel harmadát tette ki átlagosan. A 2016.
évi adatok azt mutatják, hogy az összforgalom növekedése mellett a teherforgalom kismértékben csökkent, így
annak aránya átlagosan 25%-ra mérséklődött.
A megyét a meglévő gyorsforgalmi úthálózat egyéb szakasza nem érinti, a kaposvári elkerülő gyorsforgalmi úti
kiépítettségű ugyan, de nem tekinthető még a hálózat részének, szigetszerű gyorsforgalmi út (a leendő M9 részét
képezi).
A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése folyamatban van a megyében, hiszen épül a 67.sz. főúttal párhuzamosan,
illetve szakaszonként annak nyomvonalán az R67 gyorsút Kaposvár és a Balaton között, ami a gyorsforgalmi
úthálózatba fogja kapcsolni a megyeszékhelyet, valamint a 76.sz főút mellett az R76 gyorsút az M7 autópályától
Keszthelyhez tartozó Fenékpusztáig. Mindkettő kiépülése 2020-ra várható. Az R67 érdekessége a zenélő
kopóréteg, az M76 pedig okosútként valósul meg, ami a járművek és az infrastruktúra közötti kommunikációt
teszi lehetővé.
A megye távolsági kapcsolatainak nagy része szintén az M7 autópályán bonyolódik. Ezek mellett a regionális
jelentőségű kapcsolatokban a főutak játsszák a fő szerepet:
•

Horvátországgal a 68. sz.

•

Tolna megye irányába a 61. és 65. sz. és

•

Baranya megye felé a 6.sz. főút

biztosít kapcsolatot.
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77. ábra. Gyorsforgalmi utak elérése 2015.
(Forrás: TeIR)

Az országhatár megyei szakaszán 2 állandó közúti határátlépési pont üzemel. Horvátország felé Berzence és Góla
között a magyar oldalon a 681. sz. főút vezet az áru- és személyforgalom (20 tonnás súlykorlátozással) célját
szolgáló határátlépési ponthoz. Előbbinél nagyobb forgalmat (mintegy 1500 E/nap) bonyolít azonban a Barcs és
Trézenföld (Terezino Polje) közötti, szintén áru- és személyforgalom átengedésére szolgáló nemzetközi kapcsolat.
Magyar közúti kapcsolatát a 6. sz. főút biztosítja. További határátlépések létesítése a Dráva és az azt kísérő
természetvédelmi területek miatt nehézkes.
A megyén belüli kapcsolatokat a gyorsforgalmi utakon kívül a főutak határozzák meg. A területek feltárását
szolgáló első- és másodrendű főutak szempontjából a megye jól ellátott. Az országos jelentőségű úthálózat a
megyében közel rácsos elhelyezkedésű, ami kedvező elérhetőséget biztosít.
Somogy megye országos kezelésben lévő közúthálózatának hossza 1759 km. Ebből autópálya 97 km, autóút 19,5,
elsőrendű főút 112,3 km, másodrendű főút 328,0 km. A mellékúthálózat hossza 1197,5 km. A közúti ellátottság
(0,290 km/km2) nem éri el az országos átlagot (0,335 km /km2). Az 1000 lakosra jutó közúthálózat hossza 5,5
km/1000 lakos, viszont meghaladja az országos átlagot (3,07 km/1000 lakos). A belterületi önkormányzati utak
(összesen mintegy 2640 km) 68 %-a kiépített a megyében, a 7160 km külterületi önkormányzati útnak mindössze
5%-a.
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A gyorsforgalmi úthálózat a hatályos megyei területrendezési terv elkészítése, 2010 óta nem változott, az alsóbb
rendű úthálózat viszont alig változott: a főúthálózat 405,2 km-ről 440,3 km-re növekedett, a mellékúthálózat
viszont 1202,6 km-ről 1197,5 km-re csökkent.
•

A 7.sz. (Budapest – Letenye) elsőrendű főút az M7 autópályával párhuzamosan halad, a megyében
főként a Balaton parti települések életében vesz részt, azok elérhetőségét, egymás közötti kapcsolatát
biztosítja. Somogy megyében a legforgalmasabb része Siófok központja (65.sz. főút csatlakozása) és a
szántódi komp közé esik, ahol a közel 13 ezer E/nap forgalom a 2x1 sávos szakasz 82%-osan kihasználja.
Jelentős forgalom mérhető még a 7.sz. főúton Siófok keleti belterületi részén, valamint Balatonlelle és
Balatonboglár között is, ahol közel 10ezer E/nap a forgalom.

•

A 6.sz. (Budapest – Barcs – országhatár) elsőrendű főút csak kismértékben érinti (17,7km) a megye
délkeleti részét, jelentősége azonban a barcsi határátkelő elérésében van. A 2x1 sávos út forgalma nem
éri el a 4000 E/nap értéket.

•

A 61. sz. (Dunaföldvár - Nagykanizsa) másodrendű főút a megyét kelet-nyugati irányban középen szeli
ketté. Teljes – 195km-es – hosszának közel fele (92km) esik Somogy megyébe. Kaposvárt elkerülő
szakasza autóúti minősítéssel rendelkezik. Legforgalmasabb szakasza az elkerülőtől nyugatra eső
mintegy 7 km-es szakasz (Kiskorpádig), ahol 7ezer E/nap forgalmat mutatnak az adatok.

•

A 65.sz. (Szekszárd - Siófok) másodrendű főút a megye keleti oldalát metszi 21 km-es szakaszon. A
Balatont a Dunával összekötő út forgalma csak Siófokon haladja meg a 10 ezer E/nap értéket, egyéb
szakaszain 5 ezer E/nap körül mérhető.

•

A 66.sz. (Pécs – Kaposvár) másodrendű főút 10 km-es megyei szakasza kisforgalmú.

•

A 67.sz. (Szigetvár – Balatonlelle) másodrendű főút észak-déli irányban szeli át a megyét 72 km-en. A
megyeszékhely legfontosabb kapcsolatait biztosítja. Legforgalmasabb szakasza is a megyeszékhely
területére esik, a 610.sz. főúttól az elkerülő útig tartó 2x2 sávos szakaszon 10ezer E/nap-ot meghaladó
forgalom mérhető. Az út további, 2x1 sávos részein 3-7 ezer E/nap-os értékek rögzíthetők.

•

A 68.sz. (Balatonszentgyörgy – Barcs) főút teljes hosszában (95,5km) Somogy megyéé, a Balaton nyugati
oldalát és a M7-t köti össze a déli horvát határral. Marcali és Nagyatád városok távlati kapcsolatait is
biztosítja. Forgalma nagyrészt 5ezer E/nap alatti, a 2x1 sávos úton csak a Marcali és Balatonszentgyörgy
közötti szakasz haladja meg a 7ezer E/nap értéket.

•

681. sz. (Nagyatád – Berzence) másodrendű főút a megye két határátkelője közül a berzenceihez biztosít
kapcsolatot. Az út korábban alacsonyabb közúti kategóriába tartozott, 2013-ban a 6809. j. (Nagyatád –
Berzence) és 6815. j. (Berzence – országhatár) mellékutak kaptak főúti rangot. A nagyatádi szakasz
meghaladja a 7ezer E/nap-ot, de a határátkelő igen kis forgalmú.

•

76. sz. (Balatonszentgyörgy – Zalaegerszeg – Nádasd) másodrendű főút csak 7 km-en érinti a megyét,
azonban az út igen jelentős forgalmat, 10-16 ezer E/nap bonyolít, és a megye észak-nyugati kapcsolatait
biztosítja.

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

168

A megye településeiből a megyeszékhely elérése nagyrészt főutakon történik, ami az észak-déli irányban elnyúló
megyében Kaposvár kissé excentrikus lehelyezkedése miatt több délnyugati településen (Csurgói és Barcsi
járásban) másfél óránál hosszabb időt vesz igénybe.
A saját járásközpont elérése a megyében általában 30 perc alatt megvalósítható, a Kaposvári járás nyugati
településeiből, valamint a Barcsi és a Fonyódi járás egyes településeiből azonban csak ennél több idő alatt jutnak
a járásszékhelyre.

78. ábra. Megyeszékhely elérhetősége a megye településeiről – 2016
(Forrás: TeIR)
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79. ábra. Járásközpont elérhetősége a megye településeiről – 2016
(Forrás: TeIR)
Az országos mellékutak – összekötő és bekötő utak – többségének elsődleges feladata a települések sokrétű
együttműködésének segítése, a települések feltárása és bekapcsolása az országos úthálózat rendszerébe. Ezért
kiépítésük nagymértékben befolyásolhatja adott terület népességmegtartó erejét. Somogy megye közel 1200
km-es mellékúthálózatából mindössze 15 km nincs burkolva. Természetesen a települések közötti
együttműködést jobban segítené, ha még több mellékút épülne ki.
Mellékutak szempontjából szükséges megvizsgálni a települések közötti kapcsolatokat, ezen belül is a
zsáktelepülések „zsák helyzetének” megoldása lehet az útkapcsolatok kiépítése, de nem minden esetben. Vannak
zsáktelepülések, amelyek „báját”, hangulatát biztosítja az egyutas helyzet. Az ország mintegy 500
zsáktelepüléséből a megyében 70 település található. Ez országosan a harmadik legmagasabb érték, csak Baranya
megye haladja meg jelentősen (105 település), Borsod-Abaúj-Zemplénben hasonló, 73 település zsák helyzetű.
A megye zsáktelepüléseinek nagyrésze (60 település) 500 fő alatti lakosságú, ebből 25 település 200 fő alatti. A
legnagyobb zsáktelepülés Somogy megyében Tarany 1100 főt kismértékben meghaladó lakónépességével.
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80. ábra. Zsáktelepülések Somogy megyében
(Forrás: saját szerkesztés)

81. ábra. A települési belterületi utak kiépítettségi aránya és változása
(Forrás: TeIR)
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5.2

Kerékpáros közlekedés

Az Európa nyugati államaiban már korábban népszerű kerékpáros turizmus az utóbbi időben Magyarországon is
egyre nagyobb teret hódít. A magyarországi összefüggő kerékpáros úthálózatból még sok kisebb nagyobb
összekötő szakasz hiányzik. Általában a települési szakaszok készültek el a pénzügyi és pályázati lehetőségek
függvényében.

82. ábra. A meglévő kerékpáros hálózat (zöld: kerékpárút, sárga:ajánlott közút) 2018
(Forrás: KENYI)
Somogy megyében természetesen a Balaton környéke a kerékpáros turisták körében kiemelt népszerűségnek
örvend.
Hosszabb kiépített önálló kerékpárút a Balaton mentén, Kaposvár területén, a 61., 67. és 68. sz. főutak mentén
találhatók.
A Dráva mentén, valamint a Balaton és a Dráva között jelentős igény mutatkozik a turisztikai célú kerékpározásra,
előbbit az országhatár mentére tervezett, az EuroVelo hálózat 13. útvonala, az un. Vasfüggöny kerékpárút
hivatott megoldani.
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5.3

Vasúti közlekedés

Az európai nagytengelyek közül az Adriát és Budapestet összekötő vasúti tengely, a Budapest – Gyékényes
vasútvonal (nagyrészt teherszállítással) bonyolítja a legnagyobb vasúti forgalmat a megyében.
A megyét érintő vasútvonalak mindegyike egyvágányú. Somogy megyét a következő, nemzeti vagyon részét
képező vasútvonalak érintik:

83. ábra. A Somogy megye településeinek vasúti ellátottsága
(Forrás: Lechner Tudásközpont)
•

A transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő vasúti pálya:
‒

30. Budapest [I. kerület, Déli pu.] – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr –
(Horvátország): villamosított pálya, a Balaton déli részének vasúti elérését biztosító vonal.

‒

41. Dombóvár – Gyékényes – Horvátország: villamosított pálya, egykor a Budapest és Fiume
közötti történeti vasúti nyomvonal része volt

‒
•

Országos törzshálózati vasúti pálya (de nem képezi a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét):
‒

•

60 (1). Murakeresztúr – Gyékényes

26. Balatonszentgyörgy - Tapolca– Ukk

Országos vasúti mellékvonal
-

35. Kaposvár – Siófok
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-

36. Kaposvár – Fonyód

-

38. Nagyatád – Somogyszob

-

39. Központi főmajor – Csiszta-Gyógyfürdő

-

39a. Táskai elágazás – Táska

-

39b. Balatonfenyves – Somogyszentpál

-

60. Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc

-

307. Szenta – Kaszó

-

311. Mesztegnyő – Felsőkak

Vasúti határátlépési pont Horvátország felé Gyékényes.
Turisztikai jelentőségűek a Mesztegnyő – Felsőkak, Szenta – Kaszó, Központi főmajor – Csiszta-Gyógyfürdő
keskeny nyomtávolságú vasutak.
Nem csupán megyei szintű probléma, de megemlítendő, hogy a közúti közlekedéssel szemben háttérbe szorult
vasúti közlekedés támogatása egyes hátrányos helyzetben lévő térségek esetén szükséges lenne.

5.4

Légi közlekedés

A megyében nemzetközi repülőtér nem található, de van két kereskedelmi (nemzetközi) repülőtérré fejleszthető
reptér:
•

Siófok–Kiliti füves, rendezett kifutópályával rendelkezik (1250x150 m). A kiszolgáló létesítmények
nagyrésze Siófok közigazgatási területére esik, de a repülőtér területének mintegy fele Ságvár
közigazgatási területén helyezkedik el. A repülőtéren főként sportcélú repülések zajlanak.

•

A taszári repülőtér, az MH Kapos Bázisrepülőtér a Magyar Honvédség használatában volt, 1995 és 2004
között az Amerikai Egyesült Államok Légiereje használta bázisként. 2006 óta használaton kívül van.
Többször felmerült újbóli hasznosítása, külföldi érdeklődés is mutatkozott, azonban sorsa egyelőre nem
dőlt el.

Sportrepülőterek:
•

A Kaposújlaki repülőtér 620x18 m beton, 1200x200 m füves pályával rendelkezik. A nem nyilvános
minősítésű repülőteret korábban a taszári repülőtér funkcióinak megosztásához használták. Jelenleg
sportrepülőtérként működik.

•

Papkutapusztai repülőtér Siófok közigazgatási területén található. Kisgépes- és sportrepülésekre
alkalmas repülőtér 600x18 m füves pályával üzemel.

•

Balatonkeresztúri repülőtér 650x50 m füves pályával rendelkezik, sétarepülésre használják.

•

Kutas-Hertelendy repülőtér 690x20 m füves pályája turisztikai célokat szolgál, a közeli szálláshelyekre
kisrepülőgéppel érkező vendégek szállítását végzi.
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5.5

Vízi közlekedés

Vízi közlekedésről Somogy megye esetében a Balatonon és a Sió-csatornán lehet beszélni. A Sió-csatorna a 23121 fkm szakaszán időszakosan IV. vízi úti osztályú (ez a szakasz érinti Somogy megyét). A Balaton teljes területén
IV. vízi úti osztályú. A IV. vízi úti osztály 85 m hosszú, 9,5 m széles, 2,5 m merülésű 1000-1500 tonna
hordképességű géphajók és ugyanekkora tolt kötelékek közlekedésére alkalmas. A Balaton és a Duna között a
Sió-csatorna létesít vízi úti kapcsolatot. Ez a kapcsolat csak időszakosan vehető igénybe. A Sió-csatorna Somogy
megyei szakasza az év nagy részében az alacsony vízállás és a meder helyenkénti elhanyagoltsága miatt alig
hajózható.
Országos jelentőségű kikötő nincsen a megyében, térségi jelentőségű kikötők a Balaton partján találhatók,
Siófokon, Balatonföldváron, Balatonszemesen, Balatonlellén, Balatonbogláron, Fonyódon, Balatonmáriafürdőn,
Zamárdiban, Szántódon, amelyek a személyhajózást szolgálják, főként a sporthajózás a meghatározó, Fonyódon
teherhajók kikötése is lehetséges. Így folyamatosan van igény újabb kikötők kialakítására. A Balatonon
belsőégésű motorral hajtott kishajót, csónakot üzemeltetni tilos, kivételt képeznek a megkülönböztetett
járművek (pl. rendőrségé stb.). Ennek egyrészt környezetvédelmi okai vannak, de ez a tiltás a Balaton táji,
hangulati jellegét, értékét is hivatott megőrizni.
Továbbá térségi jelentőségű kikötő üzemel a Dráván Barcson is, ahol sétahajózásra lehet a folyót igénybe venni.
A kompkapcsolatok hiányzó közúti kapcsolatokat - hidakat - helyettesítenek, de speciális helyzetet jelentenek,
használatukkal 50–100 km-es kerülő utakat lehetett megtakarítani, azonban kis és nagy vízállás, valamint
jégzajlás idején nem lehet számítani erre a megoldásra. Somogy megyét a Balatonon Szántód és Tihany között
működő komp segíti. Többször felmerült már a második balatoni komp ötlete, amelynek helyszíne Fonyód és
Badacsony között valószínűsíthető. A Dráván Bolhó és Brodic, Őrtilos és Légrád, valamint Szentborbás és Budakóc
között az ideiglenes komp helyett új kompkapcsolat létesítése tervezett.

5.6

Megközelíthetőségi viszonyok, kapcsolati hiányok

Somogy megye Területfejlesztési Koncepciójával összhangban a vidéki lakosság életminőségét javítja és a
kistelepülések megtartó erejét szolgálja a járásközpontok jó megközelíthetősége. A közlekedési hálózatok
fejlesztésekor megfelelő súllyal szükséges figyelembe venni a térségközpontok elérhetőségét. A Kaposvár körül
megkezdett országos szintű közúti fejlesztéseket be kell fejezni és hozzá kell kapcsolni a már kiépült
rendszerekhez. Meg kell oldani az M7-es és az M6-os autópályák gyorsforgalmi közúti összekötését – Kaposvár
érintésével. A 67. sz. főút már megépült településeket elkerülő szakaszai gyorsítják az autópályák elérését, de a
hiányzó szakaszok kiépítése elsődleges szempont a megyeszékhely közúti megközelíthetősége szempontjából. A
magyar-horvát államhatármetsző közlekedési hálózatfejlesztések megvalósíthatósági tanulmánya tartalmazza a
javasolt határmetszési pontokat, megvalósításra javasolt projekteket (2.3. fejezet Somogy megyét érintő tervek,
koncepciók értékelése). A megye kelet-nyugati irányú kapcsolatait jelentősen javítaná az M9 gyorsforgalmi út
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kiépítése.
Az elmúlt évtizedek erőltetett városiasodása következményeként nem születtek valódi gazdasági-foglalkoztatási
funkcióval bíró térségközpontok, ennek kifejlődését a megye nagy részének rossz elérhetősége sem segítette. Az
elérhetőségi viszonyokat közlekedési nemenként tovább részletezik a fenti közlekedési alfejezetek.

84. ábra. A megyeszékhely elérhetősége Somogy megyében
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85. ábra A járásközpontok elérhetősége Somogy megyében
A kapcsolati hiányokat a hatályos megyei rendezési terv is taglalja, mely szerint:
•

Hiányosak, nehézkesek egyes városok k özötti kapcsolatok (pl. Tab–Lengyeltóti–Marcali, Kaposvár–
Marcali). A városok egy része csak mellékúton (összekötő úton) közelíthető meg (Csurgó, Tab,
Lengyeltóti). Az úthálózati hiányosságok általában a domborzati adottságokkal magyarázhatók. A
hiányosságok hozzájárulnak a funkcióhiányos kisvárosok kialakulásához.

•

Hiányosak, illetve kerülő úton működnek a városok és a vonzáskörzetükbe tartozó települések
kapcsolatai.

•

Sok esetben szomszédos települések csak jelentős kerülőkkel közelíthetők meg, jelentős
kapcsolathiányok vannak (pl. Karád–Somogymeggyes stb.).

•

A települések közel egyharmada zsáktelepülés. Ezek megítélése is különböző. Hiszen egy jó
kapcsolatot teremtő nyomvonalhoz rövid bekötőúthosszal közvetlenül kapcsolódó település helyzete
az átmenő forgalomtól való mentessége miatt kedvező is lehet. A rossz kapcsolatokat

biztosító

mellékúthoz való kapcsolódás jelentős hosszúságú bekötőút által viszont nagyon hátrányos helyzetet
teremthet. (Legtöbb zsáktelepülés Tab környékén, a Zselicben és Kaposvártól északra található.)
A helyzetet rontja, hogy a meglévő úthálózat nagy része vonalvezetését, teherbírását, állapotát tekintve sem
felel meg az elvárható igényeknek. Fenti problémák jelentősen kihatnak a megközelíthetőség színvonalára,
az elérhetőség idejére, s ezáltal jelentősen befolyásolnak mindenféle fejlődési lehetőséget.
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6.

ENERGETIKA

6.1

Energetikai hálózatok, energiaellátás

Az energiaközmű infrastruktúrát érintően az utóbbi időkben előtérbe került az energiahatékonysággal, a
racionális energiagazdálkodással való komolyabb foglalkozás igénye. A racionálisabb energiagazdálkodás célja a
fokozottabb környezet védelmi elvárások teljesítése és a fenntarthatóság javítása. Egyrészt cél a káros
kibocsátások csökkentése, a levegő tisztaság javítása, másrészt az egyre növekvő energiaigényekkel járó energia
költségek növekedésének fékezése.
A megváltozott klimatikus viszonyok kompenzálása, a mesterséges klimatizálás energiaigény növekedést okoz,
miközben a környezetvédelem és a fenntarthatóság igényeinek teljesítéséhez elsődlegesen az energiaigény
csökkentésére lenne szükség. Nehéz kiegyensúlyozni az energiafogyasztás növelést és csökkentést okozó
igényeket. Mivel az el nem fogyasztott energia kíméli a legjobban a környezetet és csökkenti a költségeket, az
energiaigény csökkentését az ésszerű takarékossággal kell indítani. Az energiatudatos szemléletformálás, a
takarékosságra nevelés, amellyel az energiafogyasztás csökkentése (réteges öltözködés, alkalmazkodás az
időjáráshoz, tudatos szellőztetés, energiafogyasztó berendezések tudatos használata) ráfordítási igény nélkül
elindítható. A következő lépés a takarékos energiafogyasztás érdekében az utólagos hőszigetelés, árnyékolás stb
alkalmazásával és a korszerűbb épületgépészettel, energiatakarékos berendezések alkalmazásával érhető el,
amely már ráfordítás igényű. Ezek a lépések ingatlan szinten léphetők meg, az egyéni fenntarthatóságot segítik,
település szintű energiagazdálkodási hatása csak fokozatosan és lassabban jelentkezik.
Már energiagazdálkodást is érintő eredmény érhető el új beruházásoknál az energiatakarékosság
érvényesítésével. Ennek érvényesítését szolgálja az Európai Unió Tanácsa által megfogalmazott 2010/31 EU
irányelv, amely 20/2014 (III.7) BM rendeletként kihirdetésre került.
Ezt a rendeletet erősítette meg a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírása, amelynek megfelelően, új
épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő közel nulla energiaigényű épületek
követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet IV.
pontja szerint az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva
legalább

25%-os

mennyiségben,

helyben

termelt

megújuló

energiaforrásból

kell

biztosítani.

Az

energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet energiatakarékosan kell kivitelezni és az
energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló energiaforrás hasznosításával, helyben termelt energiával kell
megoldani.
Ezzel már elvárásként is rögzítésre került a megújuló energiahordozók hasznosításának növekvő szerepe a
település szintű fejlesztések energiaellátásában, amelynek az energiarendszerekre való hatása már túl fogja lépni
a települések határait.
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A klímaváltozás kompenzálásához, a gépi hűtés biztosításához szükséges energiaellátási többlet igénye a
fenntartási költségeket növelné. Ezért megoldást kell keresni - a komfortszint csökkentése nélkül- az
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő. E
vonatkozásban is lehet ráfordítási igény nélküli lépést tenni a környezethez való alkalmazkodási készség
javításával (pl. túlfűtés-túlhűtés mérséklése, árnyékolás, stb), amellyel már energiafogyasztás megtakarítás
érhető el.
A településrendezési eszközök készítésénél figyelmet kell fordítani az energiagazdálkodási javaslatnál a megújuló
energiahordozók bevonására, de ennek hatása már túlnő a települési energiaellátó rendszereken, ennek hatása
már a térségi rendszereket is érinti.
A vizsgált Somogy megyei települések energiaigényeit, ma még jellemzően a „hagyományos” vezetékes és
vezeték nélküli energiahordozókkal elégítik ki, a megújuló energiahordozók bevonása jelentősebb beruházási
költségigénye, lassú megtérülése miatt még háttérbe szorul. Előre törése prognosztizálható a beruházásánál
várható költségcsökkenésének hatására.
A „hagyományos” energiaellátáshoz szükséges primer energiahordozók az országban mindenhol, döntően
import és csak részben hazai energiahordozóként állnak rendelkezésre. A megye területén közcélú
energiatermelésre létesített „hagyományos” erőmű nem üzemel. A megye energiaellátásának bázisa az országos
energiaszállító hálózati rendszer. Az országon belül az energiaszétosztás a kiépített egységes országos
alaphálózati (szénhidrogéneknél szállító és villamosenergia vonatkozásában átviteli hálózati) rendszerek
segítségével megoldott, amelyekhez tartozó hálózati nyomvonalakból Somogy megye területén is néhány
áthalad.
A megye településeinek korszerű energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, a
földgáz és néhány településen a távhő is rendelkezésre áll. A villamosenergia ellátottsági mutatója különösen a
Balaton menti településeken, a nagy városok peremterületein és azok agglomerációs település gyűrűjében, ahol
a volt zártkertek villamosenergia ellátását is kiépítették az ellátottság messze meghaladja a lakásállományt. A
szolgáltatók tájékoztatása szerint a települések belterületén az ellátottság biztosított. Mégis van néhány, 87
település, a települések 35%-a, ahol a statisztikai adatok alapján nincs településszintű ellátottság, azaz az
ellátottság 100 % alatti. 90 % alatti ellátottság már csak 13 településen van és mindössze egyetlen település
Kaszó, ahol a statisztikai nyilvántartás szerint 80 % alatti az ellátottság. Egyes településeken az ellátottság hiánya
csak néhány lakást érint. A megyében összesen 891 lakás számára nincs villamosenergia szolgáltatás, ez a megye
lakásszámainak mindössze 0,63 %-a. Meg kell említeni, hogy a hálózat kiépítettsége ezeken a településeken is
település szintű. Vélelmezhető, hogy az el nem látott ingatlan az vagy azért nem veszi igénybe a szolgáltatást,
mert üres, lakatlan, vagy fizetési hátralék miatt kizárt a szolgáltatásból, vagy egyéb okból szünetelteti a
vételezést. Ezek a települések mind kisebb lélekszámú települések.
A megye területén 44 település kivételével, a települések földgázellátottsága szinte település szintű
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kiépítettséggel áll rendelkezésre. Település szintű kiépítettség ellenére a rácsatlakozás aránya általában nagyobb
településeken 50 % feletti, kisebb településeken jellemzőbben 30 % alatti. 44 település, a települések 18 %-a
nem rendelkezik földgázhálózati csatlakozással. Ezek kisebb települések, a megye lakosságának mindössze 5 %-a
él ezeken a településeken.
Somogy megyében három településen (Kaposvár, Nagyatád és Siófok) üzemel távhőszolgáltatás. A
távhőellátással és a földgázellátással a megye területén fekvő településeken összesítve a korszerű termikus
vezetékes energiaellátás lehetősége a lakásállomány 76,12 %-ában biztosított.
A 2016. január 1.-ei állapotot rögzítő statisztikai nyilvántartás alapján, a megye lakásállományára vetítve a
villamosenergia ellátottság településszintű (138,72 %), a lakásállomány 70,36 %-a rendelkezik vezetékes
gázellátással és 5,76 %-a rendelkezik távhőellátással. A földgázellátás és a távhőellátás hasznosításával a megye
lakásállományának kb 76 %-ában az automatikus üzemvitelű összkomfortos, komfortos termikus hőellátás
lehetősége biztosított.
A megye területén fekvő településeken élők energiaigényeinek a kielégítésére a megújuló energiahordozók is
rendelkezésre állnak, hasznosításukkal javíthatják a környezeti állapotokat és segíthetik a fenntarthatóságot. A
megújuló energiahordozók hasznosítása, a közcélú energiatermelésre létesített fotovoltaikus erőműveken
(naperőmű parkokon) kívül, általánosan helyi egyedi jelentőségű, alkalmazásuk mértéke energiagazdálkodási
szempontból még minimális, de jelentősebb térnyerésük várható.
Az érintett településeken egyéni gazdasági lehetőségek alapján a legkedvezőbben hasznosítható megújuló
energiahordozó a napenergia, amely helyi jelentőséggel bíró természeti adottság, az energiaellátásban várható
részvételi arányuk növekedni fog és az ingatlanok fenntartási költségeit csökkenti. A megújuló energiahordozók
közül a természeti adottságként hasznosítható még a geoenergia (földenergia), valamint közvetve a biomassza.
A vezetékes energiaellátással nem rendelkező és megújuló energiahordozót igénybe nem vevő ingatlanok
termikus célú energiaellátásában a nem vezetékes energiahordozók jelenleg is meghatározó szerepet töltenek
be, s az utóbbi évek egyéni gazdasági lehetőségekben bekövetkezett változásai miatt sajnálatosan növekvő
tendenciájú, amely a környezeti állapotot rontja.
Ma már a statisztikai adatok is jelzik azt a negatív folyamatot, amely jelzi a gázfogyasztás csökkenését, azzal nő a
nem vezetékes energiahordozók hasznosítása, és azzal a környezet terhelése. A gázfogyasztás csökkenése ugyan
részben magyarázható az energiatakarékosságra való törekvéssel, részben a megvalósított energiahatékonyság
javítását szolgáló beruházásokkal, de az elmúlt 10 év alatti közel 25 %-os fogyasztás csökkenés jelentősebb
hányada, csak az egyéni fogyasztás korlátozás hatása lehet.
Energiafogyasztás (lakossági, ipari)
Az energiafogyasztás adatai a fogyasztói szektorok jelenlétére is nyújtanak információt. Az országos adatokat
elemezve az összes villamosenergia fogyasztóból 90 %-át meghaladó a kommunális szektor fogyasztóinak aránya,
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míg az általuk fogyasztott villamosenergia kWh-ból csak 29,8 %-ot fogyaszt el a kommunális szektor. Somogy
megye területén az összes villamosenergia fogyasztóból 91,4 %-át meghaladó a kommunális szektor
fogyasztóinak aránya, az általuk fogyasztott villamosenergia kWh-ból viszont a kommunális szektor fogyasztása,
csak 39,7 %. Ez jelzi, hogy a megyében a kommunális szektor jelentősebb szerepet tölt be.
A földgázra vonatkozóan is hasonlók az adatok. Az országos adatokat elemezve az összes földgáz fogyasztóból
92,2 % a kommunális szektor fogyasztóinak aránya, míg a kommunális szektor fogyasztás a felét sem éri el, 48,5
%.
Energiaellátás
Villamosenergia ellátás
A villamosenergia ellátás Somogy megye valamennyi településén, település-szintű kiépítettséggel rendelkezésre
áll. A település-szintű ellátottságot műszaki értelemben kell kezelni. A települések belterületén minden
villamosenergiát igénylő telek hálózati szempontból ellátott, bár nem mindegyik telek veszi igénybe a
szolgáltatást, lakatlan ingatlan, szolgáltatásból kizárt nem fizető fogyasztók minden településen előfordulnak.
Beépítésre nem szánt területen is vannak ellátott telkek, a szolgáltatás hálózatfejlesztése az egyéni igényekhez
igazodik.

86. ábra. Háztartási villamosenergia fogyasztók aránya (%)
(Forrás: 2016. évi KSH adatok)
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Somogy megye területén fekvő települések villamosenergia igényét – az előforduló helyi naperőművel termelt
saját ellátást szolgáló felhasználásán kívül, az országos egységes hálózati rendszerről vételezett
villamosenergiával elégítik ki. A közelmúltban megjelenő és szaporodó naperőmű-parkok nem közvetlen helyi
fogyasztásra termelnek, hanem az egységes hálózati rendszerre, ahonnan a vételezési lehetőség megoldott.
Az országos hálózati rendszerből a megye területén jelentősebb villamosenergia ellátó rendszerekhez tartozó
átviteli és főelosztó gerinchálózatok haladnak keresztül. Ezek a MAVÍR Zrt üzemeltetésében levő nagyfeszültségű
400 kV-os átviteli hálózatok és a helyi szolgáltató, az E.ON - DÉDÁSZ Zrt által üzemeltetett 132 kV-os főelosztó
gerinchálózat.
A megye területét érintő villamosenergia-átviteli és főelosztó-hálózat távvezeték elemei:
1.

400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei:
a.

(Hévíz) – Kaposvár (Toponár)

b.

Kaposvár (Toponár) – (Paks)

A település ellátása részben a megye területén, részben a szomszédos megye területén üzemelő iparági
alállomásról induló 132 kV-os főelosztó hálózatról megoldott.
2.

Átvitelt befolyásoló 132 kV-os felosztó hálózat eleme:
a.

3.

Kaposvár (Toponár) – Kaposvár

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat meglévő elemei:
a.

(Várpalota INOTA) – Siófok

b.

Kaposvár – Siófok

c.

Kaposvár – Siófok felhasítva Kára

d.

Siófok – Balatonföldvár

e.

Balatonföldvár – Balatonboglár

f.

Balatonboglár - Marcali

g.

Marcali – Keszthely

h.

Kaposvár – Magyaratád – (Tamási)

i.

Kaposvár – (Pécs)

j.

Kaposvár – Kaposvár MÁV

k.

Kaposvár – (Szigetvár)

l.

Kaposvár – (Nagykanizsa)

m. Kaposvár – (Nagykanizsa) felhasítva Nagyatád

4.

n.

Kaposvár – (Nagykanizsa) felhasítva Berzence

o.

(Szigetvár) – Barcs

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os főelosztó hálózat tervezett elemei:
a.

Kaposvár – (Nagykanizsa) felhasítva Böhönye
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b.

Marcali – Nagykanizsa

c.

Kaposvár – Siófok felhasítva Tab

d.

Balatonboglár – Marcali felhasítva Buzsák

e.

Kaposvár Kelet

A megyében 10 településen: Siófok, Balatonföldvár, Balatonboglár, Marcali, Kára, Kaposvár, Kaposvár MÁV,
Kaposvár 2, Nagyatád, Csurgó üzemel a főelosztó hálózatról betáplált alállomás, amelyről induló
középfeszültségű hálózatok táplálják a fogyasztói transzformátor állomásokat. Az alállomásokat és a főelosztó
hálózatokat az E.ON Energiakereskedelmi Kft üzemelteti, egyben az E.ON Zrt rendelkezik a területen egyetemes
szolgáltatói joggal.
Az alállomásokról induló középfeszültségű (22, 10 kV-os) gerinc elosztóhálózat táplálja az egyes településeken
belül elhelyezett fogyasztói transzformátor állomásokat, amelyekről induló kisfeszültségű elosztóhálózatról
elégítik ki az egyes fogyasztók igényeit.

87. ábra. Somogy megye területét érintő villamosenergia átviteli hálózat távvezeték elemei
(Forrás: Szolgáltatói adatok alapján saját szerkesztés)
Földgáz és egyéb szénhidrogén ellátás
A megyében a földgázellátás már a múlt században kiépült. Jelenleg 44 település lakói (ezeken a településeken a
megye lakosságának mindössze 5 %-a él) nélkülözik a vezetékes gázellátás nyújtotta komfort használatát. A
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vezetékes gázellátás kiépítésének a hagyományos energiahordozó okozta környezetterhelés csökkentésén túl,
társadalom-politikai hatása is van, mert az elöregedő társadalomban az egyes, különösen kisebb lélekszámú
települések népességmegtartását segíti.
A villamosenergia ellátáshoz hasonlóan megfelelő igény esetén nemcsak a települések belterületén, hanem kellő
igény esetén a beépítésre nem szánt területek ellátására is kiépítette a szolgáltató a hálózatot. Eredményeként
a gázellátással nem rendelkező településen kívül 21 település ellátottsága nem érte el az ingatlanok 20 %-os
bekötöttségét.

88. ábra. Háztartási gázfogyasztók aránya (%)
(Forrás: 2016. évi KSH adatok)

A megye gázellátását a területén áthaladó országos földgáz szállítóhálózati rendszerről történő vételezéssel, mint
bázisról biztosítják. A szénhidrogén szállító hálózatokat a FGSZ Földgázszállító Zrt üzemelteti. A földgáz
szállítóhálózati rendszerek közül több nagynyomású földgázvezeték érintik a megye területét.
A területen áthaladó földgáz szállító hálózati rendszerhez tartozó távvezeték elemei:
1.

Hazai szénhidrogén szállítóvezeték elemei:
a.

Siófok leág

b.

Balatonboglár leág

c.

(Mezőszentgyörgy) – Lengyeltóti

d.

Lengyeltóti – (Nagykanizsa)
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2.

e.

Kaposvár leág

f.

Lengyeltóti – Kaposvár I.

g.

Bolhás leág – Csurgó

h.

Babócsa – (Nagykanizsa)

Nemzetközi és hazai kőolaj szállítóvezeték:
a.

(Százhalombatta) – (Káloz) – Kára – Kutas – Berzence - (Horvátország) (ADRIA)

89. ábra. Szénhidrogén szállító hálózat
(Forrás: Beérkezett szolgáltatói adatok adatok alapján saját szerkesztés)

A területen áthaladó jelentősebb országos földgáz szállítóvezetékekre telepített gázátadók táplálják a gázfogadó
nyomáscsökkentő állomásokat, ahonnan a települések ellátását biztosító nagyközép-nyomású gázelosztó
gerinchálózat indul. A nagyközép-nyomású vezeték szállítja a földgázt a településekig, általában a települések
határába telepített gázfogadóig és a nagyközép/közép nyomásszabályozóig.
A megye területén több gázátadó/elágazó/szakaszoló állomás, mint a gázellátás bázisa üzemel.
A fogyasztók földgázellátását, mint kijelölt egyetemes szolgáltató a NKM Zrt biztosítja, a településeken üzemelő
hálózatokat az E.ON Energiakereskedelmi Kft, illetve a MAGÁZ Kft. üzemelteti.
A települések közötti elosztás nagyközép-nyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a gázellátó hálózatának a
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gerincét és erről ellátott a települések jelentő hányada. A többi település a nagy-középnyomású vezetékekre
telepített 6/4, 6/3-as nyomáscsökkentőkről indított középnyomású hálózatokról ellátott.
Az egyes településeken belül a fogyasztók gázellátása vagy közvetlen nagy-középnyomású hálózatról vagy a
település gázfogadójánál elhelyezett nyomáscsökkentőtől indított középnyomású gázelosztó hálózatról kiépített
bekötéssel történik, vagy körzeti nyomáscsökkentőkről indított kisnyomású elosztóhálózattal biztosított.
Meg kell említeni, hogy a vezetékes gázellátással nem rendelkező település-részek, telkek, egyéni igényére az
egyedi tartályos, vagy palackos gázellátás lehetősége is biztosított, amely a vezetékes ellátással közel azonos
komfortszintű ellátást tud biztosítani.
A megye területén áthalad a MOL Nyrt üzemeltetésében Horvátországból induló, Százhalombattáig haladó Adria
kőolajszállító vezeték, amelynek helyfoglalása és biztonsági övezetének helyigénye korlátozza az érintett terület
hasznosítási lehetőségét.
Távhőellátás
A megye területén a központi hőszolgáltatás kisebb körzetben ipari-kereskedelmi gazdasági célú területek, ipari
parkok, kereskedelmi-gazdasági épületegyüttesek ellátására épült ki helyi jelentőséggel, de néhány településen
kommunális ellátási célra létesítettek központi hőellátást. Az ipari, kereskedelmi célú hőszolgáltatás jellemzően
adott gazdasági területen belüli ellátásként üzemel, főként saját célokat, legfeljebb szomszédos vállalkozások
ellátását biztosítják.
A megye területén lakossági ellátást szolgáló távhőellátás három településen (Siófok, Kaposvár és Nagyatád)
üzemel. Az üdülőkörzetben fekvő települések lakásállományának 5,76 %-ának termikus célú ellátását biztosítják
távhőenergiával.
A távhőellátás hőbázisai helyi kazánházak-fűtőművek, fűtőerőművek. A kazánházak primer tüzelőanyaga
jellemzően a földgáz, néhány közülük korábban olajtüzelésű volt, törekedtek azok földgázra való átállítására. A
hőbázistól primer gerincvezeték épült, amelyről a helyi hőközpontok ellátása történik. A hőközpontokból induló
szekunder hálózatokról történik a közvetlen fogyasztói hőellátás. A hőtermelés, a hőelosztás településen belüli
energiaközmű infrastruktúra elemként fordul elő.
Nem vezetékes energiahordozók hasznosítása az energiaellátásban
A nem vezetékes energiahordozók közé tartozik a szén, a fa, az olaj, a PB, valamint a megújuló energiahordozók.
Területrendezési szempontból szerepük csak abból a szempontból fontos, hogy használatuk előtérbe kerülése a
települések környezeti állapotát terhelik.
A közvetlen lakossági célú nem vezetékes energiahordozók használata ma is még jellemző, s ezek hasznosítása
hosszabb távon is fennmarad különösen a vezetékes gázellátással nem rendelkező településeken. Sajnálatosan
az utóbbi években, hogy a nem vezetékes energiahordozók hasznosítása újra növekedni kezdett. Az egyéni
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gazdasági nehézségek csökkentésére, ahol az ingatlan műszaki kialakítása lehetővé tette, úgy részben, vagy
időlegesen, vagy teljesen a termikus energiaellátást hagyományos energiahordozóval oldják meg, ezt a
földgázfogyasztás csökkenése jelzi, amely csökkenés a takarékossággal elvárható mértéket, esetleg a megújuló
energiahordozó hasznosítással elérhető megtakarítást lényegesen meghaladja.

6.2

Megújuló energiák

Megújuló energiahordozók hasznosítása
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben háttérbe
szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók környezetszennyező hatása indította el és az a
felismerés, hogy a megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak,
használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható
fejlődés lehetőségét szolgálják.
Az országban és a vizsgált Somogy megyében is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes
és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti
geológiai adottságok.
Szélenergia
A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék alkalmazásával
közvetlen mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek alapján kialakított „szélkerék”ből fejlesztett szélturbinával, mint szélerőművel közvetlen villamosenergia termelhető.
A szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország területén a
szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján rögzítették a hasznosítás
lehetőségének területi vetületét.
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90. ábra. Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009)
(Forrás: www.met.hu)
A térkép jelzi, hogy Magyarország mely térségeiben lehetne hatékonyabban hasznosítani a szél energiáját.
Somogy megye déli része nem tartozik a szélenergiát kedvezően hasznosítható területhez, de az északi széle, a
Balaton menti sávban az országos átlag felett hasznosítható szélenergia áll rendelkezésre, így elméletileg a
gazdaságos hasznosítási lehetősége műszaki szempontból nem lenne kizárható.
A kedvezőbb széljárás a Balatonhoz közelebb lenne hasznosítható, ahol a hasznosítás lehetőségét a beépítettség
és a területhasznosítási célkitűzések kizárják. Attól délebbre csökken a hasznosítható átlagos szélsebesség, így
energiatermelési célú szélerőmű, vagy szélerőmű park telepítése műszaki-gazdasági szempontból sem
javasolható, legfeljebb egyedi beruházói igényként pl reklám célú hasznosítási lehetősége nem zárható ki.
A hazai energiapolitikának nem célja támogatni a szélenergia hasznosítását, mivel a termelés-fogyasztás
kiegyenlítését biztosító beruházás költségigénye és az azzal előállítható energia ára a szélerőművel termelt
energia árát az értékesítési lehetőség határa fölé emelné. Ez a felismerés adott alapot a szélenergia hasznosítását
szolgáló szélerőmű park telepítési lehetőségének műszaki korlátozására. 2016-ban megjelent módosító rendelet
már úgy szabályozta a szélerőmű-park telepítés lehetőségét, hogy szinte az egész ország területén a közcélú
energiatermelést szolgáló szélerőmű-park telepítése ellehetetlenült.
A korlátozó feltételek mellett szélerőmű-park létesítése, szabályozásának módosítása mind addig nem várható,
amíg a termelés-fogyasztás kiegyenlítésére alkalmas műszaki megoldás nem áll rendelkezésre. Az egyik útkeresési lehetőség pl az E-autó, H-autó számára jelentősebb kapacitású akkumuláció megoldása.
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Napenergia

91. ábra A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege Magyarországon (2000-2009)
(Forrás: www.met.hu)

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló energiaforrás, az
ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú energiaellátásra, elsődlegesen
használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított naperőmű
közvetlen villamosenergia előállítására alkalmas.
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92. ábra Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján
(Forrás: www.met.hu)

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek változóak az
ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási lehetőségéhez
hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap energiáját.
Somogy megye területén általánosan 1980-2040 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek
hasznosíthatóságát célszerű is igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú
energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított.
Az egyes településeken láthatóan a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással egyre
növekszik. Valamennyi településen kisebb-nagyobb számban egyre több magán és önkormányzati telken lehet
látni napenergiát hasznosító berendezést, de nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett
napkollektorokról, naperőművekről. Ezek ad-vesz rendszerrel üzemelnek a szolgáltatóval együttműködésben és
csökkentve a villamosenergia ellátás költségeit.
Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása várható. A
fotovoltaikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az elindulása által elért ár-eséssel a
megtérülésében már javulás tapasztalható, így a hasznosításának intenzív terjedése várható. A napenergia
hasznosítása egyrészt továbbra is helyi jelentőségű marad. Hasznosítják magán ingatlanoknál, illetve
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önkormányzati ingatlanoknál egyaránt, ahol az ad-vesz rendszerrel a fenntartási költségeiket csökkenthetik.
Másrészt a napenergia hasznosítással a közcélú energiatermelés is egyre több településen kerül előtérbe. A
közcélú energiatermelésre történő naperőmű-park létesítési szándéka már eddig is több településen felmerült,
néhány településen már megvalósítása is megtörtént és jelenleg tervezési, engedélyezési fázisban is több
naperőmű-parkról van információ. Köztük a legnagyobb teljesítményű tervezett naperőmű-parkot Kaposváron
tervezik megvalósítani, ahol 100 MW termelésre alkalmas naperőmű-panelok elhelyezését tervezik.

93. ábra. Naperőművek Magyarországon (2016. évi KÁT adatok alapján)
(Forrás: www.energiaklub.hu)

A térkép a megye területén 2017-ben már üzemelő közcélú energiatermelésre létesített naperőmű-parkokat
mutatja. A nagyobb teljesítményűeket, nagyobb karika jelzi. A legkisebb karikák, a 0,5 MW-os naperőműparkokat jelzi. Jelenleg a legnagyobb kapacitású üzemelő-kivitelezés alatt naperőmű-park Buzsákon van 43,8
MW.
Műszaki szempontból a nap energiájának is közcélú energiatermelésre való hasznosítási lehetőségét elméletileg
az időjárás függősége, a termelt energia tárolási lehetőségének hiánya ugyan úgy akadályozza, mint a
szélenergiából történő energiatermelést. Azonban a naperőmű-parkok létesítése iránti fokozódó érdeklődést
segíti, hogy 0,5 MW alatti naperőmű-park esetében a hálózati csatlakozás középfeszültségen megoldható és
egyeztetni csak a hálózati engedélyes szolgáltatóval kell. Ha a szolgáltató fogadni tudja a termelt energiát, akkor
annak létesítésének nincs akadálya.
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A közelmúltban az iparág kezdeményezte a nagyobb teljesítményű naperőmű parkok létesítését ország szerte.
Ma a 10-50-100 MW-ig készülnek erőmű parki beruházási szándékok. Az 5 MW felett, 10-100 MW teljesítményű
naperőmű park már ténylegesen „erőmű” szintű energiatermelő beruházás, amellyel valós erőművi kapacitások
kiváltására is lesz lehetőség. Eközben a kiegyenlítő tárolás fejlesztése is előtérbe került.
A nagyobb teljesítményű naperőmű parkok közhálózati csatlakozási lehetősége már 132 kV-os hálózaton
keresztül oldható meg. Az ilyen naperőmű park létesítéséhez különleges beépítésre szánt, vagy beépítésre nem
szánt speciálisan megújuló energiahordozó termelésre kijelölt terület szükséges, esetleg speciális ipari gazdasági
terület. Ennek kijelölését a településrendezési eszközökben kell megoldani. A közcélú energiatermelés, a termelt
energia továbbszállítása viszont már a 132 kV-os főelosztó hálózaton történik, ezzel tágabb térséget is érint, így
a hatályos területrendezési tervekbe való illesztése is szükséges. 5-50 MW kapacitásig a megyei, illetve kiemelt
térségi területrendezési tervekbe, ezt meghaladó, 50 MW felett már az országos területrendezési eszközökbe
való beillesztést is meg kell oldani. Ezekre a közcélú naperőmű parkokra is vonatkoztatható a jelenleg hatályos
területrendezési tervi előírás, (ami csak a szélerőmű parkokról szólt, mivel annak rögzítésekor a naperőmű parkok
legfeljebb a kiserőművek kapacitás szintjét érték el) hogy a 132 kV-os csatlakozási ponton összeadódnak a befutó
igények. Ezzel a területének a tagoltsága az átfogóbb területrendezési tervek alóli „kibújást” nem teszi lehetővé.
Vízenergia
A vízfolyások esésével, tömegáramával, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek
hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a vízturbinát,
amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia termelésre a nagyobb vízszint-változású és
nagyobb tömegű vízfolyások, alkalmasak.
A Somogy megye déli határán haladó Dráva-folyó alkalmas közcélú vízenergia termelésre. A folyó
energiatermelésre való hasznosítására már több vizsgálat is készült, de annak megvalósítása, a folyó határ menti
fekvése miatt jelenleg nem aktuális.
Kisebb vízfolyásokra is lehet vízlépcsőt építeni, helyi akár csak reklám célra, de ennek jelentősége „telek” szinten
marad, annak energiagazdálkodást is érintő hatása a közeljövőre tekintettel kizárható.
Biomassza-biogáz
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékokból,
energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és
használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia termelésre
egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható.
Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Somogy megyében is lenne elméleti lehetőség,
különösen a távhőszolgáltatással rendelkező három településen, a távhőszolgáltatás fenntartási költségeinek
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javítására. Valamint a szennyvíz iszap energetikai célú hasznosítását célzó fejlesztések is történtek.
Természetesen a biomassza hasznosítás lehetősége megfontolható, csak mérlegelni kell, hogy az általa az épített
környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés felvállalható-e, ugyanis a biomassza égetése során
jelentős por, CO2 és egyéb (a biomassza összetételéből eredő) szennyező anyag kerül az égéstermékkel, a
füstgázzal a környezetbe. Erre a tüzelőberendezésbe, a tüzelőrendszerbe beépített szűrők-tisztítók, bár jelentős
költséggel, de kompenzálást nyújthatnak. Azonban a biomassza hatékony hasznosítására elméletileg a
távhőbázisnál van leghatékonyabban lehetőség, amely intenzívebb beépítésű területen, vagy annak közelében
üzemel és ez így van a Somogy megye területén üzemelő hőbázisoknál is. A biomassza alapanyag beszállítása, ill.
a szilárd égéstermék elszállítása lerakóhelyre (a telken belüli tárolókapacitás általános korlátozottsága miatt)
jelentős napi forgalom növekedést okoz különösen a fűtési szezonban és ez az a környezetterhelés növelő hatás,
amelynek kompenzálására az épített környezetben nem nagyon van lehetőség. Ezért a biomassza alkalmazása a
füsttel okozott légterhelést és a forgalom növekedés okozta terhelést összegezve, épített környezetbe csak
komolyabb mérlegeléssel javasolható. A biomassza hasznosítás igazi lehetősége a keletkezés helyén való
hasznosítása, illetve praktikus ha a mezőgazdaság a fő befogadó.
Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják előfordulásának
mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földhő hőszivattyúval történő
alkalmazásával nyílik lehetőség.
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas.
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan rendelkezésre állását
bemutató térképet. A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását
kedvezőbben megvalósítani.
A hőszivattyú használata helyi jelentőségű ingatlanon belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még
nem érzékelhető a hagyományos energiahordozó megtakarító hatása.
Termálvíz kivételére Somogy megye geológiai adottsága nagyon kedvező. A termálvíz kincs turisztikai célú,
fürdési, gyógyászati hasznosítása kínál gazdaságosabb hasznosítási lehetőséget, így a vízellátás fejezetnél kerül
részletezésre.
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94. ábra. Magyarország geotermikus energiahordozó hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének és
régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)

95. ábra. Magyarországon geotermikus energia hasznosítási lehetőség a felhagyott CH meddő kutak –
Magyarország CH meddő kútjainak területi megoszlása
Forrás: Pylon Kft. 2001.
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7.

GAZDASÁGI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

7.1

Főbb gazdasági ágazatok, azok fejlődési irányai

A megyében működő társas vállalkozások ágazati megoszlását szemlélteti az alábbi ábra.

96. ábra. A társas vállalkozások településenkénti meghatározó tevékenységi köre Somogy megyében, 2016
(Forrás: KSH, TeIR)

A Balaton partján, a járásszékhelyeken és környezetükben elsősorban a kereskedelem, gépjárműjavítás a
legmeghatározóbb profil. A mezőgazdaság elsősorban az aprófalvas településeken játszik domináns szerepet a
társas vállalkozások között, különösen a Tabi, Kaposvári járásokban.
Ipar
Mindennél jobban jelzi a megye alacsony iparosodottságát, hogy az egy lakosra jutó ipari termelés értéke
Somogyban országosan a második legalacsonyabb. Ennek következménye volt, hogy a gazdasági válság is alig
befolyásolta a mutató értékét, sőt 2009-ben magasabb volt az egy főre jutó ipari termelés, mint 2007-ben. Sőt a
még 2010-12-es időszakban is igaz volt, hogy Somogyban a fajlagos ipari termelés meghaladta Tolna és Baranya
értékét, azaz régiós szinten a legmagasabbnak számított. A 2012-őt követő ismételt visszaesés után 2017-re sem
érte el a megye az 5 évvel korábbi szintet, a szomszédos Tolna jóval meghaladta Somogyot, amely az országban
egyedül Baranyát előzi meg az egy főre jutó ipari termelésben.
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97. ábra. Egy lakosra jutó ipari termelés 2007-2017 (5 főnél nagyobb szervezetek, telephely szerint)
(Forrás: KSH)

A megye ipari termelésében a feldolgozóiparon belül a számítógép, elektronika, optikai termék gyártás játszik
vezető szerepet. Ez az alágazat alapvetően a tabi Flextronics-nak köszönhetően 70%-os súlyt képvisel a termelési
érték alapján. (Ez magas fejlettséget jelezne, ugyanakkor döntően egy céghez kötődően sérülékenységet is
hordoz). Viszonylag magas az élelmiszeripar súlya (a Kaposvári Magyar Cukor Zrt emelhető ki), ugyanakkor az
országosan 32%-ot adó járműipar a megyében gyakorlatilag nincs jelen.
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98. ábra. Az ipari termelés megoszlása a feldolgozóiparban Somogy megyében, 2016 (49 fő feletti
vállalkozások, székhely szerint)
(Forrás: KSH, TeIR)
Az alkalmazásban állók megoszlását vizsgálva a feldolgozóiparon belül, az egyes alágazatok közti arányok
némiképp mások mint a termelési érték esetében (itt fontos megjegyezni, hogy előbbi telephely, utóbbi székhely
szerinti adatokkal áll rendelkezésre).
A feldolgozóipari termelésben domináns számítógép, elektronika, optikai termék gyártás a megyei telephelyű
foglalkoztatásban messze nem játszik ilyen nagy szerepet. Az alkalmazásban állók 13%-a dolgozik ebben az
alágazatban, ami elmarad a termelési érték szerinti 70%-os részaránytól, de a foglalkoztatást tekintve még így is
az országos átlag kétszeresét jelenti. A feldolgozóiparon belüli arányokat tekintve a villamos berendezés gyártása
képviseli a legnagyobb 22%-os részarányt, de az élelmiszer, ital, dohánytermékgyártás részesedése is eléri a 20%ot.
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99. ábra. Az alkalmazásban állók megoszlása a feldolgozóiparban Somogy megyében, 2014 (1 fő feletti
vállalkozások, telephely szerint)
(Forrás: KSH, TeIR)
Települési szinten a társas vállalkozások TEÁOR gazdasági ág szerinti megoszlása ad információt az egyes
ágazatok szerepéről. Ha megvizsgáljuk, hogy az egyes településeken melyik ágazathoz kötődik a legtöbb
vállalkozás, a következő képet látjuk (az összes vállalkozást tekintve Budapestet leszámítva mindenhol az
agrárium adja a legtöbb társas vállalkozást, ezért érdemesebb a társas vállalkozásokra fókuszálni).
Szolgáltatás
A megyében regisztrált szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozások megoszlását tekintve, a leginkább
feltűnő a turizmus átlagon felüli súlya nagyrészt a Balatonnak köszönhetően. Amíg országosan a szolgáltató
vállalkozások 7%-a tevékenykedik a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban, addig
Somogyban ez az arány 26%. Ebből adódóan a többi, országosan domináns szolgáltatási ág részesedése relatíve
kisebb. Amíg országosan a szolgáltatásban regisztrált vállalkozások 57%-a a kereskedelem, gépjárműjavítás, az
ingatlanügyletek valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágakban
tevékenykedik, addig e három terület részesedése Somogy megyében 43%.
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100. ábra. A szolgáltatásban regisztrált vállalkozások megoszlása Somogy megyében, 2016
(Forrás: KSH, TeIR)

Mezőgazdaság, erdészet, halászat
A megye mezőgazdasági termőhelyi adottságait és területhasználatát a 4.1 és 4.3 fejezet részletezi. Jelen fejezet
ezt a témát csak érinti, leginkább a szektor gazdasági teljesítményét mutatja be.
Somogy megye természeti adottságainak köszönhetően mindig is döntően agrárjellegű megye volt. A főbb
nemzetgazdasági ágak tekintetében a mezőgazdaság aránya a többi megyéhez képest Somogyban továbbra is
magasnak mondható, mellyel a megyék rangsorában az első harmadban foglal helyet.
A mezőgazdaság fontosságát, a megye agrár-jellegét mutatja az ezer főre jutó mezőgazdaságban előállított BHÉ,
amely jóval meghaladja az országosan mért szintet és az összehasonlításképp bemutatott megyék között is
csupán Tolna megyéé magasabb, ezen kívül csupán az alföldi megyéknél (Bács, Békés, Hajdú) magasabb ez az
arány. A mezőgazdaság részesedése BHÉ előállításából a vizsgált megyék között arányaiban Somogy megyében
a legmagasabb (11,07%, 2015), az országos szintnek (4,13%, 2015) több, mint a duplája.
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101. ábra. Ezer főre jutó BHÉ a mezőgazdaságban
(Forrás: KSH, TeIR)
A mezőgazdaság részesedése a BHÉ-ből (%)
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102. ábra. A mezőgazdaság részesedése a BHÉ-ből
(Forrás: KSH, TeIR)
A foglalkoztatottak összlétszáma 2007-től 2015-ig 8,3 ezer fővel nőtt (7,6%). A mezőgazdaságban
foglalkoztatottak számának növekedése Somogy megyében a vizsgált időszakban 0,5% volt. Az agrárszektorban
foglalkoztatottak száma és aránya Baranya után Somogy megyében a legmagasabb, az arány az országosnak
csaknem duplája.
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103. ábra. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának alakulása
(Forrás: KSH, TeIR)
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányának alakulása (%)
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104. ábra. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak arányának alakulása
(Forrás: KSH, TeIR)
A gazdaságok zömében – mind a szervezetekben, mind az egyéni gazdaságokban – a növénytermesztő jelleg
dominál, mellette valamivel kisebb súlyt képviselnek a vegyes profilúak, ugyanakkor a kizárólag állattenyésztéssel
foglalkozó gazdaságok viszonylag kis hányadot jelentenek.
Somogy megye természeti adottságai rendkívül különbözőek. A Balaton déli partja a szőlő- és
gyümölcstermesztésnek, Belső- és Külső-Somogy, a Kapos és a Dráva folyó völgye elsősorban a szántóföldi
kultúrák termesztésének kedveznek, míg a Zselic az erdő és a vadgazdálkodás somogyi „fellegvára”.
A betakarított gabona mennyisége 2000 óta 55%-kal nőtt (2016), amely némileg ugyan elmarad az országosan
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mért 65%-os növekedéstől, de Somogy az előállított gabona tekintetében így is a hatodik megyék közötti
sorrendben (1 189 153 t, 2016). A betakarított gyümölcs mennyisége 2000-hez képest mindössze 62% (17 231 t,
2016). A régió másik két megyéjében a változás korántsem ilyen mértékű (Baranya 95%, 11 949 t, 2016) és nem
ilyen irányú (tolna, 128%, 9 474 t, 2016). Ezzel az értékkel a Somogy kilencedik a megyék sorrendjében. Innen
származik az ország kajszibarack termelésének 12, őszibarack és körte termelésének 7%-a. A gyümölcshöz
hasonlóan az előállított szőlő mennyisége is 61%-ra esett vissza a 2000-es értékhez képest (27 550 t, 2016). Ez a
változás meghaladja az országos szinten mért csökkenést (30%, 2016). Sem Baranyában (100%, 24 672 t, 2016)
sem Tolnában (83%, 28 862 t, 2016) nem csökkent ennyit a betakarított szőlő mennyisége.
Állattenyésztés terén a szarvasmarha- és a sertéstartásnak vannak hagyományai a megyében. A szarvasmarha
esetében a létszám 2000-től 2017-ig 42%-kal, 14,2 ezer db-bal nőtt, ezzel elérte az országos létszám 5,46%-át
(2017). A sertés állomány a vizsgált időszakban a felére esett vissza (-102 ezer db), amely csökkenés nagyobb
arányú, mint az országos 41%-os visszaesés. Jelentősnek mondható (35 ezer, 2017) és növekvő tendenciát mutat
a juhállomány, amely az országos létszám 3,1%-a.
Somogy megye erdőgazdálkodásának területi vonatkozásait a 4.4 fejezet részletezi. A megyében két jelentős
erdőgazdaság, a Kaszó Zrt (cca 15 ezer ha) és a SEFAG Zrt. (cca 80 ezer ha) folytat tartamos erdőgazdálkodást. A
Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által készített és felügyelt erdőtervek, valamint az erre
épülő évenként jóváhagyott erdőgazdálkodási tervek alapján a Kaszó Zrt éves fakitermelése 50-60 ezer m3, míg
a SEFAG-é az elmúlt dekádban 400 és 470 ezer m3 között mozgott. A Kaszó Zrt 114, SEFAG Zrt hozzávetőlegesen
1500 főnek biztosít munkahelyet. Utóbbi cég csurgói fafeldolgozó- és parkettaüzeme további 240 főt foglalkoztat.
A Kaszó Zrt területén közjóléti funkciót szolgál a Zrt által működtetett Vadász Göri Erdészeti Erdei Iskola, valamint
a Kaszó – Szenna között közlekedő kisvasút (8 km, 40 perc). A teljes hosszában erdőben futó vasútvonal
változatos erdőállományokkal, a Baláta-tó természetvédelmi területével, a természeti környezet sokszínű
élővilágával felejthetetlen élményt nyújt az itt kirándulóknak. A SEFAG Zrt szintén számos közjóléti funkciót
üzemeltet, köztük két arborétumot (ágneslaki és a desedai), elsősorban nagyobb települések és a Balaton
közelében számos parkerdőt tart fenn és fejleszt. A Zselici Tájvédelmi Körzetben létrehozta és működteti a Zselici
Csillagparkot, a Sziágyi Erdészeti és Erdei Iskolát, valamint a Mesztegnyői kisvasutat, amelynek közel kilenc
kilométeres fővonala a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet területén, erdők, tavak között kanyarog.
Somogy megyében a vadászat és vadgazdálkodás kiemelkedő jelentőséggel bír. A megye csaknem teljes területe
a IV/2. Somogyi nagyvadas körzetbe tartozik. Vadászterületei elsősorban nagyvadban gazdagok. Az Országos
Vadgazdálkodási Adattár alapján a gímszarvasok becsült száma Somogyban a legmagasabb (15 778 db, 2016),
dámszarvasban csak Tolna előzi meg (4844 db, 2016). Vaddisznóban szintén Somogy megye a leggazdagabb
(10 654, 2016). Vadászati Információs Portál szerint 69 vadásztársaság működik a megyében, amely kissé
megnehezíti az összehangolt vadgazdálkodást. Köztük a legnagyobb a SEFAG Zrt, amely az ország legnagyobb
vadgazdálkodójaként 103.000 hektár vadászterületen (8 különálló terület) végez vadgazdálkodási- és vadászati
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tevékenységet. Somogy megyében találhatók a legkiterjedtebb művelt vadföldek (4892 ha) és vadlegelők (3561
ha). Az előbbi az országban található művelt vadföldek 19%-a, utóbbi 12%-a. A jelentős vadkárnak köszönhetően
jelenleg is veszteséges a megyében a vadgazdálkodás (-264 millió Ft, 2016).
Somogy megye kisebb vízfolyásokban és kisebb-nagyobb tavakban rendkívül gazdag, kedvező adottságokkal
rendelkezik a hagyományos tógazdasági, intenzív üzemi és természetes vízi haltermelésnek. Az Országos
Halgazdálkodási Adattár adatai alapján Somogy megyében a horgászok, a rekreációs halászok és a halászati
engedéllyel rendelkező halászok által 2017-ben kifogott halak mennyisége az állami horgászjegyes vízterületről a Balaton és vízrendszere, valamint a Kisbalaton kivételével - meghaladja a 150 ezer kg-t, a vízfelület pedig a 3300
ha-t. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet 2014-es jelentése szerint a tógazdasági termelés tekintetében a legtöbb
halat Hajdu-Bihar és Csongrád mögött Somogy megyében halászták le. A megye az ország termelésének 10%-át
adta 2014-ben, összesen 3022 ha tófelületen. A lehalászott halfajok között a kimagaslóan a ponty dominált.
Turizmus
Somogy megye rendkívül gazdag természetes vizekben, erdőben, vadban, ezáltal kiváló terepe a horgász, vadász,
lovas, fürdő és természetjáró turizmusnak. A megye épített öröksége is gazdag, a kastélyok, kúriák, történelmi
helyszínek gazdag programkínálatot nyújtanak az odalátogatóknak. A Balaton déli partja Budapest után a 2.
leglátogatottabb desztináció, ugyanakkor és éppen ezért a megye turizmusa egypólusú. A megyéből a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetbe 70 település tartozik, míg a 429/2016. (XII.15) Korm. rendelet szerint a Balaton kiemelt
turisztikai fejlesztési térségébe 65 település. Az öt település, amely a BKÜ része, de a turisztikai fejlesztési
térségnek nem része: Somogysámson, Csömend, Gamás, Somogymeggyes, Kapoly.
A turisztikai vonzerők listját a Magyar Turisztikai Ügynökség bocsájtotta rendelkezésre. A megyében 1806
vonzerőt azonosított az MTÜ. A vonzerők a Balaton déli partjára és Kaposvárra koncetrálódnak. A strandolás és
a víziturizmus helyszíne a Balaton és a Dráva.
Budapestet (72 db), Pest megyét (52 db) és Zala megyét (43 db) követően Somogy megyében található az
országban a legtöbb fürdőhely (41 db, 2016). Ezek közül 5 db gyógyfürdő (Igal, Kaposvár, Nagyatád,
Csokonyavisonta, Barcs), 5 db termálfürdő (Csisztapuszta, Nagybajom, Marcali, Szulok, Siófok), 24 db
élményfürdő és 13 db strand (a Balaton parti strandokon kívül) üzemel. A fürdők személyforgalmát tekintve
Somogy Budapesten és Pest megyén kívül kilencedik a megyék rangsorában (1544 ezer fő, 2016). A Somogy
megyében működő fürdők árbevétele 2016-ban 5437 millió Ft, amely a megyék Budapesten és Pest megyén
kívüli rangsorában a hetedik helyhez elég.
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105. ábra. Turisztika vonzerők
(Forrás: MTÜ 2018.)
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106. ábra. Turisztika vonzerők - rendezvények
(Forrás: MTÜ 2018.)
A nem szezonális vonzerők, mint a műemlékek, a múzeumok, kiállítások a megyében többnyire egyenletesen
oszlanak el. A természetjárás, horgászat és vadászat célterületei főként a védett természeti területek. A meglévő
Balaton menti kerékpárút hálózata elsősorban a Dráva mentén (Eurovelo 13) és a Balatont a Drávával összekötő
útvonal kiépülésével bővül, így a turizmus ezen vállfaját kedvelők is kedvező terepet találnak. A borászat és
gasztroturizmus iránti kereslet országosan is nő. A megyében a helyi termékekre és a természeti, kulturális
örökségre alapozva a rendezvényekkel egybekötött szelíd - természetközeli, öko- turizmus fejlesztendő.
A szálláshelykínálat a megyében szintén a Balaton mellett és Kaposváron a legnagyobb és széleskörűbb.
Települési adatot utoljára 2014-ben tett közzé a KSH, ennélfogva a TeIR-ben is hiányzik az ezt követő időszakra
vonatkozó frissebb adat. 2017. évi megyei összesített adat a kereskedelmi szálláshelyekre elérhető. A
kereskedelmi szálláshelyek közül a kempingekből, közösségi szálláshelyekből (turistaház jellegű), és a
magánszálláshelyek, beleértve a falusi szálláshelyekből van a legbővebb kínálat. A szálloda és panzió kevés megye
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szerte, de még a Balaton mellett is. A megye 126 településén semmilyen szálláslehetőség nincs, ezek döntő
többsége az aprófalvak.

107. ábra. Szálláskapacitás (Forrás: TeIR 2014.)
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108. ábra. Vendégforgalom
(Forrás: TeIR 2014.)
A vendégforgalom a szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma alapján az országban a 2. legnagyobb. A
kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött éjszakákák száma 2000-től 2017-ig (2014-ig tartott a visszaesés), szinte
semennyit nem változott (1 835 470 éj, ebből külföldi 465 920 éj, 2017), amely az országos érték 6%-a. A
magánszálláshelyeken – beleértve falusi szálláshelyeken - eltöltött vendégélyszakák száma 840 937 db vendégéj,
amely az országos érték csaknem 19%-a (2014). Megjegyzendő, hogy ennek nagyrésze a BKÜK településein
keletkezett (790 834 db) és csak töredéke (50 103 db) jött létre Somogy megye BKÜK-n kívüli településein.
Az átlagos tartózkodási idő 2,3 nap. A szálláshelyek kihasználtásága átlagosan 10%, amelyben főként a balatoni
szezonalitás játszik szerepet.
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109. ábra. Vendégéjszakák a megyékben
(Forrás: TeIR 2014.)

110. ábra. Vendégforgalom változása Somogy megyében 2000- és 2014 között
(Forrás: TeIR 2014.)
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7.2

A gazdaság belső és külső kapcsolatai

A megyében a külföldi tőke szigetszerűen van jelen, ez nyilván összefügg az aprófalvas településszerkezettel.
Ugyanakkor nem is feltétlenül a járásközpontokban a legmagasabb a külföldi jegyzett tőke egy lakosra jutó
értéke. Kaposvár, Siófok, Nagyatád, vagy Tab jelentősen kiemelkedik környezetéből, ugyanakkor Barcs, Csurgó,
vagy Marcali már nem tartoznak a megyén belül legmagasabb kategóriába. A megye 115 településén egyáltalán
nincs jelen külföldi tulajdonú jegyzett tőkével bíró vállalkozás.
Ami az exportorientáltságot illeti, az értékesítésen belüli arányt tekintve részben egyes járásközpontok
emelkednek ki (Kaposvár, Tab, Marcali, Nagyatád, Csurgó, Barcs). Figyelemreméltó ugyanakkor, hogy ezektől
távol eső, de főbb közlekedési tengelyek mentén elhelyezkedő településeken is a megyén belül magas ez az
arány. Ilyen a 68-as, 61-es főutak menti területek. Ez is azon kevés tényező közé tartozik, ahol a megyén belül
nem a Balaton térsége van kedvezőbb helyzetben.

111. ábra. Vállalkozások külföldi jegyzett tőkéje egy lakosra, Somogy megyében, 2016
(Forrás: NAV, TeIR)
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112. ábra. Az export aránya a vállalkozások értékesítési bevételéből Somogy megyében, 2016.
(Forrás: NAV, TeIR)
A térségi kapcsolatok talán legfontosabb mutatója az ingázási erősség és iránya. A 2011-es népszámlálás során a
KSH adatai szerint országosan 1 340 680 olyan személyt írtak össze, aki más településre, külföldre ingázó és
változó településen dolgozó foglalkoztatott. Az Országos Területfejlesztési és –rendezési Információs
Rendszerben rendelkezésre áll, hogy az egyes járásközpontokba hányan ingáztak. Ez alapján megrajzolható, hogy
a megye egyes településeiről melyik járásközpont a legfőbb ingázási célpont.
A megyeszékhely nem csak saját járásában a legmeghatározóbb foglalkoztatási központ, de szomszédos járások
néhány településén is. A többi járásközpont nagyjából lefedi saját járását, mint domináns ingázási centrum.
Feltűnő ugyanakkor, hogy a Csurgói járás szinte teljes egészében zalai központok vonzáskörzetéhez tartozik, de
a Barcsi, Marcali járásokban is találunk ilyen településeket. A Barcsi járás keleti részén pedig Baranya vonzása
érezhető. A járásközpontokban értelemszerűen a helyben foglalkoztatás meghatározó, ugyanakkor azok, akik
ezekből a központokból ingáznak, legtöbben távolabbi (zalai, baranyai) központokba ingáznak, vagy éppen a
fővárosba. Kaposvár, mint legfőbb ingázási célpont Dombóvár esetében is megjelenik, míg Tab vonzása szintén
átterjed Tolna megyére.
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113. ábra. Ingázási szempontból domináns járásközpontok Somogy megyében, 2016
(Forrás: KSH, TeIR)

7.3

A térség gazdaságának versenyképességét befolyásoló tényezők

Az egy főre jutó GDP-t illetően Somogy országosan a 17. helyen áll a főváros és a megyék 20-as listáján, a
Dunántúlon pedig a legfejletlenebb. Lemaradása a szomszédos megyékhez képest is jelentős. 2017-ben az egy
lakosra jutó GDP az országos átlag 61,5%-a volt, ami alacsonyabb, mint a 2007-es érték (62,2), a Dunántúlon
egyedül Baranya van még az országos átlag 70%-a alatt. 2013-ig ugyan volt némi felzárkózás (ez leginkább a
fejlettebb megyék válság okozta visszaesésének volt köszönhető), ezt azonban visszaesés, stagnálás követte az
országos átlaghoz viszonyítva.
A foglalkoztatási ráta a szomszédos fejlettebb megyéktől eltérőn 2007-2011 között sem zuhant jelentősen,
gyakorlatilag stagnált, a megye kevésbé volt kitett a gazdasági válságnak. A 2011 óta tartó növekedés 2017-re
megtorpant, 51,8%-ot ért el a 15-74 éves korosztályban. Így bár az elmúlt 10 évben volt, hogy elérte, meghaladta
Tolna vagy Baranya mutatóját, továbbra is a legalacsonyabb a Dunántúli megyék között. A Fejérhez vagy
Veszprémhez viszonyított 10 százalékpontos lemaradása is változatlan.
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114. ábra. Egy főre jutó bruttó hazai termék az országos átlag százalékában Somogy megyében és a
szomszédos megyékben, 2007-2017
(Forrás: KSH)

115. ábra Foglalkoztatási ráta a 15-74 éves népességben Somogy megyében és a szomszédos megyékben,
2007-2017 (Forrás: KSH)
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A megyén belül igen jelentősek a munkanélküliség területi különbségei. Csurgó, Nagyatád, Barcs térségében
településenként helyenként a 20%-ot is meghaladja a 15-64 évesek számához viszonyított regisztrált álláskeresők
aránya. Ezzel szemben a Balaton partján, valamint Kaposvár agglomerációjában ez 5% alatt van. A Balaton
esetében szembetűnő a különbség a közvetlenül part menti és a háttértelepülések között is kirajzolódnak
továbbá olyan belső perifériák, mint pl. a Kaposvári, Fonyódi járások találkozásánál fekvő települések övezete.

116. ábra. Regisztrált álláskeresők száma száz 15-64 éves lakosra Somogy megyében, 2018 I. negyedév
(Forrás: NGM, TeIR)
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117. ábra: Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak
százalékában Somogy megyében, 2011
(Forrás: KSH, TeIR)
A versenyképességet alapvetően határozza meg az iskolai végzetség. A teljes népesség iskolai végzetségére
vonatkozóan a 2011-es népszámlálás ad településszintű adatokat. A diplomások 25-éves népesség számához
viszonyított aránya egyszerre jelzi a települések népességnagyság szerinti különbségeit, illetve a fejlettségi
különbségeket. E tekintetben a megyén belül nagyon kedvező helyzetben van Kaposvár, és az agglomerációjában
található települések többsége (a 67-es, 61-es főutak mentén). Kiemelkednek továbbá a járásközpontok, és
összefüggően (településmérettől függetlenül) a közvetlenül Balaton partján fekvő települések. A gazdaság és a
Kaposvárra koncentrálódó helyi felsőoktatás együttműködését nehezíti, hogy a képzési területek között az
országos átlaghoz képest alulreprezentált a gazdaság és irányítás, teljesen hiányzik a műszaki tudomány, a
természettudomány területek. A hallgatók több mint harmada a tanárképzés, oktatástudomány területen tanul,
amely arány háromszorosa az országos átlagnak. Az agrárterület 23%-os súlya ugyancsak jóval magasabb (több
mint 5-szöröse) az országos értéknek.
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118. ábra A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók megoszlása ISCED képzési terület szerint Somogy
megyében, 2016/2017 (összes tagozaton, képzési hely szerint)
(Forrás: KSH, TeIR)

A lakosságszámhoz viszonyított internet előfizetések száma is a már korábban látott területi különbségeket jelzi.
Az infokommunikációs infrastruktúra a Balaton közvetlen közelében valamint Kaposváron és a környező
településeken a legelterjedtebb. Itt legalább minden 4.-5. lakosra jut egy előfizetés. Ugyanakkor a két összefüggő
terület között pl. a Kaposvári-Fonyódi járáshatár mentén, a Barcsi, Csurgó járások nagy részén legfeljebb 10
előfizetés jut 100 lakosra.
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119. ábra. Internetelőfizetések száma száz lakosra Somogy megyében, 2016
(Forrás: KSH, TeIR)

Az alacsony népsűrűségű megye az ország területének 5,5, a népességének ennél is kevesebb, 2,9%-át adja.
Ehhez képest is csak fele ekkora részesedése az országos bruttó hozzáadott értékből (ez utóbbi is, még kisebb
súlyú a felsőoktatásban. A vizsgált mutatók közül egyedül a kiskereskedelmi üzletek számából részesedik a
lakosság arányon felül, részben a Balatonnak, részben a települések nagy számának köszönhetően.
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120. ábra. Somogy megye részesedése néhány gazdasági tényezőből, 2015
(Forrás: KSH,NAV, TeIR)

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

217

8.

A TÁJ TERHELÉSÉNEK ÉS TERHELHETŐSÉGÉNEK
MEGHATÁROZÁSA

A természeti és kultúrtörténeti értékek fenntartását biztosító területhasználat megállapítása érdekében a
tervezés során figyelembe kell venni az adott táj terhelhetőségét. Ezzel biztosítható, hogy az egyes fejlesztési
elképzeléseket az arra alkalmas területekhez rendeljük, az intenzív beavatkozások létesítése elkerülje a
sérülékeny és a megőrzésre érdemes értékekben gazdag területeket. A táj terhelhetősége a tájterhelésekkel
szembeni ellenálló-képessége (érzékenysége) és a táj már elszenvedett terheléseinek összevetésével
határozható meg, ezét a tájterhelhetőség meghatározásához fel kell tárni a táj érzékenységét és aktuális
terhelésének mértékét.
Az értékelés a Budapesti Corvinus Egyetem Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékén a „Tájterhelhetőség
vizsgálata a területrendezési tervekben” címmel kidolgozott módszertanán alapszik. Ennek lényege, hogy a
különféle (pontszerű, vonalas, vagy foltszerű) tájérzékenységi és tájterhelési tényezők érintettségét vagy értékeit
a kidolgozási léptéknek megfelelő rácshálózat egyes celláihoz rendeljük, majd megjelenítve a tényezőket
egységes rendszerbe foglaljuk.
Somogy

megye

területének

felosztása

a

további

vizsgálathoz

térinformatikai

módszerrel

EOV

koordinátarendszerben létrehozott azonosítóval ellátott 200 x 200 m-es (4 ha) cellákra bontással történt.

8.1

A táj érzékenységének elemzése

A táj érzékenységét a területrendezési tervek tartalmi elemei és egyéb adottságok figyelembevételével
határoztuk meg, alapvetően az értékes és érzékeny környezeti elemek (beleértve az épített környezetet is)
területi elhelyezkedésének elemzésével. Ennek keretében az alábbi területi adatokat vizsgáltuk:
•

ökológiai hálózat területe,

•

országos jelentőségű védett természeti területek,

•

Natura 2000 területek,

•

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület,

•

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület,

•

természetes gyep, legelő,

•

mocsár, láp,

•

nagyvízi meder,

•

árvízveszélyes területek,

•

vízminőség-védelmi területek,

•

erősen erózióveszélyes területek,

•

örökségvédelmi területek.
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Az ökológiai hálózat övezeteinek lehatárolása az Agrárminisztérium adatszolgáltatása alapján történt.
Az országos jelentőségű védett természeti területek lehatárolása magába foglalja a nemzeti parkokat, a
tájvédelmi körzeteket, az országos jelentőségű természetvédelmi területeket és az ex lege védett
természetvédelmi területeket. A Natura 2000 területek az Agrárminisztérium adatszolgáltatása alapján
lehatárolt, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről
szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által kihirdetett területeket foglalja magába. A kiváló termőhelyi adottságú
szántóterületek lehatárolása a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézete által
koordinált ökotípusos vizsgálat alapján került kijelölésre a szántóföldi növénytermesztési alkalmasság alapján. A
kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek lehatárolását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti
Igazgatósága végezte el az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő termőhelyi jellemzők, az erdőtársulás és
az erdei életközösségek jelentősége, valamint a természetközeli módszerekkel történő gazdálkodásra való
alkalmasság szerint. A felszínborítás szempontjából jellemzően gyep (természetes gyep és legelő), illetve
vízállásos (mocsár és láp) területeket a CORINE (Coordination of Information on the Environment) felszínborítási
adatbázis 2012-es adatai alapján határoltuk le. A nagyvízi meder lehatárolása a Belügyminisztérium
adatszolgáltatása alapján, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és jogelődje felmérései szerint történt. Az
árvízveszélyes területek lehatárolása a Belügyminisztérium és az Országos Vízügyi Főigazgatóság
adatszolgáltatása alapján, a 1146/2016. (III. 25.) Korm. határozattal elfogadott Országos Árvízi Kockázatkezelési
Tervben foglaltak szerint, a magas, közepes és alacsony árvízi kockázatú területek lehatárolása eredményeként
létrehozott adatbázis felhasználásával készült. A lehatárolás alapja a várható elöntési mélység és az ahhoz
kapcsolható valószínűség az alábbi táblázatnak megfelelően.
elöntés

elöntés mélysége

gyakorisága
> 3m

0,5 – 3m

< 0,5m

30 éves (~0,03)

Magas

Közepes

Alacsony

100 éves (0,01)

Közepes

Közepes

Alacsony

1000 éves (0,001)

Alacsony

Alacsony

Alacsony

121. ábra. Az érzékenység keretében az árvízveszélyes területként a magas és közepes veszélyeztetettségű
kockázatkezelési területeket ábrázoltuk
A vízminőség-védelmi területek lehatárolása az OVF adatszolgáltatása alapján történt. A terület magába foglalja
a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizeket és vízgyűjtő-területüket, a felszíni
ivóvízbázisokat és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizeket, a természetes fürdővizeket, a
felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeket, valamint a felszín alatti vízbázisok
területét.

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KFT.
CÍM / 1111 Budapest, Budafoki út 59.
TELEFON / +361 279 2640
FAX / +361 279 2641
WWW.LECHNERKOZPONT.HU
INFO@LECHNERKOZPONT.HU

219

Az erősen erózióveszélyes területek számba vétele a Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási
Intézetének adatszolgáltatása alapján történt (Forrás: Podmaniczky, L., Balázs, K., Belényesi, M., Centeri, Cs.,
Kristóf, D. (2011): Modelling soil quality changes in Europe. An impact assessment of land use change on soil
quality in Europe. ECOLOGICAL INDICATORS 11(1): 4-15.). Az örökségvédelmi területek lehatárolása a
Miniszterelnökség adatszolgáltatása alapján a régészeti lelőhelyek, a műemléki értékek, valamint a történeti táj
lehatárolásával történt. A tájképvédelmi övezet által érintett területeket nem vizsgáltuk, tekintettel arra, hogy
ezek a fenti listában szereplő védettségi kategóriákból generált, vagy valamilyen védettségi kategóriaként
(országos jelentőségű védett természeti terület vagy örökségvédelmi terület) már szereplő mutatók.
A tájat terhelő tényezők meghatározása
A táj terhelésének területi érintettségét a területrendezési tervek tartalmi elemeinek figyelembevételével
alapvetően a beépített és beépítésre szánt területeket megjelenítő települési térség, egyes pontszerű terhelést
jelentő létesítmények elhelyezkedése, valamint az infrastruktúra-hálózat területi elhelyezkedése alapján
határoltuk le, kiegészítve a jelentős üdülési, vagy jelentős lakó- és üdülési együttes terhelés által érintett
településeket. Ennek keretében az alábbi területi adatokat vizsgáltuk:
•

települési térség,

•

közúthálózat,

•

vasúthálózat,

•

villamosenergia-átviteli hálózat,

•

szénhidrogén-vezetékek,

•

roncsolt felületek,

•

pontszerű terhelési tényezők.

A települési térség lehatárolása a településszerkezeti terveken beépítésre szánt területként ábrázolt területeket
mutatja. A közúthálózatok, a vasúthálózat, a villamosenergia-átviteli hálózat és a szénhidrogén-vezetékek
ábrázolása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által nyújtott adatszolgáltatás alapján történt. A villamosenergiaátviteli hálózat magába foglalja a 120 kV-os és a 400 kV-os átviteli hálózati távvezetékek nyomvonalát, a
szénhidrogén-vezetékek számba vétele magába foglalja az országos és a térségi jelentőségű vezetékek hálózatát.
A vonalas elemeket 500 m-es pufferterülettel dolgoztuk föl. A roncsolt felületeket a CORINE (Coordination of
Information on the Environment) felszínborítási adatbázis 2012-es adatai alapján határoltuk le. A pontszerű
terhelési tényezők között ábrázoltuk a térségi és országos jelentőségű repülőtereket, a jelentősebb logisztikai
központokat és ipari parkokat, a szennyvíztisztítókat, hulladékkezelő létesítményeket (pl. a Marcali területén
működő veszélyeshulladék-lerakót). Az érintett területek lehatárolása során ezeket 500 m-es puffer területtel
vettük figyelembe.
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8.2

A tájterhelhetőség meghatározása

A tájérzékenységi, valamint a tájterhelési rétegek felületi átfedésének összesítésével, majd az összértékek
kategorizálásával és azok képi megjelenítésével került sor az összesített tájérzékenység és tájterhelés
meghatározásra.
Az érzékenységi skála egyik végén a legértékesebb területek (sötétzöld), a másik végén környezetvédelem
szempontjából legkevésbé értékes területek (fehér) találhatók.
A terhelési skála egyik végén a legjobban igénybe vett területek (sötétbordó), a másik végén legkevésbé roncsolt
területek (fehér) találhatók.
A 4 ha-os cellák érzékenységi és terhelési értékeit összevetve alakult ki a terhelhetőségi skála, amelyen a
leginkább terhelhető területként a nem érzékeny és már igénybevett területeket jelöltük (piros). A legkevésbé
terhelhető területek a nagyon érzékeny és még terheléssel nem igénybevett területek (zöld).
A táj érzékenységét bemutató térkép alapján megállapítható, hogy a leginkább érzékeny területek a Nagyberek
területe, a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet területe, a Zselici Tájvédelmi Körzet területe, a Somogyi parti sík
területe, a Kisbalaton megyéhez tartozó területei, a Baláta-tó Természetvédelmi Terület, valamint a Dráva menti
erdőségek.
A táj terhelésében az olyan emberi tevékenységek játszanak főszerepet, amelyek jelentős tájátalakítással járnak,
és amelyek nyomán a mesterséges, épített elemek válnak dominánssá az adott területen (pl. települési területek,
közúti-vasúti közlekedési vonalak, egyes közműhálózatok, nyersanyag-kitermelési helyszínek). Somogy megye
terhelési térképén kirajzolódik elsősorban Kaposvár, másodsorban Siófok, Nagyatád, Barcs és Csurgó környéke,
valamint az infrastrukturális hálózatok – különösen az északkelet-délnyugat irányú - nyomvonalai.
Az érzékenységi mutatóval ellenkező, a terhelési mutatóval azonos előjellel értékelve a területeket az alábbi
terhelhetőségi eredményt kaptuk:
Érzékeny, kevésbé terhelhető térségek a Balatontól délre található vízállásos területek és a természetvédelmi
oltalom alatt álló területek.
Szembetűnő, hogy a Balaton déli partja mentén a terhelhető terület csak egy keskeny, már jelenleg is beépített
területsávként jelenik meg, de érzékenysége miatt nem rajzolódik ki terhelhető terület a Balatontól délre
található vízállásos területeken, azaz a déli part és az ahhoz kapcsolódó észak-déli irányú völgyek további
terhelése nem indokolt. A nagyobb városok közül szintén visszafogott terhelhetőséget mutat Marcali körzetére.
Jelentős területfejlesztési célterületként rajzolódik ki a 61-es út mentén Kaposvár-Kiskorpád-Ötvöskónyi vonal,
valamint a Nagyatád-Ötvöskónyi-Böhönye vonal. Kisebb fejlesztési csomópontként rajzolódik ki továbbá a
Mernye, Szentgáloskér, Magyaratád településcsoport területe.
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122. ábra. Somogy megye tájterhelési térképe
(Forrás: Lechner Tudásközpont)

123. ábra. Somogy megye tájérzékenységi térképe
(Forrás: Lechner Tudásközpont)
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124. ábra. Somogy megye tájterhelhetőségi térképe
(Forrás: Lechner Tudásközpont)
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FELHASZNÁLT FORRÁSOK
•

Somogy megye hatályos területrendezési terve

•

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (2008-as módosítás)

•

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2017-es javaslat

•

Nemzeti fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció

•

KÖZOP-hoz illeszkedő projektek határmetszési szakaszainak megvalósíthatósági tanulmány szintű
feltárása, azok hálózati hatásainak vizsgálata a magyar-horvát határszakaszon

•

Járásközponti Integrált Településfejlesztési Stratégiák

•

Somogy Megye Klímastratégiája 2018

•

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója, Területi hatásvizsgálat és értékelés 2014

•

Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2004-2009

•

Somogy Megye TRT, Környezeti értékelés 2010

•

Magyarország ökotípusos földhasználati vizsgálata, Környezet és Tájgazdálkodási Tervező Iroda Kft.
(Podmaniczky L- Magyari J. szerk.), 2006 Gödöllő

•

Területi Statisztikai Évkönyv

•

Magyarország földrajzi kistájbeosztása (MTA FKI)

•

Magyarország ökotípusos földhasználati vizsgálata, SZIE Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet
(2007, 2012-13, 2015)

•

Schneller K. – Podmaniczky L: A szántóföldi alkalmasság minősítése KIPA eljárás alkalmazásával.
Tájökológiai Lapok 5(1), Gödöllő 2007.

•

A kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületek övezete, valamint az erdőtelepítésre javasolt
területek övezete Országos Területrendezési Terv szerinti térségi tervezési kategóriák lehatárolása”
című, FF/991/10/2014. iktatószámú feladat (Szent István Egyetem Természetvédelmi és Tájgazdálkodási
Intézete, 2015)

•

Országos Erdőállomány Adattár, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság

•

Magyar Erdők, NÉBIH kiadvány

•

Az Aprófalvas térségek fejlesztési programja, Nemzeti Vidékstratégia 2020-hoz való illeszkedés, 2013

•

Magyarország vízgyőjtőgazdálkodási terve

•

Kaposvár megyei jogú város turizmusfejlesztési koncepciója 2014-2020.

•

www.boraszportal.hu/magyarorszag-borvidekei/

•

http://www.somogy.hu/somogyrol/foldrajz

•

http://somogyiturizmus.hu/termeszet
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