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BEVEZETŐ 

A területrendezési tervek a területfejlesztés környezeti, társadalmi és gazdasági céljaival összehangolt, 

hierarchikusan egymásra épülő, műszaki és ökológiai szempontok alapján elkészített tervek, amelyeknek 

alapvető feladata a térszerkezet meghatározása, és a térségi területhasználat szabályozása. Feladatuk továbbá a 

területfejlesztés lehetőségeinek és korlátainak meghatározása, a természeti és épített környezet 

értékvédelmének biztosítása mellett.  

Somogy megye előző (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. A megyei területrendezési terv jelenlegi felülvizsgálata alatt fogadta el az 

Országgyűlés - 2018. december 12-i ülésnapján - a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Trtv.), amelynek második részében foglalt Országos 

Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT.) területi hatálya kiterjed az ország teljes közigazgatási területére, 

így Somogy megyére is. A Trtv. keret szabályai 2019. január 1-én, valamint a megyei területrendezési terv 

készítését tartalmilag érintő részei március 15-én léptek hatályba. 

A  területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MVM 

rendelet 2019. június 22-én lépett hatályba. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó településekre az Trtv. negyedik részében foglalt, a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési Terve (a továbbiakban: BKÜTrT.) területi hatálya terjed ki, ezért a megyei terv 

tartalma e térségre nem vonatkozik. 

Somogy megye területrendezési tervének elkészítésére a Somogy Megyei Önkormányzat 2018. április 5-én 

kötötte meg a tervezői szerződést a Lechner Nonprofit Kft-vel, nyertes pályázati részvétel és ajánlattétel után. A 

megyei területrendezési tervek megalapozását szolgáló Trtv. (OTrT) törvény és MvM rendelet elfogadásának és 

hatálybalépésének csúszása miatt szükség volt a szerződés módosítására, az elvégzendő feladatok 

átütemezésére, amely szerint a javaslattevő fázis szállítási határideje az MVM rendelet hatálybalépéstől 

számított 30. nap, azaz 2019. július 22. lett. 

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. 

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. 
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(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 tervezés előkészítési fázisában  „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 állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 

részletes szabályairól” szóló 282/2009 (XII.11.) Korm. rendelet szerint megnevezett ágazatok biztosítják. A 

rendelet tartalma 2019. májustól hatályát vesztette és beépült a 218/2009. (X.6.) kormányrendeletbe.  2017. 

júniustól nagy előrelépést hozott, hogy az alaptérképként szolgáló ingatlan-nyilvántartási adatokat a megyei 

önkormányzat térítésmentesen kapja meg a megyei területrendezési tervezéshez.  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, amelyekre további 

szabályokat a megyei területrendezési terv nem állapíthat meg. Azonban az Trtv. 24. §.  szerint a megyei 

területrendezési terv egyedileg meghatározott övezeteket is kijelölhet és rendelettel elfogadhat. Szabályai a 

településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök 

készítésére, a településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználási egységek kijelölésére, 

valamint az OTÉK-ban meghatározott, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési használatának 

megengedett határértékeinél megengedőbb követelmények megállapításának lehetőségére 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. A területfejlesztési és területrendezési célok 

az ajánlásokon keresztül kapcsolódhatnak egymáshoz. Ugyanakkor ezek az elemek a terv nem kötelező részét 

alkotják, a határozattal elfogadott ajánlásokat a megye önmagára nézve tekinti irányadónak. 

A megyei területrendezési terv térképi tervlapjait kötelező jelkulcs ún. séma és formátum alapján kell 

megszerkeszteni. Jelenleg a téradatok műszaki követelményeit és jelkulcsát az e-epites.hu honlap, korábban a 

2018/2009 (X.6.) Korm. rend. tartalmazta. E technikai előírások kikerülnek a jogszabályból, de kötelező 

alkalmazásukat a rendelet előírja. 

A kormányrendelet 7. mellékletének megfelően, de tematikusan rendszerezve (területfelhasználási 

kategóriánként és övezetenként) tartalmazza a tervjavaslat a megalapozó ágazati műleírásokat, ajánlásokat, 

elfogadásra kerülő szabályokat. A tervjavaslatban szereplő előírások közül a fehér kitöltésű dobozok az Trtv. 

(OTrT) -ből származó, a drapp kitöltésű dobozok a megyei önkormányzati rendeletbe, a kék kitöltésű dobozok a 

megyei önkormányzati határozatba rögzítendő rendelkezéseket tartalmazzák. 
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A tervegyeztetés módja e korszak digitális átállásához alkalmazkodva megváltozik, új, digitális egyeztetési 

felületen keresztül zajlik szintén az e-epites.hu oldalon az E-TÉR (korábban 4TR) rendszerben. E platform teret ad 

a véleményezendő anyagok feltöltésére és a vélemények elküldésére is, nagyban gyorsítva és egyszerűsítve a 

folyamatot. 

A területrendezési terv módosításának megalapozását a vizsgálat szolgálja, melynek tartalma a 218/2009. (X.6). 

Korm. rend. 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 támaszkodott. 
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1. A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV 2018. ÉVI 

FELÜLVIZSGÁLATÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK CÉLJAI 

Somogy Megye Területrendezési Terv 2018. évi módosításának célja az Országos Területrendezési Tervvel és a 

jogszabályi előírásokkal való összhang megteremtése, valamint tervi javaslatok a megye fejlesztése érdekében. 

A tervjavaslatot megalapozó előkészítő fázisban  a jogszabályi előírások módosításából eredően és a hatályos 

terv óta történt fejlesztéseknek megfelelően elkészült a területrendezési terv vizsgálata.  Az eredményekre 

támaszkodva e terv célja, hogy meghatározza a térségi területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-

hálózatok összehangolt térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, az erőforrások védelmére, valamint 

a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, a hagyományos tájhasználat megőrzésére.  

A megyei területrendezési terv elsősorban az országos és térségi szintű fejlesztési igények, az ágazati és területi 

elképzelések területi koordinációját hivatott összehangolni. Fontos feladata ugyanakkor, hogy a jogszabályok 

szabta keretek között segítse, térben összehangolja az egyedi, helyi és térségi fejlesztési igényeket is, vagyis 

támogassa a többszintű, integrált és fenntartható területi koordinációt. 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 terv törekszik egyensúlyt teremteni a közlekedés- és energetikai fejlesztési elképzelések és a táj- és 

természetvédelmi érdekek között, illetve összehangolja az értékes erdő vagy mezőgazdasági területek 

megőrzésének szempontjait a beépítési igényekkel.  

Az arányos térszerkezet kialakítását a megye szerkezeti terve biztosítja, míg az adottságok, értékek, erőforrások 

védelme, a fejlesztési területek kijelölésének orientálása, a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása a 

térségi övezetek feladata. Az OTrT módosítása során cél volt az országos és ágazati érdekek képviseletének 

erősítése egyes szabályok szigorításával, más szabályok betarthatóságot segítő módosításával, illetve a térképi 

lehatárolások aktualizált, megalapozottabb, így elfogadottságot segítő pontosításával. E változtatásokat 

adaptálja és a megye sajátosságaihoz illesztve alkalmazza a megye rendezési terve. 

A tervcélokat alátámasztó összefoglaló a megye helyzetéről 

Somogy megye területét tekintve az ország 5. legnagyobb megyéje (6 065 km2), népessége alapján viszont az 

egyik legkisebb. Lakónépessége 2017 -ben 317683 fő (KSH). A megye népességcsökkenésének üteme az elmúlt 

évtizedben több mint duplájára nőtt (5,9%). A népességcsökkenés oka egyfelől a természetes fogyás, amely 

Békés és Zala megyével karöltve a megyék között az egyik legrosszabb. A másik ok az elvándorlás (egyenlege -

2,82). A falvak kiüresednek, ezzel együtt pedig szaporodnak a lakatlan épületek. A megyét alapvetően a vidéki 

(rurális) térségkarakter jellemzi, a városi lakosság aránya mindössze 52%, míg ez az arány országosan 71%. Az 

országos átlag kétszeresét meghaladó roma lakosság szociális, lakhatási, képzési, foglalkoztatási segítséget 

igényel. A megyét 246 település alkotja (70 település a BKÜ része), amelyből 16 városi jogállású. Legnépesebb 

városa a 65 ezer fős megyeszékhely, Kaposvár. A Fonyódi, a Csurgói és a Tabi járásban nincs tízezer főt elérő 

népességű város, funkcionális értelemeben ezek városhiányos térségek. A települések háromnegyede (181 db) 
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1000 főnél kisebb lakónépességgel rendelkezik. Ezeken a településeken él a megye lakosságának mintegy 24%-

a. A megye 8 járása közül közül csupán a Siófoki nem tekinthető kedvezményezettnek, kettő fejlesztendő, további 

kettő pedig komplex programmal fejlesztendő. A megye jelentős területének elmaradottságát jelzi a gyenge 

dinamikájú városhálózat, az aprófalvas településszerkezet, az alacsony gazdasági prosperitás és a társadalmi 

hanyatlás. Hiányzik a feladatmegosztáson alapuló, együttműködési szándék, közös érdekeken alapuló 

hálózatosodás.  

A megye térszerkezetére jellemző, hogy a Budapest-Adria tengely (amely már a középkor óta az ország központi 

területeit kötötte össze Horvátországon keresztül Itáliával) nyújtotta lehetőségeket a megye nagy része nem 

tudja kihasználni a gyenge kapcsolatok miatt. Az elmúlt évtizedek 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 tudnak érvényesülni az EU integráció, a határon átnyúló vonzáskörzetek, a 

közös gazdasági tér előnyei. A megyére elkészült fejlesztési tervek is célul tűzték ki a vidéki térségekben lakók 

életminőségének javítását, a területi különbségek mérséklését, járásközpontok, városok funkcióinak 

megerősítését, Kaposvár centrum szerepének erősítését, a megye horvát határ menti térségének fejlesztését és 

a Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztését. 

Somogy megye legfontosabb regionális közúti kapcsolatát az M7 autópálya (E71) jelenti, amely délnyugati 

irányban Horvátország és Szlovénia irányába, az Adriai-tenger felé, északkeleti irányban pedig Budapestre vezet. 

A megyeközpont Kaposvár az M7-en, majd Balatonszemestől a 67. sz. főúton; illetve kelet felől az M6-on és a 61. 

sz. főúton közelíthető meg. Az épülő R67 gyorsút az M7-en keresztül köti be Kaposvárt a gyorsforgalmi 

úthálózatba. A megye észak-déli kapcsolataiban a 68. sz. főút (E661) játszik még főszerepet. Az országos közúti 

közlekedési rendszerben Somogy megye számára a legnagyobb hiányosságot a kelet-nyugati irányú közlekedési 

folyosó kiépítetlensége jelenti. Áttörést a Sopron térségéből Zalaegerszegen, Kaposváron és Szekszárdon 

keresztül Szegedig vezető M9 gyorsforgalmi út megépítése fog adni. 

Hosszabb kiépített önálló kerékpárút a Balaton mentén, Kaposvár területén, szakaszonként a főutak mentén 

találhatók. A Dráva mentén, valamint a Balaton és a Dráva között jelentős igény mutatkozik a turisztikai célú 

kerékpározásra, előbbit az országhatár mentén kiépítendő EuroVelo hálózat hivatott megoldani.   

A megye tájképi szempontból változatos domborzatú, és ebből következően változatos területhasználatú és 

felszínborítású. A dombhátak karakterét jellemzően erdők, a hegylábak, domboldalak karakterét a szőlő-

gyümölcsös területek határozzák meg. Tájképi szempontból kiemelten érzékeny a Balaton térsége, Somogy 

megye területének dombvidéki erdős térségei, valamint a Dráva mente. 

A megye területfelhasználása tekintetében kiemelendő az erdők részesedése (33 %), amely jelentősen 

magasabb, mint az országos (22%-os) erdőarány. A megye erdőinek és a települések belterületére jellemző 

viszonylag nagy zöldfelületeknek  levegő-, talaj-, zajvédelmi, klímaszabályozó és közjóléti  szerepe meghatározó 

országos viszonylatban is, ez a fajta természeti tőke ökoszisztéma szolgáltatásként értékelődik föl a jövőben. 
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Az ország zöld szívének is nevezett Somogy alapvetően agrárjellegű megye. A Balaton déli partjának jelentős 

része (Balatonboglári borvidék) a Balaton borrégió része, de a szőlő mellett a gyümölcstermesztés is kiemelkedő, 

a Zselicben pedig az erdő és a vadgazdálkodás dominál. A Balaton parti települések gazdasága szinte teljes 

mértékben a turizmusra épül, a Dráva mente még kihasználatlan turisztikai szempontból. 

A tagolt felszín, a fejlett völgyhálózat és a viszonylag nedves éghajlat miatt a vízfolyások hálózata sűrű, a megye 

területe patakokkal, kisvízfolyásokkal erősen szabdalt. A kedvező geológiai adottságok miatt sok a termálkút, a 

működők általában balneológiai célra hasznosulnak. A közcsatornás szennyvízelvezetés hiányosságai miatt, a 

jellemzően talajba szikkasztott szennyvíz a talaj és a vízbázisok elszennyeződését okozhatja.  

Somogy megye történelmi építészeti örökségének állománya országos viszonylatban viszonylag szerénynek 

mondható, ami főként a török hódoltság miatti szinte totális pusztítás következménye. 536 db egymástól eltérő 

törzsszámmal ellátott műemlék található. A védett műemlékek zömét épületek alkotják, a kastélyok egy része 

működő intézmény iskola vagy szociális otthon működik bennük, azonban vannak évek óta üresen álló, romos 

épületek is közöttük. A népi építészeti értékeket egy-egy védett lakóház képviseli, néhányuk tájházként működik. 

A lakócsai horvát tájház világörökségi várományos terület.  
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2. SOMOGY MEGYE SZERKEZETI TERVÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

Somogy megye Szerkezeti Terve a megyei területfelhasználás rendszerét, a települések térbeli rendjét, az 

országos és térségi műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények helyét, illetve ezek összefüggéseit 

határozza meg. 

2.1 A térségi területfelhasználás rendszere  

A szerkezeti tervjavaslat a távlati területfelhasználást 5 területfelhasználási kategóriában jeleníti meg a Trtv-ben 

megjelenő OTrT alapján. A távlati területfelahasználási rendszer megvalósulást a területfelhasználási 

kategóriákra vonatkozó szabályozással segíti a terv. 

Megyei önkormányzati rendeletbe kerülő előírás 

Somogy megye Szerkezeti Tervét a 2. melléklet tartalmazza 

2.1.1 Térségi területfelhasználási kategóriák 

Területfelhasználás rendszerére vonatkozó, megyei önkormányzati rendeletbe kerülő előírás 

Megyei területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) erdőgazdálkodási térség, 

b) mezőgazdasági térség, 

c) vízgazdálkodási térség, 

d) települési térség 

e) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség 

A területfelhasználással kapcsolatos szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

A SMTrT módosítása során a területfelhasználás rendszere a 2018-ban elfogadott OTrT szerint változik. A 

hatályos tervben szereplő 6 kategória helyett 5 jelenik meg a megyei szerkezeti terv javaslatában. A fontosabb 

változások az alábbiak: 

 A felülvizsgálat során a SMTrT-ben is megszűnik a települési térségek megkülönböztetése „városias” és 

„hagyományosan vidéki” települési térségre. Már a 2013-ban módosított OTrT megszüntette a 

települési térség ilyen jellegű differenciálását. 

 Megszűnik az építmények által igénybe vett térség. A nagyobb kiterjedésű műszaki infrastruktúra 

elemek a sajátos területfelhasználású térségbe kerülnek. 

 A sajátos területfelhasználású térség új kategóriaként jelenik meg. A kategóriába olyan nagy kiterjedésű 

– 5 ha-t meghaladó – a településszerkezeti tervekben főképp különleges területfelhasználási egységbe 



13 

sorolt területek tartoznak, amelyek más kategóriákba nem sorolhatók vagy „idegen” elemként jelennek 

meg azokban. 

 Megszűnik a területfelhasználási kategóriák legkisebb ábrázolható térképi egysége – a sajátos 

területfelhasználású térséget kivéve. A térszerkezeti tervlapon bizonyos egyszerűsítések, összevonások 

történnek a térképészeti generalizálás szabályai szerint, így a 0,5 - 1 hektáros foltok a szomszédos 

nagyob foltokba olvadnak. 

2.1.2 Erdőgazdálkodási térség 

Somogy megye erdőgazdálkodási térsége az Trtv.-vel összhangban az Országos Erdőállomány Adattár szerinti 

erdőrészleteket, az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületeket (ú.n. egyéb részletek) 

és az erdőtelepítésre javasolt területeket foglalja magában. Ez utóbbi biztosítja országos szinten az erdészeti 

ágazati politika azon célkitűzését, hogy nagytávlatban az ország erdősültsége elérje a 27%-ot. Az 

erdőgazdálkodási térség elemei (erdők, erdőtelepítésre javasolt terület) övezeti elemként is megjelennek. Az 

erdőgazdálkodási térség kijelölésének és szabályozásának célja továbbra is az, hogy az országos erdőgazdálkodási 

térségbe tartozó területek településszerkezeti tervekben erdőterület települési területfelhasználási egységbe 

sorolódjanak. Az erdőkkel kapcsolatos további rendezési célok ismertetésére az Övezeti Terv erdőkkel 

kapcsolatos fejezetében kerül sor. 

Az erdőgazdálkodási térség Trtv. szerinti fogalom-meghatározása 

4. §  7. Erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe azok a – települési térségen, illetve a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervek esetében a sajátos területfelhasználású térségen kívül eső – Országos Erdőállomány 

Adattárban szereplő erdő és erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek, valamint 

erdőtelepítésre javasolt területek tartoznak, amelyek erdőgazdálkodásra hosszú távon és fenntartható 

módon alkalmasak, vagy amelyeken a jövőben az erdőtelepítés a termőhelyi adottságok és a 

környezetvédelmi szempontok alapján kedvező, illetve javasolt. 

Az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó Trtv. szabály 

10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 

területének kijelölése során  

a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során  
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a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők 

övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 

szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

A megyei területrendezési terv az erdőgazdálkodási térségre új vagy az OTrT-től elérő, a megyei önkormányzati 

rendeletbe kerülő szabályt nem állapíthat meg. 

Az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

Az erdőgazdálkodási térség két fő eleme – az erdőállomány adattárba tartozó terület és az erdőtelepítésre 

javasolt terület – övezetként is szerepel. Az ajánlások előírásai az övezetekhez kapcsolódóan jelennek meg.  

Az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az erdőgazdálkodási térség kijelölésének célja 

Az erdőgazdálkodási térség kijelölésének célja megyei területrendezési tervben, hogy  a terület- és 

gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében az országos 27%-os erdősültséget 

elősegítse a talajadottságok és egyéb környezeti adottságk és kockázatok elkerülése figyelembevételével. 

Az erdőgazdálkodási térség megnevezésének és fogalom-meghatározásának változása 

Az erdőgazdálkodási térségre vonatkozó fogalommeghatározás, szabály és lehatárolás javaslat az Trtv.-ből 

következik, attól nem térhet el. 

Az Trtv.-ben megjelenő definícióval pontosításra kerültek a térség részterületei (erdőállomány adattár területei 

és erdőtelepítésre javasolt területek). 

Az erdőgazdálkodási térség lehatárolása és annak változása 

A hatályos Somogy TrT-ben az erdőgazdálkodási térség a „meglévő erdők”1 és az erdőtelepítésre alkalmas 

területek kijelölésével történt. Ez utóbbi kijelölés a Szent István Egyetem 2008-as ökotípusos vizsgálatán alapult2 

(lásd részletesebben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének megalapozó műleírásánál). A jelenlegi 

javaslatban az erdőgazdálkodási térséget – az Trtv.-vel összhangban – az Országos Erdőállomány Adattár szerinti 

területek és az erdőtelepítésre javasolt területek alkotják. Ez utóbbi a SZIE 2015-ös módosított ökotípusos 

vizsgálata alapján került lehatárolásra. A felülvizsgált (továbbfejlesztett) ökotípusos módszertan alapján az 

erdőtelepítésre javasolt terület térbeli elhelyezkedése jelentősen eltér a korábbi kijelöléstől, de az új 

                                                           
 

 

1 A 2010-es tervben még nem állt rendelkezésre az Országos Erdőállomány Adattár, így a meglévő erdők különböző 
felszínborítási térképek (pl. Corine Land Cover) alapján kerültek kijelölésre. 
2 Az ökotípusos vizsgálat erdőtelepítésre alkalmas területként egy kisebb és egy nagyobb területet is jelölt. A kisebb (leginkább 
alkalmas) került be az erdőgazdálkodási térségbe, a nagyobb pedig az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét alkotta. A Trtv. 
alapján megegyezik az erdőgazdálkodási térség nagytávlatban jelölt erdőterülete és az erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete. 
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módszertannak köszönhetően a lehatárolás tudományosan megalapozottabb. Az erdőtelepítésre javasolt 

területek jelenleg nagyrészt mezőgazdasági művelésben (szántó) vannak. 

Az erdők és erdőtelepítésre javasolt területek alkotta erdőgazdálkodási térségből a területfelhasználási rendszer 

térképi rétegének elkészítésekor kikerültek azok a területek, amelyek átfedésben voltak a vízgazdálkodási, a 

települési vagy a sajátos területfelhasználású térséggel. Továbbá a jelenlegi Trtv. szabályozás értelmében az 

erdőgazdálkodási térség a megyei tervben az országos kijelöléstől 5%-kal térhet el, amelyet a megyei tervjavaslat 

érvényesít. Az erdőgazdazdálkodási térség erdőtelepítésre javasolt részterületeit a terv a borszőlő termőhelyi 

kataszteri területeken , egykori zártkerti területeken és egyes a hatályos megyei terv vegyes területfelhasználású 

térségen belüli fás legelő területein csökkenti. 

A hatályos Somogy megyei terv 178670 hektár, az új tervjavaslat 213215 hektár erdőgazdálkodási térséget 

határol le, amely 34545 hektár növekedést jelent. A növekedést árnyalja, hogy a hatályos megyei tervben a 

vegyes területfelhasználású térség jelentős része erdőnek vagy erdőtelepítésre javasolt területnek számított. Az 

OEA szerinti meglévő erdők nagysága és területi elhelyezkedése jórészt megegyezik a  hatályos  és az új megyei 

tervben,  a változás az erdőtelepítésre javasolt területnél jelentős nagyságrendileg és területi elhelyezkedésében 

is. 

Az erdőgazdálkodási térség megjelenése Belső-Somogy, Zselic tájegységeken domináns. 

A hatályos (2011. évi) megyei terv és az új tervjavaslat összehasonlító térképén zöld színnel látható a 2011-ben 

is és a jelenlegi tervezetben is erdőgazdálkodási térségbe sorolt terület. Fekete színnel (minden összehasonlító 

térképen) látható a csak a hatályos 2011- évi megyei tervben ábrázolt erdőgazdálkodási térség és piros színnel 

(minden összehasonlító térképen) az újonnan tervezett erdőgazdálkodási térség. Az újonnan erdőgazdálkodási 

térségbe sorolt területek egyrészt a vegyes területfelhasználású térségben a Dráva mentén, Nagybajom 

környékén és azon kívül Kaposvártól északra jelennek meg nagyobb kiterjedésben. 
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1. ábra. Erdőgazdálkodási térség változása a megyei területrendezési tervben 

Az erdőgazdálkodási térség szabályozása és a szabályozás változása 

A térség szabályozása szintén az Trtv. szabályozásával összhangban módosul. A szabályozás célja továbbra is az, 

hogy az országos erdőgazdálkodási térségbe tartozó területeket erdőterület területfelhasználási egységbe 

sorolják a településszerkezeti tervekben. A szabályban szereplő százalékos értékek bizonyos rugalmasságot 

biztosítanak az átvezetések során. A megye-település viszonylatában ez az érték 75 % volt a Trtv-ben. A 2019. évi 

LXIV. tv. ezt a 75%-os szabályt eltörölte és az övezeti előírásokat veszi  alapul a szabályozásban. Az ország-megye 

viszonylatában az átvezetési százalékos érték a Trtv. alapján 95%, ez viszont kisebb mozgásteret biztosít a megyei 

tervezés során, mint korábban.  

2.1.3 Mezőgazdasági térség 

Somogy megye mezőgazdasági térsége az Trtv.-vel összhangban főként szántó, ültetvény és gyepterületeket 
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foglal magában, de ide tartoznak kisebb kiterjedésű3, más kategóriába nem sorolható területek is. A 

mezőgazdasági térség kijelölésének és szabályozásának célja továbbra is az, hogy az országos mezőgazdasági 

térségbe tartozó területek a településszerkezeti tervekben mezőgazdasági terület települési területfelhasználási 

egységbe kerüljenek. Egyes, jelenleg még mezőgazdasági földhasználatú területeken a jövőbeni erdősítés a cél, 

ezek a területek az erdőgazdálkodási térség részeként jelennek meg. 

 

A mezőgazdasági térség Trtv. szerinti fogalom-meghatározása 

5. § (2) 1. Mezőgazdasági térség: az országos és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe elsősorban szántó, gyep – ingatlan-nyilvántartás szerint rét, legelő 

művelési ágba sorolt területek –, szőlő, gyümölcsös és kert területek tartoznak, és amelyen a mezőgazdasági 

funkció hosszú távú fenntartása indokolt. 

A mezőgazdasági térségre vonatkozó Trtv. előírás 

10.§ (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 

területének kijelölése során  

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során  

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias 

lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és 

nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható; 

 

A megyei területrendezési terv a mezőgazdasági térségre új  vagy az OTrT-től elérő, a megyei önkormányzati 

rendeletbe kerülő szabályt nem állapíthat meg. 

 

 

                                                           
 

 

3 A nagyobb kiterjedésű, „idegen” területhasználatok (főképp a településrendezési eszközben különleges terület 
területfelhasználási egységek) 
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A mezőgazdasági térségre vonatkozó, megyei önkormányzati határozatbe kerülő ajánlások 

a) A mezőgazdasági térséget a településszerkezeti terveknek lehetőség szerint általános, illetve kertes 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. 

b) A külterületi mezőgazdasági üzemek, majorok jövőbeni hasznosítási lehetőségeit a 

településszerekezeti tervek készítése során javasolt vizsgálni. 

c) A termőföld más célú hasznosítása elsősorban a gyengébb minőségű termőföldeken, és csak a 

legszükségesebb mértékben valósítandó meg. 

d) Javasolt az agroökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása, 

továbbá a talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradációs tényezők megelőzése, 

mérséklése, a talaj vízgazdálkodási tulajdonságainak javítása. 

e) Biztosítani kell az agrárterületeken is az élőhelyek közötti kapcsolatokat (mezővédő erdősávok, füves 

mezsgyék létesítésével), továbbá növelni kell a mezőgazdasági földhasználat (mozaikos 

földhasználati struktúra kialakítása) és a termesztett növények diverzitását. 

f) A gyenge adottságú, és/vagy környezetileg érzékeny mezőgazdasági területeken a termőhelyi és a 

környezeti jellemzők alapján művelési ág (gyepesítés, erdősítés), vagy intenzitási fok (szántóföldi 

extenzifikáció) megváltoztatása javasolt. 

g) A kínálkozó öntözési lehetőségeket kívánatos jobban kihasználni, illetve a környezetvédelmi 

szempontok figyelembevételével fejleszteni. 

 

A mezőgazdasági térségre vonatkozó javaslat megalapozó műleírása 

A mezőgazdasági térség kijelölésének célja 

A mezőgazdasági térség kijelölésének és szabályozásának célja továbbra is a távlati mezőgazdasági területek 

kijelölése és a mezőgazdasági funkció hosszútávú fenntartásának biztosítása a térség területén. 

A mezőgazdasági térség megnevezésének és fogalom-meghatározásának változása 

A mezőgazdasági térségre vonatkozó fogalommeghatározás, szabály és lehatárolás javaslat az Trtv.-ből 

következik, attól nem térhet el. 

Az Trtv. fogalommeghatározás pontosítja a mezőgazdasági művelési alatt álló területek körét, illetve a 

meghatározás kiegészül a kategóriára vonatkozó területhasználati szándék ismertetésével (mezőgazdasági 

funkció fenntartása). A definícióban szereplő „elsősorban” kifejezés arra utal, hogy más kategóriákba nem 

sorolható területek is kerülhetnek a térségbe. 

A mezőgazdasági térség lehatárolása és annak változása 

Bár a mezőgazdasági térség a többi területfelhasználási kategória lehatárolása utáni „maradék terület”, de azért 

alapvetően szántó, gyep (rét, legelő), szőlő, gyümölcsös és kert művelési ágba tartozó területeket foglal 
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magában. A térség lehatárolása nagyban függ a többi területfelhasználási kategória kijelölésétől. A nagytávlatban 

erdősítendő (erdőtelepítésre javasolt), de jelenleg még mezőgazdasági művelésben lévő területek az 

erdőgazdálkodási térség részeként jelennek meg. 

A hatályos megyei tervben 125042 hektár, míg a jelenlegi tervezetben  167022 hektár mezőgazdasági terület 

került kijelölésre, amely 41980 hektár növekedést jelent. A növekedést árnyalja, hogy a hatályos megyei tervben 

a vegyes területfelhasználású térség jelentős része az erdő mellett mezőgazdasági térségbe sorolható lett volna. 

A tervjavaslatban az újonnan jelölt mezőgazdasági térség a korábbi vegyes területfelhasználású térség helyén 

Külső-Somogyban, Dráva mentén jelentkezik. Jelentős átrendeződés látszik Somogyfajsz-Somogysárd-Kadarkút 

irányban és Osztopán-Somogyvámos körzetében, ahol a korábbi terv mezőgazdasági térsége erdőgazdálkodási 

térségbe került. 

 

2. ábra. Mezőgazdasági térség változása a megyei területrendezési tervben 

A mezőgazdasági térség szabályozása és a szabályozás változása 

A térség szabályozása szintén az Trtv. szabályozásával összhangban módosul. A szabályozás célja továbbra is az, 

hogy az országos mezőgazdasági térségbe tartozó területek mezőgazdasági terület (általános és kertes) 

területfelhasználási egységbe sorlódjanak a településszerkezeti tervekben. A szabályban szereplő százalékos 

értékek bizonyos rugalmasságot biztosítanak az átvezetések során.  A megye-település viszonylatában ez az érték 
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75 %, azaz a településnek a megyei mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban kell mezőgazdasági terület 

település területfelhasználási egységbe sorolnia a TSZT-ben. A fennmaradó területen természetközeli és 

honvédelmi terület jelölhető.  Az országos mezőgazdasági térség legalább 95%-át kell megyei mezőgazdasági 

térségbe sorolni. Ez kisebb mozgásteret biztosít a megyei tervezés során, mint korábban (akkor az érték 75% 

volt). Azaz az országos mezőgazdasági térség legalább 95%-át kell megyei mezőgazdasági térségbe sorolni. 

Ugyanakkor szabályban szereplő elsődlegesen kifejezés irányelv jelleget kölcsönöz az előírásnak. 

A mezőgazdasági térségre vonatkozó ajánlások szerepe 

A kategóriához tartozó ajánlások a térség teljes területe esetében a mezőgazdasági terület kijelölését javasolják. 

ennek azért is van nagy jelentősége, mert az erdőgazdálkodási térség növekedett a megyében és a  

mezőgazdasági területek fogynak a beépítésre szánt területek (települési energetikai cél) növekedésével. Az 

agrárágazatnak címzett ajánlások az adottságokhoz igazodóan a környezet- és természetvédelem céljait is 

integráló agrártérszerkezet és intenzitási fok kialakítására vonatkoznak. 

2.1.4 Vízgazdálkodási térség 

Somogy megye vízgazdálkodási térsége az Trtv.-vel összhangban a folyó és állóvizeket tartalmazza. A 

vízgazdálkodási térség kijelölésének és szabályozásának célja továbbra is az, hogy az országos vízgazdálkodási  

térségbe tartozó területek a településszerkezeti tervekben elsődlegesen vízgazdálkodási terület települési 

területfelhasználási egységbe kerüljenek. A Trtv. továbbá lehetővé teszi a térség vízgazdálkodási célú 

erdőterületbe, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági területbe, természetvédelmi területbe és különleges 

honvédelmi területbe való sorolását is. A vízgazdálkodási térség meghatározó elemei: a vízfolyások közül a Dráva, 

Sió, Koppány; az állóvizek közül pedig a Balaton, Kis-Balaton. 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. 

A vízgazdálkodási térség Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4. § 56. Vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe Magyarország vízfolyásai, állóvizei, illetve azok parti sávjai tartoznak. 

A vízgazdálkodási térségre vonatkozó Trtv. előírás 

10.§ Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 

területének kijelölése során 

(2) A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési területével 

érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

11.§ c) A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését 

megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, 

vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, 
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továbbá különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel 

egyeztetve kell pontosítani; 

A megyei területrendezési terv a vízgazdálkodási térségre új  vagy az OTrT-től elérő, a megyei önkormányzati 

rendeletbe kerülő szabályt nem állapíthat meg. 

A vízgazdálkodási térségre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A vízgazdálkodási terület területhasznosításának módosítása csak a vízügyi ágazat egyetértésével, 

engedélye alapján változtatható meg. 

b) Ha a vízgazdálkodási terület jogi, földhivatali nyilvántartási helye a valóságban elfoglalt helyétől 

eltér, elsődleges a földhivatali jogi állapot tartandó fenn illetve telekalakítás javasolt.  

c) A vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben megfogalmazott célkitűzéseket, intézkedéseket figyelembe kell 

venni a településrendezési eszközök készítésénél. 

d) Vízgazdálkodási térség területfelhasználási kategóriába sorolt, jelentős természeti értékkel 

rendelkező mocsaras, vízállásos területeket a településrendezési tervekben természetközeli 

területfelhasználási egységbe javasolt sorolni. 

e) A vízfolyások és állóvizek vízminőségének védelme érdekében az érintett vizek mentén szabályozott 

sávban mindennemű építési és egyéb tevékenység folytatásához az illetékes vízügyi hatóság 

hozzájárulása szükséges.  

f) Védett természeti területen és Natura 2000 területen - a jogszerűen beépített területek, valamint 

vízjogi engedéllyel rendelkező építmények kivételével – nem lehet a természetes és természetközeli 

állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 

100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében , a nagyvízi meder területén új 

építményeket elhelyezni. 

g) A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait - a vizes élőhelyek védelme 

érdekében - meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat 

előnyben kell részesíteni. 

h) A vízfolyások, állóvizek, vízelvezető árkok, csatornák mederkarbantartására  és egyéb 

vízgazdálkodási feladatok ellátására parti sávok kijelölése szükséges. A parti sávot a középvízi 

medertől kell kijelölni, ennek kijelölésének hiányában, feltételezve, hogy a meder telkén belül 

biztosítható a parti sáv területigénye is, a tényleges középvízi meder kijelöléséig a karbantartás 

számára a meder telekhatárától a parti sáv méretével azonos sáv biztosítandó szolgalmi joggal a 

meder karbantartója számára. 
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i) A meder karbantartására kijelölt sávban a vízgazdálkodási feladatokhoz szükséges építményeken 

kívül egyéb építmény nem helyezhető el. 

j) A vízfolyások, állóvizek túlterhelésének megakadályozására, a helyi vízkárok elleni védekezésre a 

dombvidéki beépítésre nem szánt területen völgyzáró gátas vízvisszatartás, síkvidéki beépítésre nem 

szánt mélyfekvésű területen záportározós vízvisszatartás, beépített területen az építési 

tevékenységhez kapcsolva a helyi építési szabályozásban kötelezően előírt mértékű vízvisszatartás 

kiépítése szükséges. 

k) A vízrendezési, vízkár-elhárítási feladatok megoldása egy-egy vízrendszeren belül csak koordináltan 

végezhető, belterületi vízrendezést csak rendezett (felújított) befogadó esetén lehet elvégezni.  

l) A kis kiterjedésű időszakos, illetve állandó vizű tavak felszámolását el kell kerülni, mivel jelentős 

természeti értéket képviselnek. 

m) Térségi szintű, a megye, a települések és a vízügyi ágazat együttműködésében kialakított 

vízgazdálkodási, vízvisszatartási, csapadékvíz hasznosítási terv készítése javasolt. 

A vízgazdálkodási térségre vonatkozó javaslat megalapozó műleírása 

A vízgazdálkodási térség kijelölésének célja 

A vízgazdálkodási térség országos kijelölésének és szabályozásának célja az Európai Víz Keretirányelvnek való 

megfelelést, továbbá az Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervnek való megfelelést célozza. A Víz 

Keretirányelvnek (2000/60/EK) megfelelően minden felszíni víz egyforma mennyiségi és minőségi védelmet 

élvez. A terv célja, hogy védje és javítsa vizeink állapotát, megakadályozza azok állapotromlását és biztosítsa 

vízkészleteink hosszú távú hasznosíthatóságát. Ennek megfelelően a vízgazdálkodási térség a kiemelt térségi és 

megyei tervekben az országos kiterjedésének megfelelően ábrázolandó. A vízgazdálkodási térség megyei 

lehatárolásának célja,  hogy ezek a területek továbbra is vízgazdálkodási területként funkcionáljanak, így azokat 

az előírások szerint a településrendezési eszközökben vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni. 

A vízgazdálkodási térség megnevezésének és fogalommeghatározásának változása 

A Trtv. fogalom-meghatározása kis mértékben pontosodott a 2013. évi OTrT-hez képest az OTÉK által is használt 

„állóvizek” kifejezés átvételével a „tavak” kifejezés helyett. A meghatározás módosítása nem érinti a térségbe 

tartozó területek körét.  

A vízgazdálkodási térség a 2008. évi OTrT törvényi előírása szerint: „országos, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelybe egyes folyóvizek, egyes állóvizek, 

egyes vízfolyások és egyes csatornák medre és parti sávja tartozik.” 

A parti sáv szélességét a 83/2014. (III.14. korm. rend.) szabályozza, amely Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a 

Bodrog mentén 10 métert, egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén 6 

métert, egyéb esetekben 3 métert határoz meg. 
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A vízgazdálkodási térség lehatárolása és annak változása 

A területrendezés kereteit kijelölő OTrT-ben meghatározott definíció szerint a vízgazdálkodási térségbe tartoznak 

a folyóvizek, az állóvizek, a vízfolyások és a felszíni vízrendezést szolgáló csatornák medre és mindezeknek a 

felszíni víztesteknek a parti sávjai. Ezeket a felszíni víztesteket a parti sávjaival együtt, az OTÉK-ban rögzítettek 

alapján vízgazdálkodási területként kell a területhasznosítás szempontjából kijelölni. Ezeken a területeken 

vízgazdálkodással összefüggő feladatok végezhetők és csak a vízgazdálkodási tevékenységet segítő, azt nem 

akadályozó építmények helyezhetők el. Ezek a területek szolgálnak a vizek hasznosítására, a hasznosítási 

lehetőségeinek megőrzésére, a vizek kártételei elleni védelemre és védekezésre (vízkárelhárításra). Ezek a 

vízgazdálkodással összefüggő területhasznosítások a földhivatali térképen és a tulajdoni lapokon is rögzítettek. 

A vízgazdálkodási térségre vonatkozóan a korábbi megyei terv készítésekor nem állt rendelkezésre 

adatszolgáltatás. A térség lehatárolása így a DTA-50 adatbázis alapján történt.  

A Trtv. -ben ábrázolt vízgazdálkodási térség megegyezik a VGT-ben rögzített szegmens adatbázisának parti sávval 

kiegészített poligonos állományával. Ez az állomány 2013-ban állt elő, azóta 2015-ben a VGT II-ben módosult.  

A vízgazdálkodási térség területének pontosítása érdekében a Trtv. lehatárolása mellett  a MePAR felszínborítás 

nyílt vízfelület kategóriája is ábrázolásra került. A MEPAR adatbázist a megyének a 282/2009. (XII.11.) korm.rend 

alapján a BFKH szolgáltatta. A MEPAR a nagy vízfolyásoknál és a tavaknál a valós vízfelületet ábrázolja 

részletgazdagabban, viszont patakok, csatornák végigvezetése hiányos, vagy nincs. Amennyiben a MEPAR 

vízfelület települési, sajátos területfelhasználású térségre vagy meglévő erdőterületre ráfed, utóbbiak kerültek 

ábrázolásra a megyei térszerkezeti terven. 

Általános tapasztalat, hogy a vízgazdálkodási területként jelölt terület akár emberi beavatkozás, akár a 

természetes hordaléklerakás eredményeként a valóságban már nem a nyilvántartott helyén van, az új helyének 

legalizálását általában a területtulajdonos érdeksérelme akadályozza. Ez esetben a jogi vízgazdálkodási területet 

kell fenntartani vízgazdálkodási területként.  

A 2011. évi megyei területrendezési terv 3821 ha vízgazdálkodási térséget határolt le. A jelenlegi tervezet 5246 

hektár vízgazdálkodási térséget javasol. Az 1425 hektár különbség nem valós vízfelület növekedést jelöl 

eltekintve egy-két új kavicsbánya tótól, hanem a lehatárolás módszerének változását. A korábbi tervben vonalas 

elemként megjelenített kisvízfolyások jelenleg felületként (poligon) kerülnek ábrázolásra, amelynek kiterjedése 

mérhető a vonalas elemmel szemben. 

Az alábbi összehasonlító térképen a legtöbb kisvízfolyás piros színnel jelenik meg, ami nem azt jelenti hogy a 

korábbi tervben nem voltak, csak azt, hogy most vonal helyett a valós területtükkel vannak ábrázolva.   
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3. ábra. Vízgazdálkodási térség változása a megyei területrendezési tervben 

A vízgazdálkodási térség szabályozása és a szabályozás változása 

A 2008. évi OTrT szerint az országos vízgazdálkodási térség területét a megyei tervnek 90%-ban kellett megyei 

vízgazdálkodási térségbe sorolnia. A megyei és települési szint között szintén 90%-os megfeleltetés volt. A 

fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem volt kijelölhető. A 2013. évi OTrT-ben  az ország-megye 

viszonylatában 90%, a megye település viszonylatában 85% volt a kijelölési kötelezettség. 

Az új Trtv. szabályozás országos és megye között százalékos értékek helyett a működési területével érintett 

vízügyi igazgatási szervvel történő egyeztetés alapján történő pontosítást ír elő, ami lehetőséget ad a 

tervezőknek, hogy a léptékváltásból és az eltérő adatbázisok alkalmazásából adódó eltérést az alsóbb rendű 

tervek készítése során az illetékes államigazgatási szervvel egyeztetve pontosíthassák.  

A megye-település viszonylatában a vízgazdálkodási terület korábban csak vízgazdálkodási terület vagy 

természetközeli területfelhasználási egységbe volt sorolható a százalékos pontosítás határain belül. Az új 

szabályozás szélesebb kört határoz meg a besorolásnál, azonban a kijelölt terület egészét ezen kategóriák 

egyikébe kötelező sorolni. A kijelölhető kategóriák: vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, katonai és 

nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egység. Utóbbi 
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területfelhasználási kategóriák még nem szerepelnek az OTÉK-ban. 

A vízgazdálkodási térségre vonatkozó ajánlások szerepe 

Az ajánlások jelentős része a vízgazdálkodási területek megváltoztatásához, a vízgyűjtő-gazdálkodási 

tervezéshez, a vízgyűjtőgazdálkodási tervek érvényesüléséhez kapcsolódik. Emellett fontos szerepet kap a 

vízgazdálkodás és a természetvédelem összhangjának megteremtése, a természetvédelmi szempontok 

erőteljesebb integrálása a vízgazdálkodásba. 

A hasznosítás megváltoztatása nem pusztán területfelhasználási szempontok, igények alapján javasolható, a 

vízgazdálkodási feladatok teljesülését is mérlegelni, ellenőrizni kell. Ezért fontos, hogy vízgazdálkodásként jelölt, 

a földhivatali térképen is akként rögzített területfelhasználás megváltoztatása csak a vízügyi ágazat 

támogatásával történjen. A vízügyi ágazat az ez irányú támogatását csak olyan vízügyi ágazati terv alapján (vízjogi 

létesítési terv) adhatja, amelyben az érintett víztest parti sávjával együttes tényleges területigényét, 

fenntartásának szükségességét, illetve felszámolási lehetőségét pontosan meghatározza, figyelembe véve a 

vízügyi ágazati fejlesztési szándékokat, igényeket is.  

Somogy megye területét érintő vízügyi fejlesztési szándékokat, kiemelten a felszíni víztesteket érintő jókarba 

tételi feladatokat a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv rögzíti. A településrendezési eszközök készítésénél az ágazati 

fejlesztési szándékokat figyelembe kell venni.  

Meg kell azonban jegyezni, hogy azokat az új területigényű vízügyi fejlesztési szándékokat, amelyek 

megvalósításához új vízgazdálkodási célú területhasznosítás kijelölése is szükséges, azzal csak a tényleges igény 

megjelenésekor kell foglalkozni, amikor a területfoglaláshoz, a terület funkcióváltásához szükséges gazdasági 

feltételek is rendelkezésre állnak.  

2.1.5 Települési térség 

Somogy megye települési térsége az Trtv.-vel összhangban a települések belterületét és a beépítésre szánt 

területeket tartalmazza. A települési térség kijelölésének célja, hogy  a terület- és gazdaságfejlesztés hatékony 

területi, területhasználati orientálása érdekében a takarékos területhasználatot elősegítse a településeken 

elsősorban a beépítésre szánt területein.  

A települési térség Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

5. § (2) 3. Települési térség: az országos és a megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 

kategória, amelybe a vízgazdálkodási térségbe és a sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek 

kivételével a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak; 

A települési térségre vonatkozó Trtv. szabály 

10.§ (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási kategóriák 

területének kijelölése során  

c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 
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11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során  

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető. 

A megyei területrendezési terv a települési térségre új  vagy az OTrT-től elérő, a megyei önkormányzati 

rendeletbe kerülő szabályt nem állapíthat meg. 

A települési térségre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a település beépítésre nem szánt területeit beépítésre szánt     

területté minősíteni csak akkor indokolt, ha az ezzel elérni kívánt cél (lakó, gazdasági, üdülő vagy 

különleges terület kialakítása) beépített terület újrahasznosításával nem érhető el, vagy ehhez nincs elég 

beépítésre szánt terület. 

b) Az új beruházásokat, lakóterület-növelést elsősorban a meglévő beépített területek rehabilitációs és 

rekonstrukciós területein indokolt elhelyezni. Ennek megfelelően korlátozni javasolt új területek 

igénybevételét zöldmezős beruházások, ipari parkok, új lakóterületi egységek és lakóparkok céljára. Ezért 

preferálni, támogatni ajánlott a meglévő lakóterületek intenzívebb hasznosítását, illetve a lakatlan és 

funkcióját vesztett, üres létesítmények újrahasznosítását. A beépített területen kívül települni kívánó 

zöldmezős beruházások, ipari, kereskedelmi, szolgáltató centrumok telephely-kijelölését a 

településrendezési tervekben a természet és környezetvédelem és a termőföld-védelem szempontjainak 

figyelembevételével kell szabályozni. 

c) Az Étv. tervezett módosítása szerint a településrendezési eszközök tervezése során feltárt és a tervben 

lehatárolt  barnamezős területeket, továbbá a településfejlesztési koncepció és integrált 

településfejlesztési stratégia felülvizsgálata során a barnamezős területek fejlesztési és újrahasznosítási 

lehetőségeinek meghatározását a megyei önkormányzatnak javasolt nyilvántartani. 

d) A legalább hét éve kijelölt, de nem beépült, kialakult beépítésre szánt területeket javasolt visszaminősíteni 

a településrendezési eszközökben beépítésre nem szánt területfelhasználási egységbe. 

e) Az új beépítésre szánt terület szükségességét, a legmegfelelőbb helyszíni kiválasztását a 

településrendezési eszköz alátámasztó munkarészében, a térségi és fejlesztési (kiemelten a közlekedési 

megközelítési) feltételek összefüggéseinek bemutatásával javasolt igazolni. 

f) Új beépítésre szánt területet (kiváltképp lakó és gazdasági) ütemezetten szakaszolva javasolt kijelölni és 

belterületbe vonási eljárását indítványozni. 

g) Községekben nagyvárosias terület kijelölését kerülni kell. 

h) Településközponti vegyes terület kijelölése csak ott támogatható, ahol erre a vegyes funkcióra szükség 

van. 

i) A települési önkormányzat képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, 

beruházás megvalósítása esetén, akkor is ha a módosítás nem jár a településszerkezeti terv módosításával  

a megyei önkormányzat szorgalmazza a megyei főépítész bevonását a tárgyalásos eljárásba. A települési 
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önkormányzatnak javasolt a 314/2012 (XI.8.) kr, 29/A. §. alapján a megyei főépítészt a partnerségi 

egyeztetésbe bevonni. 

j) Korlátozni kívánatos, illetve szigorú feltételekhez javasolt kötni a beépítésre szánt területek bővítését (pl. 

az igénybevételre kerülő zöldfelületek tényleges kompenzációja, az igénybevételre kerülő biológiailag 

aktív felületeknek magas biológiai aktivitású területek létesítésével történő területi pótlása) a védett 

természeti területek környezetében és az ökológiai hálózat egyéb területein, hidrogeológiai védőterületen, 

belvízveszélyes területen, továbbá ott, ahol azt a településkép-védelmi, valamint a  talajvédelmi 

szempontok megkövetelik. 

k) A táj- és településkép védelme érdekében adott településen szükséges lehet az építménymagasság 

korlátozása (lásd: tájképvédelmi övezetbe sorolt települések), ezért az épített környezethez történő 

illeszkedés érdekében az átlagnál magasabb építmények tervezését, engedélyeztetését előzetes 

településképi vizsgálathoz célszerű kötni, és ennek megfelelően javasolt szabályozni az építési övezetekben 

az építménymagasságok mértékét a településrendezési tervekben. 

l) Világörökségi várományos és műemlék jelentőségű területeken indokolt elkerülni a település hagyományos 

szerkezetének és jellegének megváltoztatását.  

m) Javasolt megőrizni a települések kialakult egyedi karakterét, szerkezetét, valamint a települési összenövések 

megakadályozására meghagyni a települések közötti megfelelő nagyságú – legalább a terület ökológiai 

funkcióinak biztosításához és tájvédelmi (településszerkezeti, zöldfelületi rendszer védelmi, 

környezetvédelmi, tájesztétikai) szempontból elegendő méretű – beépítetlen területsávokat. 

n) A települési területek összenövésének megakadályozása érdekében cél, hogy a beépítésre szánt terület 

határa a közigazgatási terület határát 200 m-nél jobban ne közelítse meg. 

o) A tényleges geográfiai adottságok figyelembevételével javasolt a településeket védő zöldövezeti erdők, 

fásítások létesítése, a beépített területeken zöldfelületek, parkok növelése és a belterületi fasorok 

kiegészítése, fejlesztése. A településtervezés során a települési zöldfelületek, zöldfelületi elemek tervezése 

zöldfelületi rendszerben javasolt, a zöldfelületi területi mutatók figyelembe vételével. A települési 

zöldfelületek nagysága magtartandó.    

p)  A jellemzően falusi környezetben törekedni kell a hagyományos táj- és településszerkezet megőrzésére 

(vagy lehetőség szerint újra kialakítására), az értékes táji elemek, egyedi tájértékek fokozottabb 

védelmére, illetve a még fellelhető, a település jellegzetességeként meglévő építészeti elemek 

megőrzésére, újraélesztésére. A városi környezetben ezeken túlmenően fő célnak tekintendő a 

zöldfelületek arányának növelése is. 

q) Történelmi településmagok megóvása, rehabilitálása, a közművek lehetőség szerinti rejtett vonalvezetése a 

településképi megjelenés javítása érdekében ajánlott. A helyi épített örökségi és természeti értékek 

védelme folyamatosan fenntartandó, megszüntetése beruházási céllal nem javasolt.  

r) A települések belterületei ill. mezőgazdasági területek szomszédságában tervezett főútvonalak, elkerülő 

utak menén védő-takaró zöldsávok létesítése javasolt.  

s) A települések fejlesztési-rendezési tervezésénél fokozott figyelemmel kell lenni a földtani adottságokra, a 

felszínmozgásokkal járó veszélyeztetettségre. 
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t) Kaposvár kertes területein elkerülhetetlenül megjelenő szuburbanizációs törekvéseknek csak a 

legmagasabb infrastrukturális és építészeti-településépítészeti-tájépítészeti arculati követelmények 

teljesítése mellett javasolt – strukturált módon, a belvárosra gyakorolt hatásokat is figyelembe véve – 

teret engedni. 

u) A Kaposvár-Dombóvár tengely mentén indokolt az országos-nemzetközi infrastrukturális 

kapcsolatrendszerek és az erőteljesebb urbánus koncentráció kínálta lehetőségekre épülő 

gazdaságfejlődés területkínálati feltételeit biztosítani. A gazdaságfejlesztés feltételeit elsősorban 

Kaposvár és Taszár barnamezős területein javasolt fejleszteni, a zöldmezős beruházásokat a lehető 

legkisebb mértékűre korlátozni, kiemelten koncentrálva a tájképi illeszkedésre, a környező térségek 

vidékies jellegének megőrzésére. A szuburbanizációs szándékokat elsősorban a működő vasútállomások 

(gyalogos-kerékpáros) vonzáskörzetében javasolt kielégíteni. 

v) A helyi zaj- és rezgésvédelemi szempontból csendes övezet, illetve fokozottan védett terület kijelölése 

javasolt. 

w) A városok fejlesztési dokumentumait javasolt térségi szemlélettel (városkörnyék, funkcionális várostérség, 

város-vidék kapcsolatok) elkészíteni. 

A települési térségre vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

A települési térség kijelölésének célja 

A települési térség kijelölésének célja megyei területrendezési tervben, hogy  a terület- és gazdaságfejlesztés 

hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében a takarékos területhasználatot elősegítse a kompakt 

települések megőrzésével. Cél, hogy az új lakó- és gazdasági területekkel kapcsolatos fejlesztések minél nagyobb 

része a térség területén valósuljon meg. További cél, hogy a növekvő térségekben a városok szétterülése helyett, 

a kisebb területigényű intenzívebb beépítések valósuljanak meg. 

A települési térség megnevezésének és fogalom-meghatározásának változása 

A települési térségre vonatkozó fogalommeghatározás, szabály és lehatárolás javaslat az Trtv.-ből következik, 

attól nem térhet el. A 2008. évi OTrT-hez képest annyit változott, hogy a települési térség a Trtv. szerint nem 

tartalmazza a vízgazdálkodási térséget és a sajátos térséget. 

A települési térség lehatárolása és annak változása 

A települési térség kijelölése az ingatlannyilvántartás szerinti települési belterületek és a hatályos 

településrendezési tervek (SZT, TSZT) beépítésre szánt területei alapján történt. 20 településnél nem volt 

elérhető vagy állapota miatt nem volt használható a településszerkezeti terv vagy a szabályozási terv, ezekben 

az esetekben az ingatlannyilvántartás szerinti települési belterületeket tartalmazza a települési térség.  

A hatályos (előző) megyei tervben a települési térség területe 20941 ha volt, 2019-ben a települési térség területe  

31269 ha, tehát a növekmény  10327 ha. Az összesített növekmény négy összetevője: 

 az időközben módosított településrendezési tervek beépítésre szánt területeinek kijelölése 

 ingatlan nyilvántartás szerinti belterület növekedése 
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 a hatályos megyei terv térképlapjainak nem EOV koordináta rendszer szerinti ábrázolása (eltolódás 

figyelhető meg a hatályos  megyei terv és az OTrT között) 

 a hatályos megyei tervben a települési térség lehatárolása nem a teljes belterületet vagy teljes 

beépítésre szánt területet tartalmazza helyenként, hanem a valós beépített területet (a belterületi 

határ telkeket metsz ketté).  

Így tehát a valós területi növekmény, azaz a megnövekedett belterület és beépítésre szánt terület, ennél jóval 

kevesebb. Nem áll rendelkezésre a 2011. évi belterület és beépítésre szánt terület az akkor hatályos 

településrendezési eszközökből, így az ezzel való összehasonlítás sem lehetséges. 

A jelenlegi belterület és beépítésre szánt terület összehasonlításából, továbbá az ortofók vizsgálatából 

megállapítható, hogy a megyében a beépítésre szént területek túltervezettek. A több mint 7 éve kijelölt 

beépítésre szánt területek zöme nem épült be. 

Egyes településeknél (Kaposvár, Taszár, Juta, Hedrehely, Barcs, Gyékényes)  területcsökkenés jelentkezik, amely 

abból adódik, hogy a települési térség egy része az új Trtv. szerinti sajátos térségbe kerül át. A 2008. évi OTrT 

törvénymódosítás még hagyományosan vidéki valamint városias alkategóriákra bontotta a települési térséget, 

ezt azonban a 2013. évi OTrT törvénymódosítás megszüntette. Az összehasonlító számítás a városias és 

hagyományosan vidéki települési térséget összevonta. 
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4. ábra. Települési térség változása a megyei területrendezési tervben 

Somogy megye területe 6065,49 km2, a települések száma 246, amelyből 176 található Somogy megye azon 

részén, amely e terv részét képezi, vagyis a BKÜ területén kívül. A rendszerváltás óta a BKÜ területét nem 

számítva 4 olyan település jött létre, ami korábban nem létezett: Alsóbogát (1994, Edde községből vált ki), Kaszó 

(1994, Somogyszobról vált le), Pálmajor (1993, Nagybajomról vált le), Zákányfalu (2002, Zákányról vált le). 

Korábbi egyesítés megszűntetésével jött létre 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 16 városból 7 helyezkedik el Somogy megye azon részén amely e terv részét képezi, vagyis a BKÜ területén 

kívül. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 

követelményeiről szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet definiálja a regionális, valamint a térségi térszervező 

központ fogalmát. A kormányrendelet szerint a térségi térszervező központ a településrendszer térségi 

jelentőségű központja, amely gazdasági, turisztikai, kulturális, közlekedési szempontból megyei szintű és több 

járásra kiterjedő szereppel bír.  A definíció alapján térségi térszervező központ a megyében Kaposvár. A 

megyeszékhely 62446 lakosával középvárosnak számít. A megye további városai közül Siófok rendelkezik kis-

középvárosi jelleggel (25468 fős lakosságával). A megye számára fontos további 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 és a 46866 

lakosú  Nagykanizsa. 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). A  vidékies jellegű 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 megye települései közel háromnegyedének népessége nem éri el az 1000 főt. Közülük 125-nek (a települések 

közel felének) a népessége 500 fő alatti. 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. Az aprófalvas jelenség a települések alacsony népességének és nem kimondottan a települések 

kisebb térbeli kiterjedésének köszönhető.  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 

megyében a hagyományosan vidéki jelleg, alapadottság és egyben érték. Megőrzése, fenntartása fontos cél, 

amelynek feltétele az egyes települések egyedi igényeknek megfelelő infrastrukturális ellátásán túl – egy olyan 
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kiegyensúlyozott város-vidék kapcsolatrendszer kiépítése, amely a kisvárosok egyenletes hálózatán, a közöttük 

kialakítandó együttműködésen és munkamegosztáson alapul, és amelyben a kistelepülések népessége számára, 

a jól kiépített térségi úthálózatra építve, a kisvárosi szolgáltatások sokfélesége közötti választás lehetősége 

biztosított. 

A települési térség szabályozása és a szabályozás változása 

A korábbi OTrT szabályozása szerint a települési térséget legalább 75%-ban (megyei)  települési térség 

kategóriába kellett sorolni. Ez a %-os szabály a hatályos Trtv.-ben 90%-ra emelkedett.  Mivel a 2008. évi OTrT 

csak az 1000 hektárt meghaladó települési térséget ábrázolta területi kiterjedéssel, az az alattiakat jellel, a 75%-

os besorolás nem volt értelmezhető a teljes települési térségre. A Trtv.-ben a települési térség ábrázolása területi 

korlát nélküli, azaz a fogalom-meghatározás szerint minden annak megfelelő települési térség ábrázolva van. A 

2008. évi OTrT tiltotta a hagyományosan vidéki települési térségben a nagyvárosias és vegyes terület kijelölését 

a településrendezési eszközben. Ez a szabály megszűnt, mivel nem különbözteti meg a Trtv. a hagyományosan 

vidéki és városias települési térséget. 

A Trtv. az új beépítésre szánt terület kijelölését feltételekhez köti a mérlegelés elvével. Új beépítésre szánt terület 

lehetőleg csatlakozzon a már kijelölt települési térsgéhez, de ne okozza a szomszédos települések összenövését 

és előnyben részesíti a barnamezős beruházásokat. A települési térség növekményének fékezését indirekt 

módon a többi területfelhasználási kategóriára, valamint az övezetekre vonatkozó szabályok segítik elő.  

A települési térségre vonatkozó ajánlások szerepe 

A terv ajánlásain keresztül  a települések összenövésének megakadályozását, a települések növekedésének 

korlátozását és a takarékos területhasználatra való törekvést támogatja. A klímaváltozás hatásaiak mérséklése 

céljából a zöldterületek és zöldfelületek kialakítása és védelme kiemelten szerepel az ajánlások között.  

2.1.6 Sajátos területfelhasználású térség 

A sajátos területfelhasználású térség új, megyei szinten alkalmazott területfelhasználási kategória a Trtv-ben. A 

sajátos területfelhasználású térség bevezetések célja a differenciáltabb területhasználat megjelenítése és 

szabályozása, a másik négy területfelhasználási kategória jellemző használatától eltérő funkciójú (bánya, 

hulladéklerakó, nagy kiterjedésű sportolási célú terület stb.) területek különálló megjelenítése.  

A sajátos területfelhasználású térség Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

5.§  (2) 2. Sajátos területfelhasználású térség: megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 

kategória, amelybe az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító 

létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi, sportolási, rekreációs, megújuló 

energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi területek tartoznak. 

A sajátos területfelhasználású térségre vonatkozó Trtv. előírás 
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11. § e) A sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 

honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési területfelhasználási 

egységbe kell sorolni; 

18.§ (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a településfejlesztési 

és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel összhangban lehet. Az 

összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben 

nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy 

beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett 

ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a 

településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának szándékáról. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bányatelekre vonatkozó kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha 

a bányászati tevékenységgel igénybe venni tervezett területet – ha van elfogadott településrendezési eszköz – a 

településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló 

különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási egységbe sorolta. 

A megyei területrendezési terv a sajátos területfelhasználású térségre új  vagy az OTrT-től elérő, a megyei 

önkormányzati rendeletbe kerülő szabályt nem állapíthat meg. 

A sajátos területfelhasználású térségre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területek további növelése a takarékos földhasználati és 

környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével nem javasolt. 

b) A már kijelölt sajátos területfelhasználású térség valós igénybevétele javasolt a településrendezési 

célnak megfelelően az új területek kijelölése előtt. 

c) A településrendezési eszközben a 10% alatti beépítésű, különleges beépítésre szánt besorolások 

esetében javasolt a különleges beépítésre nem szánt területté való átminősítés.  

d) Nem kívánatos a 10% feletti beépítés 5 ha feletti területeknél. 

e) A sajátos térségbe tartozó területek infrastruktúra-fejlesztése a környezeti szempontok 

figyelembevételével javasolt. 

A sajátos területfelhasználású térségre vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

A sajátos területfelhasználású térség kijelölésének célja 

A területrendezésben a területfelhasználás kialakítása a fő kategóriák (települési, erdőgazdálkodási, 

mezőgazdasági és vízgazdálkodási térség) kijelölésével történik, azonban számos esetben találhatók olyan 

nagykiterjedésű területek, amelyek nem sorolhatók ezek egyikébe sem. A sajátos területfelhasználású térség 

bevezetések célja a differenciáltabb területhasználat megjelenítése és szabályozása. 

A sajátos területfelhasználású térség megnevezésének és fogalommeghatározásának változása 
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A sajátos területfelhasználású térség meghatározásának és lehatárolásának a korábbi tervezés során nem volt 

előzménye. Az építmények által igénybevett térség tekinthető részben előzménynek, amelybe a műszaki 

infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoztak. A sajátos területfelhasználású térségben kapnak helyet 

a korábbi építmények által igénybevett térségbe sorolt közlekedési és energia létesetmények, valamint a Trtv. 

szerinti egyéb megnevezett funkciójú területek: bányaterületek, hulladékártalmatlanítók, egyes egyészségügyi, 

sportolási, rekreációs, megújuló energiahasznosítású, közlekedési és honvédelmi területek. A 

hulladékártalmatlanítókba beleszámít a folyékony hulladékkezelő is, vagyis a szennyvíztisztítók területe. 

A sajátos területfelhasználású térség lehatárolása és annak változásai 

A sajátos területfelhasználású térség alkalmazását az Trtv. teszi lehetővé, új megyei területrendezési elem, amely 

részben kiváltja a korábbi építmények által igénybe vett térséget, valamint annál tágabb, a Trtv.-ben 

meghatározott területeken értelmezhető. A kategória megyei szintű bevezetésével a sajátos területfelhasználású 

térségbe tartozó területek – a korábbi gyakorlattól eltérően - már nem olvadnak be a mezőgazdasági térségbe, 

így a mezőgazdasági területek aránya jobban közelít a valósághoz. A településrendezési eszközökben ezek a 

területek nagyrészt beépítésre szánt és kisebb részben  beépítésre nem szánt különleges terület 

területfelhasználási egységbe tartoznak. A sajátos területfelhasználású térség lehatárolása alapvetően a 

településrendezési eszköz szabályozási terve alapján történt a következő elvek mentén: 

 5 ha feletti SZT-ben beépítésre szánt és nem szánt különleges terület (bánya, hulladék, egyészségügyi, 

sport, rekreációs, energia, közlekedés, honvédelmi) sajátos területfelhasználású térségbe került. 

 5 ha alatti SZT-ben beépítésre szánt terület települési térségbe került. 

 5 ha feletti SZT-ben beépítésre szánt különleges  mezőgazdasági (major) terület települési térségbe 

került. 

 5 ha feletti SZT-ben nem különleges területbe sorolt, de valójában bányaterület: a bányatelek egy része, 

amely bányászati tevékenység alatt áll, sajátos területfelhasználású térségbe került (Gyékényesen). 

 5 ha feletti SZT-ben nem különleges területbe sorolt, de valójában hulladéklerakó, szennyvíztísztító 

sajátos területfelhasználású térségbe került (Hetes, Kaposvár).  

 Az 5 ha méretkorlátnál kisebb, önálló területű,  települési közigazgatási határon csatlakozó területek, 

amelyek összeadódva meghaladják az 5 ha-t, sajátos területfelhasználású térségbe került. 

A lehatárolásnál probléma, hogy egyes bányaterületeket az SZT nem sorol különleges területbe. Ezek közül az 5 

ha-t meghaladó kavicsbányászati terület Gyékényesnél sajátos területfelhasználású térségbe került. A SZT-k 

többsége a mezőgazdasági üzemközpontokat, majorságokat, birtokközpontokat jellemzően beépítésre szánt 

különleges mezőgazdasági területbe sorolja. Trtv. definíció szerint ez nem sorolható sajátos területfelhasználású 

térségbe. A szilárd és a folyékony hulladékkezelők, lerakók területe is sajátos területfelhasználású térségbe 

került, ha meghaladta az 5 hektárt. 

Mintegy 70 területen jelöl ki a megyei tervjavaslat sajátos területfelhasználású térséget, 2220 ha nagyságban. A 

területek átlagos nagysága 30 hektár, de széles köztük a szórás. A legnagyobb területtel a taszári repülőtér (460 

ha), berzencei kavicsbánya, sport, üdülő kastély területe (163 ha) és a hencsei-hedrehelyi golfpálya és további 

tervezett sportterület a környezetében (Félszegi mező) (25 ha és 173 ha) és déli tervezett turisztikai és 
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sportterület (Pap-rét) (121 ha) rendelkezik. A sajátos területfelhasználású térségben főként turisztikai, sport, 

közlekedési, hulladék és szennyvíz elhelyezési területek, kevésbé jellemzően honvédelmi, bánya és egészségügyi 

területek fordulnak elő. A területek eloszlása egyenetlen 42 település érint, jellemzően Kaposvár környékén és a 

nyugati határnál Gyékényes, Berzence térségében.  

 

5. ábra. Sajátos területfelhasználású térség a megyei területrendezési tervben 

A sajátos területfelhasználású térség  közel fele az OTrT-ben települési térség kategóriában van, másik része 

főként mezőgazdasági térség. A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt különleges területek a  SZT-ben 

tervezett elemek, amelyek a valóságban szántóföldek. 

A sajátos területfelhasználású térség szabályozása és a szabályozás változásai 

A Trtv.-ben először jelenik meg előírás a sajátos területfelhasználású térségre, amely szerint a területét a 

tervezett felhasználásának megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy 

intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. Problámát jelent  a visszaminősítés hiánya, 

azaz lehetőség megteremtése arra, hogy egy rekultivált bánya mezőgazdasági vagy vízgazdálkodási területbe 

visszasorolható legyen. 
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A sajátos területfelhasználású térségre vonatkozó ajánlások szerepe 

A  településrendezési eszközben túltervezettnek tekintendő különleges területek növekedésének fékezése a cél. 

2.1.7. Területfelhasználáshoz kapcsolódó további Trtv. előírások 

A területfelhasználásra vonatkozó további Trtv. előírások 

12.§ (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 

beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek 

összenövését, és 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 

rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős terület. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont szerinti 

meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele aránytalanul nagy terhet 

jelentene annak várható költsége miatt. 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő 

kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – 

gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület 

vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott területen nem valósítható meg, 

akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

13.§ (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges 

mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

A területfelhasználatra vonatkozó általános szabályok változásai 

Az általános szabályok első része az új települési térség kijelölésére vonatkozik. A Trtv. az új beépítésre szánt 

terület kijelölését feltételekhez köti a mérlegelés elvével. Új beépítésre szánt terület lehetőleg csatlakozzon a 

már kijelölt települési térséghez és ne okozza a szomszédos települések összenövését. Fontos szempont, hogy a 

rehabilitációt és a barnamezős fejlesztéseket előnybe kell részesíteni az új zöldmezős területek kijelölésével 

szemben. A szabály hozzájárul a kompakt települések megőrzéséhez, a városok terjeszkedésének mérsékléséhez. 
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A települési térség növekményének fékezését indirekt módon a többi területfelhasználási kategóriára, valamint 

az övezetekre vonatkozó szabályok segítik elő. Emellett a települési térségre vonatkozó ajánlások is megerősítik 

az általános területfelhasználási szabályokat és kiegészítik például azzal is, hogy az extenzív családiházas 

beépítések helyett, intenzívebb (de nem túl intenzív!) beépítésekre is javaslatot tesznek (pl. alacsony intenzív 

beépítési formák vagy 3-4 szintes társasházas beépítés stb.). 

Az általános szabályok másik része a szőlő- és gyümölcs termőhelyi kataszterbe tartozó területek beépítésre szánt 

területek kijelölésével szembeni védelmét szolgálja. Kivételként a különleges mezőgazdasági üzemi terület 

szerepel, amely létesítése megengedhető a szőlő- és gyümölcskataszteri területeken.  

Az általános szabályok közül kikerült az erdőállomány adattárra vonatkozó előírás. Ennek oka az erdők 

övezetének bevezetése, amely a teljes erdőállomány adattári terület védelmét biztosítja. 

2.2 Műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények 

Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építményekre vonatkozó a Trtv.-

ben lévő közös  szabályok az alábbiak: 

A Trtv. műszaki infrastruktúrára vonatkozó szabályai 

15. § (1) A kiemelt térségek, illetve a megyék területrendezési tervében 

a) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét az 

Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos műszaki infrastruktúra-hálózatoknak az Ország Szerkezeti Tervében megállapított 

nyomvonalától, a térbeli rendtől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától az 

adott műszaki infrastruktúra kijelölése tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter egyetértése 

esetén lehet eltérni. 

(2) A településrendezési eszközökben 

a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 

helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend 

figyelembevételével kell meghatározni, 

b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala a településrendezési eszközök 

egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott 

egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet 

képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési 

tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend 

szempontjából meghatározó települések felsorolásától. 

(3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 

biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.  
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16. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák közül 

azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre 

nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőkön 

áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés 

működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények 

helyezhetők el. 

17. § (1) A 4/4–4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 

egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 

területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv 

figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt 

szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(2) A 4/1–4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi 

építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét 

– térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét – érintve, az 

országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv 

figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt 

szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(3) A 4/5. és 4/7–4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi 

építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási területét 

– térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – érintve, az 

országos, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, 

az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal 

kell megvalósítani. 

Műszaki infrastruktúra hálózatokra vonatkozó kapcsolatos, megyei önkormányzati rendeletbe kerülő 

előírások 

1) Közlekedési hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét a 2. számú (rendeleti) melléklet, a térbeli 

rend szempontjából a településeket az 1/1 rendeleti melléklet tartalmazza.  

2) Az energetikai hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjét a 2. számú (rendeleti) melléklet, a 

térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolását az 1/2 rendeleti melléklet 

tartalmazza. 

3) A vízi létesítmények rendjét a 2. számú (rendeleti) melléklet, a térbeli rend szempontjából 

meghatározó települések felsorolását az 1/3 rendeleti melléklet tartalmazza. 

4) A hulladékgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét a 2. számú (rendeleti) melléklet, a térbeli rend 

szempontjából meghatározó települések felsorolását az 1/4 (rendeleti) melléklet tartalmazza. 
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Műszaki infrastruktúra hálózatokra vonatkozó általános szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi létesítmények kijelölésének célja 

A területrendezés feladata, hogy a közlekedési, energetikai, vízgazdálkodási, hulladékgazdálkodási műszaki 

infrastruktúra nyomvonalainak és létesítményeinek elhelyezéséhez területet biztosítson, ezek egymáshoz 

kapcsolódását vizsgálja, valamint a területrendezési tervek egyéb tartalmával (főként a védelmet biztosító 

övezetével) való ütközéseket feltárja. 

A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi létesítmények lehatárolása 

A korábbi gyakorlattal ellentétben, az új tartalmi követelmények szerint a megyei területrendezési tervnek a 

műszaki infrastruktúra hálózatokat és egyedi építményeket a meglévő és tervezett elemek 

megkülönböztetésével kell ábrázolnia, megkönnyítve ezzel a kiépítendő elemekről való tájékozódást. Az egyes 

nyomvonal-hálózatok és egyedi létesítmények körének és elhelyezkedésének változásáról részletesen a 

közlekedésről, energetikáról, vízgazdálkodási és hulladékgazdálkodási létesítményekről szóló fejezetekben 

található információ.  

Az országos jelentőségű elemekről a Trtv (ezen belül az OTrT.) elfogadásával az Országgyűlés döntött, azonban a 

tervezett térségi elemeket a megyei területrendezési terv határozza meg. A térségi elemek körét a 218/2009-es 

Kormányrendelet tartalmazza. 

A műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi létesítmények szabályozása 

A területrendezési szabályozás a korábbi előírásokkal egyezően főként a nyomvonalak településrendezési 

eszközökbe való tovább vezetéséről rendelkeznek, lényeges változás azonban, hogy a korábbi ún. százalékos 

szabály helyett, az adott nyomvonalat  az ágazatot az egyeztetés során képviselő szervezet egyetértésével lehet 

pontosítani. A műszaki infrastruktúra előírások közé kerültek a Trtv-ben a bányászatra vonatkozó előírások, 

amelyek módosítása a települések bányászati területekkel kapcsolatos szerepének pontosítása érdekében 

történt. 

2.2.1 Országos és térségi jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények 

A közlekedés az ország, a megye, a település életében folyamatosan jelenlévő, a mindennapi életet befolyásoló 

gazdasági ágazat, amelynek működése közvetlenül és közvetve is hat a lakosság, a gazdasági szereplők életére. A 

területrendezés a közúti, vasúti, kerékpáros, vízi és légi közlekedés meglévő és tervezett elemeit rögzíti. 

Az országos jelentőségű elemekről (gyorsforgalmi utak, főutak, vasúti törzshálózat, országos jelentőségű 

repülőterek, kikötők, kerékpárutak) az OTrT elfogadásával az Országgyűlés döntött, azonban a tervezett térségi 

elemeket (mellékút, vasúti mellékvonal, térségi jelentőségű repülőterek, kikötők, kerékpárutak) a megyei 

területrendezési terv határozza meg.  
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A Trtv. közlekedési műszaki infrastruktúrára vonatkozó előírásai 

16. § (1) A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák közül 

azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem 

szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőkön 

áthaladó szakaszainak építési területén a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés 

működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények 

helyezhetők el. 

 

A közlekedési hálózatokra és egyedi építményekre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) A közlekedési létesítmények tervezése és megvalósítása során az érvényes szakági előírások szerint 

kell eljárni, figyelemmel a várható forgalmi igényekre. Prioritásként kezelendő az emberi környezet 

védelme, beleértve a forgalombiztonságot, a zaj- és levegőszennyezés megfelelő szinten tartását, ill. 

csökkentését, a táj- és természetvédelem, örökségvédelem követelményeit (védett természeti 

értékek sérelmének elkerülése, tájbaillesztés, zöldfelület kialakítás, védő és kiegyenlítő 

növénytelepítések) valamint a területfejlesztő hatás optimális hasznosítását. 

b) Az útvonalvezetés a lehetőségekhez mérten vegye figyelembe és hangsúlyozza a természeti vagy 

épített örökségi helyszínek látványát. Fontos a műemlékvédelem alatt álló épületek, építmények 

rekonstrukciója (pl. állomásépületek). 

c) A kapcsolódó környezet- és természetvédelmi infrastruktúra kiépítése (pl. zajvédőfal, ökológiai 

átjárók stb.) típusai közül elsődlegesen ajánlottak azok (különösen a zajvédőfalak tekintetében), 

amelyek nem korlátozzák a történeti táj, kulturális örökség helyszínek, történeti települések, 

városközpontok látványát. 

d) A gyorsforgalmi úthálózat ütemezett, szakaszos kiépítését a tárgyban mindenkor érvényes 

kormányrendeletnek megfelelően kell feltételezni, azonban minden lehetséges megoldás és 

ütemezés során gondoskodni kell a párhuzamos lassú-kiszolgáló- vagy havária-utakról, ill. 

közforgalmú járművek balesetmentes közlekedésének biztosításáról. 

e) A tervezett új nyomvonalak, ill. nyomvonalszakaszok, csomópontok és más közlekedési 

létesítmények területigényének pontosítását a települések településrendezési terveinek készítése 

során kell elvégezni. 



40 

A közlekedési hálózatokra és egyedi építményekre vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

A közlekedési hálózatok és egyedi építmények kijelölésének célja 

A lehatárolás célja a térszerkezet bemutatása, a tervezett országos és térségi jelentőségű közlekedési hálózatok 

és egyedi építmények optimális helyének meghatározása, az elemek számára helybiztosítás valamint, hogy a 

közlekedési elemek az alsóbb szintű településrendezés számára ismertté és tervezhető váljanak. 

A közlekedési hálózatok és egyedi építmények megyei jellemzői, lehatárolása 

A megyei területrendezési terv szerkezeti terve a műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények között 

a nemzetközi, országos és térségi jelentőségű jövőbeli közlekedési hálózatokat és építményeket rögzíti. 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

A megyei területrendezési tervben a közúti közlekedés a tartalmi követelményeknek megfelelően az OTrT-ben 

meghatározott meglévő és tervezett országos jelentőségű közutak (gyorsforgalmi utak, főutak), valamint a 

megyei területrendezési terv által meghatározott meglévő és tervezett térségi jelentőség hálózatok (térségi 

szerepű mellékutak, mellékutak, kompátkelők) formájában van jelen. 

 

6. ábra. Közúthálózat változása a megyei területrendezési tervben 

A gyorsforgalmi utak kategóriába tartoznak az autóutak és az autópályák. Országokat, országrészeket összekötő, 
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a legnagyobb forgalmi irányokba vezető, jelentős hazai és nemzetközi távolsági forgalom levezetésére szolgáló, 

magas szolgáltatási szintet nyújtó közutak, amelyek kizárólag gépjárművek közlekedésére létesülnek. Autópálya 

forgalmi irányonként legalább két, autóút legalább egy forgalmi sávval épül. Irányonként két, vagy több forgalmi 

sáv esetén az ellentétes irányokat elválasztó sáv választja el. Az autópálya, valamint az osztott pályás, irányonként 

legalább két forgalmi sávos autóutak esetén a menetirány szerinti jobb oldalon leállósáv található.  

Az autópályák kereszteződései minden közlekedési pályával különszintűek, ezekben a csomópontokban a 

gépjárművek fel- és lehajtására önálló sáv szolgál. Az autóutak kereszteződései a nagy forgalmú csomópontokban 

különszintűek, egyéb helyeken a szintbeni csomópontban a balra kanyarodó járművek részére minden esetben, 

a jobbra kanyarodók részére általában önálló sáv van. A gyorsforgalmi utaknak (autópályáknak, autóutaknak) az 

út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozásuk nincs. 

A megye gyorsforgalmi úthálózata a 2011. évi SMTrT-hez képest változott, Barcs térségében bővült az M60 

gyorsforgalmi úttal. A megyét az M9 és M60 főként tervezett gyorsforgalmi utak (a kaposvári, nagyatádi elkerülő 

már megépült) érintik, kiemelten fontos szerepe van a megye elérhetőségében ezen kívül az M7 autópályának. 

Az M9 fontos, jelenleg nagyon hiányzó kapcsolatot fog jelenteni a megye kelet-nyugati kapcsolatainak 

kiszolgálásában. A megye közúti kapcsolatai észak-déli irányban is meghatározóak, ezeket a főutak szolgálják ki. 

A főutak útkategóriába tartoznak az első- és másodrendű főutak. A főutak országrészeket összekötő, fontos 

üdülőterületeket a főúthálózathoz kapcsoló, gyűjtő-elosztó szerepkört ellátó közutak, amelyek általában 2x1 

forgalmi sávosak és csak kiemelkedő forgalmi szakaszaikon van kettőnél több forgalmi sávjuk. Nagy forgalmú 

csomópontjaik különszintűek, egyéb szintbeni csomópontjaikban a balra kanyarodó járművek részére minden 

esetben, a jobbra kanyarodók részére általában külön sávjuk van. A lassú járművek (kerékpár, fogat, munkagép) 

forgalma elsőrendű főutakon tilos, másodrendű főutakon folyamatosan, vagy időszakosan megengedett. 

A megye fő külső és a megyén belüli kapcsolatait a főutak szolgálják ki. Kaposvár a 61, és 67.sz. főúton érhető el. 

A 67. sz. főút kiemelt szolgáltatást nyújt, kiépítése folyamatban van. Előbbi főutak a megye egyéb főútjaival - 68. 

sz., 681.sz., 6.sz. közel rácsos szerkezetet alkotnak. A tervezett főutak ezt a rácsos szerkezetet erősítik, a megye 

településeinek elérését javítják.  

A korábbi előírásokkal szemben jelenleg a főúti elkerülőket már nem az országos terv határozza meg, hanem a 

megyei terv. A hatályos megyei tervben szereplő tervezett elkerülők megváltoztatása nem indokolt, felsorolásuk 

a 1/1. mellékletben „Tervezett főúti településelkerülő szakaszok” cím alatt található. 

Térségi szerepű összekötő utak azok a mellékutak, amelyek számos települést összekötő és/vagy nagyforgalmú 

utak, szerepük a főutakéval vetekszik, azok hálózatát egészíti ki. A hatályos megyei tervben ez a kategória 

szerepelt, hálózatának megváltoztatása nem volt indokolt. A térségi jelentőséggel bíró mellékutak felsorolása az 

1/1. mellékletben a „Térségi szerepű összekötő utak” cím alatt található. 

A mellékutak - összekötő és bekötő utak - elsődleges feladata az egyes települések bekapcsolása az országos 

úthálózati rendszerbe. 

Az ország mintegy 500 zsáktelepüléséből a megyében 70 település található. A települések kedvezőbb feltárása 
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érdekében a meglévő mellékúthálózat a 1/1. melléklet „Tervezett mellékúti kapcsolatok” cím alatt található 

elemekkel egészül ki. 

Kompátkelőhely a Dráva határszakaszán Horvátország felé Őrtilosnál (Légrád (Legrad) működik, és Vízvárnál 

(Décseszentpál (Ferdinandovac) felé tervezett. 

Vasúti közlekedés 

A megyei területrendezési tervben a vasúti közlekedés a tartalmi követelményeknek megfelelően az OTrT-ben 

meghatározott meglévő és tervezett országos jelentőségű vasúti pályák (nagysebességű vasutak, országos 

törzshálózati vasúti pályák), a megyei területrendezési terv által meghatározott meglévő és tervezett térségi 

jelentőség hálózatok (vasúti mellékvonalak) formájában van jelen. 

 

7. ábra Somogy megye vasúthálózatának változása a megyei területrendezési tervben 

A nagysebességű vasútvonalak a vasúti főhálózat olyan részei, amelyeket legalább 250 - 300 km/h fejlesztési 

sebességnek megfelelően kell megtervezni. A nagysebességű vasút pályája zárt, külön szintben épített, 

következésképpen számos helyen felszín alatt vagy magasan vezetett. A nagysebességű vasút a 

személyszállításban a 2-3 órás utazási időt igénylő utazások esetén versenyképes a repülőgéppel szemben. A 

nagysebesség hatékony kihasználása érdekében az ilyen vasútvonalakon az állomásokat minimum 200 km-re 

érdemes építeni. 
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Az országos vasúti törzshálózat távlati fejlesztések egyik legjelentősebb, Somogy megyét is érintő tervezett 

beruházása a (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony térsége – (Ukrajna) nagysebességű vasútvonal kiépítése lesz, amely a 

transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) hazai szakasza.  

Az OTrT felülvizsgálata a hatályos megyei tervtől eltérő nyomvonalat rögzített, így a hatályos megyei tervhez 

képest a jelen tervezés hosszan eltérő helyen jelöli: a megye közepétől észak-keleti irányban a megyehatárig, 

illetve a határ menti térségben.  

A hatályos megyei területrendezési tervben a törzshálózati vasúti pályák két kategóriában (transzeurópai vasúti 

áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasútvonal és egyéb országos törzshálózati 

vasútvonal) szerepeltek, amelyeket az OTrT felülvizsgálata összevont. A meglévő vasútvonalakon az 

átkategorizálás a Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc és a Kaposvár – Fonyód szakaszokon jelent változást, hiszen 

korábban ezek a vonalak az országos törzshálózat részét képezték, jelenleg azonban országos mellékvonalak. 

A vasúti mellékvonalak körét és nyomvonalát a hatályos megyei tervhez képest nem volt indokolt 

megváltoztatni, a változások csak a fent említett törzshálózati változásokat követték, illetve a Szenta - Kaszó 

keskenynyomtávú vasút is ebbe a kategóriába sorolandó. 

Az országos törzshálózati vasúti pályák és országos vasúti mellékvonalak részletes felsorolása a 1/1.  mellékletben 

„A vasúthálózat Somogy megyét érintő elemei” fejezet alatt található. 

LÉGI KÖZLEKEDÉS 

A megyei területrendezési terv a légi közlekedés területéről a tartalmi követelményeknek megfelelően az OTrT-

ben rögzített országos jelentőségű és a megyei tervben meghatározott térségi jelentőségű repülőtereket 

tartalmazhatja.  

A hatályos megyei területrendezési terv két kategóriába sorolta a térségi repülőtereket, azonban a jelenlegi 

tartalmi követelmények miatt jelen terv egy kategóriában jeleníti meg azokat. A repülőterek körét ez nem 

változtatta meg, a korábban szereplő két repülőteret tartalmazza a terv. Somogy megyében a taszári repülőtér 

országos, a kaposvári-kaposújlaki pedig térségi jelentőséggel bír. Taszár fejleszthető, közös hasznosítású 

repülőtér. 

 A repülőterek részletes felsorolása a 1/1.  mellékletben „Repülőterek Somogy megyében” cím alatt található. 

KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 

A megyei területrendezési tervben a kerékpáros közlekedés a tartalmi követelményeknek megfelelően az OTrT-

ben meghatározott országos jelentőségű kerékpárútvonalak és a megyei területrendezési terv által 

meghatározott térségi jelentőségű kerékpáros hálózat formájában van jelen. 

Az országos kerékpárút törzshálózat az országos kerékpárút-hálózat gerinceként elsősorban a hazai, valamint a 

határon túli régiók turizmust segítő kapcsolatait biztosítja. Az OTrT felülvizsgálata a megyét érintő kerékpárutak 

körét nem változtatta meg, a korábbi öt országos kerékpárútvonal jelölt jelenleg is.  

Térségi kerékpárutak az országos kerékpárút törzshálózat elemeit kapcsolják össze, illetve térségi összeköttetést 
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is biztosítanak. A hatályos területrendezési terv térségi kerékpárútjai kis mértékben változnak. Nagyatádtól délre 

Babócsáig javasolt a kiépített mellékutakon vezetni a térségi kerékpárutat Kivadáron és Háromfán keresztül 

bekötve a Dráva határmenti kerékpárútba a forgalmasabb, 68. sz. főút melletti vonalvezetés áthelyezésével, új, 

költségesebb kerékpárút kiépítése helyett.   

A kerékpárutak részletes felsorolása az 1/1. mellékletben „Országos és térségi kerékpárút–hálózat Somogy 

megyét érintő elemei” cím alatt található. 

 

8. ábra Somogy megye kerékpáros nyomvonalak változása a megyei területrendezési tervben 

VÍZI KÖZLEKEDÉS 

A megyei területrendezési tervben a vízi közlekedés a tartalmi követelményeknek megfelelően az OTrT-ben 

meghatározott országos jelentőségű vízi utak és kikötők, valamint a megyei területrendezési terv által 

meghatározott térségi jelentőségű kikötők formájában van jelen. 

Somogy megyét a nemzetközi és országos jelentőségű vízi utak közül a Dráva érinti. A kikötők a tartalmi 

követelményeknek megfelelően egy megnevezéssel, térségi kikötő kategóriára változtak, azonban ez a kikötők 

körét nem változtatta meg, a korábbi 4 kikötőt sorolja fel a terv (1/1. mellékelet, „Vízi közlekedés Somogy megyét 

érintő szakaszai” fejezet). 
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LOGISZTIKAI KÖZPONT 

A Magyar Állam tulajdonában levő taszári repülőtér A Trtv.-ben „kettős felhasználású, katonai és polgári 

repülőtérré fejleszthető repülőtérként” szerepel. A repülőtér a tervezett M9 gyorsforgalmi út és a 41. sz. országos 

vasúti törzshálózati pálya (a TEN-T európai hálózat része)  melletti elhelyezkedése miatt kiváló logisztikai központ 

lehet, a háromféle közlekedési mód speciális intermodalitást biztosíthat, amely nemzetközi jelentőséggel bír.  

Ajánlások szerepe a közlekedési hálózatok és egyedi építmények esetében 

A műszaki infrastruktúra hálózatokra és egyedi létesítményekre vonatkozó ajánlások a nyomvonalak és 

létesítmények területrendezési jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelő elhelyezésén túl az azokhoz 

kapcsolódó a megye számára fontos szempontokat rögzíti. 

2.2.2 Országos és térségi jelentőségű energetikai hálózatok és egyedi építmények 

A Trtv. műszaki infrastruktúrára vonatkozó előírásai 

Sajátos szabályok nem vonatkoznak az országos és térségi jelentőségű energetikai hálózatokra és egyedi 

építményekre. 

Az energetikai hálózatokra és egyedi építményekre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) A területrendezési eszközökben az energiaközművek meglévő és tervezett hálózatainak, létesítményeinek 

és azok biztonsági övezeteinek, az ágazati szabványok és előírások figyelembe vételével, szabályozással 

rögzített helykijelölése és terület biztosítása szükséges. 

b) A területrendezési eszközökben a hálózatok és létesítmények fektetési formájának meghatározásánál 

figyelembe kell venni a klímaváltozás hatáskompenzálásához szükséges területgazdálkodási igényeket, 

továbbá a turisztikai igényeket, valamint a környezeti állapot védelmét. 

c) A műszaki feltételek a 220 kV és azt meghaladó feszültség szintű hálózatoknál indokolják a hálózatok föld 

feletti oszlopokon történő elhelyezését. Az új – 220 kV alatti - hálózatokat viszont bel- és külterületen 

egyaránt a beépítésre szánt területeken földalatti elhelyezéssel javasolt építeni területgazdálkodási és 

környezetvédelmi igények érdekében. A vezetékek földalatti elhelyezésével terület szabadítható fel 

növénytelepítési célra, amely árnyékoló hatásával a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait csökkenti és növeli a 

biológiai aktivitásértéket is.  

d) Villamosenergia hálózati rekonstrukció esetén, ha azt az érintett település helyi építési szabályzata (HÉSZ), 

a helyi településkép védelmi rendelet (TKR), vagy egyéb előírás nem zárja ki, a föld feletti elhelyezés 

fenntartható. 

e) Új távhőhálózat építés, hálózati rekonstrukció csak felszín alatti elhelyezéssel legyen kivitelezhető.  



46 

f) Megújuló energiahordozó hasznosítására létesítendő közcélú villamosenergiát termelő erőműpark 

beépítésre szánt, vagy nem szánt különleges megújuló energiatermelő területen létesítendő. 

g) Egy telephelyen létesülő megújuló energiahordozó hasznosítású erőműpark villamosenergia termelése ha 

meghaladja az 5 MW-ot, a megyei vagy kiemelt térségi területrendezési tervben,illetve ha meghaladja az 50 

MW-ot, az országos területrendezési tervben is szerepeltetni kell. 

h) A megyei tervben rögzített meglévő és tervezett energiaközmű elemeket a településrendezési tervekben 

továbbtervezni szükséges. 

i) A klímaváltozás hatására jelentkező hőhullámok hatáskompenzálására, kiemelten a telepszerű többszintes 

lakótelepi és egyéb magas épületeknél az árnyékolás mellett, a gépí klímatizálásra (többlet energiaigény 

kielégítésére) föl kell készülni a megújuló energiahordozók hasznosításának bevonásával. 

j) Volt mezőgazdasági kiskertes területek és egyéb beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt 

hasznosítású funkcióváltása esetén a közvilágítást is ki kell építeni, s mint új hálózatot földalatti 

elhelyezéssel önálló lámpatestek alkalmazásával kell kivitelezni. A föld feletti hálózat és a kisfeszültségű 

elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejes közvilágítás csak akkor tartható fenn, ha már korábban 

kiépítésre került és a feltáró út az új funkció kiszolgálására is változtatási igény nélkül megfelelő. 

Az Országos és térségi jelentőségű energetikai hálózatok és egyedi építményekre vonatkozó javaslat 

megalapozó műleírása 

Somogy megyében az éves villamosenergia fogyasztás a 2008-as gazdasági válság okozta megtorpanás után kis 

hullámzással, de folyamatosan növekszik. 2017-ben a megye villamosenergia fogyasztása 839719 MWh volt, 

amely 2010-es fogyasztáshoz képest 7,7 %-os, átlagosan évi 1,1 % növekedést mutatott. A gázfogyasztásban 

ugyan ezen időszakban történt visszaesés, de az, részben a felmelegedés hatásával csökkenő hőtermelési 

igénnyel magyarázható, részben az energiahatékonyság javítását szolgáló beruházásokkal, valamint a megújuló 

energiahordozók szélesebb körű bevonásával.  

A klímaváltozás okozta felmelegedés kompenzálásához a mesterséges klímatizálás lassan elkerülhetetlenné válik, 

amely az energiafogyasztást, az energiaigényeket növeli, miközben a környezetvédelmi igények és a 

fenntarthatóság javítása is az energiaigény csökkentését igényelné. Energiaközmű fejlesztési feladat a növekvő 

igények kisebb környezetkárosítással történő kielégítésének megoldása, racionálisabb energiagazdálkodással a 

fenntarthatóság biztosítása.  

A várható energiaigény növekedésnek a kielégítésére a meglevő energiaellátó rendszerek fejlesztése is 

szükséges, figyelembe véve, hogy a megújuló energiahordozóként a közeljövőben legeredményesebben 

hasznosítható napenergia hasznosítási lehetősége időjárás függő, így a termelés-fogyasztás kiegyenlítésére a 

hagyományos energiarendszerek fejlesztése is szükséges. 

Somogy megye területén országos jelentőségű közcélú energiatermelő bázis nem üzemel. A megyében üzemelő 



47 

kiserőművek mindegyike helyi ellátásra épült. 

Somogy megye primer energiaforrások tekintetében, elsősorban a megújuló energiaforrások szempontjából 

jelentős potenciállal rendelkezik, míg a fosszilis energiahordozók gazdaságosan kitermelhető készletei ehhez 

képest kevésbé meghatározóak, de hozzájárulnak az ország energiaellátásához. A megyében Babócsa, Barcs, 

Berzence, Vízvár, Tarany térségben, Csombárd, Mezőcsokonya, Somogyjád, Somogysárd térségében, valamint 

Inkén, Szőkedencsen és Törökkoppányban folyik szénhidrogén (kőolaj, illetve földgáz) kitermelés.  

A megye energiaellátása a helyi források közvetlen hasznosításán kívül a megye területén áthaladó átviteli és 

szállítóhálózatokról történő vételezéssel biztosított. 

A termelés-fogyasztás egyensúlyát szolgáló tároló kapacitás hiánya a hasznosítás lehetőségének korlátot szab. 

Egyéb okok mellett ez is hozzájárult a szélenergia hasznosítás lehetőségét korlátozó rendeletek életbe 

léptetéséhez. A napenergia esetében a termelés-fogyasztás kiegyenlítésének igénye ugyanúgy jelentkezik. A 

termelt villamosenergia iparági fogadásához az elosztóhálózat fejlesztése, az alap hálózati rendszer tároló 

képességének növelése, illetve újabb kompenzációs beruházások megvalósítása szükséges.  

A megyében bár pontos nyilvántartás nem áll rendelkezésre, több háztartási méretű, 50kVA alatti kapacitású 

naperőmű üzemel, a beruházás megtérülését az ad-vesz rendszer biztosítja. Az ad-vesz rendszerhez a hálózati 

fogadó készséget a szolgáltató, Somogy megyében az E.ON-DÉDÁSZ Zrt valósítja meg, a termelővel kötött 

megállapodás alapján. A hálózatépítés módjának lehetőségét az érintett település helyi építési szabályzata 

határozza meg. 

Az egy telephelyen létesített 50 MW feletti nagyerőműben termelt energiát és a szintén egy telephelyen 

létesített 50 MW alatti kiserőművekben termelt energiát főelosztó hálózaton tudja fogadni a szolgáltató. Az egy 

telephelyen létesített 5 MW alatti villamosenergia termelő erőművek rögzítése az OTrT-ben előírtak alapján a 

településrendezési eszközökben jelölendők.  

5 MW-ot meghaladó kapacitású megújuló energiahordozó hasznosítására létesített naperőmű-park közül néhány 

már üzemel (pl. Buzsáki), több beruházás folyamatban van, de erről pontos adat nem áll rendelkezésre. 

Kaposváron 100 MW kapacitású naperőmű épül. 

Villamosenergia ellátás 

A megye villamosenergia ellátását – a saját ellátást szolgáló villamosenergia termelés felhasználásán kívül - az 

országos egységes hálózati rendszerről vételezett villamosenergiával elégítik ki. Az országos hálózati rendszerből 

a megye területén áthalad a 400 kV-os átviteli hálózat és a 132 kV-os főelosztó hálózati rendszer néhány szakasza 

és a megye területén, Kaposváron (Toponáron) üzemel az országos villamosenergia elosztó rendszer egyik iparági 

táppontja, 400/132 kV-os alállomása, amely a megye villamosenergia ellátásában bázis, „energiaforrás” szerepet 

tölt be.  

A megye területén áthaladó országos hálózati rendszerekhez tartozó átviteli hálózat a MAVIR Zrt 

üzemeltetésében van, a főelosztó hálózatokat a helyi szolgáltató, az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

üzemelteti.  
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A fogyasztók közvetlen villamosenergia ellátását szolgáló hálózati rendszert jelenleg az E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt biztosítja. A szolgáltató a 132 kV-os főelosztó hálózati rendszerén keresztül csatlakozik a MAVIR 

Zrt. által üzemeltetett hálózathoz, amelyen keresztül a villamosenergia vételezése biztosított.  

A 132 kV-os hálózat szállítja a villamosenergiát a megye 132/35(/22)(/10) kV-os alállomásaihoz, amelyek a 

fogyasztók közvetlen villamosenergia ellátási bázisának tekinthetők.  

A megye területét érintő főelosztó hálózatok fejlesztési szándékait is a 2017-es elfogadott iparági dokumentáció 

rögzíti, amely alapján Somogy megye területét érintő főelosztó hálózatfejlesztési szándék: 

 Marcali – Nagykanizsa 132 kV-os távvezeték (hosszútávú tervben szereplő) 

 Tab 132/22 kV-os alállomás, felhasítva a Kaposvár – Siófok 132 kV-os távvezetékre (hosszútávú tervben 

szereplő) 

 Buzsák 132 kV-os kapcsolóállomás (rendszerhasználói igény miatt) 

 Kaposvár Kelet 132 kV-os kapcsolóállomás (rendszerhasználói igény miatt) 

 Böhönye 132/22 kV-os alállomás, felhasítva a Nagyatád – Csurgó 132 kV-os távvezetékre (hosszútávú 

tervidőszakon kívüli fejlesztés) 

A megye villamosenergia fogyasztóinak főbb ellátási táppontjai, az üzemelő alállomások (Siófok, Kaposvár (2), 

Balatonföldvár, Balatonboglár, Marcali, Nagyatád, Berzence, Barcs), valamint Kára magán alállomása és a 

tervezett alállomások ( Kaposvár-Kelet, Tab, Buzsák és Böhönye).  

A területrendezési tervben a villamosenergia közművek rögzítésével, szabályozásával, egyrészt helyet kell 

biztosítani a hálózat meglevő és tervezett, föld feletti és alatti hálózatok és létesítmények számára, valamint a 

biztonsági övezetek számára. Másrészt szabályozni kell területgazdálkodási szempontból a hálózatok fektetési 

módját. A villamosenergia iparági előírások csak az új építésű vezetékekre adnak utasítást, a fektetés belterület, 

illetve külterületi meghatározásával. A területrendezési tervben rögzített iránymutatás segítséget nyújt a TKR-

ben rögzítendő települési, településképi, esztétikai követelmények érvényesítéséhez. 
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9. ábra. Átviteli hálózat változása a megyei területrendezési tervben 

Földgázellátás 

A megyében a termikus energiaellátás energiahordozója a földgáz, amelynek segítségével az egyes ingatlanokon 

automatikus üzemvitelű hőellátást lehet biztosítani. A földgázellátás Somogy megyében 44 település kivételével, 

település szintű kiépítettséggel rendelkezésre áll.  

A megye gázellátását, az egységes országos földgáz szállítóhálózati rendszerhez tartozó, megye területén 

áthaladó vezetékekről biztosítják. A nagynyomású szénhidrogén szállító hálózatokat az FGSZ Földgázszállító Zrt 

üzemelteti.  

A megye területének dél-nyugati szélét érinti a „Déli áramlat” nagynyomású szállítóvezeték nyomvonalának 

előzetes terve, amelynek megvalósítása bizonytalan. 

A fogyasztók földgázellátásának egyetemes szolgáltatója az NKM Földgázszolgáltató Zrt. A megyében a 

fogyasztók földgázellátására egységes elosztóhálózati rendszert építettek ki, a betáplálás több helyen történik, a 

nagynyomású szállítóvezetékre telepített átadó állomások segítségével.  

A megye területén több gázátadó/elágazó/szakaszoló állomás, mint a gázellátás bázisa üzemel. A gázátadó-

nyomáscsökkentőkön keresztül nagyközép-nyomású vezeték szállítja a földgázt a településekig. A települések 

közötti elosztás nagyközép-nyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye gázellátó hálózatának a gerincét és 
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erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. A többi település a nagyközép-nyomású vezetékekre 

telepített 6/4, 6/3-as nyomáscsökkentőkről indított középnyomású hálózatokról ellátott.  

A megye területén áthalad a MOL Nyrt üzemeltetésében levő, nemzetközi kőolaj és termékvezeték, amelynek 

helyfoglalása és biztonsági övezetének helyigénye korlátozza az érintett terület hasznosítási lehetőségét. 

 

10. ábra. Szénhidrogén-hálózat változása a megyei területrendezési tervben 

2.2.3 Országos és térségi jelentőségű vízi létesítmények  

A megyei terv javaslata a Trtv-vel és a 218/2009-es Korm.rendelet 8. melléklével összhangban készült. Ennek 

értelmében az alábbi országos és térségi elemek érintik a megye területét. 

Országos elemek: 

 Országos vízkár-elhárítási célú tározó 

 Kiemelt jelentőségű vízi építmény 

 Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 

Térségi elemek: 

 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkár-elhárítási célú tározó 
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Vízi létesítmények Trtv. szerinti fogalommeghatározás 

elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal: a vízfolyások mentén lévő vagy létesülő fővédelmi művé nyilvánított, 

három vagy több település árvízvédelmét szolgáló térségi árvízvédelmi létesítmény - töltés, fal, magaspart, 

árvízi tározó, árapasztó csatorna -, továbbá a folyó nyílt árterében fekvő település vagy településrész 

árvízmentesítését szolgáló töltés; 

műszaki infrastruktúra egyedi építménye: a területrendezési terv tartalmi követelményeinek részletes 

szabályai tárgyában kiadott kormányrendelet szerinti, a térségi szerkezeti tervben megállapított és 

alkalmazott, nem nyomvonal jellegű építmény; 

országos csatorna: olyan csatorna, amelyet a nemzeti vagyonról szóló törvény kizárólagos állami tulajdonú 

csatornaként jelöl meg; 

Az országos és térségi jelentőségű vízi létesítményekre vonatkozó Trtv. szerinti szabály 

Az  országos és térségi jelentőségű vízi létesítményekre az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatokra 

vonatkozó szabályok vonatkoznak, sajátos szabályokat nem tartalmaz az OTrT.  

A vízi létesítményekre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A vízkészlet-gazdálkodásban javasolt fokozott szerepet szánni a vízvisszatartásnak. 

b) A vízfelhasználás időbeli és területi összhangja biztosítása érdekében megfelelő szinten javasolt 

fenntartani, illetve fejleszteni a vízkészlet-gazdálkodási nagyműtárgyakat, tározási lehetőségeket, és 

öntözőcsatornákat. 

c) A csapadékmennyiség fokozatos csökkenésének és egyre egyenetlenebbé váló eloszlásának 

ellensúlyozása érdekében a Belső és Külső-Somogy adottságait figyelembe véve javasolt az 1 millió m3-

nél kisebb tározási lehetőségek vizsgálata és kijelölése is a településrendezési eszközben a vízügyi ágazat 

közreműködésével. Az érintett településrendezési tervekben javasolt ezeket – térségi szinten, közös 

koncepció megalkotásával  - jelölni, és az érintett területeken kerülni javasolt a beépítésre szánt 

területek kijelölését, illetve építmény elhelyezését. 

d) A vízpart menti települések belterületén összegyűjtött csapadékvizet közvetlen a vízfolyásba vezetni csak 

előzetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, stb.) után az illetékes vízügyi hatóság engedélyével lehet. 

e) A vésztározókkal közvetlenül határos belterületi településrészek esetében vizsgálandó a belterület 

műszaki védelmének indokoltsága és középtávú megoldása. 

f) Fakadó (szivárgó) vizek által veszélyeztetett területeket a településszerkezeti tervben, illetve a helyi 

építési szabályzatban fel kell tüntetni és meg kell állapítani a vonatkozó korlátozásokat, tilalmakat. 

g) A lakott területek árvízi biztonságának megteremtése céljából szükségessé válhat a vízvisszatartások 

különböző módszereinek alkalmazása (záportározók, árvízcsúcs-csökkentő tározók stb. létesítése). 
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h) Az árvízveszély csökkentése a kisvízfolyásokon is fontos, a torrens jellegű árhullámok megelőzése 

érdekében a vízfolyások rendezése, jó karba helyezése, a dombvidéki tározási lehetőségek bővítése, 

záportározók létesítése szükséges. Ezek megvalósítása a természetvédelmi érdekek szem előtt tartásával 

a védett és védelemre tervezett területeken kívül javasolt. 

A vízi létesítményekre vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

A szerkezeti elem kijelölésének célja 

Az országos és térségi jelentőségű vízi létesítmények ábrázolása és szabályozása az országos és térségi tervekben 

az adottságokhoz igazodó területhasználat és az infrastruktúra kialakítása érdekében történik. 

A szerkezeti elem megnevezésének és fogalommeghatározásának változása 

Az OTrT-ben a vízi létesétmények rendszere nem változott, kisebb nevezéktani változások történtek az ágazati 

adatszolgáltatás alapján. Átnevezésre került a szükségtározó (országos vízkárelhárítási célú tározó) kategória és 

az ide tartozó elemek köre is változott. Belvízvédelemi létesítmények elnevezése is változott, a térségi belvíz- és 

öntözőcsatornák helyett a térségi csatorna elnevezés szerepel. 

A szerkezeti elem lehatárolása és annak változása 

Somogy megyét a Drátamási, Drávagárdony, Tótújfalu és Szentborbás településeken lévő Dráva elsőrendű 

árvízvédelmi fővédvonal érinti. Siófokon a Balaton-Sió zsilip kiemelt jelentőségű vízi létesítmény. 

A térségi jelentőségű vízi létesítmények közül Somogy megyében 98 db 1 millió m3-t meghaladó térfogatú 

vízkárelhárítási célú tározó van, ami 12 tórendszerbe szerveződik (Balaton, Kis-Balaton, Mesztegnyői-

halastórendszer, Fonyód-Zardavári halastavak, Irmapusztai-halastórendszer, Varászlói-halastó-csoport, Attala-

Inámi-halastórendszer, Simongáti halastavak, Deseda tározó, Hársasberki halastó, Buzsáki-halastavak, Garicsi-

kavicsbányató, Marcali vízminőségszabályozó halastórendszer, Nagybaráti halastó). A tározók leginkább 

körtöltésesek, kisebb részük völgyzárógátas és hossztöltéses duzzasztásúak. A tavak halgazdálkodási és halászati 

célokat szolgálnak. A Balaton főként rekreációs, a Kis-Balaton  vízminőségvédelmi funkciójú. A Garicsi tó 

bányászati célú. Az összes tározókapacitás 2,38 mrd m3.  

Az 1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározókat az OVF adatszolgáltatása alapján jelöli a terv. 

A hatályos SMTrT-ben az 1 millió m3-nél nagyobb és 10 millió m3-nél kisebb tározási lehetőség került feltüntetésre 

az érintett vízügyi igazgatóság adatszolgáltatása alapján Kaposvártól nyugatra  a Kapos ármentesítése érdekében.  
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11. ábra. Országos és térségi vízi létesítmények változása a megyei területrendezési tervben 

A szerkezeti elem szabályozása és a szabályozás változása 

Az OTrT nem tartalmaz szabályt a szerkezeti elemre vonatkozóan.  

A szerkezeti elemre vonatkozó ajánlások szerepe 

Az ajánlások a vízvisszatartás és az öntözés  fontosságára, szerepére hívják fel a figyelmet. 

2.2.4 Országos és térségi jelentőségű hulladékgazdálkodási létesítmények 

Hulladékgazdálkodási létesítményekkel kapcsolatos Trtv. szerinti fogalommeghatározások 

4§ 53. veszélyeshulladék-égetőmű: olyan hulladékkezelő létesítmény, amelyben a hulladékégetés műszaki 

követelményei, működési feltételei és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékei tárgyában kiadott 

miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladékot égetnek; 

54. veszélyeshulladék-lerakó: a hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályok és 

feltételek tárgyában kiadott miniszteri rendeletben meghatározott feltételek szerint veszélyes hulladék lerakással 

történő ártalmatlanítására szolgáló hulladékkezelő létesítmény 
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Az országos és térségi jelentőségű hulladékgazdálkodási létesítményekre a Trtv. nem tartalmaz vonatkozó 

szabályt. 

A hulladékgazdálkodási létesítményekre vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolása az Országos Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Terv 2017. dokumentumban foglaltakkal összhangban, a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény szerint javasolt.  

b) A kezelés tekintetében, a már meglévő kezelő létesítmények földrajzi elhelyezkedését figyelembe véve a 

„közelség elvének” érvényesülését kell biztosítani a jövőbeni fejlesztéseknél is.  

c) A tervezésnél a szolgáltató fenntartható működése szempontjait is figyelembe kell venni  (optimális 

ellátandó lakosságszám, és a létesítmények meglévő és tervezett szabad kapacitása) 

d) Gyűjtési-szállítási körzeteket a megyei jogú városok köré érdemes kialakítani.  

e) Gyűjtés-szállításnál a teljes körűen bevezetésre kerülő elkülönített hulladékgyűjtéssel kell kalkulálni mind 

mennyiségileg, mind gazdaságilag.  

f) Törekedni kell az együtemű hulladékgyűjtés és szállítás alkalmazására (gyűjtési körzet legtávolabbi 

pontjának távolsága az 50 km-t ne haladja meg). Amennyiben ez nem megoldható, akkor a kétütemű – 

átrakó állomáson keresztüli – gyűjtési és szállítási logisztika alkalmazása (maximálisan 120 km gyűjtési 

körzet lefedésével).  

h) Az egy közszolgáltató által ellátott közszolgáltatási területben szakadás ne keletkezzen.  

i) A közszolgáltatási körzetek kialakításánál törekedni kell a minimum 50 000 főt kiszolgáló területek 

kialakítására, „közelség elvének” és a „méretgazdaságosságnak” a figyelembe vételével, szem előtt tartva 

hogy az optimális közszolgáltatási terület 200 000 fő feletti kiszolgálást jelent. 

A hulladékgazdálkodási létesítményekre vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

A szerkezeti elem kijelölésének célja 

A lehatárolás célja, hogy az országos és térségi jelentőségű hulladékgazdálkodi létesítmény az alsóbb szintű 

településrendezés számára ismertté és tervezhetővé váljék.  

A szerkezeti elem megnevezésének és fogalommeghatározásának változása 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmező rendelkezései között szerepel a veszélyes-hulladékégető 

mű ugyanazzal a tartalommal, mint az OTrT-ben. A veszélyes hulladéklerakó fogalom nincs meghatározva a 2012. 

évi CLXXXV. törvényben. 
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A megyei területrendezési tervben a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint a térségi hulladékkezelőket kell 

ábrázolni a térszerkezeti tervlapon, és a sajátos térségben a hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére 

szolgáló területeket. Mindkét létesítmény (a hulladékkezelő és a hulladékártalmatlanító is) szerepel ugyan a 

2012. évi CLXXXV. törvényben, de fogalom-meghatározás nincs hozzá. 

A térségi jelleget a 2012. évi CLXXXV. törvény szintén nem szabályozza, az alapelvek között tesz említést a 

„közelség elv”-re. 

A szerkezeti elem lehatárolása és annak változása 

Somogy megyében az alábbi országos jelentőségű hulladékgazdálkodási létesítmény található az OTrT 4/11. 

melléklete szerint: 

Meglévő veszélyeshulladék-lerakó: 

 Marcali - Cserhátpuszta (097/2, 097/4, 097/7 hrsz.) 

Marcaliban veszélyes anyagokat tartalmazó elektronikai és elektromos berendezések, akkumulátorok stb. 

átvételére van lehetőség.  

Az elmúlt években a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) megjelent, települési szilárd – 

hulladéklerakókat érintő, térségi szintű rekultivációs programok anyagi támogatást kaptak, ezzel segítve a 

településeket az élhetőbb, egészségesebb környezet kialakításában. 

Mivel a települési hulladéklerakók – e program keretében - gyakran felszámolásra kerültek, a megmaradt vagy 

újonnan megvalósult hulladékgazdálkodási létesítmények nagyobb számban működnek térségi jellegű 

hulladéklerakóként. Rögzíteni szükséges, hogy a térségi megnevezést a hulladékról szóló törvény nem használja, 

a megyei rendezési terv használja csak, a vonatkozó kormányrendelet alapján.  A térségi hulladékkezelők és 

ártalmatlanító létesítmények helyét az illetékes Kormányhivatal által kiadott határozatok vagy a 

településrendezési eszközök alapján határoljuk le. 

A megyében az országos jelentőségű Marcali veszélyes hulladéklerakón kívül 

 vegyes összetételű települési szilárd hulladéklerakó : Som (BKÜ), Ordacsehi (BKÜ), Hetes, Kaposvár, 

Marcali (BKÜ) településeken 

 inert hulladéklerakó: Balatonújlak (BKÜ), Zamárdi (BKÜ), Kaposvár településeken működik. 

Ennek alapján a Somogy megyei területrendezési tervjavaslatban, a BKÜ-n kívül 3 településen 4 hulladékkezelőt 

ábrázolunk. Ezek helye: 

 Hetes (062/1 hrsz.),  

 Kaposvár (0324/23, 0324/24 hrsz. és 0121/59, 0133/2 hrsz.) 

 Barcs (0479/5 hrsz.) 
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12. ábra. Térségi hulladékkezelők változása a megyei területrendezési tervben 

Somogy megye települései négy hulladékgazdálkodási rendszerbe tartoznak: 

1. Dél-Balaton és Sió-völgye,  

2. Kaposmenti,  

3. Mecsek-Dráva, valamint a  

4. ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás. 

A hulladékgyűjtésbe bevont települések száma 246, ez teljeskörű lefedettséget jelez. 2012-ben a rendszeres 

hulladékgyűjtésbe bevont lakás és üdülőingatlanok száma közel 160ezer volt. A közszolgáltatások körében 

elszállított települési hulladék mennyisége 2010-ben 91291 t volt, majd 2016-ra 82026 tonnára csökkent.  

A szerkezeti elem szabályozása és a szabályozás változása 

Az OTrT-ben a hulladék létesítményekre nem vonatkozik közvetlen szabály. 

Az OTrT a hulladékgazdálkodási létesítményekről közvetetten az alábbi előírásokat tartalmazza, amely nem 

változott 2008 óta. 

 Az országos hulladékgazdálkodási létesítmények térbeli rendjét a 2. melléklet, ezek felsorolását pedig a 

4/11. melléklet tartalmazza. 

 Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete tekintetében a 27. § szerinti övezeti előírások mellett a 
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következő előírások alkalmazandók: 

 a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, továbbá új vegyszertároló és 

hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető; 

 Új szabály: Sajátos területfelhasználású térség: megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, amelybe az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületek, 

hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi, sportolási, 

rekreációs, megújuló energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi területek tartoznak;  

A szerkezeti elemre vonatkozó ajánlások szerepe 

Törekedni kell arra, hogy mindenütt bevezetésre kerüljenek a korszerű – a helyi adottságoknak megfelelő, 

technológiájában differenciált hulladékgazdálkodási közszolgáltatási módszerek a már működő 

hulladékgazdálkodási rendszerek továbbfejlesztésével, bővítésével. A közszolgáltatás körébe tartozó 

hulladékokból a hasznosításra kinyert anyagok arányának növelésével és a lerakóra jutó mennyiség 

csökkentésével, valamint a hatékony, regionális hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításával biztosítani lehet 

az Európai Uniós előírások által meghatározott országos célkitűzések megvalósítását. 
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3. SOMOGY MEGYE ÖVEZETI TERVÉRE VONATKOZÓ JAVASLATOK 

Az Trtv. 19.§-a meghatározza az országos és megyei övezeteket, amelyeket kötelezően alkalmazni kell érintettség 

esetén a megyei területrendezési tervben, amelyek a megyei rendeletbe kerülnek.  

A Trtv. térségi övezeteket érintő szabályai 

A térségi övezetek lehatárolása 

22. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során 

a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet szerint, 

az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A 

mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben meghatározott szerkezeti terv szerinti 

települési térséget kell elsősorban figyelembe venni. 

23. § (1) A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. vagy a területrendezésért felelős miniszter 19. § 

(4) bekezdésében meghatározott rendelete szerinti térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi 

övezetek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott - illetékes 

államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes 

államigazgatási szervnek az országos övezet lehatárolására vonatkozó pontosított adatszolgáltatása eltér az 

OTrT-ben vagy a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében meghatározott 

övezeti lehatárolástól, a megyei területrendezési tervben a megyei önkormányzat számára kedvezőbb 

lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik. 

(2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi 

övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

kormányrendeletben meghatározott - illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók meg, 

kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi övezet lehatárolására vonatkozó 

adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti 

rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, 

a településrendezési eszköz készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás 

szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik. 

Az egyedileg meghatározott megyei övezet 

24. § (1) A megyei önkormányzat a területrendezési tervéről szóló rendeletének részeként a megye területének 

természeti, épített környezeti és gazdasági adottságainak védelmére és fejlesztésére, a térszerkezet 

szervezésére, továbbá a területfejlesztési koncepciók és programok végrehajtására a 19. §-ban meghatározott 

térségi övezeteken túl egyedileg meghatározott övezeteket is megállapíthat, amely övezetek 

a) szabályai a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési 

eszközök készítésére, a településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználási egységek 

kijelölésére, valamint az OTÉK-ban meghatározott, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek építési 
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használatának megengedett határértékeinél megengedőbb követelmények megállapításának lehetőségére 

vonatkozhatnak, 

b) nem lehetnek ellentétesek a megyét érintő országos és kiemelt térségi területrendezési tervekkel. 

(2) Az (1) bekezdés a) pont szerinti megengedőbb érték kizárólag az építési telek megengedett legnagyobb 

beépítettségére, valamint a legkisebb zöldfelületre vonatkozhat, amely megengedőbb érték a megengedett 

legnagyobb beépítettség esetében 10%-nál, a legkisebb zöldfelület esetében 5%-nál nem lehet nagyobb az 

OTÉK szerinti, a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület sajátos használat szerinti területéhez rendelt 

értékhez képest. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott övezeteket a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi 

XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 23/C. § (1) bekezdésében meghatározott tervjavaslatnak tartalmaznia kell. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezeteket a megyei önkormányzat csak a 

területrendezésért felelős miniszter állásfoglalását követően fogadhatja el, amelyet a miniszter a Tftv. 23/C. § 

(5) bekezdése szerinti állásfoglalása keretében ad meg. Ha a területrendezésért felelős miniszternek e 

bekezdésben meghatározott állásfoglalásával a megyei önkormányzat nem vagy csak részben ért egyet, az 

egyedileg meghatározott övezetekre vonatkozó szabályok csak további egyeztető tárgyalást követően, az 

egyeztető tárgyalás eredményének figyelembevételével fogadhatóak el. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti egyedileg meghatározott övezetek területi hatálya a megye teljes területére 

kiterjedhet.  

 

A Trtv. egyedileg meghatározott övezetek lehatárolására ad lehetőséget a megyei területrendezési tervben. 

Somogy megyében az alábbi egyedi övezetek meghatározása javasolt:  

a) rendelettel  

Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület egyedi övezete 

Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezete 

b) határozattal  

Aprófalvas települések egyedi övezete 

Dráva menti települések egyedi övezete 

Megyei önkormányzati rendelet mellékletébe kerülő övezeti tervlapok  

3/1. melléklet: Ökológiai hálózat magterületének övezete, Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

3/2. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

3/3. melléklet: Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

3/4. melléklet: Tájképvédelmi terület övezete 

3/5. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett települések 

3/6. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete 

3/7. melléklet: Nagyvízi meder övezete 

3/8. melléklet: Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
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3/9. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete által érintett települések 

3/10. melléklet: Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

3/11. melléklet: Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 

3/12. melléklet: Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület egyedi övezete 

3/13. melléklet: Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezete  

 Megyei önkormányzati határozat mellékletébe kerülő övezeti tervlapok  

3/14. melléklet: Aprófalvas települések egyedi övezete 

3/15. melléklet: Dráva menti települések egyedi övezete 

 

3.1 Az erdők védelméhez kapcsolódó övezetek 

Az erdő az egyik legjelentősebb természeti erőforrásunk, amely a faanyagtermelésen túl számos közjóléti és 

ökoszisztéma szabályozó szerepkört is ellát. Az erdőterületek meghatározó elemei a zöldinfrastruktúra-

hálózatnak, az ökoszisztéma szolgáltatásaikon keresztül pedig fontos szerepet töltenek be a klímaadaptációban 

és a mitigációban is. Az erdő az egyik legösszetettebb életközösség, így az erdők nagy részének 

természetvédelemben betöltött szerepe is kiemelkedő. 

Az Trtv.-ben az Országos Övezeti Terv és ezzel összhangban Somogy megye Övezeti Terve – a meglévő erdők 

védelmét az erdők övezetének lehatárolásán és szabályozásán keresztül támogatja. Ezen felül a Nemzeti 

Erdőstratégiában szereplő országos 27%-os erdősültségi cél megvalósítására az Trtv. kiegészítő rendeletében 

kijelölték az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét. Ezt szintén tartalmazza a megyei terv is. 

Az erdőkkel és erdőtelepítésre javasolt területekkel kapcsolatos övezetek esetében az Trtv. 

fogalommeghatározása, szabályozása és lehatárolása érvényesül. A megyei terv ezt kiegészíti a két övezetre 

vonatkozó ajánlásokkal, amelyek határozattal kerülnek elfogadásra. 

3.1.1 Erdők övezete  

Az erdők övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 8. Erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben 

alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és az erdőgazdálkodási 

célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak. 

Az erdők övezetére vonatkozó Trtv. előírás 

29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 

95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 

kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve 
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által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell 

hagyni. 

30.§ Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

Az erdők övezetének térképi lehatárolása 

Somogy megye Övezeti Terv, 3/3. melléklet. 

Az erdők övezetére vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) Alapvető kívánalom, hogy az erdők övezetébe tartozó teljes terület a településszerkezeti tervekben 

erdőterület területfelhasználási egységbe kerüljön besorolásra. 

a) Az erdők övezetébe tartozó területek művelési ágának – ha az ténylegesen erdő művelési ágban van – 

megváltoztatását kerülni kell. 

b) Az erdők övezetében biztosítani kell a gazdasági, a védelmi és a turisztikai funkciók összhangját. 

c) Az erdőfelújítások során törekedni kell az erdők természetességének növelésére és őshonos fafajok 

alkalmazására. 

d) Javasolt a fokozatos átállás az örökerdő üzemmódra. 

Az erdők övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

Az erdők övezete új tervi elemként került bevezetésre az Trtv.-ben, felváltva a korábbi – az erdőknek csak egy 

részét védő – kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét.  Az új övezet az Országos Erdőállomány Adattár 

teljes területét magában foglalja, kijelölésének fő célja a teljes erdőterület megőrzéshez a településrendezési 

feltételek biztosítása és a bányászati tevékenység korlátozása. 

Az övezet és szabályozása kiváltja a korábbi OTrT. erdőállomány adattárral kapcsolatos általános 

területfelhasználási szabályát is. 

Az övezet fogalommeghatározása 

A fogalommeghatározás rögzíti, hogy az övezetnek az erdőállomány adattár szerinti erdőrészletek mellett az 

erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földrészletek (egyéb részletek pl. vadföld, nyiladék, tisztás stb.) is 

az elemei.  

Az övezet lehatárolása 

Az övezet az Országos Erdőállomány Adattárban erdőrészletként és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül 

szolgáló földterületként nyilvántartott területeket foglalja magában. A kijelöléséhez szükséges adattári területek 
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térképi rétegét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatósága adta át a megyei 

önkormányzat részére. Az erdők övezetének nagysága 154873 hektár, ez a megye (BKÜK területén kívül eső rész) 

területének 37 %-a. Az övezeten belül az erdőrészletként nyilvántartott területek nagysága 144811 hektár, amely 

közel 35 %-os erdősültséget jelent. Ez jelentősen meghaladja az országos 20% körüli erdősültségi 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 dombháti területeinek egy részén is megmaradtak 

nagyobb összefüggő erdőfoltok. Az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőrészletek mellett az 

erdőgazdálkodási tevékenységhez közvetlenül szolgáló földrészletek (pl. tisztás, vadföld, nyiladék stb.) területe a 

megyében mintegy 10061 ha. Az övezet definíciója értelmében ezek a területek is az övezet szerves részét 

képezik. 

Az övezet szabályozása 

Az övezethez kapcsolódó szabály – a korábbiakban leírt célhoz igazodóan és az Trtv.-ből következően – az övezet 

területén az erdőterület települési területfelhasználási egység kijelölését írja elő. Ugyanakkor a szabályozás 

mozgásteret is biztosít a településtervezés részére, mivel az övezet 5%-án más területfelhasználási egység is 

kijelölhető. A törvény szintén engedményeket tesz az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség 

területein és az Trtv. elfogadást megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek esetében. Ezeken a területeken 

övezeti érintettség esetén sem kell erdőterület területfelhasználási egységet jelölni a településszerkezeti 

tervben. Az erdők övezetének szabálya kiváltja a korábbi erdőadattára vonatkozó általános területfelhasználási 

szabályt is. 

Az övezetre vonatkozó előírás alapján a bányászati tevekénység is korlátozás alá esik: a bányatelek megállapítását 

és bányászati tevékenység engedélyezését a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó feltételekkel 

teszi lehetővé.  

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

Az övezetre vonatkozó ajánlások az övezet teljes területe esetében az erdőterület területfelhasználási egységbe 

sorolást javasolják. Az erdészeti ágazatra vonatkozó előírások az erdőterületek természetességének növelésére 

és az erdőfelújításnál az őshonos fafajok preferálására irányulnak. 

3.1.2 Erdőtelepítésre javasolt terület övezete  

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 9. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 

megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek 

tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az 

erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt. 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó MvM rendelet előírás 
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3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő 

erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban 

- a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 

területén javasolt kijelölni. 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/3. melléklet. 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) Az övezetben olyan települési területfelhasználási egységek kijelölése javasolt, amely a későbbiekben 

még lehetővé teszi az erdőtelepítést. 

a) Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét javasolt a kiválasztási kritériumok között szerepeltetni az 

erdőtelepítéssel kapcsolatos pályázati kiírásoknál és ajánlott az övezetbe tartozó területeket előnybe 

részesíteni e pályázatok elbírálása során. 

b) Az erdőtelepítések során – ahol ez a termőhelyi adottságok alapján lehetséges – törekedni kell az 

őshonos fafajok alkalmazásra. 

Az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

A Nemzeti Erdőstratégia alapján nagytávlatú cél a 27%-os erdősültségi arány elérése. Az Trtv. kiegészítő 

rendeletében szereplő erdőtelepítésre javasolt terület övezete a 27%-os erdősültség eléréséhez szükséges 

területeket jeleníti meg, illetve irányelv jellegű szabályozással közvetve segíti az erdőtelepítés feltételeinek 

településrendezési tervekben történő biztosítását. Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete – minimális 

eltérésekkel – megegyezik az erdőgazdálkodási térség távlati erdőterületeivel, mind az országos, mindpedig a 

megyei tervben. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

A hatályos megyei tervben az övezet erdőtelepítésre alkalmas terület néven szerepel. Az OTrT módosítások során 

az „alkalmas” kifejezést helyett a „javasolt” kerültbe az övezet nevébe, mivel az „alkalmas” kifejezés félreérhető, 

hiszen az ország (és egyben a megye) területének nagy része elméletben alkalmas az erdőtelepítésre. Ezzel 

szemben a javasolt területek azok, ahol az erdőtelepítési potenciál a legnagyobb és az erdőtelepítés iránti 

környezetvédelmi igény is a legjelentősebb. Ezek a jellemzők jelennek meg az Trtv. fogalommeghatározásában 

is. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

Az erdőtelepítés lehetséges célterületei a hatályos megyei tervben is megjelennek erdőtelepítésre alkalmas 

terület néven. A hatályos kijelölés a Somogy Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 
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adatszolgáltatása alapján történt. Az övezet területe 17735 hektár volt. 

Az OTrT 2013-as, illetve 2018-as módosításához (Trtv. kiegészítő rendeletében) az övezet kijelöléséhez a SZIE 

Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete által koordinált ökotípusos elemzést és annak felülvizsgálatát 

alkalmazták. Az ökotípusos földhasználati kutatásban együttesen vizsgálták a szántóterületek erdőtelepítési és 

mezőgazdasági alkalmasságát, valamint környezeti érzékenységét. A három szempont együttes értékelésével a 

SZIE meghatározta az azonos alkalmassági és érzékenységi jellemzőkkel bíró területeket. Ezeket nevezték 

ökotípusoknak. A földhasználati kijelölések és javaslatok – többek között az erdőtelepítési javaslat – ezekhez a 

területekhez kapcsolódtak. Az erdőtelepítésre alkalmas területek alapját azon ökotípusok képezték, amelyekben 

az erdőtelepítés termőhelyi és klimatikus viszonyai kedvezőek és/vagy az erdőtelepítés egyéb környezeti 

szempontból indokolt, illetve a mezőgazdasági termőhelyi alkalmassága gyenge vagy közepes volt.  

Az ökotípusos felülvizsgálat során a módszertani keretek alapvetően nem változtak, de az egyes részelemzések 

új alapokra helyeződtek. A 2018-as felülvizsgálat során az erdőtelepítési alkalmassági vizsgálatát a NAIK Erdészeti 

Tudományos Intézete koordinálta. A vizsgálat főként a talaj- és klímaparaméterek erdészeti szempontú 

értékelésén alapult. Az új vizsgálat jelentős változást eredményezett az erdőtelepítésre javasolt területek 

országos és megyei elhelyezkedésében és területének nagyságában is (ez utóbbi csak a megyei viszonylatra 

vonatkozik). 

 

13. ábra. Erdőtelepítésre javasolt területek változása a megyei területrendezési tervben 
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Ez a lehatárolás került be az MvM rendelet mellékletébe és így a megyei tervjavaslatba is. Somogy megyében az 

erdőtelepítésre javasolt terület nagysága 55923 hektár. Ez jelentős növekedés a korábbi lehatároláshoz képest, 

amelynek oka a módszertani változásokban keresendő. Az erdőtelepítésre javasolt területek főképp a Külső-

Somogy középtáját érintik.  

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

Az erdőtelepítésre alkalmas terület szabályozása Somogy megye területrendezési tervének 2011. évi  

módosításakor érvényes OTrT (2008) előírások szerint:  

„Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 

területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.” 

Az OTrT 2013 módosítása (ez alapján nem készült új megyei terv) során egy enyhébb irányelvű jellegű szabály 

fogalmazódott meg: 

„A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási 

egység kijelölésénél figyelembe kell venni.” 

Ennek oka az volt, hogy az erdőtelepítésre javasolt területek általában gyengébb termőhelyi adottságú 

szántóterületek, amelyeken az erdőtelepítés lehetősége nem feltétlenül élvez prioritást más fejlesztésekkel 

szemben. Ezért itt nem célszerű teljesen korlátozni új beépítésre szánt terület kijelölését. Az Trtv. kiegészítő 

rendeletében (MvM rendelet) az irányelv jellegű előírás tovább finomodott. A szabály alapvetően a települések 

új erdőterület (erdőállomány adattárba nem szereplő) területfelhasználási egységeinek kijelöléseit orientálja az 

övezet területére. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

Az ajánlások egyrészt a településrendezésre vonatkoznak és az övezetbe tartozó területeken az erdőtelepítés 

feltételeinek fenntartást javasolják, vagyis olyan területfelhasználási egységek kijelölését, amelyek a jövőben is 

lehetővé teszik az erdőtelepítést. 

Az ajánlások másik része az erdészeti ágazatra vonatkozik, amelynek célszerű ezeken a területeken kiemelten 

támogatni az erdőtelepítést. Az erdőtelepítések tényleges megvalósulása alapvetően az erdészeti 

támogatáspolitika felelőssége. 

3.2 A termőföld védelméhez kapcsolódó övezetek 

A termőföld korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás, amelynek mennyisége évről évre csökken, 

jelentősége és értéke folyamatosan növekszik. A földvédelem a termőföld mennyiségi védelmével foglalkozik. 

Magyarországon a termőföld védelmét a 2007. évi CXXIX. törvény biztosítja. A területrendezés a földvédelem 

céljait a kiváló- és a jó termőhelyi adottságú szántókon a beépítésre szánt területek növekedésének 

korlátozásával, valamint a bányászati tevékenységre vonatkozó előírásokkal támogatja.  

Somogy megye területrendezési tervjavaslatában - az Trtv.-vel összhangban - a termőföld védelme megjelenik 
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egyrészt a mezőgazdasági térségre vonatkozó szabályozásban, másrészt a kiváló- és jó termőhelyi adottságú 

szántók kijelölésében és szabályozásában. 

3.2.1 Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete  

4.§ 25. A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező 

szántóterületek tartoznak. 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozó Trtv. előírás 

28.§ (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye 

alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/2. melléklet. 

II. Megyei önkormányzati határozattal elfogadásra kerülő ajánlások  

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) A kiváló termőhelyi adottságú szántókat a településszerkezeti tervek általános mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egységébe javasolt sorolni. 

a) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében a szántó művelési ág megváltoztatását – a 

mezővédő erdősávok, erdőfoltok, gyepsávok és gyepfoltok létesítésének kivételével – kerülni kell. 

b) Az övezetben szükséges elősegíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló és az élőhelyek közötti 

konnektivitást biztosító erdősávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell a meglévő mezsgyék, 

erdősávok védelmét a parcella és táblaszegélyeken, vízfolyások mentén. 

c) Javasolt a talajdegradációt megakadályozó művelési technológiák előnyben részesítése, valamint a 

növényvédő szerek és a műtrágyák ésszerű, a feltétlenül szükséges mértéket meg nem haladó 

alkalmazása. 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 
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Az övezet kijelölésének célja 

Az övezet kijelölésének célja a kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántók védelme, a 

mezőgazdasági földhasználat hosszútávú fenntartásához a településrendezési feltételek biztosítsa. A 

területrendezés a kiváló termőhelyi szántók védelmét az intenzív beépítések (beépítésre szánt területek) 

kijelölésének korlátozásával tudja támogatni. Emellett bányászati tevékenység korlátozását is előírja az övezeti 

szabályozás. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

Az övezet megnevezése és fogalma is pontosodott – az OTrT módosítások során – a hatályos megyei terv idejében 

érvényes OTrT-ben szereplő fogalomhoz képest. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

A hatályos megyei területrendezési tervben a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület néven szerepel az 

övezet. Kijelölése – az erdőtelepítésre alkalmas terület kijelöléséhez hasonlóan – az OTrT 2008-as felülvizsgálatát 

megalapozó és a SZIE Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete által koordinált u.n. „ökotípusos” vizsgálat 

eredményei alapján történt. Az ökotípusos földhasználati kutatásban együttesen elemezték a jelenlegi 

szántóterületek erdőtelepítési alkalmasságát, mezőgazdasági alkalmasságát, valamint környezeti érzékenységét. 

A három szempont együttes értékelésével a SZIE meghatározta az azonos alkalmassági és érzékenységi 

jellemzőkkel bíró területeket. Ezeket nevezték ökotípusoknak. A vizsgálatban részeredményeként 10 ökotípust 

különítettek el. A földhasználati javaslatok és kijelölések – többek között az kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterületek meghatározása – ezekhez a területekhez kapcsolódtak. A kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterületek alapját azon ökotípusok képezték, amelyekben a mezőgazdasági alkalmassági részelemzés 

alapján a szántóföldi növénytermesztési alkalmasság kimagasló volt. A kiváló szántóterületek közé főképp a jó 

vízgazdálkodású, vályog fizikai féleségű és semleges kémhatású talajok kerültek be.  

Az OTrT 2013-as, illetve 2018-as módosításához az ökotípusos elemzést is felülvizsgálták. A két felülvizsgálat 

során a módszertani keretek alapvetően nem változtak, de az egyes részelemzések – így a mezőgazdasági 

alkalmasság vizsgálat is – új alapokra helyeződtek. Az Trtv. megalapozásához készült ökotípusos elemzés 

mezőgazdasági alkalmasság vizsgálatát az MTA-ATK-TAKI végezte és az úgynevezett 4M modellt alkalmazta. A 

4M modellt a légkör-talaj-növény rendszer jellemzői határozzák meg. A modellben a becsült termésből 

következtettek a termőhelyi jellemzők minőségére.  
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14. ábra. Kiváló termőhelyi adottságú szántók változása a megyei területrendezési tervben 

A módszertani változás az ökotípusok (így az övezetek) elhelyezkedésében is jelentős változást eredményezett. 

Az elhelyezkedés mellett a terület nagysága is jelentősen változott. Míg 2011-ben a kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület nagysága meghaladta a 20ezer hektárt, addig a jelenlegi javaslatban a kiváló termőhelyi adottságú 

szántók övezete több, mint 33ezer hektár (közel 8%-a BKÜ-n kívüli megye területének). Ennek fő oka 

módszertanban bekövetkező változás volt, amelynek részét képezte a jó termőhelyi adottságú szántók 

övezetének 2013-as bevezetése.  

A kiváló termőhelyi adottságú szántók a legnagyobb arányban Külső-Somogy középtáján találhatók, az újonnan 

bekerülő területek főként Kaposvártól északra (Dél-Külső-Somogy kistáj) helyezkednek el. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

Somogy megye területrendezési tervének 2012-es módosításakor érvényes OTrT szabályozás szerint:  

„Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség 

hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki." 

Az OTrT 2013-as módosításnál alkalmazott szabály kiegészült a bányászati tevékenységre vonatkozó előírással is: 

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

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.” 

A jelenlegi javaslatban – az Trtv.-vel összhangban – kisebb pontosítások (pl. külszíni helyett külfejtéses 

bányatelek) történtek, illetve megjelent OTRT szerint települési térségbe tartozó területek „felmentése” a szigorú 

szabályozás alól.  

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

Az övezetre vonatkozó ajánlás az övezet teljes területének általános mezőgazdasági terület területfelhasználási 

egységbe sorolását javasolja. Az agrárágazatnak szóló ajánlások a fenntartható mezőgazdálkodásra, a kedvező 

(az élőhelyek közötti konnektivitást is biztosító) agrár-térszerkezet kialakítására és a talajok védelmére 

fókuszálnak. 

3.2.2 Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

A jó termőhelyi adottságú szántók övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 19. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 

megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési 

feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak. 

A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozó MvM. rendelet előírás 

2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység 

területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú 

szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 

bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával engedélyezhető. 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/2. melléklet. 

A jó termőhelyi adottságú szántók övezetére vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) Alapvető kívánalom, hogy a jó termőhelyi adottságú szántókat a településszerkezeti tervek általános 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe sorolják. 
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b) Jó termőhelyi adottságú szántók övezetében a szántó művelési ág megváltoztatását kerülni kell. 

c) Az övezetben szükséges elősegíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen formáló és az élőhelyek között 

konnektivitást biztosító erdősávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell a meglévő mezsgyék, 

erdősávok védelmét. 

d) Javasolt a talajdegradációt megakadályozó művelési technológiák előnyben részesítése, valamint a 

növényvédő szerek és a műtrágyák ésszerű, a feltétlenül szükséges mértéket meg nem haladó 

alkalmazása. 

 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete az OTrT 2013-as módosítás során került be a területrendezési 

tervi elemnek közé. A 2013-as OTrT szerint nem készült terv a megyére, így az övezet megyei bevezetésére 

jelenleg kerül sor. Az Trtv.-ben módosításában az övezet elnevezése változott, így a megyei javaslatba is jó 

termőhelyi adottságú szántók övezete elnevezéssel szerepel. 

Az övezet kijelölésének célja a jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántók védelme, a mezőgazdasági 

földhasználat hosszútávú fenntartásához a településrendezési feltételek biztosítsa. A területrendezési szabály a 

jó termőhelyi szántók övezetében a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egység kijelölést 

javasolja. Emellett bányászati tevékenység korlátozását is segíti az övezeti szabályozás. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

Az övezet megnevezése Trtv-ben egyszerűsödött. A fogalommeghatározás az övezet 2013-as OTrT. törvénybe 

történő bevezetéséhez képest nem változott. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

A jó termőhelyi adottságú szántóterületek kijelölése is az ökotípusos vizsgálat (lásd. a kiváló termőhelyi adottságú 

szántók övezeténél) szerint történt. A jó termőhelyi adottságú szántóterületeket először a 2013-as OTrT 

módosításhoz készített ökotípusos vizsgálat során határolták le. Az Trtv. kiegészítő rendeletéhez (MvM rendelet) 

az ökotípusos elemzést is felülvizsgálták. Ennek következténkben jelentős változások történtek az ökotípusok, és 

az ökotípusok alapján lehatárolt övezetek, így a jó termőhelyi adottságú szántók országos és megyét érintő 

részének elhelyezkedésében is. 
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15. ábra. Jó termőhelyi adottságú szántók változása a megyei területrendezési tervben 

Somogy megyében az övezet területe több, mint 18 469 hektár. Ez alig több, mint a megye területének 4 %-a. Az 

övezet nagyobb arányban Dél-Külső-Somogy kistáján helyezkedik el. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változásai 

Az OTrT 2013-as módosításnál alkalmazott szabály: 

A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Az MvM rendeletben egyrészt a megfogalmazás változott másrészt kiegészült a bányászati tevékenységre 

vonatkozó korlátozással. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

Az övezetre vonatkozó ajánlás az övezet teljes területének mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 

sorolását javasolja, mivel ez a mezőgazdasági funkció fennmaradást támogatja. Az agrárágazatnak szóló 

ajánlások a fenntartható mezőgazdálkodásra, az élőhelyek konnektivitását is biztosító agrár-térszerkezetre és a 

talajok védelmére fókuszálnak. 
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3.3 A természet- és tájvédelemhez kapcsolódó övezetek 

Természetvédelemmel már az eredeti, 2003-ban elfogadott OTrT. is foglalkozott, az abban megjelenő övezetek 

kialakításának célja a természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő 

ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszerének védelme volt a beépítés, a műszaki infrastruktúra, a 

bányászati tevékenységek korlátozásával.  

A 2008. évi OTrT-felülvizsgálat országos szinten változatlanul megtartotta az Országos Ökológiai Hálózat 

övezetét, az arra vonatkozó szabályozásban is csak kisebb pontosítás történt. Az alapvető elvek fennmaradtak: 

az övezetben a természeti értékek megmaradása érdekében a területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra 

elhelyezés korlátozása történt. A megyei szintű övezetek azonban ekkor változtak meg, az európai ökológiai 

kategóriákhoz igazodva magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetek kerültek kialakításra. A 

lehatárolás az új kategóriák alapján megváltozott úgy, hogy a korábbiaktól eltérően a három megyei övezet 

között nem lehet átfedés. A megyei szintű övezetek szabályozása a három szintnek megfelelően differenciált 

szigorúsággal történt, de az alapvető elveket a korábbiakhoz hasonlóan megtartotta. 

A 2013. évi OTrT-felülvizsgálat mind a szabályozásban, mind a lehatárolásban igen kismértékű változást jelentett. 

2018-ban az ökológiai hálózat védelmével és szabályozásával kapcsolatban a felelős tárca, az AM elvei és céljai 

nem változtak, csak azt a három alövezet (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) országos védelmén 

keresztül javasolta megvalósítani.  

A három alövezet országos szinten való ábrázolásának előnye, hogy a térségi szereplők korábban (már a Trtv-

ben) megismerhetik az ökológiai hálózat által védett területek védettségi szintjét. 

3.3.1 Ökológiai hálózat magterületének övezete 

4. § 34. Az ökológiai hálózat magterület övezete Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

Ökológiai hálózat magterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az 

adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani 

képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 

Az ökológiai hálózat magterület övezetére vonatkozó Trtv. előírás  

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, vagy a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 

térséget határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 

településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 

kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
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a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 

területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai 

hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 

ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 

helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és 

külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan 

nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 

létesíthető épületen elhelyezve.  

 

Az ökológiai hálózat magterületének övezete térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/1. melléklet. 

Az ökológiai hálózat magterület övezetére vonatkozó, a megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken alkalmazni kell a védett természeti 

terület kezelési tervében, valamint a Natura 2000 területeken a Natura 2000 terület fenntartási tervében 

rögzített szabályokat. 

b) Az övezetben új épület és építmény létesítése, a meglévő épületek és építmények átalakítása csak a 

természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően, elsősorban oktatási, 

kutatási, ökoturisztikai és természetvédelmi céllal történjen. 

c) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen létesíteni kívánt 

építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja. 

d) Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az eredeti terepszinttől számított 

legfeljebb 10 méteres magassággal javasolt. 
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e) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és csarnok jellegű építmény 

elhelyezése nem ajánlott. 

f) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező létesítmény – 

így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének 

tilalma javasolt. 

g) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály, vagy biztonsági előírás 

másként nem rendeli – hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti rendeltetésű 

erdőterület esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, ökológiai 

kapcsolatok fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen. 

h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatandó meg, 

gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés nem, illetve csak a nemzeti park 

igazgatóság egyetértésével javasolt. 

i) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történjen. 

j) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe terelése, a 

természet közeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem javasolt.  

k) Az övezetben energetikai célú növénytelepítés, ültetvénytelepítés  nem ajánlott. 

l) A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság bevonása javasolt.  

Az ökológiai hálózat magterületének övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

Az ökológiai hálózat magterület övezet lehatárolásának célja, hogy olyan egybefüggő területeket őrizzünk meg 

természetes vagy természetközeli állapotban, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág, benne 

védett vagy közösségi jelentőségű fajok fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek. Az 

elsődleges cél ezeken a területeken a biodiverzitás komplex védelme. A területrendezés elsősorban a beépítésre 

szánt terület kijelölésének korlátozásával, új bányatelek (és célkitermelőhely) nyitásának tilalmával és a 

közlekedési és energetikai infrastruktúra elemek elhelyezésének szabályozásával járul hozzá e célok eléréséhez. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

A 2008-ban módosított Országos Területrendezési Terv vezette be az országos ökológiai hálózat új övezeti 

rendszerét, amely előírja magterület, pufferterület és ökológiai folyosó övezetek kijelölését. Az övezet 

fogalommeghatározása a 2003. évi  XXVI. törvényhez képest csak annyiban módosult, hogy a korábbi törvény 

„kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet”-ként, az új törvény pedig „az OTrT-

ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet”-ként írja elő. Ez az 
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ökológiai hálózat elemeinek országos szintre történő emelésével függ össze. 

A magterületek olyan stabil állapotú, természetes vagy természetközeli élőhelyek, amelyekben a külső és belső 

környezeti feltételek révén a természetes folyamatok érvényesülnek és ezáltal az adott területre jellemző 

természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek. Biodiverzitásuk 

nagyobb, mint a magterületet körülvevő területeké, unikális élőhelyeket, védett, fokozottan védett társulásokat 

tartalmaznak. A magterületek a lehető legtöbb természetes populációnak, illetve az ezekből felépülő 

életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai. A természetes élőhelyek mellett tartalmazhatnak 

olyan ermészetközeli élőhelyeket is, amelyek az ember által fenntartott vagy befolyásolt, magas diverzitású 

rendszerek (pl. erdők, hegyi kaszálók, legeltetett puszták). 

A tényleges állapottól függően feltétlenül ide sorolandók valamennyi országos jelentőségű védett területből  a 

fokozottan védett területek, az ex lege lápok és szikes tavak értékesebb részei, a nemzetközi egyezmények 

hatálya alá tartozó területek értékesebb részei (pl. Ramsari-területek), az UNESCO Bioszféra Rezervátumok 

magterületei, az erdőrezervátumok, illetve a kijelölt NATURA 2000 területek értékesebb részei, különös 

tekintettel a különleges természet-megőrzési területekre. Ebbe az övezetbe sorolhatók ezen felül még a helyi 

védett területek, egyéb természetes vagy természetszerű élőhelyeket tartalmazó területek, valamint olyan 

védelemre tervezett vagy egyéb területek (pl. jelentősebb halastavak), amelyek a kritériumoknak megfelelnek. 

Az övezet lehatárolása az Agrárminisztérium adatszolgáltatása alapján történik. Az övezet a megye Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli területeire vonatkozik. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

Az ökológiai hálózat magterület övezet Somogy megyében 2011-ben közel 67950 hektár volt, amely elvételek és 

kiegészítések után 18350 hektárral bővült, így jelenleg az övezet területe 86300 hektár.  
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16. ábra. Magterület változása a megyei területrendezési tervben 

Somogy megyében az ökológiai hálózat magterületéhez tartozik az országos jelentőségű védett területek közel 

teljes területe, így a Duna-Dráva Nemzeti Park területei, mindkét – a Zselici és a Boronka-melléki – tájvédelmi 

körzet, valamint a természetvédelmi területek közül a Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület, a 

Baláta-tó természetvédelmi terület és a Rinyaszentkirályi-erdő természetvédelmi terület. A Csombárdi-rét 

természetvédelmi terület az egyedüli országos jelentőségű védett terület a megye BKÜK-n kívüli területén, amely 

nem magterületbe, hanem az ökológiai folyosó hálózathoz tartozik. 

A magterületek további része – nagyobbik fele – túlnyomó részt Natura 2000-es területeket foglal magába. A 

legkiterjedtebb a megye délkeleti részén a Baláta tó TT-et körülvevő, illetve attól délre elnyúló Szentai erdő. 

Nagy, de fragmentáltabb foltok jellemzik a Belső-Somogy erdőiből, köztük a Kisbajomi-erdőből álló 

magterületeket. A megye délnyugati részén a Zselici TK-hoz csatlakozóan az Észak-Zselici-erdők, északnyugati 

részén pedig a Mocsoládi-erdő és Törökkoppányi-erdők egészítik ki a magterület övezetét. 

A magterületeken belül fellelhető kihívások, konfliktusok elsősorban az erdészeti gyakorlathoz, a 

növényállomány összetételéhez, a vadgazdálkodáshoz és a vízgazdálkodáshoz köthetők. Ilyenek az 

erdőgazdálkodási gyakorlatban a természetközeli módszerek meghonosítása és általánossá tétele, folyamatos 

erdőborítást biztosító üzemmód bevezetése, a gyepek fenntartása a cserjésedés visszaszorításával, lehetőség 

szerint legelőként történő hasznosítással, a vízgazdálkodás helyzetének javítása, a vízvisszatartás elősegítése, a 
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talajeróziós folyamatok csökkentése, a mesterséges medrű vízfolyások természetességének javítása, illetve az 

inváziós növényállományok terjedésének megelőzése. Fontos feladat a vadlétszám megfelelő szinten tartása, 

csökentése. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

Az új Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

szabályozásában két kisebb eltérés mutatkozik a korábbi, 2013. évi OTrT-hez képest. 

Erőművek elhelyezésével kapcsolatban a korábbi OTrT úgy rendelkezett, hogy „az erőművek és kiserőművek a 

magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 

működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.” Az új törvény korlátozóbb az 

erőművek létesítésével kapcsolatban, mivel kimondja, hogy „Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az 

erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve.” 

A másik változás a bányászati tevékenységet érinti: az új törvény értelmében nem csak új külfejtéses bányatelek, 

de új célkitermelőhely sem létesíthető magterületen.  

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

Az övezetre vonatkozó ajánlások az építési és területhasználati korlátozásokkal a magterületek természetközeli 

állapotának fenntartását és fejlesztését szolgálják. 

3.3.2 Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4. § 35.Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos 

vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok – tartoznak, 

amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb 

élőhelyek – magterületek, pufferterületek – közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetére vonatkozó Trtv. előírás 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 

Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget 

határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési 

eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 

ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai 

hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
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b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami 

főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során 

kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az 

ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli 

élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 

elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 

élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 

műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 

célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 

horizontálisan nem bővíthető.  

 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/1. melléklet. 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba 

kerülő ajánlások 

a) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen létesíteni kívánt 

építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja.  

b) Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges esetben (természetvédelmi 

fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, illetve 

az előbbiekhez kapcsolódó ökoturisztikai célból) javasolt. 

c) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból, az eredeti terepszinttől számított 

legfeljebb 10 méteres magassággal javasolt. 

d) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és csarnok jellegű építmény 

elhelyezése nem javasolt. 

e) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező létesítmény – 

így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló –  létesítésének 

tilalma javasolt. 

f) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály vagy biztonsági előírás 

másként nem rendeli – hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti rendeltetésű 
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erdőterület esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, ökológiai 

kapcsolatok fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen. 

g) A károsodott és leromlott védett természeti területek élőhelyeinek mielőbbi rehabilitációja javasolt. 

h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatandó meg. 

i) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történjen. 

j) Erdőtelepítést őshonos fafajokkal javasolt végezni. 

k) Az ökológiai folyosók esetleges hézagainak pótlására kell törekedni (pl. visszagyepesítés, fasorok, cserje 

és erdősávok telepítése). 

l) Gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés nem, illetve csak a nemzeti park 

igazgatóság egyetértésével javasolt. 

m) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más mederbe terelése, a 

természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem javasolt. 

n) Az övezetben energetikai célú növénytelepítés, ültetvénytelepítés nem ajánlott. 

o)  A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság bevonása javasolt. 

 Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetére vonatkozó javaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

Az ökológiai folyosók lehatárolásának célja, hogy ezek a területek a magterületeken található élőhelyek, 

élőhelykomplexumok között biológiai kapcsolatot hozzanak létre, biztosítva a génáramlást az egymástól 

elszigetelt populációk között. A területrendezés elsősorban a beépítésre szánt terület kijelölésének 

korlátozásával, új bányatelek (és célkitermelőhely) nyitásának tilalmával és a közlekedési és energetikai 

infrastruktúra elemek elhelyezésének szabályozásával járul hozzá e célok eléréséhez. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

A 2008-ban módosított Országos Területrendezési Terv vezette be az országos ökológiai hálózat új övezeti 

rendszerét, amely megkívánja az ökológiai hálózat magterület, pufferterület, ökológiai folyosó övezetre történő 

felbontását. Az övezet fogalommeghatározása a 2003. évi  XXVI. törvényhez képest csak annyiban módosult, 

hogy a korábbi törvény „kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet”-ként, az új 

törvény pedig „az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott 

övezet”-ként írja elő.  

Ökológiai folyosó a természetes és természetközeli területek között a biológiai kapcsolatot biztosító, vagy ezt 

elősegítő területek (sávok, mozaikok) láncolata, amely nemcsak funkcionáló folyosó, hanem rehabilitálandó 
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terület is lehet. Ökológiai folyosó lehet összefüggő, folytonos élőhely vagy akár foltszerű elszórt élőhelyek 

láncolata.  

Az ökológiai folyosóba tartozhatnak különböző ökoszisztémák határzónáinak átmeneti élőhelyei. Ökológiai 

folyosó lehet olyan zöld folyosó is, amely nem természetes módon alakult ki: utat kísérő árok, fa- vagy 

bokorsorok, a településen folyamatosan meglévő kertek stb. Ezek általában nem önfenntartó rendszerek, 

ugyanakkor szerepük jótékony hatású a biológiai változatosság fokozásában, a génáramlás lebonyolításában.  

Ökológiai folyosóba sorolhatók általában a következő védett természeti területek vagy egyéb területek: (1) Az 

élővíz-folyosóknál a víztest és a vízhez kötődő parti vegetáció; (2) a természetes vegetációval rendelkező 

csatornák, ha medrük nincsen mesterséges burkolattal ellátva, illetve nem szennyvízelvezetésre szolgál; (3) 

természetszerű vizes élőhelyként funkcionáló halastavak és víztározók, amelyek kiépítettsége nem túlzottan 

mesterséges ahhoz, hogy bizonyos fajok ill. életközösségek kedvező élőhelyet nyújtsanak; (4) nem összefüggő 

(vízrendezés során feldarabolódott) természetes vizes élőhelyek mederláncolatából kialakított “élővíz-folyosó”, 

különös tekintettel, ha ezek pl. csatornákkal összeköttetésben vannak; (5) intenzív mezőgazdasági környezetben 

térszerkezeti jelentőséggel bíró természetszerű zöldsávok, a mezőgazdasági területek jelentősebb kevésbé 

degradált mezsgyéi. 

Az övezet lehatárolása az Agrárminisztérium adatszolgáltatása alapján történik. Az övezet a megye Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli területeire vonatkozik. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete Somogy megyében 2011-ben 35815 hektár volt, amely 

elvételek és kiegészítések után 13456 hektárral bővült, így jelenleg az övezet területe 49271 hektár.  
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17. ábra. Ökológiai folyósó változása a megyei területrendezési tervben 

Elsősorban a megye domborzatából adódóan az ökológiai folyosók övezetét dominánsan észak-déli irányú 

keskenyebb sávok alkotják. Találhatók ugyanakkor az övezetben szélesebb, foltszerű, de mégis a magterületek 

közötti összekötést biztosító területeketet elsősorban Nyugat-Belső-Somogyban a Kisbalaton és a Szentai-erdők 

között, a Boronka-melléke TK-tól keletre, illetve a Belső-Somogyi magterületeket összekötő, vagy azokhoz 

csatlakozó nagyobb foltokat. 

Az övezet területei többségükben nem védett területek. Ez alól kivétel a Boronka-melléke tájvédelmi körzethez 

csatlakozó nagyobb folt, illetve a Kisbajomi-erdőtől délre elhelyezkedő terület, amelyek Natura 2000 területhez 

tartoznak, illetve a Csombárdi-rét TT, amely teljes egészében ebben az övezetben található. 

Az ökológiai hálózati övezetek kapcsolódásában jelentős kockázati tényezőt jelentenek a gyorsforgalmi úthálózat 

tervezett fejlesztései. Somogy megyében az M9 gyorsforgalmi út megépülése várható a következő évtizedben. 

Ennek tervezett útvonala 3 érzékeny ponton keresztezi az ökológiai hálózat térszerkezetét: nyugatról keletre 

haladva a (1) Szentai-erdőtől északra áthalad azon a vastag, folytonos, észak-déli irányú folyosón, amely ökológiai 

kapcsolatot biztosít a Kisbalaton és a Dráva-mente között, a (2) Boronka-melléki tájvédelmi körzettől délre metszi 

a megye középső, szintén a Balatontól a Dráváig húzódó, bár némileg fragmentált folyosót, illetve (3) a Zselici TK 

és az ahhoz kapcsolódó erdőktől északra metszi a Balaton felé húzódó keskenyebb, az előző kettőnél kevésbé 
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markáns, de a térségben mégis nagy jelentőséggel bíró ökológiai folyosókat. A gyorsforgalmi úthálózat tervezése 

során tekintettel kell lenni ezekre az ökológiai kapcsolatokra, és a negatív hatásokat mérsékelni például zöldhidak 

építésével. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

Az új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 

szabályozásában a bányászati tevékenységgel kapcsolatban mutatkozik eltérés a korábbi, 2013. évi OTrT-hez 

képest. 

Míg a korábbi szabályozás értelmében „új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bányatelek nem bővíthető”, az új törvény részletesebb szabályozása szerint: „bányászati tevékenység 

folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 

övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses 

művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető”. Ennek értelmében tehát az új törvény kitér a 

célkitermelőhelyek létesítésének tilalmára is, ugyanakkor a meglévő külfejtéses művelésű bányatelkeknek csak 

a horizontális bővítését tiltja meg. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

Az övezetre vonatkozó ajánlások az ökológiai folyosók természetközeli állapotának fenntartását, a szigetszerű 

foltok közötti ökológiai kapcsolatok erősítését szolgálják.  

3.3.3 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

Az ökológiai hálózat pufferterület övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 36. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek 

megakadályozzák vagy mérséklik azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai 

folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 

Az ökológiai hálózat pufferterület övezetére vonatkozó Trtv. előírás  

27.§ (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve települési 

térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a 

településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 

kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – 

a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos 
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magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 

veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve települési térséget 

határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely 

nem létesíthető. 

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/1. melléklet. 

Az ökológiai hálózat pufferterület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) Az övezetben új beépítésre szánt terület kijelölése kizárólag a szomszédos magterület vagy ökológiai 

folyosó természeti értékeinek, biológiai sokféleségének, valamint táji értékeinek figyelembevételével, azok 

sérelme nélkül javasolt. 

b) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történjen. Művelési 

ág és gazdálkodási mód megváltoztatása csak a termőhelyi viszonyokhoz igazodó természetközeli 

gazdálkodás érdekében – külterjes erdő, rét és gyepgazdálkodás – javasolható. 

c) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező létesítmény – 

így különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének 

tilalma javasolt.  

d) Az övezetben energetikai célú magasépítmény elhelyezésének tilalma javasolt.  

e) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály vagy biztonsági előírás 

másként nem rendeli – hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti rendeltetésű 

erdőterület esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, ökológiai 

kapcsolatok fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen. 

f) Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt. 

g) Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a Natura 2000 területeken kívüli 

gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság 

engedélyével történjen. 

h) Az övezetben az erdőterület nagysága ne csökkenjen. 
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i) Az övezetben energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott. 

 Az ökológiai hálózat pufferterület övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírás  

Az övezet kijelölésének célja 

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete lehatárolásának és fenntartásának célja, hogy megakadályozzuk 

vagy mérsékljük azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók 

állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

A 2008-ban módosított Országos Területrendezési Terv vezette be az országos ökológiai hálózat új övezeti 

rendszerét, amely megkívánja az ökológiai hálózat magterület, pufferterület, ökológiai folyosó övezetre történő 

felbontását. Az övezet fogalommeghatározása a 2003. évi  XXVI. törvényhez képest csak annyiban módosult, 

hogy a korábbi törvény „kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet”-ként, az új 

törvény pedig „az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott 

övezet”-ként írja elő.  

Pufferterület a magterületek és ökológiai folyosók körüli funkcionális védőzóna, melynek szerepe, hogy 

megakadályozza, vagy mérsékelje a magterületek ill. az ökológiai folyosók állapotát, rendeltetését és ökológiai 

stabilitását kedvezőtlenül befolyásoló hatásokat. A pufferterületek magasabb területhasználat-intenzitásúak, 

természetességük alacsonyabb az ökológiai folyosókénál, tájhasználatuknál fogva viszont alkalmasak kiemelt 

jelentőségű fajok vagy élőhelyek fenntartására, a környezetterhelő, illetve -degradáló hatások kivédésére. 

Szélességét, kiterjedését a magterület vagy folyosó sérülékenysége és a várható külső hatások jellege és erőssége 

határozza meg. A védőfunkció rendszerint nem terjeszthető ki minden negatív hatás megszűrésére, de a 

megőrizni kívánt élőhelyek jellegétől függően az elsődleges veszélyeztető tényezőkkel szemben valamilyen 

védelmet kell nyújtania. A pufferterületek alkalmasak lehetnek a kedvezőtlen alakzatú magterületek és folyosók 

térbeli anomáliáinak kiegyenlítésére is.  

Pufferterületbe tartozhat (1) magterülettel és ökológiai folyosóval közvetlenül érintkező, a definíciónak 

megfelelő védett természeti terület, védelemre tervezett és nem védett terület, illetve Natura 2000 terület; (2) 

magterülettel és ökológiai folyosóval közvetlenül nem érintkező, de köztük elhelyezkedő, területi kapcsolatot 

biztosító, ún. „lépegető kő” terület. 

Az övezet lehatárolása az Agrárminisztérium adatszolgáltatása alapján történik. Az övezet a megye Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli területeire vonatkozik. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

Az ökológiai hálózat pufferterületének övezete Somogy megyében 2011-ben 8855 hektár volt, amely jelentős 

(6858 hektáros) csökkenés után a jelenlegi 1997 hektárra csökkent. A kieső pufferterületek nagyrésze átkerült az 

ökológiai folyosó övezetébe. 
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18. ábra. Pufferterületek változása a megyei területrendezési tervben 

Az övezetet néhány, magterületekehez közvetlenül kapcsolódó terület alkotja. A jelentősebb méretű területek a 

Zselici tájvédelmi körzethez, illeve Szulok településtől keletre a Duna-Dráva NP területéhez csatlakoznak, azokat 

egészítik ki kevésbé jó ökológiai állapotú, de a természet megőrzését szolgáló tájhasználatú területekkel. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

Az új, Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény a 

pufferterületek övezetének szabályozását pontosította a korábbi, 2013. évi OTrT-hez képest. 

Míg a korábbi szabályozás értelmében „a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az 

esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai 

sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti”, az új törvény szabályozása szerint ahol az Ország 

Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület az említett feltételektől függetlenül is 

kijelölhető.  

Az ökológiai hálózat másik két övezetéhez hasonlóan az új törvény célkitermelőhelyek létesítését ebben az 

övezetben is tiltja. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  
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Az övezetre vonatkozó ajánlások a magterületek és az ökológiai folyosók védelme érdekében korlátozzák a 

zavaró, természetkárosító tevékenységeket a pufferterületeken, illetve olyan tájhasználatra tesznek javaslatot, 

amely biztosítja a magterületek természeti értékeinek védelmét. 

3.3.4 Tájképvédelmi terület övezete 

A tájképvédelmi terület övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 43. Tájképvédelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt 

térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési tervben 

alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi tevékenység 

kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa 

szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 

15. Hagyományos tájhasználat: egy adott tájrészletre jellemző, a természeti adottságokon alapuló és a helyi 

gazdálkodási kultúrának megfelelő olyan területhasználati vagy más haszonvételezési mód, amely meghatározza 

a táj jellegét és biztosítja természeti és kulturális értékeinek fenntartható hasznosítását; 

41. Tájjelleg (tájkarakter): a természeti és antropogén tájalkotó tényezők együtthatásából kialakuló, adott 

tájrészletre jellemző mintázat vagy rendszer, amely egy tájat más tájrészletektől megkülönböztethetővé tesz. 

Tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó MvM rendelet szerinti előírás 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze 

keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi 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 hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 

fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy 

annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi rendeletben 

(a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 

helyeke vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
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(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 

nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

A tájképvédelmi terület övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/4. melléklet. 

A tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások  

a) A tájképvédelmi övezet mezőgazdasági területeit a településrendezési eszközökben a sajátos 

mezőgazdasági használat és a tájjelleg védelme érdekében 

 általános 

 kertes 

 korlátozott használatú 

 mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe javasolt sorolni. 

b) Korlátozott használatú mezgazdasági területeken telekosztással 10 ha-nál kisebb telkek kialakítása nem 

javasolt. 

c) A vízfolyások mentén a természetközeli élőhelyeket (gyepek, nádasok, mocsarak, ligetek) akkor is meg 

kell őrizni, ha azok nem tartoznak az ökológiai hálózat övezetébe. A vízfolyások külterületi szakaszait 

legalább 50-50 m széles területsávban nem beépíthető korlátozott használatú mezőgazdasági 

területként, vagy erdőterületként javasolt kijelölni. 

d) Az övezetben törekedni kell a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére. Művelési ág meg-

változtatása, ill. művelésből való kivonás csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. 

a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében javasolt 

e) A településrendezési tervekben olyan területfelhasználási egység kijelölése nem javasolt, amely a 

településkép-tájkarakter történetileg kialakult szerves egységének megbontását, számottevő 

megváltozását eredményezné. 

f) A települések és a kertgazdasági területek funkcionális egysége, a kertgazdasági területek hagyományos 

telekszerkezete és sajátos építészeti karaktere megőrzésre javasolt. 

g) Szabályozási és támogatási eszközökkel elő kell segíteni a kastélykertek, parkok eredeti területének 

feltárását, rekonstrukcióját, ezzel kapcsolatban az eredeti átlátások, kilátópontok rendszerének 

megőrzését. 

h) A hagyományos tájhasználat megtartását biztosítani kell a külterületek (elsősorban az erdő- és 

mezőgazdasági és vízgazdálkodási területeken) beépítésének szabályozásával, különösen a település-

közeli kertes területek, valamint a borvidékekhez tartozó szőlőterületek beépítési módjának és 

intenzitásának korlátozásával. 

i) Beépítésre szánt terület kijelölése az övezet I-II. szőlőkataszteri osztályú szőlőterületein  nem javasolt. 

j) A táj- és természetvédelmi, ökológiai, településkép-védelmi, vízminőség-védelmi szempontból érzékeny 

és sérülékeny mezőgazdasági területeket a településrendezési tervekben erdőterületként (kivéve 
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természetvédelmi szempontból értékes gyepterületek, fás legelők), természetközeli, vagy korlátozott 

használatú mezőgazdasági területként célszerű szabályozni. Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, 

vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti és 

örökségvédelmi értékek sérelme nélkül. 

k) Törekedni kell a tájban rejlő idegenforgalmi lehetőségek természetkímélő módon történő, a táji 

adottságok fennmaradását segítő hasznosítására, lehetőség szerint az értékek komplex 

kibontakoztatására, a kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (széles panorámát 

megnyitó hegyvidéki/magaslati kilátópontok, kastélyparkok, történeti kertek és arborétumok) 

idegenforgalmi vonzerejének fenntartására.  

l) A településrendezési eszközökben meg kell jeleníteni az egyedi tájértékeket, és azok megőrzése 

érdekében a helyi építési szabályzatokban azokra vonatkozóan előírásokat szükséges meghatározni.  

m) Biztosítani kell a meglévő, tájképet zavaró hatású építmények, létesítmények megfelelő takarását (pl. 

kertépítészeti eszközökkel), az övezetben „óriás plakátok” és más nagyméretű reklámhordozó 

műtárgyak felállítása (pl. a közutak mentén) tájképvédelmi szempontból nem javasolt.  

n) A közművezetékeket és járulékos közműépítményeket, infrastruktúrához kapcsolódó vonalvezetéseket 

(kábel) lehetőség szerint a föld alatt kell vezetni.   

o) A kiépítendő közlekedési vonalakat a geomorfológiai adottságokhoz igazodó nyomvonalon javasolt 

vezetni. 

p) A természeti és tájképi értékek megőrzése érdekében a szomszédos települések közötti külterületi, 

beépítetlen szabad területek megőrzése szükséges a települések (beépítésre szánt területek) 

összenövésének megakadályozására. 

q) A tájban megjelenő, a település, valamint a természetes domborzat sziluettjét megváltoztató bel-, vagy 

külterületi magas építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben az épületek 

magassági korlátozását (építménymagasság) a kialakult településképnek megfelelően kell 

meghatározni. 

r) Nagyméretű reklámhordozó műtárgyak létesítése nem javasolt. 

s) Az övezetben a mezővédő erdősávok, mezsgyék, külterületi fasorok kialakításának, fenntartásának 

lehetőségét a településrendezési eszközökben és a településkép-védelmi rendeletben biztosítani 

javasolt. 

t) Új közutak létesítésénél az utak mentén zöldfolyosóként funkcionáló növénytelepítés kialakítása 

javasolt. 

u) A fenti ajánlások érvényesítésének lehetőségét biztosítani kell a településrendezési eszközökben és a 

településkép-védelmi rendeletben. 

A tájképvédelmi terület övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Övezet kijelölésének célja 

Az övezet azon területeket foglalja magába, amelyek a természeti és antropogén tájalkotó elemek komplex 

rendszerének köszönhetően olyan sajátos és jelentős tájképi értékkel bírnak, amelyek hosszú távú 
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fennmaradását csak sajátos területfelhasználási szabályok bevezetésével lehet biztosítani. A kiemelkedő tájképi 

értékkel rendelkező területek fontos célterületei lehetnek az idegenforgalmi fejlesztéseknek, ugyanakkor a helyi 

identitást erősítő kötődés miatt fontos bázisai a lakosság megtartásának, mentális egészségének, valamint nem 

utolsósorban az ökológiai egyensúlyt biztosító természetes és természetközeli élőhelyek fenntartását biztosító 

területek. A tájképvédelmi értékekre épülő területek fent említett három érdekeltségi vonala (turizmus, állandó 

lakosság megtartása, élőhelyfenntartás) sokszor egymással ellentétes fejlesztési irányt igényelnek, ezért a 

szabályozásnak ezek térbeli és tartalmi egyensúlyát is kezelni kell. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

Az Trtv. 19. §-a értelmében a tájképvédelmi terület országos övezetének lehatárolását, valamint az övezetre 

vonatkozó szabályokat a területrendezésért felelős miniszter rendelete állapítja meg. Az új szabályok értelmében 

az övezet neve „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület”-ről „tájképvédelmi terület”-re 

változott.  

Az övezet lehatárolása és annak változása 

A területrendezési tervekben a tájképvédelem megjelenítését a 2003-ban elfogadott OTrT biztosította először, 

miután előírta, hogy a kiemelt térségi/megyei területrendezési tervekben le kell határolni a tájképvédelmi terület 

övezetét. Ez a megközelítés módszertani előzmények nélkül, tervezői döntés alapján történő lehatárolást 

eredményezett. Az 2008. évi OTrT szerint a tájképvédelmi területeket országos és a térségi jelentőségű 

tájképvédelmi területek bontásban kellett megjeleníteni. Az országos övezet kijelölése alapvetően a természeti 

és kulturális örökségvédelmi területek előfordulásán alapuló, térinformatikai eszközökkel készült lehatárolással, 

közigazgatási határosan történt, a megyei tervek ezt kiegészítették, vagy pontosították. E bontásban jelenik meg 

a tájképvédelmi övezet a hatályos megyei tervben is. A gyakorlat azonban azt bizonyította, hogy a települési 

tervezéshez a közigazgatási határ szerinti lehatárolás nem ad elég támpontot, ezért 2013 óta természetföldrajzi 

határok mentén történik a lehatárolás. 2013 óta már nincs kétszintű tájképvédelmi övezet sem, az országos 

tervben lehatárolt övezetet azonban a léptékváltásnak és az aktuális állapotoknak megfelelően, az illetékes 

államigazgatási szerv (jelen esetben a nemzeti park igazgatóság) adatszolgáltatása és egyetértése esetén 

pontosíthatja a megyei és a települési terv. Az MvM rendeletben megjelenő övezet adatgazdája és 

adatszolgáltatója megyei szinten az Agrárminisztérium, települési szinten a nemzeti park igazgatóság. 

Az övezeti lehatárolás során figyelembe vették a domborzatot, a területhasználatot, a tájszerkezetet, a 

természeti és kulturális-örökségi adottságokat, illetve a tájképet negatívan befolyásoló, tájképromboló 

építmények, infrastruktúra létesítmények elhelyezkedését is. A módszertant kiegészítette egy látótér vizsgálat is. 

A 2013-as OTrT-ben kihirdetett övezeti lehatárolás később több helyen módosult, követve a településrendezési 

tervek készítése során történt pontosításokat. 

A somogyi táj jellegét alapvetően a vízfolyások alakították. Ennek köszönhető a megye változatos domborzata, 

és az ebből következő változatos területhasználat és felszínborítás. A dombhátak karakterét jellemzően erdők, a 

hegylábak, domboldalak karakterét a szőlő-gyümölcsös területek határozzák meg. Belső-Somogyban az 

erdőterületek, Külső-Somogyban és a Tolna-Baranyai dombvidék átnyúló területein inkább a mezőgazdasági 
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területek dominálnak. A Dráva és mellékfolyóinak árterét, valamint a holtágakat galériaerdők kísérik, a lefűződő 

morotvák nádasai és erdei meghatározóan természeti jellegű tájak. Sajátos tájjelleget mutatnak a megyén belül 

a Barcsi Borókás homoktalajon kialakult területei. A Belső-Somogy egyik jellegzetes tája a nagyrészt erdőkkel 

borított, vízfolyásokkal szabdalt terület, amelyeken az első világháború után halastavakat alakítottak ki. Ezen a 

területen jelölték ki a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetet. 

Somogy megyében a tájképvédelmi terület övezetének 2011 évi lehatárolása 225211 ha-t fedett le, a tervezett 

módosítás az országos övezet 2017-es módosításának megfelelően ennél 3857 ha-ral többet 229068 ha-t foglal 

magába. Az övezet kisebb völgyektől eltekintve lefedi az országos ökológiai hálózat területeit, az országos 

jelentőségű védett természeti területeket (Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet, Zselici Tájvédelmi Körzet és a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park megyére eső kisbalatoni részeit), valamint a Natura-2000 területeket. 

Legnagyobb területegységei a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet és környezete, a Zselic megyére eső része, a 

Rinyabesenyő környéki erdőségek és a Dráva-menti területek.  

A területi változások során pontosodott a lehatárolás, az övezetből kikerültek a nagy övezeti foltok jellemzően 

szántóval borított kisebb területegységei (pl. Bolhó, Potony, Homokszentgyörgy, Szulok, Somogysárd, Gyékényes 

és Somogyacsa környékén), ugyanakkor új területként kerültek az övezetbe nagyobb erdőterületek és mozaikos 

területhasználatú dombságok (pl. Iharos és környékének erdei, Kisasszond déli területei, a segesdi, barcsi, 

kaposfői erdők korábban hiányzó részei, valamint a Deseda-patak menti erdők). 
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19. ábra. Somogy megye tájképvédelmi terület övezetének változása 2011-2019 

Az övezet szabályozása, a szabályozás változása 

A tájképvédelmi terület övezetének szabályozása a hatályos rendelet kihirdetése óta megváltozott. Somogy 

megye területrendezési tervének 2011-es módosításakor érvényes OTrT (2008) előírások szerint:  

„Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

13. § (1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan megyei területfelhasználási 

kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, 

továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, 

amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 

(3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba 

illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények 

terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

(4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehet folytatni. 
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(5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi 

célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti 

vonalvezetést is – kell elhelyezni.” 

„Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

25. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető 

ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek fennmaradását nem 

veszélyezteti. 

(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó település településszerkezeti tervében csak 

olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében 

csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását 

nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat is 

tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön 

jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehet folytatni. 

(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi 

célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti 

vonalvezetést is – kell elhelyezni. 

(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a 

településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából kiemelten 

kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló természetvédelmi 

területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó fontos területeket 

tartalmazza.” 

A tájképvédelmi övezetre vonatkozó szabályozás változásának egyik alapvető eleme, hogy megszűnt a kétszintű 

lehatároláshoz kapcsolódó kétszintű szabályozás. Az egységes értelmezést nehezítő, nem egzakt szabályok 

helyett helyi önkormányzati eszközökhöz lett delegálva a tájképvédelem konkrét szabályainak megalkotása. 

Megmaradt ugyanakkor a bányászati eljárásokban és a közműlétesítmények elhelyezése során érvényesítendő 

tájképvédelmi szempontok előírása, kiegészülve a közlekedési hálózat és az erőművek létesítésével.  

A 2018-ban módosított szabályozás fenntartotta a megyei területrendezési terv alátámasztó munkarészének 

azon feladatát, hogy meghatározza a tájjelleg térségi jellemzőit. A szabályozás módosítása értelmében a 

településrendezési eszközök mellett a településkép-védelmi rendeletben foglalt szabályokkal is biztosítani kell az 

övezetben a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradását, valamint a tájba illesztés 

feltételrendszerét. 

A tájképvédelmi övezet 2013 óta hatályos szabályozása nem tiltó, vagy szabályozási kötelezettséget meghatározó 

előírás, célja, hogy az önkormányzatok számára teremtsen olyan felhatalmazást, amely segít az ágazati 
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rendszerben nem kezelhető, komplex tájképi örökség megőrzésében. Felismerve, hogy a tájkép vizsgálata nem 

tekinthető teljesnek a térinformatikai alapon kidolgozott országos léptékű tervezés részeként, az MvM rendelet 

a tájjelleg, (tájkarakter), a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat értékeinek teljes körű megállapítását a 

megyei és települési tervezéshez delegálja, ahogy a területfelhasználás és beépítés sajátos szabályozásának 

kidolgozását is. A helyi önkormányzatok szabadsága és felelőssége élni ezzel a lehetőséggel. 

Az övezetbe tartozó területek védelme érdekében a rendelet előírja a megyei tervek számára a tájjelleg helyi 

jellemzőinek vizsgálatát, települési terv szinten pedig a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem-együtteseit, valamint 

a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőinek meghatározását, és ezek fennmaradását 

biztosító és a tájba illesztés feltételrendszerét meghatározó szabályok megalkotását. A szabályozás előírja 

továbbá a tájvédelmi szempontok vizsgálatát bányászati tevékenység, valamint a közlekedési, elektronikus 

hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatok, és az erőművek létesítése esetén. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

Mivel az MvM rendeletben kihirdetett előírások legtöbb eleme a településrendezési és településkép-védelmi 

szabályok meghatározására delegál feladatot, fontos, hogy a közigazgatási határon átnyúló tájak védelmének 

szabályai azonos tartalmi alapra épüljenek. Ehhez nyújtanak segítséget a megyei területrendezési terv ajánlásai, 

amelyek közös tartalmi alapot nyújtanak a településrendezési eszközök és a településkép-védelmi rendelet 

kidolgozása számára, valamint az önkormányzati rendeletek végrehajtásához szükséges eljárási lépések során 

alkalmazandó szempontokhoz, illetve lehetőség szerint a tájkép, tájkarakter alapú forráselosztás 

szempontjaihoz.  

3.4 A világörökség védelméhez kapcsolódó övezet 

3.4.1 Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 55. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a világörökségi listára felvett területek, valamint 

a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyek a kulturális örökség 

védelméért felelős miniszter rendeletében a Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékében szerepel, a 

kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 71. § szerinti központi, közhiteles nyilvántartásnak 

megfelelően. 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetére vonatkozó Trtv. előírás  

31.§ (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület övezetén: 
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a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló törvényben, 

valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 

bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a kulturális és 

természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését 

elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/5. melléklet. 

A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati 

határozatba kerülő ajánlások 

a) A világörökségi és világörökségi várományos terület jellemző értékeit komplexen javasolt kezelni, 

bemutatásukat és az örökségturizmusban képviselt potenciális célpont szerepüket nem csak 

önmagukban, hanem a területen és közelében lévő egyéb kulturális, történeti és táji értékekkel együtt 

indokolt hangsúlyozni.   

b) A világörökségi és világörökségi várományos területeket érintő terveket úgy kell kidolgozni, a 

tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne veszélyeztessék a helyszín hitelességét, a világörökségi 

értékek épségét, de biztosítsák azok sértetlen fennmaradását és integritását. 

c) A világörökségi és világörökségi várományos területekre elkészült és készülő kezelési tervekben 

lefektetett elhatározásokat az érintett települések településfejlesztési koncepcióiban és a 

településrendezési eszközeiben önkormányzati határozattal, illetve rendelettel kell érvényesíteni. 

d) A településrendezési eszközökben külön ajánlott kitérni a világörökségi és világörökség-várományos 

helyszínek és környezetük kilátás- és rálátásvédelmi előírásaira, a területhasználatokat és a beépítési 

előírásokat pedig úgy szükséges megfogalmazni, hogy a kulturális és táji értékek (kiemelkedő egyetemes 

értékek) sértetlenek maradjanak.  

e) A világörökségi és világörökségi várományos területekkel szomszédos, beépítésre szánt területeket a 

helyi építési szabályzatban tájvédelmi és településképvédelmi szempontok alapján javasolt kezelni. 

 A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó 

műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

A területrendezési övezet alapvető célja, hogy az UNESCO Világörökségi Listájára (Jegyzékébe) már felvett, 
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továbbá a Világörökségi Várományosi Helyszínek jegyzékében (27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján) szereplő, 

kulturális, táji -természeti szempontból is kiemelkedő jelentőségű területek értékőrző kezelése és használata 

országos és megyei szinten is biztosított legyen, illetve a településrendezési eszközök a világörökségi és 

világörökségi várományos helyszínekre vonatkozóan megfelelő szabályozási tartalommal készüljenek el. 

A megyét érintő világörökségi elem a „Magyarországi tájházak hálózata világörökségi várományos terület” 

(kulturális kategória) 

Ennek a világörökségi várományosi sorozat-helyszínnek alapvető, a tartalmi lényeget meghatározó 

jellegzetessége, hogy az nem csupán egy, vagy néhány épületre terjed ki, hanem az egységes szempontok alapján 

létrehozott tájházak hálózatát jelenti, amely hálózat együttesében több mint alkotóelemeinek összege, 

komplexitásánál fogva univerzális jelentőségű entitást alkot. A magyarországi tájház hálózat bemutatja a táji és 

néprajzi csoportok túlnyomó többségének hagyományos népi kultúráját, amelynek a sokszínűsége különös 

jelentőségű.  

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 övezet megnevezésének és fogalommeghatározásának változása 

A „világörökségi és világörökségi várományosi terület övezete” 2013-tól szerepel országos területrendezési 

övezetként az OTrT-ben. Ezt az indokolta, hogy 2011-ben megszületett a világörökségi törvény (2011. évi LXXVII. 

tv.), ezzel a világörökségi és várományos területek használatára, kezelésére vonatkozó tartalom kikerült a 

kulturális örökség védelméről szóló törvény hatálya alól. Korábban, országos övezetként a „Kulturális örökség 

szempontjából kiemelten kezelendő terület övezete”-t tartalmazta az OTrT, azzal az előírással, hogy az övezet 

területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben kell világörökségi és világörökségi várományos, 

vagy történeti települési terület övezetébe sorolni.  

A változást tükrözi az övezet fogalommeghatározása is, amelynek lényege, hogy az OTrT-ben és nem csak kiemelt 

térségi, vagy megyei tervben megállapított területrendezési övezetről van szó. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

Az övezet a korábbi OTrT-ben (2013) és a jelenlegi törvényben is az érintett települések közigazgatási területével 

jelzett, lehatárolt. Az OTrT 2013-tól érvényes változatának világörökségi és világörökségi várományosi terület 

övezeti térképén a megyét érintően feltüntetésre került a korábban említett 5 település (a Magyarországi 

tájházak hálózata világörökségi várományos terület részeként). 

 Somogy megye jelenleg hatályos, 2011-ben készült területrendezési tervében világörökségi és világörökségi 

várományos terület övezet nem szerepel.   
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20. ábra. Somogy megye világörökségi várományos területtel érintett települése 2019 

 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

A 2013-tól érvényes OTrT-ben az övezetre az alábbi törvényi előírások voltak érvényesek: 

„(1) Világörökség és világörökség-várományos terület övezetben a területfelhasználás módjának és 

mértékének összhangban kell lennie a kezelési tervben meghatározott célokkal. 

(2) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 

területe nem bővíthető.  

(3) Az övezetben közlekedési infrastrukturális hálózatokat és építményeket a kulturális örökségi értékek 

sérelme nélkül, területi egységét megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve kell elhelyezni.  

(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a világörökségi 

területek védelmét nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a felszín alatti 

vonalvezetést is – kell elhelyezni.” 

A 2019 március 15-től hatályos új törvényben ezekhez az előírásokhoz képest lényeges változás, hogy az övezet 

tényleges kiterjedését a településrendezési eszközökben fel kell tüntetni, továbbá, hogy utalás történik a 
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világörökségi kezelési tervekre (amelyeket a várományos területekre is el kell készíteni a világörökségi törvény 

alapján). Ezen túlmenően a bányatelek mellett a célkitermelőhely is megjelenik, és az infrastruktúra hálózatok 

mellett az erőművek is szerepelnek a szabályban.  

A megyét érintő világörökségi várományos területre még nem áll rendelkezésre kormányrendelettel elfogadott 

kezelési terv. Ez kedvezőtlen, mert a településrendezési eszközökben nem lehet rá, mint joganyagra hivatkozni.  

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe  

A korábbi megyei tervben az övezet nem szerepelt, így ajánlások sem voltak. Jelen ajánlások az időközben 

megszületett világörökségi törvény tartalmát is figyelembe véve kerültek megfogalmazásra. 

3.5 A vízminőség-védelemhez kapcsolódó övezet 

3.5.1 Vízminőség-védelmi terület övezete  

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme a hatályos megyei terv elfogadásakor érvényes OTrT-ben 

megtalálható a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete és a felszíni vizek vízminőség-

védelmi vízgyűjtő területének övezete által. Előbbi esetében a bányászat volt korlátozott, utóbbival kapcsolatban 

a szennyvíz kezelése volt szabályozott. Az OTrT. törvény 2013. évi felülvizsgálatkor a korábban az érintett 

települések megjelölésével megjelenített felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete 

lehatárolásához előállt a tényleges kiterjedésnek megfelelő térképi megjelenítés, így ekkor a két övezet már 

összevontan szerepelt. A vízminőség védelmével és szabályozásával kapcsolatban a felelős tárca, a BM elvei és 

céljai nem változtak, azt a vízminőség-védelmi terület övezet országos védelmén keresztül javasolja 

megvalósítani. 

A vízminőség-védelmi terület övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 57. Vízminőség-védelmi terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében 

megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, 

használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt 

vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak. 

A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó MvM rendelet szerinti előírás  

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 

övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli 

kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése 

során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre 

vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
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(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati rendeletbe kerülő előírások 

 

A vízminőség-védelmi terület övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/6. melléklet. 

A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) Az övezettel érintett települések a településrendezési terveikben az övezet, valamint a hidrogeológiai 

védőidom, tartalék vízbázis határait a természeti körülmények tényleges ismerete alapján az illetékes 

vízügyi hatósággal egyetértésben pontosíthatják. 

b) A településrendezési terveknek és helyi építési szabályzatnak a felszín alatti vizek, üzemelő és tartalék 

ivóvízbázisok, gyógyforrások védelme érdekében, a potenciálisan vízszennyező építmények kialakításának 

korlátozására vonatkozó szabályokat is javasolt tartalmaznia. 

c) Beépítésre szánt területen szennyvizet, tisztított szennyvizet a talajba szikkasztani nem lehet, beépítésre 

nem szánt területen nem javasolt. 

d) A település bel- és külterületén beépítésre szánt területhasznosítás csak teljes közműellátás biztosításával 

valósítandó meg, amelyhez a szennyvíz közüzemű elvezetésének követelménye tartozik. Beépítésre szánt 

területen a megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelező. 

Csatornázatlan települések esetében a beépítésre szánt területhasznosítás a következő feltételekkel 

javasolt:  

1. Az övezet területén lévő vízfolyást az övezeten kívülről érkező tisztított szennyvíz befogadójaként 

nem lehet felhasználni. Amennyiben a meglévő szennyvíz-hálózat befogadója az övezeten belül 

található, akkor a hálózat üzemeltetőjét kötelezni kell az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási 

követelmények betartására. 

2. Az övezet területén lévő szennyvíztisztító telepre az övezeten kívül keletkezett szennyvíz akkor 

vezethető, ha a szennyvíztisztító telep az övezetre vonatkozó szennyvíztisztítási követelményeknek 

megfelel. 

3. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezetében a tisztított szennyvizek 

kivezetéséről a gazdasági és műszaki szempontok mérlegelésével gondoskodni kell. 
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da) ha szennyvíz közcsatorna hálózat 200 m távolságban rendelkezésre áll, akkor a közhálózati csatlakozást ki 

kell építeni a keletkező szennyvíz mennyiségétől függetlenül 

db) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t (és 200 m-től nagyobb távolságra 

érhető el a közcsatorna hálózat) a szennyvizeket vízzárósági próbával igazoltan, vízzáróan kivitelezett, fedett, 

zárt medencébe kell összegyűjteni és a kijelölt ürítő helyre szállítani 

dc) ha a napi keletkező szennyvíz mennyisége meghaladja az 5 m3-t (és 200 m-től nagyobb távolságra érhető el 

a közcsatorna hálózat) akkor helyben létesítendő szennyvíztisztító kisberendezés is alkalmazható 

e) Egyedi szennyvízkezelő berendezés alkalmazása akkor javasolható;  

ea) ha a tisztított vizek számára a megfelelő felszíni befogadó kezelői hozzájárulással, befogadó nyilatkozattal 

rendelkezésre áll (ahol a tisztított vizet sem szabad talajba szikkasztani)  

eb) a kisberendezés védőterület igénye nem nyúlhat túl a tárgyi telken, 

ec) a tisztítóberendezéssel azt a tisztítási hatásfokot kell teljesíteni, amit a befogadóhoz igazítva az illetékes 

szakhatóság meghatároz. 

f ) Ha bármelyik illetékes szakhatóság nem ad hozzájárulást az egyedi szennyvízkezelő berendezés létesítésére, ki 

kell építeni a közcsatorna csatlakozást. 

A vízminőség-védelmi terület övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

A vízminőségvédelmi övezet kijelölésének célja, hogy a természeti kincsként rendelkezésre álló magyarországi 

felszíni és felszín alatti vízkészlet, mint nemzeti vagyon, mennyiségi és minőségi megőrzése a területi tervezésben 

is biztosítottá váljon. A vízminőségvédelmi területek elhelyezkedéséhez mérten a területi tervekben jelenjenek 

meg területhasználati szabályok. 

Az övezet fogalommeghatározása és változása 

A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme már a 2003. évi OTrT-ben megtalálható a kiemelten 

érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete és a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 

területének övezete által. A 2013. évi OTrT módosításban a két övezet egységesítésre került országos 

vízminőségvédelmi terület néven, amelynek fogalom-meghatározása a jelenlegi Trtv.-vel egyező. 

 Az övezet lehatárolása és annak változása 

A 2008. évi OTrT-ben a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete településhatárosan, a 

felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete tényleges területtel került lehatárolásra. A hatályos SMTrT a 

2008-as OTrT módosítás során készült.  

A 2013. évi OTrT felülvizsgálatkor a korábban az érintett települések megjelölésével megjelenített felszíni vizek 
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vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete lehatárolásához előállt a tényleges kiterjedésnek megfelelő 

térképi megjelenítés, így ekkor a két övezet már összevontan szerepelhetett.   

 Az OTrT 2013. évi felülvizsgálatánál az országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó területek:  

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt helyek,  

 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet 6. és 7. számú mellékletében felsorolt vizek,  

 78/2008. (IV. 3.) Korm.rendeletben a természetes fürdővizek,  

 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 1. Felszín alatti víz szempontjából fokozottan 

érzékeny területek és  

 123/1997. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti határozattal kijelölt vízbázisok területei.  

A Trtv. és így a megye vízminőség-védelmi terület övezetének lehatárolása frissült a VGT2 (Vízgyűjtő-gazdálkodási 

Terv felülvizsgálat) során, amely alapján az övezet kis mértékben módosult.  

 

21. ábra. Vízminőség-védemi terület övezetének változása a megyei területrendezési tervben 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

A vízminőség védelmével és szabályozásával kapcsolatban a felelős tárca, az BM elvei és céljai nem változtak, azt 

a vízminőség-védelmi terület övezetén keresztül javasolja megvalósítani. A területrendezési eszközökben 

szabályozott a felszín feletti, felszín alatti vízbázisok védelmét szolgáló vízminőség védelmi területek övezetén 
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fekvő területek hasznosítási lehetősége, feltétele. Csak olyan területhasznosítás javasolt, amely a védelmet 

igénylő víztest szennyezési lehetőségét kizárja Az övezetben a bányászat korlátozott. A területhasznosítás 

szabályozását a településrendezés felé utalja. 

Az ágazati jogszabályok betartása kötelező, külön országos és megyei területrendezési tervi szabályozás nincs: 

a) A települések rendezési terveit és helyi építési szabályzatát  a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 

221/2004. (VII.21.) Kormány rendelet szerint elkészített Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT), és 

annak felülvizsgálatával összhangban kell elkészíteni.  

b) A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területén alkalmazni kell a felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormány rendelet szerinti előírásokat. 

c) Az övezet területén építési tevékenységet folytatni, és építményeket elhelyezni a 219/2004.(VII.24.) 

Kormányrendelet és egyéb vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával lehet. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

A vizeket veszélyeztető tényezők közül a szennyvíz kiemelkedik, az általa okozott környezetterhelés a 

közcsatornás elvezetéssel és szennyvíztisztító telepen történő kezeléssel akadályozható meg 

legbiztonságosabban. Az elmúlt években ennek érdekében több beruházás került megvalósításra és van 

folyamatban, de ennek folytatása szükséges. A megyében 120 településen nincs kiépített közcsatorna, amely a 

lakosság 17,3 %-át jelenti. A csatornázatlan településeken és településrészeken ma is talajba szikkasztással 

vezetik el a szennyvizet. Ez komoly veszélyforrás a vízbázisokra.  A még mindig közcsatorna hálózattal nem 

rendelkező települések mellett a már csatornázott településeken is előfordulnak csatornázatlan településrészek 

is, ahol a keletkező szennyvizek ártalommentes elvezetését, kezelését, elhelyezését meg kell oldani. A helyi 

topográfiai, geológiai és hidrogeológiai adottságok, korlátok ismeretében a településrendezési eszközök 

keretében kell szigorú szabályozással megoldási lehetőséget adni, illetve, ha szükséges, akkor a víztestek 

védelmére a településfejlesztés lehetőségét korlátozni. 

A kistelepüléseken az egyedi megoldások, a házi szennyvízkezelés, a házi szennyvíztisztító kisberendezések is 

alkalmazhatók, azonban az alkalmazásában jelentős az üzemeltetési kockázat. A rosszul, vagy nem szakszerűen 

üzemeltetett házi szennyvízkezeléssel komoly szennyezést, veszélyeztetést lehet okozni, amelynek kockázatát 

minimálisra kell csökkenteni. A szennyezés nagyobb biztonsággal elkerülhető, ha csak olyan szennyvízkezelési 

technológiát támogat a helyi építési szabályzat, amelynél a tisztított szennyvíz kizárólag élővízbe történő 

bevezetéssel történik, ahol a tisztítás minősége folyamatosan ellenőrizhető és akár emberi, akár műszaki hiba 

utóhatásának a kezelése is megoldható szükség esetén. 

Nagyon fontos és egyben korlátozó tényező, hogy a szennyvízkezelés megoldása telekjogú, így személyhez 

kötésére (pillanatnyi megbízhatóságra támaszkodásra) nincs lehetőség. A folyamatos ellenőrzés lehetőségének 

igénye kizárja a tisztított szennyvíz közvetlen talajba szikkasztási lehetőségét. Ezért, ahol a felszín alatti vizek, a 

talajok védelme ezt szükségessé teszi, csak olyan házi szennyvízkezelési műszaki megoldás létesíthető, amelynél 

a kezelt, tisztított szennyvíz akár csak egy helyi medencébe vízminőség ellenőrzésére, összegyűjthető, ahonnan 
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akár talajba szikkasztható, akár továbbvezethető. 

A területrendezési eszközökben szabályozni szükséges a felszín feletti, felszín alatti vízbázisok védelmét szolgáló 

vízminőség védelmi területek övezetén fekvő területek hasznosítási lehetőségét. Csak olyan területhasznosítás 

támogatható, amely a védelmet igénylő víztest szennyezési lehetőségét kizárja. A területhasznosításhoz 

szükséges a vízi-közmű ellátás mértékét és módját is szabályozni. Ezért a vízminőség védelmi területek övezetén 

állandó emberi tartózkodást igénylő területfelhasználás csak a településrendezési eszközök helyi építési 

szabályzatában is rögzítendő szennyvízkezelés, elvezetés szigorú szabályozásával valósítható meg.  

3.6 A vízkár-elhárításhoz és a földtani kockázatokhoz kapcsolódó övezetek 

3.6.1 Nagyvízi meder övezete  

A nagyvízi meder övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 30. Nagyvízi meder övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan a vízfolyást vagy állóvizet 

magában foglaló területek tartoznak, amelyeket az árvíz levonulása során a víz rendszeresen elborít, és 

amelyeket a mértékadó árvízszint vagy az eddig előfordult legnagyobb árvízszint közül a magasabb jelöl ki. 

A nagyvízi meder övezetére vonatkozó MvM rendelet szerinti előírás 

6.§ (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 

területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési 

tevékenységet folytatni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 

beépítésre szánt területet kijelölni. 

 

A nagyvízi meder övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/7. melléklet. 

A nagyvízi meder övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A nagyvízi meder területe (a területrendezési törvény hatálybalépését megelőzően jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területek kivételével) vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, 

katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási 

egységekben hasznosítható. 
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b) A területrendezési törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 

területeken épület, építmény annak ismeretében, hogy a telek víz alá kerülhet, csak úgy helyezhető el, a 

vízügyi hatósággal egyeztetve, hogy: 

 az árhullám levonulását csak a legkisebb mértékig akadályozza, 

 a +- o padlószint csak a mértékadó árvízszint + a biztonsági magasítás mérete felett legyen 

 a közlekedési kapcsolat és közműellátás meghatározásánál a vízelöntés előfordulását, a terület  

(telek) víz alá kerülését figyelembe kell venni. 

c) A folyók mentén és az azokba torkolló vízfolyások, csatornák visszatöltésezett szakaszain az árvízvédelmi 

műveket, továbbá a folyók nagyvízi medrét vagy az árvízvédelmi műveket keresztező, vagy a nagyvízi 

mederben elhelyezkedő építményt, vezetéket, vagy egyéb létesítményt a folyókra jellemző hidrológiai 

viszonyok alapján, a rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintek figyelembevételével kell 

megtervezni, méretezni és megvalósítani. 

d) A parti sávot a középvízi medertől kell kijelölni és azt vízgazdálkodási területként kezelni. A középvízi 

meder kijelölése hiányában, annak kijelöléséig a parti sáv méretével azonos fenntartói sávot a meder 

telek határától kell kijelölni és szabadon hagyni a mederkarbantartó számára. A fenntartói sávban nem 

helyezhető el olyan jellegű építmény, kerítés, fás szárú növényzet, ami a fenntartással összefüggésben 

esetlegesen elvégzendő munkát ellehetetlenítené. 

e) A Kormány 2005/2000 (I.18.) sz. határozatának megfelelően az állam kizárólagos tulajdonában lévő 

elsőrendű árvízvédelmi műveket az átlagosan 100 éves visszatérési idejű jégmentes árvíz elleni 

védelemre kell kiépíteni.  

f) Árvízvédelem, folyószabályozás tekintetében prioritása van 

 az árvízvédelmi fővédvonalak biztonsága és állékonysága megőrzésének, lehetőség szerint növelésének 

(nem kellő biztonságú töltésszakaszok, ősmeder kereszteződések), 

 a hordalék és a jég levezetésének, illetve a meder egyensúly megtartásának.  

g) Az árvíz-védelmi töltés hullámtéri és mentett oldalán az előírt védőtávolságokat be kell tartani, ott csak a 

jogszabályban meghatározott tevékenység folytatható a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek 

elhárítását szolgáló tevékenységekre vonatkozó általános szabályokat tartalmazó 147/2010. (IV. 29.) 

Korm. rendelet, és a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeire vonatkozó 94/2007. (XII. 23.) KvVM 

rendelet szerint. 

h) A kisvízfolyásokon az árvízveszély csökkentése, a torrens jellegű árhullámok megelőzése érdekében a 

vízfolyások rendezése, jó karba helyezése, a dombvidéki tározási lehetőségek bővítése, záportározók 

létesítése szükséges. Ezek megvalósítása a természetvédelmi érdekek szem előtt tartásával a védett és 

védelemre tervezett területeken kívül javasolt. 

A nagyvízi meder övezetére vonatkozó szakági  tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 
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Az övezet kijelölésének célja a levonuló nagyvizek okozta kockázatok és károk megelőzése. A területrendezés a 

célok elérését az új beépítésre szánt terület kijelölésének övezet területén történő tiltásával támogatja. 

Az övezet fogalommeghatározása és változása 

A 2008. évi OTrT-ben szereplő nagyvízi meder  meghatározás kis mértékben pontosodott, az abban 

meghatározott mértékadó árvízszint változott. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

Az országos lehatárolást 2007-ben kezdte az egykori VKKI (Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság) 

jelenleg OVF. A munka eredményeként ma már rendelkezésre áll az országos digitális adatbázis.  

A nagyvízi meder műszaki (előzetes) határának kijelölése a következő elvek figyelembevételével történt: 

 Ahol kiépített védvonal létesült, ott a védvonalak által közre fogott területrészek nagyvízi mederként való 

kijelölése történt meg. 

 Nyílt árterek esetében a mértékadó árvízszint (MÁSZ), illetve az eddig észlelt legnagyobb vízállások által 

meghatározott vízszint kivetítve a terepre, adja meg a nagyvízi meder műszaki, vagy előzetes határát. 

A lehatárolás alapja a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) M= 1:10000 méretarányú digitális 

domborzatmodelljén a 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a víz 

által kijelölt LNV /Legnagyobb Vízszint/ közül a nagyobbik. 

A nagyvízi meder területének lehatárolása a folyók mértékadó árvízszintjeiről szóló 74/2014. BM rendeletnek 

megfelelően módosult. A korábbi, 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosítását indokolta az elmúlt évtizedben 

bekövetkezett hidrológiai és folyómorfológiai viszonyok változása, amely miatt több ízben szükség volt egyes 

folyószakaszokon a mértékadó árvízszintek felülvizsgálatára. A mértékadó árvízszint a folyó védműveire 

vonatkozik, de kiterjed a nagyvízi meder kijelölésére is azokban az esetekben, ahol nincs árvízvédelmi töltés.  
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22. ábra. Nagyvízi meder övezetének változása a megyei területrendezési tervben 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

A nagyvízi meder területének hasznosítása nem akadályozhatja az árhullámok levonulását, az árvízi védekezés 

lehetőségét és a nagyvízi meder területén a vízgazdálkodási (meder karbantartási) feladatok elvégzését. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

A vízgazdálkodási feladatok között kiemelt feladat a vízkárelhárítás, amelynek felügyeletét a vízügyi 

igazgatóságok látják el. Somogy megye területén a vízkárelhárítást szolgáló feladatok három vízügyi igazgatóság 

hatáskörébe tartoznak. A megye területének döntő hányada a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, észak-keleti 

széle a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, nyugati széle a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság működési 

területéhez tartozik.  

Olvadás után, nagy záporok hatására árhullámok alakulnak ki, amelyeknek mederben tartása árvízi védekezést 

igényel. Somogy megyében árvízi veszélyeztetést okozó - nagyvízi meder övezetéhez tartozó - vízfolyás, a Dél-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság hatáskörébe tartozó, a megyét délen határoló, országhatáron haladó Dráva folyó. 

A Dráva mederben tartását az elsőrendű védvonal biztosítja. A védvonal mentett oldalán árvízi veszélyeztetéssel 

nem kell számolni. Az épített környezet árhullámoktól való védelme a vizek mederben tartásával, megfelelő 

védekezéssel, mederkarbantartással biztosítható. A védekezéshez és a vizek mederkarbantartásához szükséges 
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helyet a településrendezési eszközökben, parti sáv kijelölésével kell biztosítani. Az árvízi védekezéshez szükséges 

mentett oldali sávokat, a védművek lábától 10 m-es sávot, szabadon kell hagyni.  

3.6.2 Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A rendszeresen belvízjárta terület övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 38. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: kiemelt térség esetében a területrendezésért felelős 

miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe a 

síkvidéki vagy enyhe lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb részei tartoznak, ahol a helyi 

csapadék egy része átmeneti vízfelesleg formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal összegyűlik. 

A rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó MvM rendelet szerinti előírás  

9.§ (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 

ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési 

eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

 

A rendszeresen belvízjárta terület övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/10. melléklet. 

A rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A belvízzel veszélyeztetett területeket, vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, 

katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe  

javasolt sorolni, az érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve. 

a) A belvízkárok elleni védekezésben fokozottan ki kell használni az adott terület adottságaihoz igazodó 

területhasználatban rejlő lehetőségeket.  

b) A bel- és külterületi vízrendezést komplexen javasolt kezelni. 

c) A mély fekvésű, belvíz által veszélyeztetett területeket fokozatosan javasolt kivonni a szántóföldi 

művelésből és más célokra hasznosítani (pl. erdősítés). A művelési ág váltást komplex kategóriaként 

indokolt kezelni, ahol figyelembe kell venni a domborzati, talajtani, vízgazdálkodási, illetve 

mezőgazdasági, természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat egyaránt. 

d) A belvízzel veszélyeztetett és mély fekvésű, rossz termőképességű területek vízrendszerét és használatát 

célszerű az adottságokhoz igazodva állandó vagy időszakos vízfelületként, vízvisszatartási területként, 

halastóként, vizes élőhelyként, gyep, nád, erdő művelési ágban hasznosítani, illetve ártéri tájgazdálkodás 

célterületeként tervezni. 
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e) A vízkár-elhárítási (belvízvédelmi) tevékenység szervezett és koordinált végzéséhez meg kell teremteni az 

állami, a társulati és az önkormányzati művek szabályozott üzemeltetésének szinkronját. 

f) Az ökológiai célú vízforgalom és az öntözővíz szétosztása érdekében a belvízi főművek kihasználását 

fokozni kívánatos (kettős hasznosítás). 

g) A belvíztározók többcélú használatát javasolt összehangolni a vízügyi, természet- és környezetvédelmi 

érdekekkel, valamint biztosítani kell a feltöltés és leürítés feltételeit. 

B) A rendszeresen belvízjárta terület övezetére vonatkozó javaslat megalapozó műleírása  

Az övezet kijelölésének célja  

Az övezet kijelölésének célja a belvíz okozta kockázatok és károk mérséklése, amelyhez a területrendezési 

szabályozás a beépítésre szánt területek kijelölésének korlátozásával járul hozzá. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

A 282/2009. (XII.11.) kormányrendelet szerint az övezet hivatalos adatszolgáltatója a területi vízügyi igazgatóság.  

A vízügyi ágazat adatszolgáltatásában belvízi öblözetek, valamint belvízvédelmi szakaszok szerepelnek.   

A belvizes, vízállásos terület olyan lefolyástalan területen alakul ki, ahol a topográfiai adottságok, síkföldrajzi 

környezet mellett a víz a felszínen nem tud elfolyni és a magasabb talajvízállásnál a víz természetes elszivárgására 

sincs lehetőség. Belvíz akkor keletkezik, amikor a talaj felső rétegében, kedvezőtlen meteorológiai és vízjárási 

tényezők hatására a csapadéktevékenységből, a talaj szabad pórusai vízzel telítődnek és a talajvíz kilép a felszínre.  

A vízügyi igazgatóságok által jelölt belvíz öblözetek többnyire összhangban vannak a Pálfai féle 

veszélyeztetettségi térképpel és annak segítségével a veszélyeztetés mértékére lehet következtetni. 

A megye területe belvízzel lényegében nem veszélyeztetett. Kis területek érintettek a Dráva mentén Potony, 

Lakócsa, Tótújfalu és Szentborbás településeken, valamint a Kis-Balatonnál Szőkedencsen. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

Az övezetre vonatkozó szabály nem változott. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

Az ajánlásokban az építési korlátozások mellett, a rendszeres belvizekhez igazodó földhasználat kialakítására 

vonatkozó előírások szerepelnek.  

Belvíz a megye síkvidéki jellegű területén fordul elő, ahol a terület topográfiai adottságaiból és geológiai 

adottságaiból eredően lefolyástalan területek alakulnak ki.  

A mélyfekvésű, tartósan vízállásos belvizes területről a vizek teljes mértékű elvezetésének megoldása nem 

csupán gazdasági kérdés, mivel a vízelvezetés megoldása esetén, a vízhiány kompenzálhatósága is elveszhet. A 

túlzott vízelvezetés további következményeként a talajvíz szintje is mélyebbre kerül, mellyel a magasabban fekvő 

területek termékenysége is veszélybe kerül. A belvízelvezetés műszaki megoldásánál tehát sokkal racionálisabb 
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és költséghatékonyabb a tájhasználat megváltoztatása. Azokon a területeken, ahol inkább a mezőgazdasági 

termelés a jellemző, ott a vízvisszatartás prioritásának megfelelő területhasználat: komplex, a vízgazdálkodást, a 

természet- és környezetvédelmet, valamint a jövedelemtermelést egységnek tekintő tájgazdálkodás indokolt. A 

természeti értékei miatt védett területeken és környezetükben elsősorban a védelmi célú terület-felhasználás 

kerülhet előtérbe, így integrálva ezeket a területeket a meglévő ökológiai hálózat elemeibe. 

3.6.3 Földtani veszélyforrás terület övezete 

A földtani veszélyforrás terület övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 13. Földtani veszélyforrás terület övezete: kiemelt térségi területrendezési terv esetében a 

területrendezésért felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított 

övezet, amelybe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépítésük folytán a lejtős tömegmozgások és egyéb 

kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoznak. 

A földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozó MvM rendelet szerinti előírás  

11.§ (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület kiterjedését a 

településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az 1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 

bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 

hozzájárulásával kell meghatározni. 

 

A földtani veszélyforrás terület övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/11. melléklet. 

A földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) Az érintett települések esetében a megyei földtani veszélyforrás övezetét a településrendezési 

eszközökben a 314/2012. (XI.8.) korm.rend. szerinti  „olyan terület határa/területe ahol a természeti 

csapások elleni védelemről gondoskodni kell” övezetbe javasolt lehatárolni. A megyei övezetben jelzett 

érintett településeken a Baranya Megyei Kormányhivatal bányászatért felelős osztályának előzetes 

adatszolgáltatása alapján kell a tényleges területeket lehatárolni. A szolgáltatott adatok a 

kormányrendelet alapján az alábbiakra terjedjenek ki: 

 alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

 csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

 földrengés veszélyeztetett területei 
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b) A gravitációs tömegmozgásokkal érintett területek pontos lehatárolását és részletező értékelését 

mérnökgeológiai szakági munkarész is biztosíthatja, amely a szerkezeti és szabályozási tervekhez, 

továbbá a Helyi Építési Szabályzatokhoz készül megalapozó anyagként. 

c) Az övezetbe tartozó települések igazgatási területén építési tilalmat vagy épített környezethez 

kapcsolódó bármilyen mértékű tiltást, korlátozást földtani veszélyforrásokra hivatkozva csak akkor 

javasolt érvényesíteni a helyi építési szabályzatban, ha megtörtént a részletes mérnökgeológiai és 

geotechnikai terepi felvételezés és annak eredményeként aktív mozgás, vagy a jelenlegi 

területhasználat során ok-okozati kapcsolattal kiváltásra kerülő mozgásra való hajlam fokozódásának 

megállapítása történt.  

d) A földtani veszélyforrások övezetén belül közvetlenül érintett (igazoltan aktív), vagy csak mozgásra 

alkalmas (közvetetten érintett) helyszíneket el kell különíteni egymástól a településrendezésben. 

e) Az övezeten belül a helyi építési szabályzatban javasolt előírni sajátos feltételeket (pld.: védősáv 

kialakítása, telekméret növelése, beépítés mértékének csökkentése, felszíni vízrendezések, művelési 

ágak váltása stb.).  

f) A jelenlegitől eltérő területhasználat csak abban az esetben javasolt, ha a tervezett és a meglévő épített 

környezet jelenlegi stabilitása és jövőbeni tartós fennmaradása (pld.. szabályozási elemekkel, műszaki 

védelemmel stb.) biztosított. 

g) Az övezet területén szükséges gondoskodni a meglévő fás növények védelméről és fenntartásáról, 

továbbá talajvédő fásítások létesítéséről. 

h) Az építési tevékenység előtt a  potenciálisan veszélyeztetett területeken a földtani veszélyt kiváltó 

tényezők és a tervezett beruházás kapcsolatát javasolt vizsgálni. Ennek függvényében szükséges 

további szakvélemény bekérése és a létesítmények földmozgást kiváltó tényezők figyelembevételével 

tervezése. 

i) A geológiai szakvélemény alapján a felszín növényborítottságának megőrzését, esetenként növelését, 

továbbá a csúszásveszély fokozódásával járó beavatkozások korlátozását javasolt feltételként előírni. 

A földtani veszélyforrás terület övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

A lehatárolás célja, hogy a földtani kockázatok ismeretében a területek rendezése,  beépítése szabályozhatóvá 

váljék a településrendezési eszközökben az élet, és vagyonvédelem érdekében. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

Az övezet fogalom meghatározása a 2003. évi  XXVI.örvényhez képest kis részben módosult. Az új 

meghatározásból kimaradt „emberi tevékenység hatására jelentkező vagy felerősödő kedvezőtlen földtani 

folyamatokkal és vízjárással összefüggő földtani veszélyek” elnevezés, mert ezeket részben tartalmazzák a „ lejtős 

tömegmozgások és egyéb kedvezőtlen mérnökgeológiai adottságok által érintett területek”. A 2008. évi OTrT, 

ami alapján a hatályos megyei terv készült, még tartalmazta a „magas természetes háttérsugárzás”-t, mint 

kockázatot is. 
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Az övezet lehatárolása és annak változása 

A Somogy megyei területrendezési tervhez előzetes adatszolgáltatásként a Baranya Megyei Kormányhivatal 

(BMKH) Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya a 282/2009. (XII. 11.) kormányrendelet értelmében szolgáltatta 

a földtani veszélyforrás-terület övezetéhez az alábbi adatokat: 

 1990-ig az Országos Felszínmozgás Kataszter alapján az omlás, suvadás, kúszás, rogyás által érinett 

települések listáját 

 1992-től az Országos Felszínmozgás Kataszterben nem szereplő omlás, sárfolyás, táblás kiszakadás, 

szőnyegcsúszás, kúszás által érintett települések listáját 

 2000. március 31-ig történt nem értékelt és  helyszínen nem vizsgált földomlás, földcsuszamlás, 

sárfolyás, talajsüllyedés, folyópari alámosás által érintett települések listáját 

 2013-tól az Országos Felszínmozgás Kataszterben nem szereplő eróziós árokrendszer, csúszás, omlás, 

kúszás, tömörödés, zökkenés által érintett települések listáját. 

Ezek a már bekövetkezett földtani káresemények 64 települést érintenek a megyében a BKÜ területét is 

beleszámítva. Az időszakokra bontott bekövetkezett események gyűjtése, értékelése nem azonos elvek alapján 

történt korábban. Így a korábbi Somogy megyei és balatoni területrendezési tervek egymáshoz viszonyítottan 

jelentős mértékben eltérő tartalommal vizsgálták és értékelték a földtani veszélyforrásokat. A megye teljes 

igazgatási területére készült két korábbi területrendezési terv sajátos övezetének indoklása sem egységes a 

gravitációs tömegmozgásokra (régebbi meghatározás szerinti csúszásveszélyre) vonatkozóan.  

A bekövetkezetett káresemény alapján  szolgáltatott település lista mellett a BMKH átadta a a javasolt övezeti 

lehatárolást térképen is, amely a 2004. évi Somogy megyei TrT csúszásveszélyes  területek által érintett 

települések és a gravitációs tömegmozgásokkal érintett települések körét jeleníti meg nemcsak a bekövetkezett 

káresemények, hanem a prognosztizálható  területek alapján is. A prognosztizálható területek a földmozgásokkal 

ténylegesen érintett települések körül jelennek meg.  

A megyei területrendezési terv a földtani veszélyekkel érintett településeket ábrázolja a földtani veszélyforrás 

területe nevű övezetben. Az övezetbe a már bekövetkezett és ezek környezetében jósolt földmozgásokkal 

érintett települések tartoznak. A BMKH adatszolgáltatása alapján Somogy megyében 64 település érintett már 

bekövetkezett káresemény alapján, amelyek közül a BKÜ területén kívül 40 település található.  

A térképes adatszolgáltatás alapján a BKÜ-n kívül 97 település érintett (bekövetkezett és prognosztizált) 

gravitációs tömegmozgásokkal. Egyes településeken ugyan volt detektált földmozgás, viszont a szolgáltatott 

térképen nem szerepelnek. Javasolt e települések övezetbe való besorolása, így tehát az övezet 104 települést 

tartalmaz.  

A 2011. évi Somogy megyei Területrendezési terv 102 település érintettségét jelölte meg az övezetben.  
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23. ábra. Földtani veszélyforrás terület övezetének változása a megyei területrendezési tervben 

A gravitációs mozgás típusok közül Somogy megyében a csúszás, szőnyeg, szeletes, táblás csúszás, 

földcsuszamlás, kúszás, suvadás, sárfolyás, omlás, szakadás, rogyás, part alámosás, eróziós árok,  zökkenés, 

tömörödés, talajsüllyedés fordul elő. A csúszások, csuszamlások a Balaton partján és a Zselicben fordulnak elő 

leginkább. A földomlások szintén a Balaton déli partján, a Zselicben és Külső-Somogyban jellemzőek, 54 

településen detektáltak. A süllyedés, sárfolyás, tömörödés és zökkenés viszonylag ritkán fordul elő.  A csúszások, 

omlások beépített területeket, utakat, vasutat rongálnak meg, vagy veszélyeztetnek. Jellemzők az útroppanások, 

légvezetéki oszlopok dőlése, szőlők területén szakadási vonalak, építményeken repedések. A már bekövetkezett 

káresemények helyén a terület sok helyen instabil, folyamatosan mozgásban van, illetve utómozgások várhatóak, 

a védelem (partfal, cölöpözés) ellenére is. A talaj és az omladék átázása jelentős probléma, a csapadékvíz-

elvezetéssel kezelhető lenne sok esetben.  Új antropogén hatások pl. építés, földútbevágódások előidézhetik 

vagy fokozhatják a mozgásokat. A közlekedési úton az út tengelyében a közművek környezetében szakadási vonal 

keletkezhet. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

A 2018. évi CXXXIX. törvény felhatalmazása alapján elfogadott miniszteri rendeletben (MvM) az övezeti 

szabályozás kis mértékben változott a 2008. évi és a 2013. évi OTrT -hez képest. A Trtv. e szabállyal egészült ki: 

„A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
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hozzájárulásával kell meghatározni”. 

Az új szabály további joggal és kötelezettséggel hatalmazza fel a bányafelügyeleletet, amely alapján a 

veszélyeztetett területek biztonságos beépítése megvalósul. 

A településrendezési eszközben való tényleges lehatárolás kívánalma és a beépítésre szánt terület kijelölésének 

bányafelügyelet általi korlátozása megmaradt szabályként, amely biztosítja a veszélyeztetett területek ismeretét 

és védelmét. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

Az ajánlások a településendezési eszközökben való övezeti tartalomra és ábrázolásmódra, valamint  egyéb a 

földtani kockázat csökkentésére vonatkozó előírások megtételére (pl. fásítás, csapadékvízelvezetés) 

vonatkoznak. 

3.7 Az ásványi nyersanyagvagyon védelemhez kapcsolódó övezet 

3.7.1 Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 2. Ásványi nyersanyagvagyon övezete: kiemelt térség esetében a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben megállapított övezet, amelyben a megállapított 

bányatelekkel lefedett, valamint bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos tulajdonát képező, az állami 

ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon nyilvántartás szerint nyilvántartott ásványi 

nyersanyagvagyon területei találhatók. 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetére vonatkozó MvM rendelet szerinti előírás  

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 

egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 

lehetetleníti el. 

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezet térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/9. melléklet. 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetére vonatkozó szabálynak megfelelően a településrendezési 

eszközben az ásványi nyersanyagvagyon övezetének tényleges lehatárolásához a 282/2009 (XII.11.) 

korm. rendelet szerinti bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal nyújtja a 
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megállapított bányatelkeket és a megkutatott területeket annak érdekében, hogy a 314/2012 (XI.8.) 

korm.rend szerint a településszerkezeti tervlapon és szabályozási tervlapon jelölendő bányatelek határa 

és az ásványi nyersanyag tekintetében megkutatott terület határa jelölhető legyen.  

b) A bányatelkeket és a megkutatott területeket a településrendezési eszköz szabályozási tervében 

területfelhasználási egységként minden esetben javasolt beépítésre nem szánt területbe sorolni, és a 

területen nem bányászati célú építmény elhelyezését korlátozni, amiatt, hogy az ásványi nyersanyag 

vagyon távlati kitermelése ne lehetetlenüljön el. 

c) A 2018. évi CXXXIX. törvény felhatalmazása alapján az 1993 évi. XLVIII. törvény 26/A §. szerint a 

települési önkormányzat véleményét  ki kell kérni a bányatelek megállapításnál. Az önkormányzatnak 

minden esetben célszerű írásban állást foglalni a bányatelek megállapítás egyetértéséről vagy 

elutasításáról és ezt követően dönteni a településrendezési eszközben jelölendő területfelhasználási 

egységről és annak kiterjedéséről a megyei területrendezési terv és a bányafelügyeleti adatszolgáltatás 

alapján. 

d) A közös érdek biztosítására javasolt településrendezési szerződést kötnie a települési önkormányzatnak 

a bányavállalkozóval. 

e) Az érvényes bányatelkeken a bányászati szempontól igénybe venni tervezett területet a 

településrendezési eszközökben célszerű a Műszaki üzemi terv (MÜT) készítésével egyidejűleg a 

nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre 

szánt vagy beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolni, amennyiben a település 

támogatja a bányászati tevékenységet.  

f) Az övezetbe tartozó területeken bányatelek csak abban az esetben állapítható meg, ha azt más övezeti 

szabályozás nem tiltja.  

g) Az ásványi nyersanyag vagyon terület övezetének kijelölése során figyelembe kell venni, hogy külszíni 

művelésű bányatelek csak magterületen, ökológiai folyosón és világörökségi területen kívül jelölhető ki. 

h) A területek újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot javasolt készíteni és felmérni, 

hogy a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes élőhelyek. 

i) Olyan felhagyott bányaudvar, bányagödör, meddőhányó, amelyen természetes élőhely kialakult, vagy 

védett élőlények populációi telepedtek meg, csak a természetvédelmi hatóság egyetértésével és a védett 

természeti értékek háborítása nélkül rekultiválható. 

j) A magterületen, ökológiai folyosóon lévő roncsolt területek esetében az újrahasznosítás során az 

ökológia, a táj- és természetvédelem prioritását kell biztosítani. 

k) Ha a védett természeti értékek lehetővé teszik, akkor a magterületeken, tájképvédelmi övezetben a táj- 

és természetvédelem mellett az ökoturisztikai hasznosítás, a szabadtéri sportolás, erdősítés lehet az 

újrahasznosítás célja. 

l) Ha a területen védett természeti értékek nem találhatók, akkor az újrahasznosítás célja erdősítés, 

turisztikai célú hasznosítás, sportolási célú hasznosítás, bemutatási és ismeretterjesztési célú hasznosítás 

egyaránt lehet.  
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m) A bányatavak rendezése során a többcélú hasznosítás (természetvédelem-ökológia, turizmus, horgászat, 

vízisportok) térségi szintű összehangolt feltételeinek biztosítására kell törekedni. 

Ásványi nyersanyagvagyon övezetére vonatkozó szakégi tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

A lehatárolás célja, hogy a magyar állam kizárólagos tulajdonába tartozó ásványvagyon biztonsággal 

kitermelhetővé váljon. 

Az övezet fogalommeghatározásának változása 

Az országos, megyei és kiemelt térségi területrendezési tervekben az ásványi nyersanyagvagyon előfordulását 

ábrázolja az ásványi nyersanyagvagyon elnevezésű övezet. A tervben a megállapított bányatelkek és megkutatott 

területek által érintett településeket kell ábrázolni. Az övezet meghatározása a 2008. évi OTrT-hez  viszonyítva 

lényegileg nem változott. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

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 

nyersanyagvagyon-terület övezetéhez a megkutatott területeket, a maradó ásványvagyonnal rendelkező bezárt 

bányák területeit és az érvényes bányatelkeket. 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).  

A BMKH adatszolgáltatása alapján teljes Somogy megyében 85 település érintett megkutatott területtel, 28 

település érintett bezárt bányával, ahol még ásványvagyon maradt vissza és 16 település érintett érvényes 

bányatelekkel. A BKÜ területén kívül 58 település kerül be a megyei terv ásványi nyersanyagvagyon övezetébe.  
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24. ábra. Ásványi nyersanyagvagyon övezetének változása a megyei területrendezési tervben 

A 2012. évi Somogy megyei Területrendezési terv 37 települést tartalmazott az övezetben, 4 település kikerült 

és 25 település került be újonnan az övezetbe új bányanyitás vagy új megkutatott terület révén. 

A bányatelkek többsége szénhidrogén és építőipari kavics, homok, agyag és tőzeg nyersanyagokat tartalmaz. 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, a szénhidrogén bányák fúrólyukas kitermelésűek. A bányatelkek 84%-án  működnek bányák, azaz 

érvényes műszaki üzemi tervvel (MÜT) rendelkeznek. Tájrendezés alatt több kisebb kavicsbánya-tó áll a Dráva 

mentén. Új bányát terveznek nyitni Barcs térségében és Buzsákon kőolaj lelőhelyre alapozva. A megyét érintő 

bányatelkek összterülete 392 km2, ebből a külfejtéses bányák csak 10 km2 foglalnak el. A fúrólyukas 

bányatelkeket az övezet nem tartalmazza és a térszerkezeti terven sem kerülnek jelölésre a sajátos térségben. 

A térszerkezeti tervlapon sajátos 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. Az 1993 .évi XLVIII. törvény 39. §. 

szerint a területrendezési tervek, illetőleg a településrendezési eszközök kidolgozásánál - a bányafelügyelet 

megkeresésével - figyelembe kell venni a nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont tartalmazó területeket. A 
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bányafelügyelet javaslatára a megállapított bányatelek területén a helyi építési szabályzatban 

területfelhasználási, illetőleg építési korlátozásokat lehet életbe léptetni.” Ugyanakkor a bányászati törvény is 

utal a területrendezési törvények kötelező alkalmazására. 

Az övezet szabályozása és a szabályozás változása 

A 2018. évi CXXXIX. törvény felhatalmazása alapján elfogadott miniszteri rendeletben (MvM rendelet) az ásványi 

nyersanyagvagyon övezeti szabályozása nem változott a 2013. évi és a 2008. évi OTrT-hez képest.  

Az új törvényben az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 

elhelyezése c. részben is megjelenik a bányatelekre vonakozó előírás a 2013- évi OTrT-hez képest módosítva: 

18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni csak a településfejlesztési 

és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervvel összhangban lehet. Az 

összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben 

nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy 

beépítésre nem szánt terület területfelhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel érinteni tervezett 

ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a 

településrendezési eszközök készítésének vagy módosításának szándékáról. 

(2) A kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha a bányászati tevékenységgel igénybe venni 

tervezett területet a településrendezési eszköz nyersanyag-kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás 

céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési területfelhasználási 

egységbe sorolta. 

A szabály módosítására azért volt szükség, hogy a település a bányatelek fektetés és bányanyitás eljárásban 

ügyfélként résztvehessen és a településrendezési eszközökben a bányászati területek lehatárolása is 

egyértelművé váljon.  

Az új törvény 97.§ módosító rendelkezése szerint a 1993 .évi XLVIII. törvény 26/A.§ (3a) bekezdésébe bekerült, 

hogy „A külfejtéses művelésű bányatelket akkor lehet megállapítani vagy horizontálisan bővíteni, ha a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvény bányatelek-megállapításra 

vonatkozó előírásai teljesülnek.”  

Ezzel a szabályozással a korábbi megyei tervi ajánlások nagy része feleslegessé válik, csak pontosításra van 

szükség. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

Az ajánlások egy része az új törvényi, nem övezeti bányászati szabályok értelmezéséval kapcsolatos, illetve  a 

bezárt bányák rekultivációjára, tájrendezésére és újrahasznosítására irányulnak. 
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3.8 A honvédelemhez kapcsolódó övezet 

3.8.1 Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetének Trtv. szerinti fogalommeghatározása 

4.§ 17. Honvédelmi és katonai célú terület övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi képességeit alapvetően 

meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelességek 

teljesítéséhez és a Magyar Honvédség alapfeladatainak rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű ellátásához 

szükséges építmények elhelyezésére vagy katonai tevékenységek végzésére szolgáló területek találhatók. 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetére vonatkozó Trtv. előírás 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési eszközökben 

a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével - minden területfelhasználási kategóriában - beépítésre szánt 

vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni, ha az adott terület az erdők övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt területfelhasználási egység kijelölésének módosítása csak a honvédelemért 

felelős miniszter hozzájárulásával lehetséges 

 

Honvédelmi és katonai célú terület övezetének térképi lehatárolása  

Somogy megye Övezeti Terv, 3/8. melléklet. 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) Felhagyott katonai objektumok környezetkímélő rehabilitációját ajánlott minél előbb elvégezni. 

b) A honvédségi területek környezetében a vonatkozó ágazati előírásoknak megfelelően a települések 

szabályozási tervében védőövezetet, ezen belül területhasználati korlátozásokat szükséges 

meghatározni egyrészt a honvédelmi érdekekre tekintettel, másrészt a környező nem katonai 

területeken folytatott tevékenységek és területhasználatok biztonsága érdekében. 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 
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Az övezet kijelölésének célja 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetének lehatárolását az ország védelmi képességét meghatározó, a 

NATO tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges 

objektumok, és területek fenntartása indokolja.  

Az övezet megnevezésének és fogalommeghatározásának változása 

A hatályos megyei területrendezési tervben az – országos jelentőségű – kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi 

terület övezet és a – térségi jelentőségű – honvédelmi terület szerepel, azonban az OTrT felülvizsgálata a két 

övezetet egyesítette honvédelmi és katonai célú terület övezete elnevezéssel. 

Az övezet lehatárolása és annak változása 

Az övezet területi lehatárolása a megyei területrendezési terv készítése során 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 állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről 

és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően a Honvédelmi 

Minisztérium (HM) előzetes adatszolgáltatása alapján történt. 

 

25. ábra. Honvédelmi és katonai célú terület övezetének változása a megyei területrendezési tervben 
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A hatályos megyei területrendezési terv Kaposvárt tartalmazza a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület 

övezetében, és Jutát a honvédelmi terület övezetében, azonban az OTrT felülvizsgálata során a sántosi lőtér és a 

kaszói honvédelmi erdőgazdaság révén érintett településcsoport is az egyesített övezet részét képezi. 

Az övezet szabályozásának változása 

A hatályos megyei területrendezési tervben található szabályozás – miszerint a honvédelemmel kapcsolatos 

területeket a településrendezési tervekben kell tényleges kiterjedésüknek megfelelően lehatárolni, illetve az így 

az övezetbe sorolt területeken csak honvédelmi terület területfelhasználás jelölhető ki – lényegében nem 

változtatta meg az OTrT felülvizsgálata. A szabályozás módosítása a honvédelmi erdőterületek korábban nem 

kellően pontos településrendezési kezelését rendezi. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

Az ajánlások egyrészt a korábbi honvédelmi objektumok – mint barnamezős területek – mielőbbi hasznosítását, 

másrészt a honvédelmi területek környezete felől és felé tartó hatásoktól való védelmet szolgálják. 
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4. RENDELETTEL ELFOGADÁSRA KERÜLŐ EGYEDI MEGYEI ÖVEZETEK 

4.1 Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület 

övezete 

A napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület övezetére vonatkozó, megyei 

önkormányzati rendeletbe kerülő előírások 

Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület övezete: Egyedileg meghatározott megyei 

területrendezési övezet, amelybe azok az értékes és be nem épített területek tartoznak, ahol naperőmű park 

kijelölését kerülni kell. 

1) A háztartási méretű kiserőművek kivételével naperőmű nem létesíthető az övezet területén. 

2) Az (1) pont szerinti szabályt akkor nem kell alkalmazni - az illetékes hatóságok egyetértésével - ha az 

aránytalanul nagy terhet jelentene a beruházás megvalósítása során. 

3) Az ökológiai hálózat pufferterületein naperőmű elhelyezéséhez a természetvédelmi hatóság hozzájárulása 

szükséges. 

4) Az övezetet a településrendezési eszközökben a definícióban felsorolt övezetek figyelembe vételével  kell 

lehatárolni. 

 

Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület övezete térképi lehatárolása 

Somogy megye Övezeti Terv, 3/12. melléklet. 

A napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület övezetére vonatkozó, megyei 

önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A településrendezési tervben napenergia hasznosítás szempontjából érintett terület számára  különleges  

megújuló  energiaforrások  hasznosításának  céljára  szolgáló  övezetet javasolt kijelölni. 

b) Naperőmű telepítéshezz új beépítésre szánt terület kijelölés nem javasolt.  

c) Elkerülhetetlen környezeti hatást okozó táji  beavatkozás esetén tájrendezési és környezetalakítási tervet 

szükséges kidolgozni. 
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d) A naperőmű park telepítési helyét lehetőség szerint az alulhasznosított, barnamezős, roncsolt területekre 

javasolt tervezni. 

 

A napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület övezet szakági tervjavaslat megalapozó 

műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

Az övezet kijelölésének célja a naperőmű parkok kijelölésének, területi elhelyezésének orientálása, az értékes be 

nem épített területek védelme.  

Az övezet fogalommeghatározásának indoklása 

A területi elhelyezés fontos szempontja hogy elkerülje azokat a területeket, amelyek természeti, kulturális és a 

természeti erőforrás védelmi szempontból értékesek, illetve a kockázat megelőzést szolgálják. 

Az övezet lehatárolásának indoklása 

Az övezet lehatárolásánál az alábbi megyei övezetek kerültek kizárásra: 

 ökológiai hálózat magterület övezete,  

 ökológiai folyosó övezete, 

 kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete, 

 erdők övezete (meglévő, Országos Erdőállomány Adattári Erdő), 

 világörökségi és világörökségi várományos területek tényleges területe, valamint  a  

 nagyvízi meder terület övezete  

A konkrét telepítési helyet a településszerkezeti tervben kell kijelölni. 

Somogy megyében napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület övezet területe 325319 

hektár. A napenergia hasznosítás szempontjából vizsgálat alá vonható terület nagysága (az előbbi területnagyság 

inverze) 281181 hektár, a megye területének hozzávetőlegesen 46%- a. 
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26. ábra. Napenergia hasznosítás szempontjából korlátozással érintett terület övezet a megyei területrendezési tervben 

Az övezet szabályozásának indoklása 

Somogy megye területén általánosan 1980-2040 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelyet 

célszerű igénybe venni. A napenergia hasznosítása egyrészt helyi jelentőségű, hasznosítják magáningatlanoknál, 

illetve önkormányzati ingatlanoknál egyaránt, ahol az ad-vesz rendszerrel a fenntartási költségeiket 

csökkenthetik. Másrészt napenergia hasznosítással a közcélú energiatermelés is egyre több településen kerül 

előtérbe. Az elhelyezés területhasználati szempontú megfogalmazása jelenleg hiányzik a jogszabályokban. A 

megyei terv a védelmi típusú övezetek kizárásával kívánja szabályozni a naperőmű parkok elhelyezését. Közcélú 

energiatermelésre történő naperőmű-park létesítési szándék több településen felmerült, néhány településen 

már megvalósítása is megtörtént és jelenleg tervezési, engedélyezési fázisban is több naperőmű-parkról van 

információ. Köztük a legnagyobb teljesítményű naperőmű-parkot Kaposváron tervezik megvalósítani, ahol 100 

MW termelésre alkalmas naperőmű-panelek elhelyezése várható.  

A nagyobb teljesítményű naperőmű parkok közhálózati csatlakozási lehetősége 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 a 132 kV-os főelosztó hálózaton történik, ezzel tágabb térséget is érint, így a hatályos 
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területrendezési tervekbe való illesztése is szükséges. 5-50 MW kapacitásig a megyei, illetve kiemelt térségi 

területrendezési tervekbe, ezt meghaladóan, 50 MW felett az országos területrendezési tervbe való beillesztést 

is meg kell oldani.  

Az az aggály, hogy az ország villamosenergia rendszere, hogy tudja fogadni az ezekkel a beruházásokkal időjárás 

függvényében termelt, a fogyasztás-termelés egyensúlyához nem illeszkedő energiát, azt az energetikai  

iparágnak kell szabályozni a területrendezéstől függetlenül.  

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

A településrendezési tervben való kijelölésre vonatkozó útmutatást tartalmaznak az ajánlások. 

4.2. Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezete 

Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezetéhez kapcsolódó, megyei önkormányzati rendeletbe kerülő 

előírások 

Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete: Egyedi megyei övezet, amelybe  a talaj és domborzati viszonyok 

okozta jelentős talajpusztulással jellemezhető területek tartoznak.  

 

Az övezetbe tartozó települések veszélyeztetett területein olyan területfelhasználást kell elõírni a települések 

településszerkezeti tervében és a helyi építési szabályzatban, amely a vízerózió mértékét csökkenti. 

Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezete térképi lehatárolása 

Somogy megye Övezeti Terv, 3/13. melléklet. 

Vízerózióval veszélyeztetett terület övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő 

ajánlások 

a) Új beépítés csak akkor javasolt, ha a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal továbbvezethető a 

befogadóig. 

b) A vízerózióval érintett területeken lévő erdőket csak erdőterület területfelhasználási egységbe javasolt 

besorolni a településrendezési tervekben. 

c) Az övezetben  elhelyezkedő szántóföldek, ültetvények esetén célszerű a talaj teljes felszínének állandó 

növényborítottságát lehetővé tevő területfelhasználás meghatározása, esetleg művelési ági átsorolásra (pl. 

legelő, gyep, erdő).  Az erózió mértékét a földhasznosítás tudatos megválasztásával, meliorációs 

talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, 

vízelvezetők, sáncok kialakításával, a leginkább veszélyeztetett területek – kivéve a borszőlő termőhelyi 

kataszteri területek – erdősítésével vagy a telek legalább 80%-os növényzetborításával kell csökkenteni; 

d) A lefolyó csapadékvizeket természetes felszíni víz medrébe javasolt vezetni. Amennyiben ennek befogadása 

korlátozott, akkor tároló vagy tározó műtárgyban javasolt gyűjteni és késleltetve, fékezetten a közterületi 
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felszíni vízelvezető rendszerbe vezetni. Az élővízbe vagy zárt tározóba vezetett vizek számára ülepítőteret 

kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán tartásáról az érintett terület tulajdonosa gondoskodik;  

e) A meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, felújításukról szükség esetén gondoskodni kell. 

f) A vízerózió által érintett területeken lévő földutak, vízelvezető árkok rendszeres évenkénti karbantartására 

kell ösztönözni a települési önkormányzatokat, érintett földtulajdonosokat, gazdálkodókat. 

Vízerózióval veszélyeztetett terület övezet zsakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

Az övezet célja, hogy a veszélyeztetett területeken olyan területhasználat kerüljön kialakításra, amely által a valós 

erózióveszély csökkenthető. 

Az övezet fogalommeghatározásának indoklása 

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 leginkább kitett területek az erdővel kevésbé borított 

dombsági területek, ahol  a lejtő hajlásszöge a 9%-ot meghaladja és a kevésbé állékony talaj a vizsonylag hosszú 

lejtőn megcsúszik. 

Az egyedi övezet megnevezése eltér a BKÜ-ben lévő vízeróziónak kitett terület elnevezésétől, mivel a lehatárolás 

módszertana eltér attól. 

Az övezet lehatárolás indoklása 

A vízeróziónak kitett terület övezete a 2013-as OTrT módosítás során kikerült a területrendezés rendszeréből.  A 

korábbi, 2008-as OTrT övezetbe az 5%-nál nagyobb lejtésű és a vízerózió káros hatásával szemben kevésbé 

ellenálló talajtulajdonságokkal jellemezhető területek tartoztak. A Trtv. BKÜ-re vonatkozó része jelenleg is 

tartalmazza.  

A hatályos megyei terv kijelölte a vízeróziónak kitett terület által érintett településeket. A jelenlegi  tervmódosítás 

a területet valós kiterjedésének megfelelően ábrázolja. A potenciális eróziós veszélyeztetettség lehatárolásához 

a Szent István Egyetem talajeróziós térképe szolgáltatta az alapot a talaj- és lejtőtényezőket alapul véve, a 

feltételezett csapadék- és növényborítottsági tényezőt figyelmen kívül hagyva. A kutatás az erózió 

veszélyeztetettséget az egységnyi területre számított évi átlagos talajveszteséggel (t/ha/év) jellemzi 5 

kategóriában: 

1. nincs erózió (0-1 t/ha/év) és nincs erózióveszély (1-2 t/ha/év) 

2. gyenge erózióveszély (2-5 t/ha/év), 

3. közepes erózióveszély (5-8 t/ha/év), 

4. erős erózióveszély (8-11 t/ha/év), 

5. igen erős erózióveszély (11< t/ha/év) 

A megyei terv a közepes, erős és igen erős erózióveszélyt ábrázolja. Az  előírások a lehatárolt területre 

vonatkoznak. 
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A vízerózió elsősorban ott okoz jelentős károkat, ahol a lejtőviszonyok meredekebbek, a talaj vízgazdálkodása, 

szerkezete kevésbé ellenálló és a növényborítottság sem állandó. A legnagyobb veszélyt az 5-10%-nál nagyobb 

lejtésű területek jelentik, amely Somogy megye terepadottságai következtében a megye Külső-Somogy 

völgyekkel szabdalt dombsági térszínein, Csurgó – Zákány – Iharos vidékén, a Marcali-dombság, Zselic területén 

és Kaposvártól északra az intenzív mezőgazdasági művelésű dombvidéken találhatók.  Az övezet 170 települést 

érint, 51537 hektáron. 

 

27. ábra. Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi övezetének változása a megyei területrendezési tervben 

Az övezet szabályozásának indoklása 

A településrendezés során az övezet területein a területhasználat megválasztásával lehet elsődlegesen a 

vízerózió mértékét csökkenteni. A már kialakult területhasználat esetén az ajánlásokat javasolt betartani. 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

A vízerózió elleni védekezésben nagy jelentősége van a növényborítottságnak. A legjobb talajvédő vegetáció az 

erdő és az erdős puszták zárt növényállománya. Az erózió megelőzése érdekében a talajmunkát a lejtőirányára 

merőlegesen kell végezni, illetve célszerű fenntartani a mezsgyék, erdősávok, fasorok hálózatát. A vízerózió a 

talajdegradáció mellett a fokozott hordalékterhelés miatt is problémát okoz. Ahol a kisvízfolyások medrének 
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közvetlen közelében szántóföldek találhatók, és a természetes védőzónák, mezsgyék, erdősávok hiányoznak, a 

tápanyagok akadály nélkül jutnak a mederbe.  

Olyan területhasználat megválasztása javasolt a településrendezési tervek készítése során a vízerózióval érintett 

területeken ahol lehetőség van a minél tartósabb növényborítottság elérésére. A vízerózió megfékezésére a 

területrendezési eszközökön kívül számos agrotechnikai eljárás (pl. a szintvonalakkal párhuzamosan történő 

művelés, a víz mozgását fékező gyep/cserjesávok telepítése stb.) és művi beavatkozás (sáncolás, teraszolás) 

létezik, de a legjobb módszer a nagyobb meredekségű lejtőknél a tájhasználat, a művelési ág változtatása (azaz 

az állandó növényborítottság biztosítása). Az erózió elleni védelem szempontjából fontos feladat a külterületi 

földutak és vízelvezető árkok évenkénti karbantartása is, ezért az övezetre vonatkozó ajánlásokban is szerepel a 

feladat. Ennek végrehajtásában azonban az érintett földtulajdonosoknak, gazdálkodóknak is segíteniük kell a 

települési önkormányzatokat. 

A folyók, vízfolyások, vízelvezető csatornák vízszállító képessége általában korlátozott, a klímaváltozás hatására 

előforduló szélsőséges csapadékeseményeknél a vizek mederben tartása nem mindig zavarmentes, helyi vízkár 

fordulhat elő. A dombvidéken a lezúduló víz visszatartására völgyzáró gátak nyújthatnak segítséget. A települések 

felszíni vízelvezetés fejlesztésének a hiánya, valamint a vízfolyások megfelelő karbantartásának elmaradása 

odavezet, hogy a nagyobb csapadékesemények zavarmentes elvezetése nem biztosított. 

A vízerózióval veszélyeztetett terület a településtervezés során tovább pontosítandó.  

5. HATÁROZATTAL ELFOGADÁSRA KERÜLŐ EGYEDI MEGYEI 

ÖVEZETEK 

5.1 Aprófalvas települések egyedi övezete 

Aprófalvas települések egyedi övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő előírások 

Fogalommeghatározás: 

Aprófalvas települések egyedi övezet: egyedi megyei övezet, amelybe az 500 fő alatti népességű települések 

tartoznak.  

Aprófalvas települések egyedi övezete térképi lehatárolása 

Somogy megye Övezeti Terv, 3/14. melléklet. 

Aprófalvas települések egyedi övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

A megyei önkormányzat a mikrotérségi központokkal és járásszékhelyekkel közösen koordinálja és segíti a 

következő javasolt intézkedéseket: 

a) Javasolt kialakítani az alternatív, fenntartható közösségi közlekedési formákat a munkába járás, ingázás 

igényeihez alkalmazkodva  
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b) Javasolt kijelölni az elérhetőséget és turisztikai infrastruktúrát javító, hiányzó kerékpárút nyomvonalakat. 

c) Javasolt a mikrorégiós központokkal közösen megtervezni a mobil közszolgáltatások és igényekhez 

illeszkedő egyéb mozgó szolgáltatások rendszerét. 

d) Javasolt hatékony és költségtakarékos, az aprófalvak együttműködésén, feladat megosztáson alapuló 

közös fejlesztési, jó gyakorlat átadó és tudástranszfer programok és területi tervezési rendszer kialakítása. 

e) Javasolt mikrotérségi aprófalu akciótervek közösségi részvétellel és mentorálással történő kialakítása és 

megvalósítása. 

Aprófalvas települések egyedi övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

Az aprófalvas települések kijelölése a fejlesztési és rendezési célok összehangolását, közös, komplex 

megvalósítási lehetőségek, valamint hatékony településmenedzsment és területi koordináció   kialakítását segíti 

az aprófalvak fejlesztése, illetve a döntéshozás elősegítése érdekében.  

Az övezet fogalommeghatározásának indoklása 

Az 500 fő alatti népességű településeket a KSH és az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

aprófalvaknak nevezi. Ezen belül a 200 fő alatti települések a törpefalvak. E településcsoport általában kedvező 

természeti környezetben, de rendkívül hátrányos társadalmi, gazdasági helyzetben van, drasztikus 

népességfogyással, nehéz megközelíthetőséggel és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés szempontjából is 

egyenlőtlen esélyekkel.  

Az övezet lehatárolásának indoklása 

A KSH módszertan a községeket a településhierarchiában népességszám alapján osztja alcsoportokra. 

Az övezet a KSH módszertanával és az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció meghatározásával 

összhangban határolja le az aprófalvakat.  
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28. ábra. Aprófalvas települések egyedi övezete a megyei területrendezési tervben 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

Somogy megyében 125 db 500 fő alatti település van. Ez a megye településeinek 50,4%-a, a lakosságának pedig 

11%-a. Az aprófalvak népességvesztése jelentősebb és gyorsabb, mint a nagyobb településeké, ezen belül a 200 

fő alatti törpefalvaké még előrehaladottabb. 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. A fogyó népességű településeket jellemző elvándorlás 

kedvezőtlenül befolyásolja a lakásépítéseket. Emiatt a lakásállomány folyamatosan öregszik, és a lakosság 

számának csökkenésével egyre több az üresen álló épület, de a felhagyott, nem művelt szőlőskert, zártkert is. A 

turisztikai vonzerőt a kiemelkedően szép és nyugodt környezet, a csend és a védett természeti területek jelentik. 

E települések közül azok lesznek képesek lassítani vagy visszafordítani a népességkiáramlás folyamatát, amelyek 

az elhelyezkedésükben rejlő lehetőségeket (országhatár, nagyváros viszonylagos közelsége, rekreációs funkció, 

közeli turisztikai 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 
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alapvető célkitűzés, hogy e térség települései új, korszerű lakó-, üdülő-, turisztikai, szociális gazdasági és ökológiai 

funkciókat szerezzenek, és ezzel tartsák meg, illetve nyerjék vissza életképességüket, szoros összhangban épített 

és természeti környezetük értékeinek megőrzésével és fejlesztésével. Tartalmas és hosszú távú, kiszámítható 

társadalmi megújítási programokat, akciókat kell véghez vinni, az ott élőkkel együtt. De az ilyen típusú programok 

sikerének is akadálya lehet a működő falusi közösségek, szakértők, helyi vezetők hiánya, a szűk forrás és a 

jelenlét, nyomon követés hiánya.  

Az egyedi övezetben a határozatban megfogalmazott ajánlások és intézkedések az adottságokhoz igazodó 

fejlesztési lehetőségeket segítik. Somogy megye területrendezési tervének társadalmi-gazdasági összefüggésben 

az olyan - egymással részben összefüggő – főbb területi folyamatok kezelésére kell vállalkoznia, mint az 

aprófalvas térségek elszigeteltségének oldása, a Dráva és az országhatár átjárhatóságának növelése (közlekedési 

hálózat fejlesztése, határon túli kapcsolatok erősítése), a turisztikai szempontból kiemelt térségek, illetve 

központok fejlesztési lehetőségeinek biztosítása és elősegítése. 

Az 5000 fő alatti falvak számára, nemrégiben indult Magyar Falu Program célja a falusi életforma megőrzése, 

vonzóvá tétele. A program segíthet a megye aprófalvainak életét megkönnyíteni a helyi közösségek erősítésével, 

a letelepedés, lakhatás, a megélhetés, az infrastruktúra és közösségi közlekedés, a közszolgáltatások, a fejlesztési 

programok, és a helyi menedzsment fejlesztésével. 

5.2 Dráva menti települések egyedi övezete 

Dráva menti települések egyedi övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő előírások 

Fogalommeghatározás: 

Dráva menti települések egyedi övezet: egyedileg meghatározott megyei övezet, amelybe a Dráva folyó 

mentén, a határtól legfeljebb 10 km-re fekvő települések tartoznak. 

Dráva menti települések egyedi övezet térképi lehatárolása 

Somogy megye Övezeti Terv, 3/15. melléklet. 

Dráva menti települések egyedi övezetére vonatkozó, megyei önkormányzati határozatba kerülő ajánlások 

a) A megyei önkormányzat koordinációval is segíti az övezetbe tartozó települések felzárkózását.  

b) A megyei önkormányzat nagy hangsúlyt helyez az övezeten belüli különleges, vizes élőhelyek és táji 

értékek védelmére és az ökológiai gazdálkodás, valamint az ezzel összhangban kialakított turizmus 

előmozdítására, továbbá a vízi turizmus helyi bázisainak, valamint kikötőbázisainak közös építészeti 

arculati tervezésére, a kínálat összehangolására. 

c) Az érintett települések bevonásával a megyei önkormányzat turizmusfejlesztési program készítését 

kezdeményezi a Dráva térségre 
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d) A határ menti periférikus térségekben a megyei önkormányzat támogatja a határon átnyúló kapcsolatok 

kiépítését, megerősítését. 

e)  A megyei önkormányzat a közlekedés javítása céljából kiemelt fontossággal kezeli az övezetbe tartozó 

településeket, amelyek közlekedésfejlesztési célú beruházások esetén prioritást élveznek.  

f) A határ és ezáltal a Dráva mentén a megyei önkormányzat szorgalmazza kisebb átkelők, kompok 

fejlesztését, valamint a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok élénkítése érdekében a jelenlegi 

határátkelési pontok fejlesztését, kapacitásbővítését támogatja. 

Dráva menti települések egyedi övezetére vonatkozó szakági tervjavaslat megalapozó műleírása 

Az övezet kijelölésének célja 

Az övezet kijelölésének célja a térségbe tartozó települések felzárkóztatásának előmozdítása, a horvát határ 

menti térség fejlesztése a horvát kapcsolatok erősítésével, a vidéki térségben lakók életminőségének javítása, a 

területi különbségek mérséklése. A turisztikai együttműködés erősítése érdekében a Dráva menti térséget, mint 

egységes desztinációt célszerű megjeleníteni, a turisztikai marketingre jelentős hangsúlyt fektetni.  

Az övezet fogalommeghatározásának indoklása 

A Dráva menti települések 10 km-es sávban való  meghatározása, a határmenti fekvés pontosításával, tervezői 

elemzés alapján az övezet lehatárolásában leírtak alapján történt. 

Az övezet lehatárolásának indoklása 

A határtól 10 kilométeres távolságon belül 41 település található. Ezen belül is halmozottan kedvezőtlen 

helyzetben vannak a csökkenő népességű, kedvezőtlen jövedelmi mutatóval és a megyei átlag feletti 

munkanélküliségi rátával rendelkező, valamint rossz elérhetőségi jellemzőkkel bíró települések.  A vizsgálat 

alapján 19 településről mondható el – közülük mindegyik község -, hogy mind a négy mutató alapján kedvezőtlen 

helyzetben van. Ez az övezet településeinek közel fele. 

A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján az övezet települései közül 29 komplex programmal támogatandó 

(mind társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, mind pedig jelentős 

munkanélküliséggel sújtott) település.  
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29. ábra. Dráva menti települések egyedi övezete a megyei területrendezési tervben 

Az övezetre vonatkozó ajánlások szerepe 

A Dráva folyó part menti területei hazánk leginkább természet közeli állapotban megőrzött térségei közé 

tartoznak, amely kiváló feltételeket teremt a vízi-, a horgász-, kerékpáros-, lovas- és a vadászturizmus 

fenntartható fejlesztésére, valamint az ökológiai- és ártéri gazdálkodás terjesztésére és az erdei termékek 

feldolgozására épülő helyi kisgazdaságok kialakítására. 

E célok elérése érdekében ki kell építeni a hiányzó és fejleszteni a meglévő infrastrukturális elemeket, közlekedési 

kapcsolatokat, kerékpárutakat, kompátkelőket, kikötőket és erősíteni kell a szolgáltatási intézményrendszert. A 

Dráva mentét a 9. számú Dunántúli határmenti országos kerékpárútvonal (részben 13–as jelű Euro Velo®) és a 7. 

számú Délnyugat–magyarországi országos kerékpárútvonal és kisebb, rövidebb térségi kerékpárútvonalak 

érintik. A Drávai hajózás és átkelés igény szerinti működtetését a terv szerint öt kikötő, illetve kompátkelőhely 

segítheti, Barcs, Őrtilos, Szentborbás, valamint Drávatamási és Vízvár térségében. A határ könnyebb 

átjárhatósága előnyös a határ két oldalán lévő települések lakói, illetve a távolabbról bevásárló, turisztikai vagy 

munkába járási céllal közlekedők számára. 

A Dráva menti térség integrált fejlesztését, a javasolt és közösen kialakított intézkedések megvalósítását  a megye 

és az érintett terület mikroközpontjai, járásszékhelyei együttműködésben, ütemezett találkozókkal, közösségi 

akciótervezéssel hatékonyan tudják előmozdítani.  
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6. TERÜLETRENDEZÉSI INTÉZKEDÉSI JAVASLAT 

A Somogy Megyei Közgyűlés a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénnyel, valamint 

a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel 

összhangban készült megyei területrendezési terv végrehajtásának, érvényesülésének segítésére, továbbá a 

határozatban szereplő ajánlások térségi érdekeknek megfelelő érvényesítése érdekében az alábbi intézkedések 

végrehajtását tervezi: 

1. A Somogy Megyei Közgyűlés gondoskodik a rendelettel elfogadott térségi szerkezeti terv, térségi 

övezetek, továbbá a határozattal elfogadott ajánlások közzétételéről a területrendezési tervnek a 

megye hivatalos honlapján történő elhelyezéséről, a terv alkalmazásának gyakorlati teendőiről. 

2. A Somogy Megyei Közgyűlés gondoskodik arról, hogy a területrendezési terv rendelettel elfogadott 

szabályai és a határozattal elfogadott ajánlások a megye fejlesztési koncepciójába, programjaiba 

beépüljenek és azok a különböző területi (országos, megyei, járási, települési) kormányzási szintek 

tervdokumentumaiban is érvényesüljenek.  

3. A Somogy Megyei Közgyűlés gondoskodik arról, hogy a településrendezés eszközei a megye 

területrendezési tervével összhangban készüljenek. A megyei főépítész évente beszámol a Közgyűlésnek 

arról, hogy a településrendezési tervekhez kapcsolódó és más területrendezési, területfejlesztési 

egyeztetési, valamint államigazgatási véleményezési eljárások során hogyan érvényesülnek a megyei 

területrendezési terv követelményei, ajánlásai. 

4. A Somogy Megyei Közgyűlés kezdeményezi  - az önkormányzatok közötti együttműködés keretében - a 

megyehatáron átnyúló területrendezési és területfejlesztési feladatok összehangolt ellátását, valamint 

a megyén átnyúló tervezett közlekedési infrastruktúra hálózat összehangolását. 

5. A Somogy Megyei Közgyűlés az érintett megyékkel együttműködésben szorgalmazza az ország és 

egyúttal a megye kelet-nyugati kapcsolatainak kiszolgálásában rendkívül fontos, jelenleg hiányzó M9 

gyorsforgalmi út megépülését.  

6. A Somogy Megyei Közgyűlés szorgalmazza az illetékes minisztériumnál a szőlő termőhelyi kataszterbe 

tartozó, kiemelkedő értékű tájelemet képviselő – történeti, termelési és turisztikai szempontból – 

egyedi értékű dűlők lehatárolását a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén.  

7. A Somogy Megyei Közgyűlés koordinációval segíti a települések barnamezős területeinek települési 

feltárását, lehatárolását és potenciális hasznosítási lehetőségeinek meghatározását, valamint elősegíti 

a feltárt területek egységes nyilvántartását. 

8. A Somogy Megyei Közgyűlés az érintett tulajdonosokkal együttműködésben kastélyhasznosítási 

program készítését kezdeményezi a Somogy megyei üresen álló kastélyok hasznosítási lehetőségeinek 

feltárására.  

9. Somogy megye táji, kulturális, épített és természeti környezetének, turisztikai adottságainak jobb 

kihasználása és ismertté tétele, valamint a megye imázsépítése érdekében a Somogy Megyei Közgyűlés 
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marketingstratégia  készítését kezdeményezi. 

10. A Somogy Megyei Közgyűlés elkészíti a tervezett mellékút-hálózati elemek megvalósítási ütemezését a 

településekkel, járásokkal, Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságával együttműködésben.  

11. A Somogy Megyei Közgyűlés elkészíti a kerékpárút stratégiát, a településekkel együttműködésben 

kijelöli az elérhetőséget és turisztikai infrastruktúrát javító, hiányzó kerékpárút nyomvonalakat, 

kialakítja az összeköttetést biztosító kerékpáros hálózatot.   

12. A területrendezési terv érvényesülésének, folyamatos karbantartásának és a módosítások 

átvezetésének érdekében, a területfejlesztési dokumentumok változásainak követésére, valamint a terv 

megvalósításának társadalmi, gazdasági és környezeti hatásainak értékelésére a megyei önkormányzat 

a 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelettel összhangban szorgalmazza a területi monitoring-rendszer 

elemzésre-értékelésre alkalmas, naprakész, egységes szempontrendszer szerinti kialakítását. 

13. A Somogy Megyei Közgyűlés gondoskodik a megyei területrendezési terv - legalább 5 évente történő, 

vagy a Trtv. következő felülvizsgálatához illeszkedő - teljes körű felülvizsgálatáról. 

14. A Somogy Megyei Közgyűlés szorgalmazza az érvényben lévő településrendezési tervek megyei 

területrendezési tervnek megfelelő felülvizsgálatát és a szükséges tervmódosítások végrehajtását. 

17. A Somogy Megyei Közgyűlés a 16/2010. Korm. rendeletnek megfelelően szolgáltatja a Lechner Nonprofit 

Kft-nek a jóváhagyott területrendezési tervet. 

 

Felelős: Megyei Önkormányzat, illetve a közgyűlés elnöke  

Határidő: folyamatos 

 

  



134 

7. TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉS IGAZOLÓ SZÁMÍTÁSOK 

 

Alulírott, Majorné Vén Mariann és Faragóné Huszár Szilvia, Somogy megye területrendezési tervének felelős 

területrendező tervezői, nyilatkozunk, hogy a területrendezési terv megfelel Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénynek. 

A 2018. évi CXXXIX. törvény (Trtv) 9. § (3) alapján a megyei területfelhasználási kategóriák a következők: 

a) területi korlát nélkül ábrázolt térségek: 

aa) erdőgazdálkodási térség, 

ab) mezőgazdasági térség, 

ac) vízgazdálkodási térség, 

  ad) települési térség, 

b) legalább 5 ha nagyságú sajátos területfelhasználású térség. 

Somogy megye területrendezési tervének javaslattevő anyagában (térségi szerkezeti terv) valamennyi fent 

felsorolt térség szerepel. 

A Trtv. 10. §-a alapján az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási 

kategóriák területének kijelölése során az alábbi szabályokat kell figyelembe venni:  

 az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 

sorolni; 

 a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

 a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 

 A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési 

területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 

 A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt országos területfelhasználási térség területét a fenti 

számításnál figyelmen kívül kell hagyni 

Az alábbi táblázatban közölt igazoló számítás alapján Somogy megye területrendezési terve javaslattevő anyaga 

megfelel Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvénynek. 
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Megnevezés 

Somogy megye 

területrendezési 

terve, 2019 ( ha) 

OTrT  (Trtv, 2018. évi 

CXXXIX. tv.),  Somogy 

megyei rész (ha) 

OTrT (Trtv.) és SMTrT 

közötti százalékos 

megfelelés 

Erdőgazdálkodási térség 213215,06 222331,76 95,90 

Mezőgazdasági térség 167217,11 161549,97 103,51 

Vízgazdálkodási térség 5246,38 4444,14 118,05 

Települési térség 31292,45 30646,26 102,11 

 

 

 

 

 

Majorné Vén Mariann      Faragóné Huszár Szilvia 

Vezető területrendező tervező      Vezető területrendező tervező 

TR-01-4721        TR-01-4059 
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8. A TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT MEGALAPOZÓ 

TERÜLETI (KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI) 

HATÁSVIZSGÁLAT 

8.1 A területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat kidolgozásának 

ismertetése 

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.) Kormány rendelet szerint a területrendezési tervek kötelező megalapozó munkarésze a 

területrendezési terv környezeti, társadalmi, gazdasági hatásvizsgálata, amelynek részletes tartalmi 

követelményeit a rendelet 9/A. melléklete tartalmazza. A megyei területrendezési terv tartalmát a vonatkozó 

területrendezési jogszabályok, legfőképpen az Trtv. szigorúan meghatározza, így a területi hatásvizsgálat csak a 

kötelezően meghatározott és behatárolt tartalom figyelembe vételével értékelheti a tervet. 

A területrendezési terv módosításának tervezési folyamata: 

– Előkészítő fázis 

– Javaslattevő fázis 

– Elfogadási fázis 

Az előkészítő fázis keretében elkészült a megye hatályos területrendezési terve készítésétől eltelt időszak 

változásainak részletes értékelése. A javaslattevő fázis tervdokumentációja széleskörű egyeztetésre kerül a 

2/2005. (I.11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálattal együtt. Az egyeztetési eljárás eredményének 

részletes ismertetését külön dokumentáció tartalmazza. A vélemények és egyeztetések figyelembe vételével 

történik a megyei területrendezési jogszabály tervezet elkészítése – a terv elfogadásra történő előkészítése. 

8.2 A területi terv céljainak ismertetése 

A megyei terv céljai összhangban vannak a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 

céljaival: 

2. § A területfejlesztés és területrendezés célja: 

a) az ország valamennyi térségében a területi kohézió erősítése, a társadalmi és gazdasági növekedés elősegítése, 

a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedésének elősegítése, a társadalmi, 

gazdasági és környezeti céloknak megfelelő térbeli szerkezet kialakítása; 

b) a főváros és a vidék, a városok és a községek, illetve a fejlett és az elmaradott térségek és települések közötti 

- az életkörülményekben, a gazdasági, a kulturális és az infrastrukturális feltételekben megnyilvánuló - jelentős 

különbségek mérséklése és a további válságterületek kialakulásának megakadályozása, társadalmi 

esélyegyenlőség biztosítása érdekében;  

c) az ország térszerkezete, településrendszere harmonikus fejlődésének elősegítése;   

d) a nemzeti és térségi identitástudat megtartása és erősítése. 
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Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1.§-a 

szerint: 

„E törvény célja, hogy az ország egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatározza a térségi 

területfelhasználás feltételeit, a műszaki infrastruktúra-hálózatok összehangolt térbeli rendjét, a terület- és 

gazdaságfejlesztés hatékony területi, területhasználati orientálása érdekében, tekintettel a fenntartható 

fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek, honvédelmi érdekek 

és a hagyományos tájhasználat megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. A hatékony és korszerű 

területrendezés ennek érdekében folyamatos, rendszeresen megújuló, összehangolt rendszert alkot az ország 

területi képét megalkotó fejlesztési stratégiákkal.” 

Alapvető irányelv, hogy az Trtv.-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 területrendezéssel összefüggő két törvény által meghatározott területrendezési célokkal összhangban vannak 

a megye területrendezési terve szerint meghatározott célok.  

8.3 A terv célrendszerében foglaltak hatásai, különös tekintettel a környezeti, gazdasági, 

társadalmi fenntarthatóság szempontjaira 

Területfelhasználási kategóriák, 
térségi övezetek 
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Erdőgazdálkodási térség  ++ ++ ++ ++ + ++ ++ 0 0 + 

Mezőgazdasági térség ++ + + ++ 0 ++ + + + + 

Vízgazdálkodási térség 0 ++ 0 + + + ++ + 0 0 

Települési térség 
++ ++ ++ + ++ + ++ 0 

+
+ 

+
+ 

Sajátos területfelhasználású 
térség 

++ ++ ++ ++ ++ + ++ + + + 

Gyorsforgalmi utak 
+ + ++ ++ 0 ++ ++ ++ 

+
+ 

+
+ 

Főutak és mellékutak + + ++ + 0 ++ ++ + + + 

Kerékpáros közlekedés 0 0 + + 0 + + + 0 0 

Nagysebességű vasútvonal + 0 + + 0 ++ + ++ + + 

Egyéb vasútvonalak + 0 + + 0 ++ + + 0 + 

Vizi közlekedés 0 ++ + + + + + 0 0 + 

Légi közlekedés + + + + + + ++ + + + 

Villamosenergia-hálózatok és 
építmények 

0 0 0 ++ + + + ++ + + 

Szénhidrogén hálózatok + 0 0 0 0 + 0 ++ + + 

Vízi létesítmények + ++ 0 + + ++ + ++ 0 + 

Erdők övezete ++ ++ ++ ++ 0 ++ + + + + 

Erdőtelepítésre javasolt terület ++ ++ ++ ++ 0 ++ ++ + + + 



138 

Területfelhasználási kategóriák, 
térségi övezetek 
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Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület  

++ + + ++ 0 ++ + + + 
+
+ 

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület 

++ + + ++ 0 ++ + + + 
+
+ 

Ökológiai hálózat magterülete + + + ++ + ++ + + 0 0 

Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója 

+ + + ++ + ++ ++ 0 0 0 

Ökológiai hálózat pufferterülete + + + + + + + 0 0 0 

Tájképvédelmi terület  0 + 0 ++ ++ ++ + 0 0 + 

Világörökségi és világörökségi 
várományos terület 

0 0 0 ++ ++ + + 0 + + 

Vízminőség-védelmi terület  + ++ 0 0 0 + ++ ++ 0 0 

Nagyvízi meder  0 + 0 + 0 + + + 0 + 

Rendszeresen belvízjárta terület ++ ++ 0 + 0 + 0 0 0 + 

Földtani veszélyforrás 0 0 0 0 + 0 0 ++ + 0 

Ásványi nyersanyagvagyon 
++ + 0 ++ 0 0 0 0 + 

+
+ 

Honvédelmi és katonai célú 
terület 

0 0 0 0 + 0 0 ++ + 0 

Napenergia hasznosítás 
szempontjából korlátozással 
érintett terület egyedi övezete 

++ 0 0 + + 0 0 0 0 
+
+ 

Vízerózióval veszélyeztetett 
terület egyedi övezete 

++ ++ 0 + 0 0 0 0 0 0 

Aprófalvas települések egyedi 
övezete 

0 0 0 ++ + 0 + 0 
+
+ 

+ 

Dráva menti települések egyedi 
övezete 

0 + 0 ++ 0 0 ++ 0 0 + 

+    gyenge, áttételes, vagy közvetett kapcsolat a környezeti elem, rendszer és a vizsgált kategória 
között 
++  erős, közvetlen kapcsolat a környezeti elem, rendszer és a vizsgált kategória között 
0    nincs kapcsolat vagy nehezen értelmezhető kapcsolat 
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8.4 A szerkezeti terv módosításával összefüggő környezeti, társadalmi és gazdasági hatások 

1. A területfelhasználási kategóriák lehatárolásainak változásai okozta környezeti, társadalmi és gazdasági hatások: 

Tervezett elemek A tervezett változások várható hatásai 

 1. Környezeti hatások  2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

 
1. Erdőgazdálkodási térség 

 
Az erdőgazdálkodási térség az Országos Erdőállomány 

Adattár erdőterületeit („meglévő erdők”) és az 

erdőtelepítésre javasolt területeket tartalmazza.  

Az országos erdőgazdálkodási térség legalább 95%-át 

megyei erdőgazdálkodási térségbe kell sorolni. 

Az erdőgazdálkodási térség összterülete a hatályos 

terv szerint 178670 ha, a módosító javaslat szerint 

213215 ha, amely 34545 hektár növekedést jelent. 

A térség területének jelentős növekedése a jelentkező 

hatásokat is erősíti. 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- mezőgazdasági területek csökkenése  
1.2. a talaj minőségére: 

 deflációs károk, talaj-degradáció 
csökkenése  

 mezőgazdasági terület erdősítése által 
növényvédőszerek és műtrágyák okozta 
szennyeződés csökkenése 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

 levegőminőség javulása 

 mikroklimatikus viszonyok javulása 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 víz okozta károk elleni védekezés 
elősegítése (árvízvédelem, hullámverés és jég 
elleni védelem) 

- egyes térségekben a vízháztartás esetleges 
kedvezőtlen alakulása (felszín alatti vizek 
utánpótlási lehetőségeinek csökkenése) 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 

1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 kedvező tájformálás, tájkarakter alakítás 

 védőfunkció növelése meglévő 
hulladéklerakó környezetében 
1.8. az épített környezetre: 

 településkép javulása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 

- az erdőtelepítés hosszú megtérülési ideje 
miatt kedvezőtlen támogatási rendszer esetén a 
térség népességmegtartó képessége csökkenhet  
2.2. a foglalkoztatásra: 

 az erdőgazdálkodással összefüggő 
szakmákban a foglalkoztatottak számának 
növekedése 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 rekreációt, pihenést szolgáló lehetőségek 
növekedése 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 az erdőterület növelésével kialakuló 
kedvezőbb környezetben az érintett lakosság 
egészségi állapotának javulása 

 a táj és településkép, a természeti feltételek 
javulása, élhetőbb környezeti feltételek mellett 
kedvezőbb életminőség  

 ökológiai tudat fejlődése, a természettel való 
viszony kedvezőbb alakulása 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 klímaváltozás hatásainak mérséklése 

 ökoszisztéma szolgáltatások társadalmi, 
gazdasági haszna 

 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai):  

 mozaikos térszerkezet kialakulása 

 a mezőgazdasági termelés számára kevésbé 
alkalmas földek erdészeti hasznosítása, 
földhasználati struktúraváltás 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás  
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

  a faállomány növekedése 

- az ásványi nyersanyagok kitermelését 
akadályozza 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 mezőgazdasági termelés hatékonyságának 
javulása a mezővédő erdősáv alkalmazásával 
3.6. az erdőgazdálkodásra:  

 fa nyersanyagigény helyben való kielégítése 
(ipari fa, energia erdő) 

 monokultúrás erdők arányának 
növekedése, rövid vágásérettségű, biomassza 
termelési célú erdők arányának növekedése 
3.7. az idegenforgalomra: 

 idegenforgalmi vonzerő növekedése (falusi 
turizmus, ökoturizmus) 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

  egyes térségekben a vízvisszatartás 
javulása 

- árterek rendben tartási költségeinek 
növekedése 
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 élőhelyek és az ökológiai folyosó hálózat 
bővülése 

 biodiverzitás megmaradásának segítése 

- biodiverzitás csökkenése monokultúrák, 
illetve nem megfelelő fajösszetétel esetén 

- gyorsan növő fafajok (pl. akác, nyár) 
telepítése gazdasági haszon, ugyanakkor 
negatív hatás a vízháztartásra (talajvízszint 
drasztikus csökkenése) 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

- egyes térségekben – kedvezőtlen 
támogatási rendszer esetén – az eltartó 
képesség csökkenhet. 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési 
távolságok és idők, kapcsolati hiányok, 
nagyberuházások kivitelezési költségeit 
befolyásoló tényezők, mint például domborzati 
viszonyok, műtárgyak): 

- a beruházási költségek növekedése az 
erdőátvágás, erdőkiváltás, újratelepítés miatt 
3.11. az energiaellátásra: 

 fa, mint energiaforrás felhasználása 

2. Mezőgazdasági térség 
 
Somogy megye mezőgazdasági térsége az Trtv.-vel 

összhangban főként szántó, ültetvény és 

gyepterületeket foglal magába.  

A mezőgazdasági térség összterülete a hatályos terv 

szerint 125042 ha, a módosító javaslat szerint 167022 

ha. A növekmény 41980 ha, amelynek nagyrészt a 

területrendezési jogszabályi változások miatti 

módszertani változás az oka (vegyes 

területfelhasználású térség megszűnése). 

A nagymértékű növekedés mellett a térbeli 

átrendeződés is számottevő, így jelentős területen 

jelentkeznek újonnan a hatások. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 intenzív (nagyvárosias) beépítés nem jöhet 
létre mezőgazdasági térségben 

 a mezőgazdasági térségben a lakhatási célú 
beépítés nem nő, általában véve a 
mezőgazdasági hasznosítású területek 
csökkenése lassul 
1.2. a talaj minőségére: 

 integrált, kímélő hatású talajművelési, 
tápanyag gazdálkodási és növényvédelmi 
eljárások alkalmazásával a talajszennyezés 
megakadályozása 

- nagytáblás monokultúrák és helytelen 
talajművelés és vetésszerkezet esetében 
talajdegradációs folyamatok jelentkezése, 
erózióveszély. 

- intenzív növénytermesztés, ill. állattartás 
következtében mezőgazdasági eredetű 
talajszennyezés, talajvesztés fordulhat elő  
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás  
2.2. a foglalkoztatásra: 

 termékfeldolgozó és szolgáltató 
tevékenységgel összefüggésben foglalkozási 
lehetőségek bővülése 

 extenzív gazdálkodás és a kertészeti kultúrák 
területhasználatának fenntartása által kiegészítő 
jövedelem, foglalkoztatás megtartása  

- ipar és szolgáltatások területigényének 
kielégíthetetlensége miatt korlátozott 
foglalkoztatás növekedés 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás  
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 bővülő foglalkoztatási lehetőség esetén 
kedvezőbb életminőség, szociális helyzet 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatása 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

  a térségi területfelhasználási kategóriák 
közül a leginkább változtatható elem 

 a pozitív irányú demográfiai folyamatok 
esetén a gyengébb minőségű termőterületek 
tartalékot jelenthetnek 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 területén ásványi nyersanyag kitermelés 
ebben a területfelhasználási egységben ütközik 
a legkevesebb akadályba  
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

  piaci igényeknek megfelelő minőségi 
árutermelés fejlődésének lehetősége 

 feldolgozó és szolgáltató tevékenység 
fejlődésének lehetősége 

- a beépítési szabályok miatt az ipar 
betelepülése és gazdasági hatása korlátozott 
3.5. a mezőgazdaságra: 
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- intenzív szántóföldi gazdálkodás 
porszennyezést okozhat 

 a művelésben tartási kötelezettséggel 
csökken az allergiát okozó pollen szennyezettség 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 a környezetkímélő gazdálkodási, 
területhasználási formák esetén talajvízminőség 
és vízvisszatartás javulása 

- intenzív jellegű növénytermesztés, ill. 
állattartás esetén mezőgazdasági eredetű 
vízszennyezés illetve a vízháztartás csökkenése 
fordulhat elő 

- nem megfelelő mennyiségű műtrágya 
kijuttatása eutrofizációt okozhat vízbe kerülve 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 a beépítettség nem növekszik jelentősen a 
termőterület rovására 

- parlagterületek növekedésének lehetősége 
1.8. az épített környezetre: 

 tájba illő gazdasági és lakóépületek 
(magasság és alapterületi korlátozás által) 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 a környezetkímélő gazdálkodási, 
területhasználási formák esetén a biodiverzitás 
növekedése 

-  intenzív művelés esetén a biodiverzitás 
csökkenése 

- helytelen technológiák alkalmazása esetén 
élőhelyek megszűnése 

 szőlőtermőhelyek és ezáltal a 
borgazdálkodás védelme 

 jó minőségű termőterületek megtartása 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

 mezőgazdasági termelés számára kevésbé 
alkalmas földterületek erdészeti hasznosítása 
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás  

3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás  
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 foglalkozási lehetőségek bővülése esetén nő 
a térség eltartó képessége 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési 
távolságok és idők, kapcsolati hiányok, 
nagyberuházások kivitelezési költségeit 
befolyásoló tényezők, mint például domborzati 
viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás  
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás  

3. Vízgazdálkodási térség 
 
Somogy megye vízgazdálkodási térsége az Trtv.-vel 

összhangban a folyó és állóvizeket tartalmazza. A terv 

célja, hogy védje és javítsa vizeink állapotát, 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- nem megfelelő vízvédelmi létesítmények 
okozta belvíz (időszakos) 
1.2. a talaj minőségére: 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás. 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás. 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 
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megakadályozza azok állapotromlását és biztosítsa 

vízkészleteink hosszú távú hasznosíthatóságát. 

A 2011. évi megyei területrendezési terv 3821 ha 

vízgazdálkodási térséget határolt le. A jelenlegi 

tervjavaslat 5246 hektár vízgazdálkodási térséget 

tartalmaz. Az 1425 hektár különbség nem valós 

vízfelület növekedést mutat, eltekintve egy-két új 

kavicsbánya tótól, hanem a lehatárolás módszerének 

technikai változását. A korábbi tervben vonalas 

elemként megjelenített kisvízfolyások jelenleg 

felületként (poligon) kerülnek ábrázolásra, amelynek 

kiterjedése mérhető a vonalas elemmel szemben. 

A rajztechnikai jellegű változásoktól eltekintve az 

övezet területe és elhelyezkedése csekély mértékben 

változott, így a felsorolt hatások a hatályos tervvel 

közel megegyező területeken érvényesülnek.  

 

- huzamosabb ideig tartó belvíz hatására a 
talaj minősége romlásnak indul 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

 kedvezően befolyásolja a klimatikus 
viszonyokat 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 vízkészlet-egyensúly fenntartása 

 a vízminőség állapotának megőrzése 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 

1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 kedvezően befolyásolja a tájszerkezetet 
1.8. az épített környezetre: 

 a térségben a beépítésre szánt területek 
kijelölésének megakadályozása elősegíti az 
épített környezet védelmét, a kedvező 
településkarakter fennmaradását 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 ökológiai egyensúly fenntartása 

 a szárazodás és az eutrofizáció miatt 
veszélyeztetett vízterek, lápok, vizes élőhelyek 
élővilágának megőrzése ökológiai szempontú 
vízgazdálkodás biztosítása 

 vizes élőhelyek védelme 

 a vizek és a parti sávok természetközeli 
állapotának megőrzése 

2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 szabadidő eltöltési lehetőségek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 élhető környezet megóvása 

 egészséges ivóvíz biztosítása  

 ökológiai tudat fejlődése, természettel való 
viszony kedvezőbb alakulása 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 árvíz elleni védművek a társadalom 
biztonságérzetét növelik 

 

 kiegyensúlyozott, mozaikos térszerkezet 
biztosítása 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás. 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

  vízi erőmű a Dráván nem javasolt, vízállapot 
megőrzése, vízhozam fenntartása 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 a halállomány mennyiségi és minőségi 
állapotának megtartása 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás. 
3.7. az idegenforgalomra: 

 turisztikai vonzerő megtartása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

 ökológiai szempontú vízgazdálkodás 
biztosítása 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 halgazdálkodás fenntartása, fejlesztése 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési 
távolságok és idők, kapcsolati hiányok, 
nagyberuházások kivitelezési költségeit 
befolyásoló tényezők, mint például domborzati 
viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

4. Települési térség 
 

Somogy megye települési térsége az Trtv.-vel 

összhangban a települések belterületét és a 

beépítésre szánt területeket tartalmazza. A terv 

ajánlásain keresztül a települések összenövésének 

megakadályozását, a települések növekedésének 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 a beépített területek növelésének 
szabályozása    

 a térség spontán területi növekedésének 
akadályozásával a termőföld védelme 
biztosítható 

- a települési térségbe tartozó beépítésre 
szánt területek növelése, a területfoglalás sok 
esetben a természeti környezet és a 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 

 a lakás és munkahelyterületek biztosításával 
az életmód kedvezően változik 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 a tervezett beépített területekre települő 
munkalehetőségek színesedése és növekedése 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

 a beépített területek növelésének 
szabályozása a zöldmezős beruházások 
csökkenését eredményezheti 
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korlátozását és a takarékos területhasználatra való 

törekvést támogatja.  

A hatályos (előző) megyei tervben a települési térség 

területe 20941 ha volt, 2019-ben a települési térség 

területe  31269 ha, tehát a növekmény 10327 ha. 

A növekedés okai, összetevői: 

 az időközben módosított településrendezési 

tervek beépítésre szánt területeinek kijelölése 

 ingatlan nyilvántartás szerinti belterület 

növekedése 

  a hatályos megyei terv térképlapjainak nem EOV 

koordináta rendszer szerinti ábrázolása 

(eltolódás figyelhető meg a hatályos  megyei terv 

és az OTrT között) 

 a hatályos megyei tervben a települési térség 

lehatárolása nem a teljes belterületet vagy teljes 

beépítésre szánt területet tartalmazza 

helyenként, hanem a valós beépített területet (a 

belterületi határ telkeket metsz ketté).  

Így tehát a valós területi növekmény, azaz a 

megnövekedett belterület és beépítésre szánt terület 

ennél jóval kevesebb. Nem áll rendelkezésre a 2011. 

évi belterület és beépítésre szánt terület az akkor 

hatályos településrendezési eszközökből, így az ezzel 

való összehasonlítás sem lehetséges. 

mezőgazdasági (esetleg erdő) területek 
rovására történik 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

 a zöldterületek beépítésének korlátozása 
hozzájárul a levegő minőségének 
megtartásához, javulásához 

- a beépítésre szánt területeken a közlekedési 
szennyezések növekedése 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 a beépítések csatornázottsághoz kötése 
védi a vizek minőségét 

- a beépített területek növekedésével a 
keletkező szennyvizek mennyisége növekszik 

- a felszíni eredetű szennyezések növekedése 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a felszín alatti 
vizek minőségét 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 

- a beépített területek növekedése a 
hulladékmennyiség növekedésével jár  
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 a települési területek összenövésének 
lehetséges megakadályozásával a tájszerkezet, 
tájhasználat megőrzése 

- a települési területek terjeszkedésükkel 
megbonthatják a tájszerkezetet 
1.8. az épített környezetre: 

 a települési területek összenövésének 
lehetséges megakadályozásával a településkép 
kedvező alakulása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 a beépített területek növelésének 
szabályozásával az élőhelyek csökkenésének 
megakadályozása 

 zöld területek megtartása, beépíthetőségének 
korlátozása biztosítja a szabadidő eltöltésének 
lehetőségét 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 zöld területek megtartása, beépíthetőségének 
korlátozása biztosítja a szabadidő egészséges 
eltöltésének lehetőségét 

- kedvezőtlen környezeti hatások (levegő 
minőség, zaj és rezgésszint romlás) 
egészségkárosodást okozhatnak 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

 
 

 a beépített területek növelésének 
szabályozása a települési területek 
összenövését akadályozhatja 
3.2. a településrendszerre: 

 a beépített területek növelésének 
szabályozása spontán területi fejlődésüket 
akadályozhatja 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 a beépített területek növelésének 
szabályozása a zöldmezős beruházások 
csökkenését eredményezheti 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 a barnamezős beruházások előnyben 
részesítése a zöldmezőssel szemben 

 a beépítésre szánt területeken a betelepülő 
vállalkozások telephelyének megvalósítási 
lehetősége 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési 
távolságok és idők, kapcsolati hiányok, 
nagyberuházások kivitelezési költségeit 
befolyásoló tényezők, mint például domborzati 
viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 
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- a tervezett beépített területeken csökkenő 
és egyre inkább elszigetelt élettér 

5. Sajátos területfelhasználású térség 
 
A sajátos területfelhasználású térség bevezetések célja 

a differenciáltabb területhasználat megjelenítése és 

szabályozása. A kategória megyei szintű bevezetésével 

a sajátos területfelhasználású térségbe tartozó 

területek – a korábbi gyakorlattól eltérően - már nem 

olvadnak be a mezőgazdasági térségbe, így a 

mezőgazdasági területek aránya jobban közelít a 

valósághoz. 

A sajátos térségbe az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses 

művelésű bányaterületek, hulladékártalmatlanító 

létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes 

egészségügyi, sportolási, rekreációs, megújuló 

energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi 

területek tartoznak. 

A megyében mintegy 70 területen jelöl ki a megyei 

tervjavaslat sajátos területfelhasználású térséget, 

2220 ha nagyságban. 

Mivel új területfelhasználási kategória, így a hatások 

kiemelten érvényesülnek. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 a beépített területek növelésének 
korlátozása   

 a térség spontán területi növekedésének 
akadályozásával a termőföld védelme 
biztosítható 

- a beépítésre szánt területek növelése, a 
területfoglalás sok esetben a természeti 
környezet és a mezőgazdasági (esetleg erdő) 
területek rovására történik 

- külszíni fejtéses bányák okozta talajvesztés 

- esetlegesen a tájhasználatra gyakorolt 
korlátozó hatás a környező területeken 
1.2. a talaj minőségére: 

- termőképesség vesztése a humuszréteg 
eltűnésével 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

- külszíni fejtés esetén a levegő 
porszennyezése 

- a beépítésre szánt területeken a közlekedési 
szennyezések növekedése 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- a felszíni eredetű szennyezések növekedése 
kedvezőtlenül befolyásolhatja a felszín alatti 
vizek minőségét 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
 

 a hulladékkezelés területi orientációjával a 
környezetterhelés csökkentése 

-  zöld védősávok, véderdők hiányában 
tájképi és környezetminőség romlás  
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 a betelepülő munkalehetőségek növekedése 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 az új sportolási, rekreációs területek 
közvetlenül segítik a szabadidő eltöltési 
lehetőségek növekedését 

 rekreációs célból történő hasznosítása a 
felhagyott bányatavaknak (horgászat, turisztika, 
madármegfigyelő állomás telepítése) 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

- kedvezőtlen környezeti hatások (levegő 
minőség, zaj és rezgésszint romlás) 
egészségkárosodást okozhatnak 

 az új sportolási, rekreációs területek pozitív 
hatással vannak az életminőségre 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

 a beépített területek növelésének 
korlátozása kiegyensúlyozottabb térszerkezetet 
biztosít 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 ásványvagyon kitermelés gazdaságélénkítő 
szerepe 

 hulladék újrahasznosítás gazdasági haszna 
és környezeti elemekre gyakorolt pozitív hatása 

 megújuló energiahasznosítás gazdasági 
haszna, CO2 kibocsátás csökkentésben betöltött 
szerepe 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 a betelepülő vállalkozások számára kedvező 
gazdasági környezethez szükséges 
területbiztosítás, területi orientáció 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 az új sportolási, rekreációs területek 
turizmusgazdaságra gyakorolt kedvező hatása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 az új beruházások gazdaságélénkítő szerepe 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési 
távolságok és idők, kapcsolati hiányok, 
nagyberuházások kivitelezési költségeit 
befolyásoló tényezők, mint például domborzati 
viszonyok, műtárgyak): 

- magas összegű rekultivációs költségek a 
bányák bezárása után 
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- a sajátos területfelhasználású területek 
esetleges terjeszkedésükkel megbonthatják a 
tájszerkezetet 

- külszíni fejtésű bányák a táj teljes 
átalakulását, degradációját okozzák  
1.8. az épített környezetre: 

-  a sportolási, rekreációs célú 
területhasználat kivételével kedvezőtlen 
településképi hatás  
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 a beépített területek növelésének 
szabályozásával az élőhelyek csökkenésének 
megakadályozása 

- külszíni fejtésű bányák az élővilág teljes 
átalakulását vagy megszűnését okozhatják 

3.11. az energiaellátásra: 

 megújuló energiahasznosítás növekvő 
szerepe 
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2. A műszaki infrastruktúra elemeinek változásai okozta környezeti, társadalmi és gazdasági hatások 

 

Tervezett elemek 
A tervezett változások várható hatásai 

1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

1. Közlekedési hálózatok  
 

   

1.1. Közúti közlekedés 
 

A megyei területrendezési tervben a közúti közlekedés 

a tartalmi követelményeknek megfelelően az OTrT-ben 

meghatározott meglévő és tervezett országos 

jelentőségű közutak (gyorsforgalmi utak, főutak), 

valamint a megyei területrendezési terv által 

meghatározott meglévő és tervezett térségi jelentőség 

hálózatok (térségi szerepű mellékutak, mellékutak, 

kompátkelők) formájában van jelen. 

A megye gyorsforgalmi úthálózatát az OTrT 

felülvizsgálata nem változtatta meg, Somogy megyét az 

M9 és M60 főként tervezett gyorsforgalmi utak (a 

kaposvári elkerülő már megépült) érintik, de kiemelten 

fontos szerepe van a megye elérhetőségében az M7 

autópályának is.  

Az M9 fontos, hiánypótló szerepet fog betölteni a 

megye kelet-nyugati kapcsolatainak kiszolgálásában. A 

megye közúti kapcsolatai jelenleg észak-déli irányban 

meghatározóak, ezeket a főutak szolgálják ki. 

Kaposvár a 61, és 67.sz. főúton érhető el, a 67. sz. 

kiemelt szolgáltatást nyújtó főút folyamatban lévő 

kiépítése további fejlődést jelent.  

A megyében a gyorsforgalmi utak hossza (meglévő és 

tervezett együtt) 2011-ben 83 km volt, 2019-ben 109 

km. A főutak hossza 306 km volt, 2019-ben 341 km. A 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- a nyomvonalak által elfoglalt területen 
csökkenés, területfoglalás 
1.2. a talaj minőségére: 

- az új utak mentén jelentkező terhelések 
(légszennyező anyagok lerakódása, porterhelés) 
közvetve hatnak a talajminőségre 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

 mérséklődik a főúthálózat forgalmi terhelése, 
amelynek következtében csökken azok mentén a 
belterületeken okozott levegőszennyezés 

- az új nyomvonalak mentén jelentős 
környezeti károk, zajszint növekedés, 
rezgésterhelés, porterhelés és magas 
károsanyag-kibocsátás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- elválasztó hatás  
1.8. az épített környezetre: 

 az elkerülő utak megépítése (a sűrűn 
beépített települési területeken, az átkelési 
szakaszok megszüntetésével, ill. hosszának 
csökkentésével) kedvezően hat a településen 
belüli környezeti állapotra 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 

 a gyorsforgalmi úton elérhető települések 
népességmegtartó erejének növekedése 

 a közlekedési, utazási feltételek javulása 
elősegíti a települések népességmegtartását 

 a településközi kapcsolatok javulása  

- a könnyebben elérhető nagy települések 
munkaerő elszívó hatásának erősödése 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 a foglalkozási szerkezet átalakulhat, 
szakképzettebb csoportok jelenhetnek meg a 
térségben, építkezések idején szakképzetlenebb 
idénymunkások 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 csökken az erős tranzitforgalom településeket 
terhelő hatása (elkerülő szakaszok) 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 havária helyzetekben az elérhetőség kedvező 
alakulása (vészhelyzetekben életmentés, tűz) 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

  nemzetközi (EU-s) és nagytérségi, regionális 
közúti kapcsolatok kedvező alakulása 

 kistérségi és településközi közúti kapcsolatok 
kedvező alakulása 
3.2. a településrendszerre: 

 a nagytérségi kapcsolatok javulása 

 a településközi kapcsolatok javulása  
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 az elérhetőség javulása az ipari-kereskedelmi 
területek felértékelődését okozhatja 

 elérési távolságok és idők kedvező alakulása 
gazdasági hasznot eredményez 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 a jó megközelíthetőség segíti az 
idegenforgalmi célkitűzések megvalósítását 

 a közlekedési, utazási feltételek javulása 
elősegíti a vidéki térségek népességmegtartását, 
hozzájárul az idegenforgalom növekedéséhez 

 idegenforgalmi, turisztikai lehetőségek 
javulása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
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főutak bővülését jelentős részben a mellékutak főúti 

kategóriába sorolása okozza. 

 

1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- a nyomvonalak kiépítése az élőhelyek 
zavarását, néhol pusztulását okozza 

- ökológiai gáthatás, migráció akadályozása 

3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 az elérhetőség javulása gazdasági innovációval 
társulva jelentősen növelheti egy terület 
versenyképességét  

 szomszédos települések együttműködésének 
javulása 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

 a nagytérségi kapcsolatok javulása 

 nagytérségi elérhetőség javulása 

- a gyorsforgalmi úthálózati fejlesztések magas 
költsége az alacsonyabb szintű úthálózat forrásait 
is feléli 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 
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1.2. Vasúti közlekedés 
 
A vasúti közlekedés a tartalmi követelményeknek 

megfelelően az OTrT-ben meghatározott meglévő és 

tervezett országos jelentőségű vasúti pályák 

(nagysebességű vasutak, országos törzshálózati vasúti 

pályák), a megyei területrendezési terv által 

meghatározott meglévő és tervezett térségi 

jelentőségű hálózatok (vasúti mellékvonalak) 

formájában van jelen. 

Az országos vasúti törzshálózat távlati fejlesztésének 

egyik legjelentősebb, Somogy megyét is érintő 

tervezett beruházása a (Horvátország) – Gyékényes 

térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest 

[Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony 

térsége – (Ukrajna) nagysebességű vasútvonal kiépítése 

lesz, amely a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) 

hazai szakasza.  

Az OTrT felülvizsgálata a hatályos megyei tervtől eltérő 

nyomvonalat rögzített, így a hatályos megyei tervhez 

képest a tervjavaslat eltérő helyen jelöli: a megye 

közepétől észak-keleti irányban a megyehatárig, illetve 

a határ menti térségben. 

A vasúti mellékvonalak körét és nyomvonalát a 

hatályos megyei tervhez képest nem volt indokolt 

megváltoztatni. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- a tervezett NSV nyomvonal által érintett 
térségben területfoglalás 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

 környezetkímélő közlekedés és áruszállítás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 környezetkímélő közlekedés és áruszállítás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- tájszerkezeti szempontból jelentős elvágó, 
ökológiai gáthatást jelent 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- a nyomvonal jövőbeni kiépítése az élőhelyek 
zavarását, néhol pusztulását okozhatja 

  

- a nyomvonal ak és töltések ökológiai gát   
hatása  

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 

 megközelíthetőség javulása, kapcsolati 
rendszerek erősödése  
2.2. a foglalkoztatásra: 

 a foglalkozási szerkezet átalakulhat, 
szakképzettebb csoportok jelenhetnek meg a 
térségben, építkezések idején idénymunkások  
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 nő az utazási formák közötti választás 
lehetősége 

 a gépkocsiforgalom esetleges csökkenése 
kedvező egészségügyi következményekkel jár 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 közlekedésbiztonság javulása 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

  nemzetközi és nagytérségi regionális vasúti 
kapcsolatok kedvező alakulása (utazás, szállítás) 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 az érintett települések ipari-kereskedelmi 
területeinek felértékelődése 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 a tervezett NSV kapcsolatai által érintett 
települések idegenforgalma felértékelődhet 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 a tervezett NSV és a hagyományos vasúti 
kapcsolatai által érintett települések ipari-
kereskedelmi területeinek felértékelődése 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

 a tervezett NSV pályája a hagyományos vasút 
számára is magasabb szintű szolgáltatást tesz 
lehetővé a hagyományos vasút kapcsolódásai 
révén 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

1.3. Légi közlekedés 
 
A hatályos tervben korábban szereplő két repülőteret 
tartalmazza a tervjavaslat.  

1.1. a termőföld mennyiségére: 

-  a repülőtér által elfoglalt területen 
termőterület csökkenés, területfoglalás 
1.2. a talaj minőségére: 

- pontszerű szennyezések  

2.1 a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

 térségi kapcsolatok javulása 
3.2. a településrendszerre: 
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Somogy megyében a taszári repülőtér országos, a 

kaposvári-kaposújlaki pedig térségi jelentőséggel bír. 

 

1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

- a repülőtér közelében nő a levegőszennyezés 
és zajterhelés 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
nincs közvetlen hatás 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- repülőterek közelében az élőhelyek zavarása, 
pusztulása  

 vendégek számának növekedését segíti elő, 
ezáltal növeli a turisztikai ágazatban a 
foglalkoztatást 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 szabadidős repülés lehetősége 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
 nincs közvetlen hatás  
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 reptérfejlesztés jelenleg nincs, fejlesztés 
esetén a kereskedelem fellendülése, kereskedelmi 
kapcsolatok erősödése 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 a látogatók számának növekedése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 a turizmusra gyakorolt élénkítő hatás növeli a 
térség eltartó képességét és versenyképességét 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

 a térség megközelíthetősége javul 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

1.4. Kerékpáros közlekedés 
 

Az OTrT felülvizsgálata a megyét érintő kerékpárutak 

körét nem változtatta meg, a korábbi öt országos 

kerékpárútvonal jelölt jelenleg is.  

Az országos és a térségi kerékpárút hálózat hossza az 

előző tervhez képest nem változott jelentősen. 

Nyomvonal kijelölésében a 68. sz. főút menti 

nyomvonal kiépítése helyett a tőle nyugatra fekvő 

mellékutak mellett vezetett, gazdaságosabb nyomvonal 

javaslatot tartalmazza a terv. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- területcsökkenés 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
nincs közvetlen hatás 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 

 az egyes településeken belüli, ill. a 
szomszédos települések közötti hivatásforgalom, 
közlekedési igények egy részének biztosítása 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 sportolási lehetőségek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 sportolási, hobbi lehetőségek bővülése 

 egészségesebb életmód kialakulása 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 a kerékpáros biztonság javulása 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

 helyi, térségi összekötettés javulása  
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 
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1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás. 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- kismértékű zavarás, az élővilág károsítása a 
csomópontok, pihenőhelyek területén  
 

 településeken belüli forgalombiztonság 
javulása 

 a hazai, valamint a határon túli régiók 
turizmust segítő kapcsolatainak biztosítása 

 turisztikai adottságok kihasználásának 
kedvezőbb alakulása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

1.5. Vízi közlekedés 

 
Somogy megyét a nemzetközi és országos jelentőségű 

vízi utak közül a Dráva érinti. A megyében a kikötők egy 

kategóriába (térségi kikötő) tartoznak a tartalmi 

követelményeknek megfelelően. Ez a kikötők körét 

nem változtatta meg, a korábbi 4 kikötőt sorolja fel a 

tervjavaslat. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- a hajók által kibocsátott, azokból vízbe kerülő 
anyagok vízszennyező hatása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
nincs közvetlen hatás 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- illegális kikötők esetén az élőhelyek romlása, 
a partvonalak sérülése 

2.1 a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 

 határ menti népesség kapcsolatai, közlekedési 
lehetőségei javulnak 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 vízi közlekedés fejlődése elősegíti a 
rekreációt, szabadidő változatos eltöltését 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 kulturált vízi közlekedés feltételeinek 
biztosítása növeli a lakosság életminőségét 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 biztonságos vízi közlekedés feltételei javítják 
az utazóközösség biztonságérzetét 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

 térségi kapcsolatok javulása 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 vízi szállítás esetén a kereskedelem élénkülése  
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 színvonalas vízi közlekedés biztosítása a 
turizmusgazdaság fejlődését segíti 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 a turizmusra, esetleg kereskedelemre 
gyakorolt élénkítő hatás növeli a térség eltartó 
képességét és versenyképességét 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
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kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

 a térség megközelíthetősége javul 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

2. Energetikai hálózatok és építmények 
 
Somogy megye területén országos jelentőségű közcélú 

energiatermelő bázis nem üzemel. 

A megye területét érintő főelosztó hálózatok fejlesztési 

szándékait a 2017-es elfogadott iparági dokumentáció 

rögzíti, amely alapján Somogy megye területét érintő 

főelosztó hálózatfejlesztési szándék: 

• Marcali – Nagykanizsa 132 kV-os távvezeték 
(hosszútávú tervben szereplő) 
• Tab 132/22 kV-os alállomás, felhasítva a Kaposvár – 
Siófok 132 kV-os távvezetékre (hosszútávú tervben 
szereplő) 
• Buzsák 132 kV-os kapcsolóállomás (rendszerhasználói 
igény miatt) 
• Kaposvár Kelet 132 kV-os kapcsolóállomás 
(rendszerhasználói igény miatt) 
• Böhönye 132/22 kV-os alállomás, felhasítva a 
Nagyatád – Csurgó 132 kV-os távvezetékre (hosszútávú 
tervidőszakon kívüli fejlesztés) 
A megye területén áthalad a MOL Nyrt 
üzemeltetésében lévő, nemzetközi kőolaj és 
termékvezeték, amelynek helyfoglalása és biztonsági 
övezetének helyigénye korlátozza az érintett terület 
hasznosítási lehetőségét. 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- területfoglalás  
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

- a mágneses és elektromágneses tereket 
befolyásolják lokális környezetükben 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- nem földalatti kábelfektetés esetén tájképi 
értékek sérülése 

- a védősávban a tájhasználatot korlátozzák 
1.8. az épített környezetre: 

- nem földalatti kábelfektetés esetén 
településképi értékek sérülése 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- a nyomvonalak kiépítése a természet, az 
élőhelyek zavarásával jár 

- helytelen tervezés és kialakítás esetén 
ökológiai viszonyok károsítása 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 új munkahelyek teremtése 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 lakossági energiaigények biztonságos és 
folyamatos kiszolgálása okozta életminőség 
javulás 

- a környéken élő népesség egészségügyi 
állapotára esetlegesen gyakorolt negatív hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 energia-közmű ellátás biztonságának 
növekedése 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- a föld feletti vezetékek korlátozzák a 
területhasználatot 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

  az ipari nagyfogyasztók biztonságos ellátása, 
kiegyenlítettebb terheléselosztás biztosítása 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

- vezetékek biztonsági övezetének biztosítása  
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 fejlettebb energiaellátással javul az 
eltartóképesség, versenyképesség  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

 fejlettebb energiaellátással vonzóbb 
gazdasági, vállalkozási környezet 
3.11. az energiaellátásra: 

 a megújuló energiára épülő energiatermelés 
arányának növekedése 

 az energiaellátás javulása 
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3. Vízi létesítmények 
 
Az országos és térségi jelentőségű vízi létesítményekre 

az országos és térségi műszaki infrastruktúra-

hálózatokra vonatkozó szabályok vonatkoznak. 

Somogy megyét az Drátamási, Drávagárdony, Tótújfalu 
és Szentborbás településeken lévő Dráva elsőrendű 
árvízvédelmi fővédvonal érinti.  
Vízkárelhárítás lehetőségét kielégítő víztározók közül 98 

db 1 millió m3-t meghaladó térfogatú van, amely 12 

tórendszerbe szerveződik egész Somogy megye 

területén.  A tavak jellemzően halgazdálkodást és 

halászatot szolgálnak, kisebb részben rekreációs és 

bányászati célokat elégítenek ki. 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- területfoglalás 
1.2. a talaj minőségére: 

- talajminőség változás, szennyezések 
bemosódása, talajszennyezés, talajszerkezet 
megváltozása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- lefolyási viszonyok, hő- és vízháztartás lokális 
változása 

- felszíni vizek minőségének változása 

 felszíni vizek mennyiségének és 
szintjének kedvező változása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 vizuális és szerkezeti változások 

 tájhasználatok bővülése 
1.8. az épített környezetre: 

 árvízi veszélyeztetés csökkenése  
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 új élőhelyek kialakulása 

 vízi élőhelyek átmeneti bővülése 

 vizes élőhelyek növekedése 

- esetenként az élővilág, fajgazdagság 
veszélyeztetése, egyedek pusztulása 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 

 árvíz- és belvízmentesítés eredményeként nő 
a helyi kötödés   
2.2. a foglalkoztatásra: 

 a létesítmények fenntartása foglalkoztatási 
lehetőséget biztosíthat 

 új gazdálkodási formák kialakítása, 
diverzifikált agrárgazdaság lehetőségeinek 
megteremtése 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 Rekreációs célú létesítmények esetén a 
szabadidő eltöltési lehetőségek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 árvíz- és belvízmentesített területeken 
élhetőbb környezet alakul ki 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 árvíz- és belvízmentesített területeken 
lakosság biztonságérzetének növekedése 
(vagyontárgyi biztonság) 

- veszélyeztetettség esetén lakossági 
elégedetlenség, társadalmi konfliktusok 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

 árvíz- és belvízmentesített területeken a 
területhasználat korlátozottsága csökken 
3.2. a településrendszerre: 

- gátak elszigetelő hatása  
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 turisztikai és bányászati gazdasági haszon 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás. 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 belvíz által okozott terméskiesés csökkenése 

 új gazdálkodási formák kialakítása, diverzifikált 
agrárgazdaság lehetőségeinek megteremtése 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

 mikroklimatikus viszonyok javulásával 
kedvezőbb élőhelyi feltételek kialakulása, 
erdőterületek növekedése 
3.7. az idegenforgalomra: 

 árvíz- és belvíz veszélyeztetettség 
megszűnésével, turisztikai célú vízhasználattal a 
turisztikai vonzerő nő 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

 az ár- és belvízhelyzet javul 

 a vízpótlási lehetőségekkel a terület 
vízgazdálkodása javul 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 gazdasági károk csökkenése 

 új gazdálkodási formák kialakítása, diverzifikált 
tájhasználat, új gazdasági lehetőségek 
megteremtése 

 árvíz és belvízvédekezés költsége lecsökken 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás. 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás. 
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4. Hulladékgazdálkodási létesítmények 
 
Somogy megyében (a BKÜ-n kívül) 4 településen 5 db 

térségi hulladékkezelő található. Ezek helye: 

 Hetes (062/1 hrsz.),  

 Kaposvár (0324/23, 0324/24 hrsz. és 0121/59, 

0133/2 hrsz.) 

 Barcs (0479/5 hrsz.) 

 Marcali- Cserhátpuszta (097/2, 097/4, 097/7 hrsz.) 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- területfoglalás 
1.2. a talaj minőségére: 

- a rosszul megépített és működtetett 
hulladékgazdálkodási építmények 
talajszennyezést okozhatnak 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

- a rosszul megépített és működtetett 
hulladékgazdálkodási építmények 
levegőminőségi problémákat okozhatnak 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- a rosszul megépített és működtetett 
hulladékgazdálkodási építmények 
talajvízszennyezést okozhatnak 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 

 a korszerű hulladékkezelő létesítményekkel 
javul a környezet állapota 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- zöldsávok, védőerdők szakszerű telepítése, 
fenntartása nélkül tájkép romboló hatás 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- a rosszul megépített és működtetett 
hulladékgazdálkodási építmények a 
biodiverzitásra negatív hatással lehetnek  

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére 
(életmód, társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 a magas minőségű hulladékgazdálkodási 
létesítmények pozitívan hatnak a népesség 
életminőségére 

- a rosszul megépített vagy működtetett 
hulladékgazdálkodási létesítmények a 
környezetszennyezés révén negatívan hathatnak a 
népesség egészségi állapotára 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

- a rosszul megépített vagy működtetett 
hulladékgazdálkodási építmények a 
környezetszennyezés révén negatívan hathatnak a 
népesség egészségi állapotára, ezáltal növelik a 
veszélyeztetettség kockázatát 

 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- szennyezés előfordultával a mezőgazdaságban 
termesztett növények, termelt élelmiszerek 
minőségükben sérülnek 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

- a rosszul megépített vagy működtetett 
hulladékgazdálkodási létesítmények a 
levegőszennyezés és tájkép romboló hatás révén 
negatívan hathatnak a turisztikai vonzerőre 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 
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8.5 A térségi övezetek felülvizsgálatával összefüggő környezeti, társadalmi és gazdasági hatások 

1. Övezetek 
2. Az övezeti lehatárolások várható hatásai 

1. Környezeti hatások 2. Társadalmi hatások 3. Gazdasági hatások 

1. Erdők övezete 
 

Az erdők övezete új tervi elemként került bevezetésre 

az Trtv.-ben, felváltva a korábbi – az erdőknek csak egy 

részét védő – kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezetét.  Az új övezet az Országos Erdőállomány 

Adattár teljes területét magába foglalja.  

Az erdők övezetének nagysága 154 873 hektár, ez a 

megye (BKÜK területén kívül eső rész) területének 37 

%-a. 

Az övezetre vonatkozó előírás alapján a bányászati 

tevekénység korlátozás alá esik: a bányatelek 

megállapítását és bányászati tevékenység 

engedélyezését a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó feltételekkel teszi lehetővé.  

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 termőföld mennyiségi védelme, a 
termőterület fennmaradása 
1.2. a talaj minőségére: 

 erdőterületek és ezáltal a talajok 
fennmaradása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 

1.4. a levegő minőségére: 

 porszennyezettség csökkenése, mikroklíma 
javítása, CO2 abszorpció 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 szabályozó ökoszisztéma funkciók (lefolyás és 
erózió mérséklése, ezáltal a vízminőség javítása, 
vízvisszatartás) 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 

1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 kedvezőbb, mozaikos tájszerkezet 
fennmaradása, az erdők fontos tájképi elemek 

- monokultúrák, ültetvényerdők kedvezőtlen 
megjelenése 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 természetvédelmi funkció fenntartása 
(élőhely védelem, ökológiai folyosó hálózat 
bővülése, biodiverzitás fenntartása) 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 erdőművelésben, erdészetben 
foglalkoztatottak száma növekedhet 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 jóléti-szolgáltatási funkció fennmaradása 
(rekreációt, pihenést szolgáló lehetőségek 
növekedése) 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 egészségesebb környezet megőrzése 
kedvezőbb életminőség fenntartása 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 
 
 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének 
korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 a faállomány védelme 

- bányászati tevékenység engedélyezésének 
korlátozása 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 faigényes iparágak (bútor, papír) erősödése, 
alapanyag ellátásának biztosítása 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatása 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

 fakitermelésből adódó bevétel 
3.7. az idegenforgalomra: 

 turisztikai vonzerő fennmaradása, 
növekedése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 erdőművelés, erdészeti termékek előállítása, 
faigényes iparágak (bútor, papír) erősödése 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

2. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
 

1.1. a termőföld mennyiségére: 2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
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Az OTrT módosítás során az erdőtelepítésre „alkalmas” 

kifejezés helyett a „javasolt” került be az övezet 

nevébe, mivel az „alkalmas” kifejezés félreérhető, 

hiszen az ország (és egyben a megye) területének nagy 

része elméletben alkalmas az erdőtelepítésre. Az 

erdőtelepítésre javasolt területek azok, ahol az 

erdőtelepítési potenciál a legnagyobb és az 

erdőtelepítés iránti környezetvédelmi igény 

(környezetérzékenység) is a legjelentősebb. 

A hatályos tervben az övezet területe 17735 hektár 

volt. A tervjavaslatban az erdőtelepítésre javasolt 

terület nagysága 55923 hektár. Ez jelentős növekedés a 

korábbi lehatároláshoz képest, amelynek oka a 

módszertani változásban keresendő. A növekedés 

következményeképpen az övezet által generált 

környezeti, társadalmi és gazdasági hatások fokozott 

mértékben érvényesülnek. 

Az Trtv. kiegészítő rendeletében (MvM rendelet) az 

irányelv jellegű előírás nem szigorú. A szabály 

alapvetően a települések új erdőterület (erdőállomány 

adattárban nem szereplő) kijelöléseit igyekszik 

orientálni az övezet területére. 

 

 támogatott környezetkímélő gazdálkodás 
által érintett területek növekedése 
1.2. a talaj minőségére: 

 erdőtelepítés esetén a talaj minőségének 
megőrzése ill. javulása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 

1.4. a levegő minőségére: 
porszennyezettség csökkenése, mikroklíma 
javítása, CO2 abszorpció 1.5. a vízre (felszíni és 
felszín alatti vizek mennyisége és minősége): 

- az ártéri erdőtelepítés akadályozhatja az 
árvizek és a jég levonulását 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 kedvezőbb tájszerkezet kialakulása 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 

1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 természetvédelmi funkció erősödése 
(élőhely védelem, ökológiai folyosó hálózat 
bővülése, biodiverzitás fenntartása) 

nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 az erdőgazdálkodással összefüggő szakmákban 
nő a foglalkoztatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 kulturális jóléti-szolgáltatási funkció erősödése 
(rekreációt, pihenést szolgáló lehetőségek 
növekedése)  
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 egészségesebb környezet alakulásával 
kedvezőbb életminőség  
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

 

rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 erdőterületek növekedésével a fagazdasági 
haszon növekedése 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 faigényes iparágak (bútor, papír) erősödése, 
alapanyag ellátásának biztosítása 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- csökken a mezőgazdasági területek aránya 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

 fakitermelésből adódó bevétel 
3.7. az idegenforgalomra: 

 idegenforgalmi vonzerő növekedése (falusi 
turizmus, ökoturizmus) 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 erdészeti termékek előállítása, faigényes 
iparágak (bútor, papír) erősödése 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

3. Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 
 

A legkiválóbb minőségű és termőképességű, 

árutermelésre legalkalmasabb szántóföldi területek 

védelmében cél a beépíthetőség korlátozása, a 

szántóföldi hasznosítás hosszú távú biztosítása és a 

talajminőség megőrzése.  

A mezőgazdasági alkalmassági vizsgálat módszertani 

változása az övezetek területi elhelyezkedésében 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 beépítési korlátozás következtében nem 
csökken a termőföld mennyisége 

 jó termőhelyi adottságú szántó övezet 
bevezetése nagyobb területen biztosítja a 
termőhely védelmét 
1.2. a talaj minőségére: 

 optimális talajszerkezet és tápanyag tartalom 
fennmaradása, a talajdegradációt 
megakadályozó művelési technológiák előnybe 
részesítésével 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

- a népességmegtartó képességre korlátozott 
hatással van tekintettel a szántókra jellemző 
birtokkoncentrációra és a szántóföldi 
növénytermesztés alacsony kézimunka igényére  
2.2. a foglalkoztatásra: 

  mérsékelt foglalkoztatási hatás tekintettel a 
szántókra jellemző birtokkoncentrációra és a 
szántóföldi növénytermesztés alacsony kézimunka 
igényére 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének 
korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
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jelentős változást eredményezett. Míg 2011-ben a 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nagysága 

épp meghaladta a 20ezer hektárt, addig a jelenlegi 

javaslatban a kiváló termőhelyi adottságú szántók 

övezete több, mint 33ezer hektár.  

A jó termőhelyi adottságú szántó övezet területe 18469 

hektár. Ez alig több, mint a megye területének 4 %-a. A 

korábbi (hatályos) tervben nem volt ilyen kategória, azt 

később, a 2013. évi OTrT tv. vezette be. 

A módszertani változás következményeként jelentkező 

területi átrendeződés, valamint a két övezet 

együttesen tekintett területének növekedése a 

felsorolt hatások fokozottabb érvényesülését jelenti.  

 

- nagytáblás monokultúrák és helytelen 
talajművelés és vetésszerkezet esetében 
fokozódik az erózióveszély, eltűnik a termőréteg, 
talajdegradációs folyamatok jelentkezése 

- intenzív növénytermesztés, ill. állattartás 
következtében mezőgazdasági eredetű 
talajszennyezés fordulhat elő  
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

- intenzív szántóföldi gazdálkodás 
porszennyezést okozhat 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- intenzív növénytermesztés esetén 
mezőgazdasági eredetű vízszennyezés illetve a 
vízháztartás romlása fordulhat elő 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 a tájszerkezet kedvező változása, mozaikos 
védőerdősávok, fasorok telepítése esetén 

- nagytáblás monokultúrák esetén a táj sivárrá 
válik 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1 1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 a beépítési korlátozás pozitív hatása a 
környezeti elemekre 

- intenzív művelés esetén jelentős terhelések 
jelentkezhetnek, a biodiverzitás csökkenhet 

2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

- az éghajlatváltozásból adódóan nő a termelés 
kockázata, ami csökkentheti a biztonságérzetet 

 

 a kiváló minőségű termőföld adottságainak 
megfelelő felhasználását segíti 

- a kiváló minőségű szántón a bányászati 
tevékenység korlátozott 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 a magasabb jövedelmet biztosító 
vetőmagtermesztés által hasznosított 
földterületek elsősorban kiváló szántókon tovább 
növekedhetnek 

 a területek kimagasló adottságainak 
következtében magas termésátlagok eléréséből 
származó gazdasági haszon 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

 védőerdő telepítés szükségessé válhat 
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

- a terméskiesés csökkentése érdekében 
öntözési célú többlet vízfelhasználás igénye 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 a térség eltartó képességének és 
versenyképességének kedvező alakulása 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

4. Ökológiai hálózat magterületének, ökológiai 
folyosójának és pufferterületének övezetei 
 

Az ökológiai hálózat magterület övezet Somogy 

megyében 2011-ben közel 67 950 hektár volt, amely 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 

 környezeti elemek védelme által 
talajminőség javulás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt területek kijelölésének 
tilalma, illetve korlátozása 
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elvételek és kiegészítések után 18 350 hektárral bővült, 

így jelenleg az övezet területe 86 300 hektár. 

Az ökológiai folyosó övezet 2011-ben 35 815 hektár 

volt, amely elvételek és kiegészítések után 13 456 

hektárral bővült, így jelenleg az övezet területe 49 271 

hektár. 

Az pufferterület övezet 2011-ben 8855 hektár volt, 

amely jelentős (6858 hektáros) csökkenés után a 

jelenlegi 1997 hektárra csökkent. A kieső 

pufferterületek nagyrésze átkerült az ökológiai folyosó 

övezetbe.Az övezetek területének növekedése 

környezeti szempontból alapvetően kedvező, a 

gazdasági hatások tekintetében azonban korlátozó 

hatású lehet.  

Az övezetek kapcsolódásában jelentős kockázati 

tényezőt jelentenek a gyorsforgalmi úthálózat tervezett 

fejlesztései. Somogy megyében az M9 gyorsforgalmi út 

megépülése várható a következő évtizedben. Ennek 

tervezett útvonala 3 érzékeny ponton keresztezi az 

ökológiai hálózatot. 

 

 a kitermelés korlátozása segíti az 
ásványvagyon megmaradását, mennyiségi 
védelmét 
1.4. a levegő minőségére: 

 környezeti elemek védelme által 
levegőminőség javulás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 környezeti elemek védelme által vízminőség 
javulás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 táji értékek fennmaradása 

 hagyományos tájszerkezet megőrzése  
1.8. az épített környezetre: 

 táj- és településkép megóvása  

 a településkép előnyös változása a védett 
értékek megóvásával és újabb értékek 
átminősítésével  
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 

 a hagyományos tájjelleg megőrzése 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 biodiverzitás fennmaradása 

 természeti és természetközeli élőhelyek 
megóvása 

 ökológiai kapcsolatok erősödése  

 élőhely-védelem biztosítása 

 in situ fajmegőrzés  

- nem kívánt, adventív fajok számára 
migrációs útvonal biztosítása 

 népesség rekreációs lehetőségeinek bővülése 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 természeti környezet- és életminőség javulása 

 a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára gyakorolt kedvező hatás 

 ökoturizmus fejlődésének generálása 

 az idegenforgalom, ismeretterjesztés, 
környezeti oktatás területén foglalkozási 
lehetőségek bővülése 

  javuló környezetminőség népességmegtartó 
hatása 

 a gazdálkodási forma változásával, jellemzően 
az extenzív forma előretörésével a munkahelyek 
számának várható növekedése 

- a védett területek bővítésével összefüggésben 
lakossági ellenállás, leginkább a Natura 2000 
területek esetében 

- területhasználati kötöttségek következtében 
társadalmi feszültség kialakulása 
(földtulajdonosok)  

- beépítési tilalmak és egyéb engedélyhez kötött 
tevékenységek miatt a befektetők, illetve 
ingatlantulajdonosok ellenállása 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

- a természeti erőforrások kiaknázásának 
korlátozottsága (új külfejtéses művelésű 
bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek horizontálisan nem 
bővíthető; célkitermelőhely létesítése nem 
engedélyezhető) 

-  erőmű nem helyezhető el az övezet területén 
(kivéve háztartási méretű korlátozással), ezáltal a 
megújuló energiaforrások kiaknázásának 
lehetősége korlátozott 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 környezetkímélő és ökológiai gazdálkodás 
elterjedése 

- környezet- és természetkímélő gazdálkodási 
módszerek alkalmazása csökkentheti a 
mezőgazdasági bevételeket 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

- őshonos fafajok telepítése korlátozza az 
erdőgazdasági haszonvételt  
3.7. az idegenforgalomra: 

 ökoturizmus, szelíd turizmus fejlődése  

 turizmusból származó bevételek növekedése  

- gazdátlan, koordinálatlan turisztikai 
igénybevétel  és a környezettudat-hiányos 
magatartás káros hatása 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 védett területek értéknövelő szerepe a közeli 
lakóterületekre 

- az agrár és ipari szektor bevételeinek várható 
csökkenése, támogatáspolitika szükségessége 

- a külterjes gazdálkodás kialakításának és a 
termékek piacra vitelének kezdeti nehézségei. 



158 

3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- közművezeték és közlekedési hálózati elem 
elhelyezés műszaki megoldásainak többlet 
költsége 
3.11. az energiaellátásra: 

- energiavezeték elhelyezés műszaki 
megoldásainak többlet költsége 

5. Tájképvédelmi terület övezete 
 

Az OTrT 2008. évi módosítása szerint a tájképvédelmi 

területeket országos és a térségi jelentőségű 

tájképvédelmi területek bontásban egyaránt meg 

kellett jeleníteni, ekkor még közigazgatási határokkal.  

2013 óta természetföldrajzi határok mentén történik a 

lehatárolás, már nincs kétszintű tájképvédelmi övezet, 

az országos tervben lehatárolt övezetet azonban a 

léptékváltásnak és az aktuális állapotoknak 

megfelelően, az illetékes államigazgatási szerv (jelen 

esetben a nemzeti park igazgatóság) adatszolgáltatása 

és egyetértése esetén pontosíthatja a megyei terv. 

Somogy megyében a tájképvédelmi terület övezetének 

2011-es lehatárolása (országos és térségi övezet 

együttesen) 225212 ha-t fedett le, a tervezett 

módosítás ennél 3857 ha-al többet, 229068 ha-t foglal 

magába. A területnövekedés mellett kisebb mértékű 

területi átrendeződés is történt a lehatárolásban. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 megfelelő tájhasználat fennmaradása 

 hagyományos tájkarakter megőrzése 
1.8. az épített környezetre: 

 értékes tájelemek, hagyományos 
településképek és kultúrtörténeti értékek 
megtartása 

 látványkárosító, tájidegen építmények 
elhelyezésének korlátozása, a tájban megjelenő 
település sziluett védelmének biztosítása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 

1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 élőhelyek megőrzése 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 a „vizuális szemét” mennyiség növekedés 
megakadályozásával biztosítható a szabadidő 
eltöltés és rekreáció feltételeinek kedvező szinten 
tartása  
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 a „vizuális szemét” mennyiség növekedés 
megakadályozásával biztosítható az életminőség 
feltételeinek kedvező szinten tartása  
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

- bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni  
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 turisztikai vonzerő erősödése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 vonzó táji környezetben az ingatlanérték 
emelkedése várható 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- tájba illesztett közműelhelyezés műszaki 
megoldásainak többlet költsége 
3.11. az energiaellátásra: 



159 

nincs közvetlen hatás 

6. Világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 

 
A világörökségi és világörökségi várományos területek 

övezetét a településrendezési eszközökben kell 

tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

Somogy megye jelenleg hatályos, 2011-ben készült 

területrendezési tervében világörökségi és 

világörökségi várományos terület övezete nem 

szerepel.   

A 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján Somogyban 5 

település tájházát tartalmazza világörökségi javaslat: 

Buzsák, Karád, Lakócsa, Vörs és Zamárdi. Ezen öt tájház 

közül egyedül a lakócsai horvát tájház helyezkedik el a 

BKÜ területén kívül.  

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 megfelelő világörökségi tájhasználat 
fennmaradása 

 hagyományos tájkarakter megőrzése a tájkép 
előnyös változása 
1.8. az épített környezetre: 

 értékes tájelem, hagyományos településkép 
építészeti és kultúrtörténeti értékek megtartása 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 

 látványkárosító, tájidegen építmények 
elhelyezésének korlátozása, a tájban megjelenő 
település sziluett védelmének biztosítása 

 történeti településkép, értékes épített 
környezet megőrzése 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 
nincs közvetlen hatás 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 szabadidő eltöltés és rekreáció feltételeinek 
kedvező szinten tartása 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 a kulturális értékek feltárása és megóvása 
növeli a térségi identitást, a közösség összetartó 
erejét 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 turisztikai vonzerő növekedése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- a világörökségi érték sérelme nélkül 
valósulhatnak meg a műszaki megoldások 
(többlet költség) 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

7. Vízminőségvédelmi terület övezete 
 

A 2008. évi OtrT-vel összhangban a hatályos megyei 

tervben a felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő 

területének övezete településhatárosan, a felszín alatti 

vízminőség-védelmi terület övezete tényleges területi 

kiterjedésével volt lehatárolva.  

A Trtv. és így a megye vízminőség-védelmi terület 

övezetének lehatárolása frissült a VGT2 (Vízgyűjtő-

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 

 a szabályozás közvetve a talajokat is óvja 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 a megfelelő minőségű ivóvíz a lakosság 
egészségi állapotát javítja  

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- bányászati tevékenység korlátozása   
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
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gazdálkodási Terv felülvizsgálat) során, amely alapján 

az övezet módosult. 

Az övezetben a bányászat korlátozott, a Trtv. a 

területhasznosítás egyedi szabályozását a 

településrendezés (HÉSZ) felé utalja. 

A vízminőségvédelmi területeken olyan 

területhasznosítás javasolt, amely a védelmet igénylő 

víztest szennyezési lehetőségét kizárja. 

Az övezet területe 134109 hektár. 

 védőterületek kijelölése és a csatornázás a 
vízminőséget kedvezően befolyásolja 

 a felszín alatti vizek minőségének hosszú távú 
megóvását szolgálja 

 vízminőség védelmi terület övezetbe tartozó 
terület a korábbi felszíni szennyezésre érzékeny 
terület övezetéhez képest nagyobb területet 
foglal magába (+ területek: 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), amely hozzájárul a vízminőség 
állapotának megőrzéséhez 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
nincs közvetlen hatás 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 a környezetszennyezést gátló előírások 
elősegítik az élővilág, az élőhelyek védelmét 

2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 a megfelelő minőségű ivóvíz és vízkészlet 
védelem a lakosság biztonságérzetét növeli  
 

- bányászati tevékenységet a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni   
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

- építési korlátozások 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs követlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

 a felszín alatti vizek állapotának megőrzése 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

8. Nagyvízi meder övezete 
 

A nagyvízi meder területének hasznosítása nem 

akadályozhatja az árhullámok levonulását, az árvízi 

védekezés lehetőségét és a nagyvízi meder területén a 

vízgazdálkodási (meder karbantartási) feladatok 

elvégzését.  

Somogy megyében nagyvízi meder övezetéhez tartozó 

vízfolyás, a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

hatáskörébe tartozó, a megyét délen határoló, 

országhatáron haladó Dráva folyó. A Dráva mederben 

tartását az elsőrendű védvonal biztosítja.  

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 a vízparti tájak megőrzése 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 a vízparti tájak megőrzése 

 vízszennyezés megelőzése 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 a Dráva lehetőséget nyújt a szabadidő 
változatos, tartalmas eltöltésére 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 az árvízvédelem a lakosság biztonságérzetét 
növeli 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítésre szánt terület kijelölésének tilalma 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

- a Dráván vizi erőmű létesítése nem javasolt 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 

3.5. a mezőgazdaságra: 

 a hullámtéri, nyílt ártéri gazdálkodási forma 
támogatott szerkezetváltást eredményez 
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Az övezet összterülete a hatályos terv szerint 8867 ha, 

a módosító javaslat szerint 6053 ha. A különbség az 

ágazati adatszolgáltatás frissebb módszertana miatt 

jelentkezik. Ennek következtében az övezet által 

generált környezeti, társadalmi és gazdasági hatások is 

kisebb mértékben érvényesülnek. 

 

1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 

1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 vizes élőhelyek megőrzése 

 ökológiai hálózat, ártéri erdők megóvása 

 3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 

 idegenforgalmi vonzerő megőrzése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

9. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 
Az övezet kijelölésének célja a belvíz okozta kockázatok 

és károk mérséklése, amelyhez a területrendezési 

szabályozás a beépítésre szánt területek kijelölésének 

korlátozásával járul hozzá.  

Somogy megye területe lényegében belvíz által nem 

veszélyeztetett, így a hatások mértéke sem jelentős. 

Kis területek érintettek a Dráva mentén Potony, 

Lakócsa, Tótújfalu és Szentborbás településeken, 

valamint a Kis-Balatonnál Szőkedencsen. 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 új beépítésre szánt terület kijelölésének 
korlátozása 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 új beépítésre szánt terület kijelölésének 
korlátozása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
nincs közvetlen hatás 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra):  
nincs közvetlen hatás 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 a rendszeresen belvízjárta területek 
beépíthetőségének korlátozása csökkenti a belvíz 
okozta károk kockázatát  

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

-  új beépítésre szánt terület kijelölésének 
korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

-  új beépítésre szánt terület kijelölésének 
korlátozása akadályozza az ipari és kereskedelmi 
területek növekedését 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 megfelelő művelési mód alkalmazásával 
csökkenthetők a belvíz okozta károk 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

 környezeti szempontból az erdőtelepítés az 
övezet területeinek egyik alkalmas földhasználati 
módja   
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

 az övezet kijelölése és a szabályozás 
betartása kiszámíthatóbb, kiegyenlítettebb 
vízkormányzást tesz lehetővé 



162 

3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

10. Földtani veszélyforrás területe által érintett 

települések övezete 

Az övezet a már bekövetkezett és ezek környezetében 

(jósolt) várhatóan bekövetkező földmozgásokkal 

érintett településeket tartalmazza.  

A 2011. évi Somogy megyei Területrendezési terv 102 

település érintettségét jelölte meg az övezetben, 2 

település került be újonnan a tervjavaslatba. 

A földtani veszélyforrással érintett területet a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- omlás és földcsuszamlás okozta talajvesztés 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatása 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatása 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatása 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatása 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- talajerózió okozta tájátalakulás  

 növényborítottság, védőfásítás tájvédő 
hatása 
1.8. az épített környezetre: 

 veszélyeztetett területek beépíthetőségének 
korlátozása, bányafelügyeleti ellenőrzése 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- földmozgás okozta élőhely csökkenés, élőhely 
sérülés 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

 veszélyeztetett területek beépíthetőségének 
korlátozása, bányafelügyeleti ellenőrzése 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 az övezet területén a beépítés bányafelügyeleti 
hozzájáruláshoz kötésével növekszik a lakosság 
biztonsága 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- beépítés feltételeinek meghatározása 

- új beépítésre szánt területkijelölés 
korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatása 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

- a beépítés bányafelügyeleti hozzájáruláshoz 
kötött, így az övezet területei korlátozottan állnak 
az ipar és kereskedelem rendelkezésére 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

- korlátozott területhasználat csökkenti a 
térség eltartó képességét 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
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nincs közvetlen hatás 

11. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

Az övezet a megállapított bányatelkek és megkutatott 

területek által érintett településeket tartalmazza. 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

A 2011. évi Somogy megyei Területrendezési terv 37 

település érintettségét jelölte meg az övezetben. 4 

település azóta kikerült és 25 település került be 

újonnan az övezetbe új bányanyitás vagy új 

megkutatott terület révén. 

Az ásványi nyersanyagvagyon övezeti szabályozása 

nem változott a 2013. évi és a 2008. évi OTrT-hez 

képest. 

Az ajánlások egy része bányászati szabályok 

értelmezéséval kapcsolatos, illetve a bezárt bányák 

rekultivációjára, tájrendezésére és újrahasznosítására 

irányulnak. 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

- külszíni bányák okozta talajvesztés 
1.2. a talaj minőségére: 

- termőképesség vesztése a humuszréteg 
eltűnésével 

- szénhidrogénbányászati hiba okozta 
talajszennyezés 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 

- nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

- külszíni fejtés esetén a levegő porszennyezése 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- felszíni és felszín alatti vizek áramlásának 
szabályozása, vízelvonás a bányászat érdekeinek 
megfelelően  
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 

- bányászati meddők lerakása újabb 
zöldterületek foglalhat el 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

- tájsebek, külszíni fejtésű bányák a táj teljes 
átalakulását, degradációját okozzák  
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatása 

1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatása 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

- külszíni fejtésű bányák az élővilág teljes 
átalakulását okozhatják 

 felhagyott bányaterületek rekultiválás után 
új élőhellyé válhatnak 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatása 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 új munkahelyek teremtése 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 a felhagyott bányatavak rekreációs célú 
hasznosítása  
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

- homokbányák okozta porszennyezés 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatása 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

 nyersanyag kitermelés elősegítése 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 ásványvagyon kitermelés gazdasági haszna, 
gazdaságélénkítő szerepe 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- mezőgazdasági földhasználat korlátozása 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

- erdőgazdálkodási földhasználat korlátozása 
3.7. az idegenforgalomra: 

 a felhagyott bányatavak turisztikai 
hasznosítása  
3.8. a vízgazdálkodásra: 

 felhagyott bányaterület alkalmas 
vízvisszatartásra 

- természetes vizek elvonása a területről 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 nyersanyag kitermelés gazdasági haszna, 
gazdaságélénkítő szerepe 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- magas összegű rekultivációs költségek a 
bányák bezárása után 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatása 

12. Honvédelmi és katonai célú terület övezete  
 

A hatályos megyei területrendezési tervben az – 

országos jelentőségű – kiemelt fontosságú meglévő 

honvédelmi terület és a – térségi jelentőségű – 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 

- eseti, haváriás talajszennyezés 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- területhasználat korlátozása 
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honvédelmi terület szerepel, azonban az OTrT 

felülvizsgálata a két övezetet egyesítette honvédelmi 

és katonai célú terület övezete elnevezéssel. 

A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

A hatályos megyei területrendezési terv Kaposvárt 

tartalmazza a kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi 

terület övezetében, és Jutát a honvédelmi terület 

övezetében, azonban az OTrT felülvizsgálata során az 

érintett terület kiegészült, a tervjavaslatban a sántosi 

lőtér és a kaszói honvédelmi erdőgazdaság révén 

érintett településcsoport is az egyesített övezet részét 

képezi, ezen a területen újonnan jelentkeznek a 

hatások. 

Az ajánlások egyrészt a korábbi honvédelmi 

objektumok – mint barnamezős területek – mielőbbi 

hasznosítását, másrészt a honvédelmi területek 

környezete felől és felé tartó hatásoktól való védelmet 

szolgálják. 

nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

- eseti, haváriás vízszennyezés 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 
nincs közvetlen hatás 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 élőhelyek megszűnése, zavarásaelzárt terület 
fajgazdagságot és ritka fajokat megóvó hatása 
 

2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

  a társadalom biztonságérzetének növelése 
 

3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

- mezőgazdasági földhasználat korlátozása 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

- erdészeti tevékenység korlátozása 
3.7. az idegenforgalomra: 

- turizmus korlátozása, látogatás tilalma 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

13. Napenergia hasznosítás szempontjából 

korlátozással érintett terület egyedi övezete 

Egyedileg meghatározott megyei területrendezési 

övezet, amelybe azok az értékes és be nem épített 

területek tartoznak, ahol naperőmű park kijelölését 

kerülni kell.  

A konkrét telepítési helyet a településszerkezeti 

tervben kell kijelölni. 

Somogy megyében napenergia hasznosítás 

szempontjából korlátozással érintett terület övezet 

területe 325319 hektár. A napenergia hasznosítás 

szempontjából vizsgálat alá vonható terület nagysága 

(az előbbi terület inverze) 281181 hektár. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 a telepítés helyének korlátozásával, 
orientálásával a termőföld mennyiségi védelme 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 a telepítés helyének korlátozásával a tájképi 
érték védelme 
1.8. az épített környezetre: 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- a naperőmű telepítés helyének korlátozása 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

- a naperőmű telepítés helyének korlátozása 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 a naperőmű telepítés helyének 
korlátozásával, orientálásával a mezőgazdasági 
tevékenység elősegítése, kiváló szántók védelme 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
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nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 a telepítés helyének korlátozásával a 
természeti értékek védelme 

 a naperőmű telepítés helyének 
korlátozásával, orientálásával az 
erdőgazdálkodási tevékenység elősegítése, 
erdőterületek védelme 
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

- a naperőmű telepítés helyének korlátozása 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

- a naperőmű telepítés helyének korlátozása 

- kivitelezési és üzemeltetési többletköltséget 
okozhat 
3.11. az energiaellátásra: 

- a naperőmű telepítés helyének korlátozása 
kivitelezési és üzemeltetési többletköltséget 
okozhat 

14. Vízerózióval veszélyeztetett terület egyedi 

övezete 

Egyedi megyei övezet, amelybe a talaj és domborzati 

viszonyok okozta jelentős talajpusztulással 

jellemezhető területek tartoznak. 

A hatályos megyei terv kijelölte a vízeróziónak kitett 

terület által érintett településeket. A jelenlegi 

tervjavaslat a területet valós kiterjedésének 

megfelelően ábrázolja. Az övezet a közepesen, erősen 

és igen erősen erózióveszélyes területeket tartalmazza.  

Az övezet 170 települést érint, 51537 hektáron. 

 

1.1. a termőföld mennyiségére: 

 az övezet kijelölése és szabályozása a 
termőterület kiterjedésére pozitív hatással van, a 
megfelelően kiválasztott talajművelési és 
agrotechnikai eljárások alkalmazásával 
csökkenhet az erózióval sújtott termelésre 
alkalmatlan területek kiterjedése 

- nem megfelelő talajművelési és 
agrotechnikai eljárások alkalmazása a 
termőterület és a termőréteg csökkenését, 
minőségének romlását idézi elő 
1.2. a talaj minőségére: 

 az övezet kijelölése és területhasználati 
javaslatai a talaj minőségére pozitív hatással 
vannak, a megfelelően kiválasztott talajművelési 
és agrotechnikai eljárások alkalmazásával 
csökkenhet a talaj termőrétegének eróziója 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 
nincs közvetlen hatás 
2.2. a foglalkoztatásra: 
nincs közvetlen hatás 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 
nincs közvetlen hatás 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 

 a többlet felszíni víz megfelelő biztonsággal 
történő továbbvezetése a befogadóig a népesség 
biztonságérzetét növeli 

 építési tevékenység többlet felszíni víz 
biztonságos elvezetésének feltételéhez kötése a 
népesség veszélyeztetettségét csökkenti 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 

- a területhasználati javaslatban az építési 
tevékenység többlet felszíni víz biztonságos 
elvezetésének feltételéhez kötött, így az övezet 
területei korlátozottan beépíthetők 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 a megfelelően kiválasztott talajművelési és 
agrotechnikai eljárások alkalmazásával 
csökkenthető a talajpusztulás mértéke, 
növelhető a termésbiztonság 



166 

nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 a megfelelő területhasználat a felszíni 
vizekbe való talajbemosódást, ezzel az 
eutrofizációt és a szennyezőanyagok 
koncentrációját csökkentheti 

 a javasolt megfelelő területhasználat esetén 
nincs gyors felszíni vízlefolyás, területi és időbeli 
szempontból is kiegyenlítettebb a vízbeszivárgás, 
nagyobb mértékű a vízvisszatartás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 a hagyományos tájhasználat feltételét 
biztosító termőhelyi adottságok megőrzését 
segíti 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 
nincs közvetlen hatás 

- a nem megfelelő talajművelési eljárások 
tovább növelik a talajpusztulás mértékét, hosszú 
távon fenntarthatatlanná téve ezeken a 
területeken a gazdálkodást 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 

 környezeti szempontból az erdőtelepítés az 
övezet területeinek egyik alkalmas földhasználati 
módja   
3.7. az idegenforgalomra: 
nincs közvetlen hatás 
3.8. a vízgazdálkodásra: 

 az övezet kijelölése és a szabályozás 
betartása kiszámíthatóbb, kiegyenlítettebb 
vízkormányzást tesz lehetővé 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 
nincs közvetlen hatás 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 
nincs közvetlen hatás 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

15. Aprófalvas települések egyedi övezete 

Egyedi megyei övezet, amelybe az 500 fő alatti 

népességű települések tartoznak. 

Somogy megyében 125 db 500 fő alatti település van, 

ez a megye településeinek 50,4%-a. Az aprófalvak 

népességvesztése jelentősebb és gyorsabb, mint a 

nagyobb településeké, ezen belül a 200 fő alatti 

törpefalvaké még előrehaladottabb.  

Az egyedi övezetben a határozatban megfogalmazott 

ajánlások és intézkedések az adottságokhoz igazodó 

fejlesztési lehetőségeket segítik.  

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 
nincs közvetlen hatás 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 aprófalvas dombvidéki természeti, táji 
környezet megőrzése, fejlesztése 
1.8. az épített környezetre: 

 dombvidéki aprófalvas településképi értékek 
megőrzése 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

- aprófalvak népességvesztése, elérhetőségi 
nehézségek 

 vonzó táji, természeti környezet 
2.2. a foglalkoztatásra: 

- munkahelyek hiánya 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 vonzó táji, természeti környezet 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 vonzó táji, természeti környezet 

- munkahelyek, szolgáltatások hiánya 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.2. a településrendszerre: 

 város-vidék kapcsolatok erősítése 
elősegítheti az aprófalvas domvidéki táj 
fennmaradását 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 
nincs közvetlen hatás 
3.5. a mezőgazdaságra: 
nincs közvetlen hatás 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.7. az idegenforgalomra: 
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1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 
nincs közvetlen hatás 

 vonzó táji, természeti környezet, turisztikai 
vonzerő erősödése 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 turisztikai bevételekkel, szolgáltatások 
minőségének növelésével javulhat a térség 
eltartó képessége  
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

 közlekedési kapcsolatok javulása, kerékpárút 
hálózat bővülése 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 

16. Dráva menti települések egyedi övezete 

Egyedileg meghatározott megyei övezet, amelybe a 

Dráva folyó mentén, a határtól maximum 10 km-re 

fekvő települések tartoznak. 

Az övezet kijelölésének célja a térségbe tartozó 

települések felzárkóztatásának előmozdítása, a horvát 

határ menti térség fejlesztése a horvát kapcsolatok 

erősítésével, a vidéki térségben lakók életminőségének 

javítása, a területi különbségek mérséklése. 

A 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján az övezet 

41 települése közül 29 komplex programmal 

támogatandó (mind társadalmi, gazdasági és 

infrastrukturális szempontból elmaradott, mind pedig 

jelentős munkanélküliséggel sújtott) település. 

1.1. a termőföld mennyiségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.2. a talaj minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.3. a földtani és ásványvagyonra: 
nincs közvetlen hatás 
1.4. a levegő minőségére: 
nincs közvetlen hatás 
1.5. a vízre (felszíni és felszín alatti vizek 
mennyisége és minősége): 

 vizes élőhelyek védelme 
1.6. a hulladékgazdálkodás helyzetére: 
nincs közvetlen hatás 
1.7. a tájra (tájszerkezet, tájhasználat): 

 Dráva menti táji, tájképi értékek védelme 
1.8. az épített környezetre: 
nincs közvetlen hatás 
1.9. a kulturális örökségre (műemlékvédelem, 
régészet): 
nincs közvetlen hatás 
1.10. az élővilágra (ökológiai hálózatra, védett 
természeti területekre, biodiverzitásra): 

 ökológiai gazdálkodás, vizes élőhelyek, 
természeti területek védelme 

2.1. a népesség területi elhelyezkedésére (életmód, 
társadalmi mobilitás): 

- periférikus elhelyezkedés, nehéz elérhetőség 

 vonzó táji, természeti környezet 
2.2. a foglalkoztatásra: 

 ökológiai gazdálkodás, turizmus, kereskedelem 
élénkülése 

- munkahelyek hiánya 
2.3. a szabadidő eltöltésre, a rekreáció területi 
feltételeire: 

 vonzó táji, természeti környezet, vizi- és öko 
turizmus 
2.4. a népesség életminőségére és egészségi 
állapotára, szociális helyzetére: 

 vonzó táji, természeti környezet 

- munkahelyek, szolgáltatások hiánya 
2.5. a társadalom biztonságérzetére, 
veszélyeztetettségére: 
nincs közvetlen hatás 

3.1. a térszerkezetre (a térszerkezet alakulása, a 
területhasználat változásai, területek 
rendeltetésének változása, vagy használatának 
korlátozása, területi fejlődés térbeli korlátai): 
nincs közvetlen hatás 
3.2. a településrendszerre: 
nincs közvetlen hatás 
3.3. természeti erőforrásokra (a kiaknázás 
lehetőségei és korlátai): 

 Dráva menti természeti környezet vizi 
turisztikai, horgászati, ökogazdálkodási 
hasznosítása 
3.4. az ipar, kereskedelem térbeli szerkezetére: 

 közlekedési kapcsolatok, elérhetőség 
javulásával a kereskedelmi kapcsolatok 
élénkülése 
3.5. a mezőgazdaságra: 

 ártéri tájgazdálkodás, ökogazdálkodás 
lehetőségei 
3.6. az erdőgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 

3.7. az idegenforgalomra: 

 vonzó táji, természeti környezet, turisztikai 
vonzerő erősödése (vizi- és öko turizmus, 
horgászat, kerékpározás, lovaglás, vadászat) 
3.8. a vízgazdálkodásra: 
nincs közvetlen hatás 
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3.9. a térség eltartó képességére és 
versenyképességére: 

 turisztikai bevételekkel, szolgáltatások 
minőségének növelésével, kereskedelem 
élénkülésével javulhat a térség eltartó képessége 
3.10. műszaki infrastruktúrára (elérési távolságok 
és idők, kapcsolati hiányok, nagyberuházások 
kivitelezési költségeit befolyásoló tényezők, mint 
például domborzati viszonyok, műtárgyak): 

 közlekedési kapcsolatok javulása, kerékpárút 
hálózat, vizi közlekedési lehetőségek bővülése 
3.11. az energiaellátásra: 
nincs közvetlen hatás 
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8.6 Összegzés: a terv jelentősebb hatásainak ismertetése, a feltárt konfliktusok értékelése 

A megyei terv (előkészítő) vizsgálati dokumentumával együtt feltárja a területi egyenlőtlenségeket, illetve az 

ebből adódó és kezelést igénylő konfliktusokat. A tervi megoldások a helyzetfeltárásra alapozva kerültek 

kidolgozásra. 

A feltárt társadalmi konfliktusok a népesség csökkenése, elöregedése, az aprófalvak elnéptelenedése, 

szolgáltatások hiánya, területi egyenlőtlenségek (Balaton parti térség minden szempontból fejlettebb a megye 

többi részénél), a megye elmaradása az országos átlagtól fokozódik (pl. demográfiai mutatók, iskolai végzettség, 

átlagjövedelem, munkanélküliség). A feltárt gazdasági konfliktusok közül a legjellemzőbbek az ipari termelés 

csökkenése, alacsony egy főre jutó GDP, megyén belül a gazdasági (turizmusgazdasági) teljesítmények területi 

különbségeinek fokozódása, fő közlekedési útvonalaktól távol eső térségek teljesen kiesnek a gazdasági fejlesztői 

szándékok látóteréből, turizmus adottságainak alacsony szintű hasznosítása, turisztikai termékfejlesztés és 

kínálat területi összehangolásának hiánya.  

A tervezés során felmerülő olyan táji, környezeti konfliktusokat jelentő kérdésekben, mint a gyorsforgalmi 

úthálózat és az ökológiai hálózat kapcsolata, az ásványi nyersanyag vagyon és a kulturális örökségvédelmi, 

tájképvédelmi övezetek átfedése, vagy a honvédelmi célú övezetekkel kapcsolatos félelmek a terv igyekszik a 

maximálisan elfogadható kompromisszumokat megkeresni és rögzíteni.   

A területrendezési terv hatékonysága nagymértékben függ a területfejlesztési tervekhez való kapcsolódás 

minőségétől, a megfelelő térbeni és időbeni érdekérvényesítés biztosítástól és különösen a helyi kompetenciába 

tartozó kérdések megvalósításában résztvevő önkormányzatok együttműködésétől.  

Térségi terület-
felhasználás, 

védelmi övezetek  
/Intézkedés/ 

Hatótényező 
/Terhelés/ 
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Konfliktus jellege 

Erdőgazdálkodási 
térség 

Területi növekedés, 
amely származik a 
lehatárolás és 
besorolás változásából 
és az új 
erdőtelepítésekből.  

x 0 0 A hatás egyaránt kedvező és kedvezőtlen is 
lehet (erdőterület növekedése – de nem 
mindegy, hogy milyen fafajokból, 
ültetvényszerű erdők stb.) Monokultúrás 
erdők arányának növekedése, rövid 
vágásérettségű, biomassza termelési célú 
erdők arányának növekedése. Értékes 
gyepek területének erdősítése.  
Vízháztartás esetleges kedvezőtlen 
alakulása, felszín alatti vizek utánpótlási 
lehetőségeinek csökkenése.  
Nem megfelelő fajtaösszetétel esetén a 
biodiverzitás csökkenése.  
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Térségi terület-
felhasználás, 

védelmi övezetek  
/Intézkedés/ 

Hatótényező 
/Terhelés/ 
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Konfliktus jellege 

Erdőtelepítésre javasolt területek 
nagymértékű növekedése az Trtv.-ben lévő 
%-os szabályok megmaradása esetén szűk 
mozgásteret jelent az alsóbb rendű tervek 
erdőterületeinek lehatárolásánál. 

Mezőgazdasági 
térség 

Növényvédelem 
fokozódása, 
génmanipulált 
növények terjedése,  
Kedvezőtlen 
adottságú területeken 
történő helytelen 
gazdálkodás, MTÉT 
területek túlterhelése. 
Erőforrások túlzott 
használata. 
 

x x x Helytelen tápanyag utánpótlással a nitrát 
szennyezés növekedése. Kemizálás 
növekedése miatt növekvő 
környezetszennyezés. Genetikailag 
módosított termékek miatt jelentős 
beavatkozás fordulhat elő az ökológiai 
folyamatokba.  
Parlagterületek potenciális növekedése. 
Biodiverzitás csökkenése, MTÉT területek 
terhelése, ökológiai hálózat 
veszélyeztetése. 
A hatás rövid idejű vagy tartós és nem 
biztos, hogy reverzibilis. 

Vízgazdálkodási 
térség 

Pontosodó 
területlehatárolás. A 
kiegészítésre kerülő 
foltszerű, valós 
területi kiterjedéssel 
rendelkező elemek 
bekerülése a tervbe. 
Területi kiterjedéssel 
nem rendelkező 
elemek kikerülése a 
tervből. Fenntartási és 
védelmi célú 
munkálatok 
költségesek, 
esetenként 
elmaradnak. 

x x 0 A folyók, tavak és a vízzel borított kisebb- 
nagyobb felületek (bányatavak, morotvák, 
holtágak csatornák stb.) jelentős ökológiai 
értéket jelentenek.   
Közműolló nyílása és karbantartási munka 
elmaradása miatti talaj- és vízszennyezés 
fordulhat elő. 
Hatás rövid vagy tartós, jelentős 
áldozatokkal visszafordítható. 

Települési térség Műszaki infrastruktúra 
elemek száma 
növekszik 

x x x Beépítettség növekedése, szennyezettség 
növekedése, növekvő forgalom, 
ökoszisztémák károsodása, eltűnése 

Sajátos terület-
felhasználású 
térség 

Területek műszaki 
igénybevételének 
növekedése, 
tájterhelés 

x x x Beépítettség növekedése, szennyezettség 
növekedése, növekvő forgalom, 
ökoszisztémák károsodása, eltűnése 

Gyorsforgalmi út Az igénybevett terület 
növekszik. 

x x x Az új nyomvonalak mentén nő a 
levegőszennyezés és a zajterhelés 
Fragmentáltság növekedése 
Forgalomnövekedés 
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Térségi terület-
felhasználás, 

védelmi övezetek  
/Intézkedés/ 

Hatótényező 
/Terhelés/ 
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Konfliktus jellege 

+/– környezeti hatások áthelyeződése 
járulékos építmények (logisztikai központok 
stb.) megjelenése. 
Élőhelyeket zavaró vonalvezetés veszélye 

Főút, mellékút 
 

Az igénybevett terület 
növekszik. 

x x x A sűrűn beépített lakóterületeken áthaladó 
főutak mentén jelentős környezeti károk,  
zajszint növekedés, rezgésterhelés, 
porterhelés és magas károsanyag- 
kibocsátás 
Élőhelyeket zavaró vonalvezetés,  
Környezeti terhelések megjelenése 
korábban terhelésmentes területen  
Területfoglalás 

Kerékpárút 
hálózat 

Területfoglalás az 
építés során. A 
turizmus 
növekedéséből 
származó 
környezetterhelés 

x 0 0 A jelenleginél sokkal sűrűbb hálózat 
kialakítása, új nyomvonalak építése esetén 
területfoglalással és növekvő forgalommal 
járhat.  

Nagysebességű 
vasútvonal 

Növekvő teher és 
személyforgalom, 
intermodális 
központok kialakítása 
esetén kapcsolódó 
létesítmények építése 

x x x Építésekor a környezet károsítása, 
Szabdaltság, fragmentáltság növekedése, 
Fokozott zaj- és rezgésterhelés. 
Területfoglalás 

Egyéb vasútvonal 

Vizi közlekedés, 
kikötők  

Kikötők építése,  
Megnövekvő 
forgalom, havária 
veszély 

x x 0 A kikötők kiépítése és a kapcsolódó 
szolgáltatások biztosításának kedvezőtlen 
hatása lehet a jelenlegi területhasználatra 
és az ökológiai rendszerre. 
Mederkotrás és partvédelem negatív 
hatásai az ökológiai rendszerre. 
Jelentős területfoglalás (kikötő és a 
térségben indukált egyéb beruházások 
által) 

Légi közlekedés, 
repülőtér 

Kifutópálya bővítés, 
kiszolgáló 
létesítmények építése, 
forgalom, zaj és 
rezgésterhelés 

x x 0 Fokozott zajterhelés a repülőtér közelében, 
a zajgátló védőövezeten belül korlátozott 
területhasználat. 
Megnövekedő közúti forgalom 
Levegőszennyezés növekedése 
 

Villamos- energia-
hálózatok és 
építmények 

Az igénybevett terület 
kismértékben 
növekszik. 

+ + + Helytelen tervezés és kialakítás esetén 
tájökológia viszonyok károsítása. 
Zavaró tájképi elemek megjelenése. 
Fragmentáltság, szabdaltság növekedése.  
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Térségi terület-
felhasználás, 

védelmi övezetek  
/Intézkedés/ 

Hatótényező 
/Terhelés/ 
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Konfliktus jellege 

Rövid idejűek vagy tartósak, csak részben 
visszafordíthatóak. 

Szénhidrogén-
hálózatok  

Az igénybevett terület 
kismértékben 
növekszik. 

x x 0 Környezeti kockázat növekedése, havária 
veszély. 
Szénhidrogén energiahordozóktól történő 
függés növekedése 
Stratégiai tározók építésével, kialakításával 
a környezeti kockázat potenciális 
növekedése 

Elsőrendű 
árvízvédelmi 
fővédvonal, 
tározók 

Mentesített területek 
vízháztartásának 
megváltozása, 
szervesanyag 
felhalmozódás 

x x 0 Racionális vízkormányzás hiányában 
természetvédelmi értékek veszélyeztetése 
(lápok, mocsarak, nedves rétek, 
semlyékesek vízelvezetése). 
Kanalizáció, ökológiai rendszerek 
károsodása. Tározók horgászati célú 
hasznosítása túlhasználatot, szervesanyag 
felhalmózódást okozhat. 

Erdőterület Monokultúrás, nem 
őshonos fafajok 
ültetvényszerű 
telepítése jelenthet 
negatív hatást. 
Tarvágás, környezeti 
katasztrófa esetén 
erózió, 
taladegradáció. 

0 0 0 Az övezet kijelölése környezeti 
szempontból nem jelent negatív hatást. 

Erdőtelepítésre 
javasolt terület 

Gyepek erdősítése 
kedvezőtlenül hathat 
az ökoszisztémára. 
Nagymértékű területi 
növekedés, amely 
származik a 
lehatárolás 
módszertani 
változásából. 

x x 0 Az övezet kijelölésénél vizsgálni kell a 
meglévő területhasználatokat. A nem 
védett, de ökológiai, tájképi szempontból 
fontos pannon gyepek megőrzésének 
prioritást kell kapnia. Monokultúrás erdők 
arányának növekedése, rövid 
vágásérettség, biomassza termelési célú 
erdők arányának növekedése nem 
javasolható. Erdőtelepítésre javasolt 
területek nagymértékű növekedése az 
Trtv.-ben lévő %-os szabályok 
megmaradása esetén szűk mozgásteret 
jelent az alsóbb rendű tervek 
erdőterületeinek lehatárolásánál. 
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Térségi terület-
felhasználás, 

védelmi övezetek  
/Intézkedés/ 

Hatótényező 
/Terhelés/ 
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Konfliktus jellege 

Kiváló és  
jó termőhelyi 
adottságú 
szántóterület  
 

Terület megőrzése 
pozitív, de a túl 
intenzív használat 
veszélye a növekedés 
miatt fennáll. Területi 
növekedés, amely 
származik a 
lehatárolás 
módszertani 
változásából. 

x x 0 Az intenzív gazdálkodás kedvezőtlen hatása 
víz- és talajszennyezés formájában (víz- és 
tápanyag utánpótlás hiánya, talajszerkezet 
romlás). 
Intenzív műtrágyázás esetén nitrátosodás. 
Az övezetbe tartozó szántók 
intenzifikációja, fokozódó 
környezetterhelés. 
Tartós terhelés, visszafordítható folyamat. 

Ökológiai hálózat 
magterülete,  
ökológiai 
folyosója,  
pufferterülete 

A természeti 
erőforrások fokozott 
védelme miatt a 
kijelölés kedvező 
hatású. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

Az övezet kijelölésének nincsenek negatív 
környezeti hatásai. 
A műszaki és gazdasági célú igénybevétel 
erősen korlátozott, vagy tiltott. 
 

Tájképvédelmi 
terület 

Kedvező hatású 
látvány, tájsebek 
rehabilitálása, 
harmonikus 
tájkarakter 

0 0 0 Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. 

Világörökségi és 
világörökségi 
várományos 
terület  

Nincs terhelő tényező. 0 0 0 Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. 

Vízminőség-
védelmi terület  

A terhelést és a 
kockázatot az 
jelentheti, hogy 
jogszabályváltozások 
miatt kikerültek 
területek a védelem 
alól, így a 
csatornázottság, 
szennyvízkezelés 
kisebb területen 
szabályozott. 

x x x Az övezet kijelölésének negatív környezeti 
hatásai nincsenek. A területnagyság 
csökkenése növeli a környezeti problémák 
megjelenésének kockázatát.  

Nagyvízi meder Árvíz, ökoszisztémák 
károsítása 

x x x A kijelölésnek nincs negatív hatása a 
természeti erőforrások igénybevételére. 
Megfelelő karbantartási, védelmi 
munkálatokkal és ártéri gazdálkodással a 
környezeti és vagyonkárok 
minimalizálhatók. 
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Térségi terület-
felhasználás, 

védelmi övezetek  
/Intézkedés/ 

Hatótényező 
/Terhelés/ 
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Konfliktus jellege 

Rendszeresen 
belvízjárta 
terület 

Vízkormányzás, 
karbantartás hiánya, 
nem megfelelő 
tájhasználat, 
vízvisszatartás hiánya. 

x x 0 Termőterületeken a belvízi elöntés 
gazdasági károkat, talajdegradációt okoz. 
Tájhasználat váltással a mélyfekvésű 
területek többcélú, vízvisszatartási 
hasznosítása csökkentheti a károkat. 

Földtani 
veszélyforrás 

Omlás, suvadás, 
földcsuszamlás  

x x 0 Földmozgással járó folyamatok által 
okozott talajerózió, talajvesztés, élőhely 
veszélyeztetés. Beépíthetőség korlátozása. 

Ásványi 
nyersanyag-
vagyon 

Nyersanyag vagyon 
kitermelés  

x x 0 Bányák okozta tájsebek, élőhelypusztulás, 
talajpusztulás, vízszennyezés, 
porszennyezés. 

Honvédelmi és 
katonai célú 
terület  

Területigénybevétel, 
elzártság segítheti a 
fajgazdagságot, de a 
területhasználat 
károsíthatja is az 
élőhelyeket. 

x x 0 Élőhely és talajkárosítás, de esetenként 
értékes fajok fennmaradása. Turisztikai célú 
területhasználat korlátozása. 

Napenergia 
hasznosítás 
szempontjából 
korlátozással 
érintett terület 
egyedi övezete 

Természeti 
erőforrások, 
termőföldek, 
zöldterületek, védett 
területek védelme 

x x 0 Naperőmű telepítés helyének orientálása. 
A szabályozás, javaslatok kikerülése esetén 
a természeti erőforrások veszélyeztetése, 
termőföld csökkenés, erőforráshasznosítás 
akadályozása 

Vízerózióval 
veszélyeztetett 
terület egyedi 
övezete 

Talaj és domborzati 
viszonyok által 
okozott talajpusztulás 

x x 0 Nem megfelelő védelem, helytelen 
tájhasználat, agrotechnikai módszerek 
esetén a vízerózió környezeti károkat okoz, 
termőréteg lehordással, bemosással. 

Aprófalvas 
települések 
egyedi övezete 

Nincs negatív 
hatótényező 

0 0 0 Nincs terhelés által okozott környezeti, 
egészségi konfliktus 

Dráva menti 
települések 
egyedi övezete 

Nincs negatív 
hatótényező 

0 0 0 Nincs terhelés által okozott környezeti, 
egészségi konfliktus 

+ negatív kapcsolat az intézkedés és terhelés között 
0 kicsi vagy elhanyagolható a kapcsolat 
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8.7 A feltárt konfliktusok feloldására, a káros hatások ellentételezésére vonatkozó 

javaslatok és egyéb intézkedések meghatározása 

Célrendszer meghatározása a fenntarthatóság javítása érdekében 

A tervben az ökológiai szemléletmód erősítése érdekében fokozni kell a környezeti fenntarthatósági elvekhez 

való illeszkedést. A fejlesztési koncepciók környezeti célkitűzéseit, a környezeti fenntarthatóság elveit áttekintve 

meg kell teremteni az illeszkedés lehetőségét. A terv általánosságban „követő” jellegű, ami azt jelenti, hogy a 

különböző ágazati fejlesztési koncepciók prioritásainak területi vetületét meghatározza ugyan, de nem lép fel 

határozottabban az egyes prioritások környezeti fenntarthatóságának érdekében. Szabályain, javaslatain 

keresztül azonban közvetve a természeti-környezeti fenntarthatóságot segíti elő. 

Egységes területi szemlélet erősítése 

A területrendezési terv felülvizsgálatának célja a fejlesztés, a fejlődés térbeli, fizikai keretinek, területi 

lehetőségeinek és korlátainak meghatározása a természeti és épített környezeti értékek védelmének biztosítása 

mellett. 

A területrendezési terv a különböző ágazati intézkedések, beavatkozások, koncepciók területi vetületét, és azok 

területhasználatot korlátozó szabályait határozza meg. A különböző adatforrásokból, hatóságoktól származó 

információk a tervben közös területi alapon jelennek meg. Ennek megfelelően az egyes övezetek, szabályozások 

erősíthetik, vagy gyengíthetik egymást. Az ágazati szempontok közötti konszenzus megteremtése érdekében 

szükséges tovább erősíteni a terv integrált, horizontális szemléletét és az érintettek közötti párbeszédet, hogy 

elkerülhetők, vagy orvosolhatók legyenek az olyan problémás, ellentmondásosnak tűnő elemek, mint például a 

közlekedési infrastruktúra fejlesztésének kapcsolata az ökológiai hálózattal, vagy az ásványi nyersanyag 

gazdálkodási terület és tájképvédelmi terület kapcsolata.  

Reagálás a spontán folyamatokra 

A területrendezési tervek egyik általános „problémája”, hogy nem reagálhat gyorsan a környezeti problémákra, 

környezeti szempontból tehát „követő” jellegű.  

A területrendezési terv a különböző ágazatok, jogszabályok által megfogalmazott, sokszor egymásnak is 

ellentmondó elvek között próbál meg egyensúlyt teremteni. Nem mindig a valós környezeti folyamatokat, 

tendenciákat vizsgálja, hanem elsősorban a jogszabály-változtatásokon, felülvizsgálatokon, ágazati koncepciókon 

keresztül „szűrődő”, másodlagosan megjelenő környezeti problémákra reagál.  

A területrendezési tervnek az is feladata, hogy megelőzze, összehangolja, szabályozza a különböző területi 

elképzeléseket, ami a követő jelleg mellett azonban nehezen megvalósítható.  

A terv gyengesége továbbá, hogy csak a környezeti problémák szűk halmazát tudja kezelni. Ami nem fér bele a 

térségi kategóriák rendszerébe, vagy amire nem tud önálló szabályozást kialakítani, az nem jelenik meg.  

Terhelhetőségi vizsgálat 

Minden területi fejlesztés alapja a fejlesztési igények és a fejlesztési lehetőségek felmérése. A fejlesztési 
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lehetőségek területi orientálásához elengedhetetlen fontosságú a terhelhetőségi vizsgálatok elvégzése (ennek 

készítését jogszabály is előírja). A területrendezési tervben az infrastruktúra-, közlekedéshálózat-, 

településhálózati fejlesztésekhez terhelhetőségi vizsgálatnak kell megelőzni a területek lehatárolását. Ennek 

megkerülése nem lehetséges még akkor sem, ha a felhasznált ágazati fejlesztési koncepciók esetleg tartalmaztak 

ilyen jellegű vizsgálatot, ugyanis az egyes elemek egymásra hatását, a koncentrált terhelést csak a 

területrendezési terv keretében lehet vizsgálni. A terhelhetőségi vizsgálat minden területrendezési terv esetében 

egyazon tartalmi követelmények szerinti elkészítését jelenleg gátolja a területrendezési terveknél alkalmazandó 

módszertani tisztázatlanság. A vizsgálati fázisban elkészült a terhelhetőségi vizsgálat, amely digitális 

adatbázisokra épül, a tájterhelést és tájterhelhetőséget szemléletes, jól használható térképi formában mutatja 

be. 

8.8 Javaslat olyan környezeti, társadalmi és gazdasági szempontú előírásokra, feltételekre, 

amelyeket a terv által befolyásolt más terveknél figyelembe kell venni 

A határozattal elfogadandó munkarészek, intézkedések tartalmát jogszabályok nem határozzák meg. Az 

ajánlások azonban összhangban vannak a vonatkozó ágazati jogszabályokkal, programokkal egyaránt. 

A térségi területfelhasználási kategóriákhoz, illetve térségi övezetekhez tartozó fontosabb, a környezethez, a 

társadalomhoz és a gazdasághoz közvetlenül kapcsolódó ajánlások a következők: 

Kategória Ajánlások 

Erdőgazdálkodási térség 
 

Alapvető elvárás, hogy a meglévő erdőterületeket ne vonják belterületbe, 
illetve azokat ne minősítsék beépítésre szánt területté. Az erdőtelepítésre 
figyelembe vehető területek kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a 
talajok termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, 
valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket javasolt 
figyelembe venni. 
Alapvető kívánalom, hogy a meglévő erdőterületeket a településszerkezeti 
tervekben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolják. 
Védelmi rendeltetésű erdőket egyrészt az ökológiai hálózat rendszerszerű 
fejlesztése érdekében természetvédelmi, másrészt árvízvédelmi, talajvédelmi, 
levegőtisztaság-védelmi és településvédelmi céllal indokolt telepíteni. 
Az egészségügyi-szociális és turisztikai erdők telepítésére a település-
együttesek, nagyobb települések, és üdülőterületek környezetében kell 
törekedni. Előnyben javasolt részesíteni a pollenben szegényebb, és kevésbé 
allergizáló fafajtákat.  
A nem őshonos fafajokból álló hullámtéri erdőket – amennyiben az árvíz-
védelmi célokkal nem ellenkezik – állományszerkezet-átalakítás révén 
természet-közeli állapotú erdőkké célszerű alakítani. 
Az ország védett tájainak erdőterületein az elsődleges természetvédelmi 
rendeltetés mellett meghatározó az egyéb védelmi és közjóléti (egészségügyi-
szociális, turisztikai) funkció is, ezért ezeken a területeken indokolt 
összehangolni a vízgazdálkodás, a táj- és természetvédelem, az ökoturizmus, 
valamint az erdőgazdálkodás szempontjait. 
Az erdőtelepítésből kizárandó a természetvédelmi oltalom alatt álló 
gyepterület, védelemre tervezett gyepterület, természeti területnek minősülő 
gyep.  
Erdőtelepítésnél – ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik – őshonos 
fafajok alkalmazásával előnyben kell részesíteni a természet-közeli 
erdőtársulások létrehozását. 
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Az erdők telepítésénél országos szinten kiemelten kezelendők a hegy és 
dombvidéki tájak, valamint a víz- és szélerózió által veszélyeztetett övezetek 
által érintett területek. 
Erdőtelepítéseknél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltakat is 
figyelembe kell venni. 

Mezőgazdasági térség Termőföld művelésből való kivonása elsősorban a gyengébb minőségű 
földeken, csak a legszükségesebb mértékben valósítandó meg. 
A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező termőföldek (szántó, szőlő, 
gyümölcsös) művelési ágának megváltoztatását kerülni javasolt. 
A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területeket 
(szántó, szőlő, gyümölcsös) a településszerkezeti terveknek lehetőség szerint 
általános, illetve kertes mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolnia. 
A gyenge adottságú és/vagy környezetileg érzékeny mezőgazdasági 
területeken, a termőhelyi és a környezeti jellemzők alapján művelési ág 
(gyepesítés, erdősítés) vagy intenzitási fok (szántóföldi extenzifikáció) 
megváltoztatása javasolt. 
A meglévő gyepek, valamint a lápterületek megőrzése és természetvédelmi 
célokat is integráló hasznosítása kiemelten fontos feladat. 
A kínálkozó öntözési lehetőségeket kívánatos jobban kihasználni, illetve a 
környezetvédelmi szempontok figyelembe vételéve fejleszteni. 

Vízgazdálkodási térség Távlati cél a vízkészletek jó állapotának elérése, a természetes vízkészletek és 
a vízigények egyensúlyának megőrzése. 
Az EU Víz Keretirányelve előírásaihoz illeszkedve, a hatékony vízvédelem 
érdekében a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. 
(VII.21.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően, a vízgyűjtőkön az 
integrált gazdálkodás követelményét érvényesíteni szükséges. A vízrendezési 
feladatokat a Víz Keretirányelv hármas feltételrendszerét szem előtt tartva, a 
műszaki, ökológiai és társadalmi feltételek együttes figyelembevételével és a 
vizek műszakilag lehetséges legjobb ökológiai állapotának megtartásával 
javasolt megvalósítani. 
A vízfolyások és állóvizek vízminőségének védelme érdekében az érintett 
vizek mentén szabályozott sávban mindennemű építési és egyéb tevékenység 
folytatásához az illetékes vízügyi hatóság hozzájárulása szükséges.  
Tekintettel arra, hogy a vízfolyások, vizes élőhelyek egyben ökofolyosók is, az 
ökofunkciót erősíti az emberi beavatkozások nyomán eltűnt, vagy meggyérült 
parti vegetáció helyreállítása, ennek során a vízfolyások menti fásítás. 
A vízfolyások felújítása, alaprendezése során figyelmet kell fordítani a 
mederrendezések környezetbe illő megvalósítására, a természeti 
környezetben természetes anyagok felhasználásával, művi környezetben 
(belterület), az épített környezetbe illesztve. 
A települések belterületén összegyűjtött csapadékvizek vízfolyásokba 
vezetését csak előzetes tisztítás (olajfogó, homokfogó, törmelékfogó stb.) 
után célszerű engedélyezni. 

Települési térség Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a település beépítésre nem szánt 
területeit beépítésre szánt területté minősíteni csak akkor indokolt, ha az 
ezzel elérni kívánt cél (lakó, gazdasági, üdülő vagy különleges terület 
kialakítása) beépített terület újrahasznosításával nem érhető el, vagy ehhez 
nincs elég beépítésre szánt terület. 
Az új beruházásokat, lakóterület-növelést elsősorban a meglévő beépített 
területek rehabilitációs és rekonstrukciós területein indokolt elhelyezni. 
Ennek megfelelően korlátozni javasolt új területek igénybevételét zöldmezős 
beruházások, ipari parkok, új lakóterületi egységek és lakóparkok céljára. 
Ezért preferálni, támogatni ajánlott a meglévő lakóterületek intenzívebb 
hasznosítását, illetve a lakatlan és funkcióját vesztett, üres létesítmények 
újrahasznosítását. A beépített területen kívül települni kívánó zöldmezős 
beruházások, ipari, kereskedelmi, szolgáltató centrumok telephely-kijelölését 
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a településrendezési tervekben a természet és környezetvédelem és a 
termőföld-védelem szempontjainak figyelembevételével kell szabályozni. 
A táj- és településkép védelme érdekében adott településen szükséges lehet 
az építménymagasság korlátozása (lásd: tájképvédelmi övezetbe sorolt 
települések), ezért az épített környezethez történő illeszkedés érdekében az 
átlagnál magasabb építmények tervezését, engedélyeztetését előzetes 
településképi vizsgálathoz célszerű kötni, és ennek megfelelően az építési 
övezetekben az építménymagasságok mértékét a településrendezési 
tervekben javasolt szabályozni. 
Korlátozni kívánatos, illetve szigorú feltételekhez javasolt kötni a beépítésre 
szánt területek bővítését, valamint területhasználatát a védett természeti 
területek környezetében és az ökológiai hálózat egyéb területein, továbbá a 
kiváló termőhelyi adottságú szántó, szőlő- és gyümölcsös termőterületeken, 
hidrogeológiai védőterületen, belvíz- és árvízveszélyes területen, továbbá ott, 
ahol azt a településkép-védelmi szempontok megkövetelik. 
Javasolt megőrizni a települések kialakult egyedi karakterét, szerkezetét, 
valamint a települési összenövések megakadályozására meghagyni a 
települések közötti megfelelő nagyságú – legalább a terület ökológiai 
funkcióinak biztosításához elegendő méretű – beépítetlen területsávokat, 
különös tekintettel a városi település-együttesekbe tartozó településeknél. 
A tényleges geográfiai adottságok figyelembevételével javasolt a 
településeket védő zöldövezeti erdők, fásítások létesítése, a beépített 
területeken zöldfelületek, parkok növelése. 
Történelmi településmagok rehabilitálása, a közművek lehetőség szerinti 
rejtett vonalvezetése a településképi megjelenés javítása érdekében ajánlott. 
Települések belterületei és a mellettük tervezett főútvonalak, elkerülő utak 
között védő-takaró zöldsávok létesítése javasolt. 

Sajátos 
területfelhasználású térség 

A településrendezési eszközben túltervezettnek tekintendő különleges 
területek növekedésének fékezése a cél. A sajátos területfelhasználású 
térségbe tartozó területek további növelése - kivéve, ha adott 
területfelhasználási cél érdekében elengedhetetlen - a takarékos 
földhasználati és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével nem 
javasolt. A már kijelölt sajátos területfelhasználású térség valós igénybevétele 
javasolt a településrendezési célnak megfelelően az új területek kijelölése 
előtt. A külterületi sajátos területfelhasználású térségbe tartozó területeket 
javasolt a településrendezési eszközökben beépítésre nem szánt területbe 
sorolni. Nem kívánatos a 10% feletti beépítés 5 ha feletti területeknél. 
Infrastruktúra-fejlesztés a környezeti szempontok figyelembe vételével 
javasolt.  

Közlekedési hálózatok és 
építmények 

A közlekedési létesítmények tervezése és megvalósítása során az érvényes 
szakági előírások szerint kell eljárni, figyelemmel a várható forgalmi 
igényekre. Prioritásként kezelendő az emberi környezet védelme, beleértve a 
forgalombiztonságot, a zaj– és levegőszennyezés megfelelő szinten való 
tartását, ill. csökkentését, a táj– és természetvédelem követelményeit, 
valamint a területfejlesztő hatás optimális hasznosítását. 

Energia-közmű hálózatok 
és építmények 

Az energiaközmű-hálózatok és létesítmények megvalósíthatóságát biztosító 
területsávok, illetve területek, valamint az országos létesítmény által igényelt 
magassági és egyéb korlátozások szabályozásánál az ágazati szabványok és 
előírások az irányadók.  
Az energiaközmű-hálózatok és létesítmények fektetési, elhelyezési formáját a 
településrendezési tervben szükséges szabályozni. Új vezetékek létesítésekor 
a műszaki–gazdasági mellett a környezeti állapot javításának (esztétikai 
megjelenés stb.) szempontjait mérlegelni kell. 
A városokban és a kisebb települések központjaiban beépítésre szánt 
területen az új közép- és a kisfeszültségű villamos, továbbá a vezetékes 
elektronikus hírközlési hálózatokat, valamint a felújításra kerülő meglévő 
vezetékeket földalatti vezetéssel, kábelben javasolt megépíteni.  
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A közcélú vezeték nélküli, elektronikus hírközlést szolgáló bázisállomásokat 
üzemeltető szolgáltatók között elsődleges a közös állomások alkalmazása. A 
telepítéseket tájképi és településképi szempontból kiemelten kell vizsgálni. 
A hálózat fejlesztésekor olyan nyomvonal, vagy telepítési helyszín 
kiválasztására kell törekedni, amely nem érint országos jelentőségű védett 
természeti területet, Natura 2000 területet, valamint az országos, illetve 
térségi ökológiai hálózat övezetét. Amennyiben egyes létesítmények 
esetében elkerülhetetlen a természetvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek érintése, ott az érintett terület minimalizálására kell 
törekedni, még akkor is, ha ez csak többlet anyagi ráfordítással valósítható 
meg.  

Erdőterület Erdőterület művelési ágának – ha az ténylegesen erdő művelési ágban van – 
megváltoztatását mindenképp kerülni kell. 
Olyan erdőgazdálkodási rendszerek alkalmazása javasolt, amely a 
termőhelyek kiváló állapotát hosszú távon fenntartja. 
Bbiztosítani kell a gazdasági-, a védelmi és a turisztikai célok összhangját.  
Az övezetben kiemelten fontos feladat az erdő-környezetvédelemi politika 
céljainak érvényesítése. 
Törekedni kell arra, hogy az erdőfelújítás lehetőleg őshonos fafajokkal 
történjen. 

Erdőtelepítésre javasolt 
terület 

Az erdőtelepítésre javasolt termőhelyek állapotát úgy kell fenntartani, hogy 
az a későbbi erdőtelepítés lehetőségét ne zárja ki. 
Az erdőtelepítésre javasolt területek kiválasztásánál a termőhelyi 
adottságokat, a talajok termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való 
alkalmasságot, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi igényeket 
és kizáró tényezőket javasolt figyelembe venni. 
Erdőtelepítéseknél – ahol a termőhelyi viszonyok lehetővé teszik – őshonos 
fafajok alkalmazásával előnyben kell részesíteni a természet-közeli 
erdőtársulások létrehozását 
Gazdasági erdők telepítésénél a gazdasági szempontok az irányadók, a 
természeti adottságokat károsító hatások kizárása mellett. 
Kedvező mezőgazdasági adottságokkal rendelkező térségekben elsősorban 
mezővédő erdősávok és kisebb erdőfoltok telepítése indokolt. 
A védett és a Natura 2000 hálózatba tartozó területeken az erdőtelepítést az 
illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulása alapján lehet végezni. 
Az erdőtelepítéseknél a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában foglaltakat is 
figyelembe kell venni. 

Kiváló és jó termőhelyi 
adottságú szántóterület 

Az övezetben a szántó művelési ág megváltoztatását kerülni kell. 
Az övezetben szükséges elősegíteni az agrár-térszerkezetet előnyösen 
formáló mozaikos védő erdősávok, fasorok telepítését, egyben biztosítani kell 
a meglévő mezsgyék, erdősávok védelmét. 
Javasolt a talajdegradációt megakadályozó művelési technológiák előnybe 
részesítése, valamint növényvédő szerek és műtrágyák ésszerű, a feltétlenül 
szükséges mértéket meg nem haladó alkalmazása. 

Ökológiai hálózat 
magterülete 

Az övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem javasolt.  
Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a 
gyepterületen létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás 
céljait szolgálja. 
Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges 
esetben (természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, 
ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, ill. az előbbiekhez kapcsolódó 
ökoturisztikai célból) javasolt. 
Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az 
eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal 
létesíthető. 
Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és 
csarnok jellegű építmény nem helyezhető el. 
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Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, 
dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma 
javasolt. 
Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 
javasolt a helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 
A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés 
érdekében változtatható meg. 
A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig 
a megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek 
alkalmazásával történhet. 
Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a 
Natura 2000 területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató 
fásítás, valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével 
történhet. 
Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más 
mederbe terelése, a természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem 
megengedhető. Új víztározók létesítése csak az edafikus fauna átfogó 
vizsgálata után kezdeményezhető. 
Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
Energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett 
útvonalakon lehetséges, egyéb technikai sport űzése nem javasolt. 

Ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója 

Az övezetben beépítésre szánt terület kijelölése nem javasolt.  
Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a 
gyepterületen létesíteni kívánt építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás 
céljait szolgálja. 
Egyéb beépítésre nem szánt területen építmény elhelyezése csak különleges 
esetben (természetvédelmi fenntartási célból, kutatási, oktatási, bemutatási, 
ismeretterjesztési cél megvalósítása érdekében, ill. az előbbiekhez kapcsolódó 
ökoturisztikai célból) javasolt. 
Kilátótorony építése csak turisztikai vagy tudományos kutatási célból, az 
eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal 
létesíthető. 
Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény (óriásplakát) és 
csarnok jellegű építmény elhelyezése nem javasolt. 
Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, 
dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma 
javasolt. 
Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 
javasolt a helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 
A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell. 
A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés 
érdekében változtatható meg. 
A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig 
a megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni. 
Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek 
alkalmazásával javasolt. 
Az övezetben külterjes gazdálkodási tevékenység kívánatos. 
Az övezetben az árkok, csatornák, utak mentén és a táblák szélén az élővilág 
fennmaradását szolgáló fasorokat, cserjesávokat, erdősávokat javasolt 
telepíteni. 
Erdőtelepítést őshonos fafajokkal célszerű végezni. 
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Az ökológiai folyosók hézagainak pótlására törekedni kell. 
Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a 
Natura 2000 területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató 
fásítás, valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével 
történhet. 
Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új vagy más 
mederbe terelése, a természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem 
megengedhető. Új víztározók létesítése csak az edafikus fauna átfogó 
vizsgálata után kezdeményezhető. 
Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
 Kerékpározás, lovaglás a természetvédelmi hatóság által engedélyezett 
útvonalakon lehetséges, egyéb technikai sportok nem javasoltak. 

Ökológiai hálózat 
pufferterülete 

Új beépítésre szánt terület kijelölése esetén pufferterületen csak üdülő és 
lakó (kertvárosias, falusias) települési területfelhasználási egység kijelölése 
javasolt.  Jelenleg beépítésre szánt területbe sorolt ökológiai folyosó terület 
esetén a további beépítettség növelése nem engedhető meg. 
Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek 
alkalmazásával történhet. Művelési ág és gazdálkodási mód megváltoztatása 
csak a táj arculatának megfelelően, a termőhelyi viszonyokhoz igazodó 
természetközeli gazdálkodás érdekében — külterjes erdő, rét és 
gyepgazdálkodás — javasolható. 
Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan 
környezetszennyező, szennyező létesítmény; így különösen hulladéklerakó, 
dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló létesítésének tilalma 
javasolt.  
Az övezetben energetikai célú magasépítmény elhelyezésének tilalma 
javasolt. 
Erdőterületen kerítést létesíteni a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 
javasolt a helyi építési szabályzatban előírt feltételek szerint. 
A meglévő települési hulladéklerakók mielőbbi felszámolása szükséges. 
A károsodott védett természeti területek helyreállítását biztosítani kell.  
Az övezetben új külszíni bányatelek megállapítása nem javasolt. 
Az övezetben az országos jelentőségű védett természeti területeken és a 
Natura 2000 területeken kívüli gyepterületeken tájjelleget megváltoztató 
fásítás, valamint gyepfeltörés csak a természetvédelmi hatóság engedélyével 
történhet. 
Az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet. 
Energetikai célú növénytelepítés nem javasolt. 

Tájképvédelmi terület Az övezetben törekedni kell a hagyományos tájhasználat megőrzésére. 
Művelési ág megváltoztatása, ill. más célú területhasználat csak az 
adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, ill. a tájkarakter erősítése, 
valamint közmű és közút építése érdekében javasolt. 
A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében nagyon fontos a 
külterületeken (elsősorban az erdő- és mezőgazdasági és vízgazdálkodási 
területeken) az építési lehetőségek szigorú szabályozása, különösen a 
település-közeli kertes területeken, valamint – a szőlőművelés fenntartását 
segítve – a hagyományos szőlőterületeken. 
Az övezetbe eső gyepterületek (legelők, rétek) lehetőleg ne legyenek 
beépíthetők. 
Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, 
kutatást-oktatást szolgáló épületek elhelyezése javasolt, a természeti értékek 
sérelme nélkül. 
Az erdőterületeken kerülni kell a nagy kiterjedésű véghasználatokat 
(tarvágásos területeket), valamint az idegenhonos faállományok telepítését. 
A természeti és tájképi értékek megőrzése érdekében a szomszédos 
települések közötti külterületi, beépítetlen szabad területek megőrzése 
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szükséges, a települések (beépítésre szánt területek) összenövésének 
megakadályozására.  
A tájban megjelenő település sziluettjét megváltoztató bel-, vagy külterületi 
magas építmények elhelyezését kerülni kell, a településrendezési tervekben a 
kialakult településképnek megfelelően javasolt meghatározni az épületek 
magassági korlátozását (építménymagasság).  
A jellemzően falusi környezetben törekedni kell a hagyományos táj- és 
településszerkezet megőrzésére, az értékes táji elemek, egyedi tájértékek 
fokozottabb védelmére. A városi környezetben ezeken túlmenően fő célnak 
tekinthető a zöldfelületek arányának növelése. 
A kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (általában széles 
panorámát megnyitó magaslati kilátópontok, a kastélyparkok, történeti 
kertek és arborétumok) idegenforgalmi vonzerőt is jelentenek. Törekedni kell 
a tájban rejlő kiváló idegenforgalmi lehetőségek természetkímélő módon 
történő, a táji adottságok fennmaradását segítő hasznosítására.  
A településrendezési tervekben figyelmet kell fordítani az egyedi tájértékek 
számbavételére, és ezek védelme érdekében előírásokat szükséges 
meghatározni a helyi építési szabályzatokban.  
A meglévő, tájképet zavaró hatású építmények, létesítmények megfelelő 
takarását biztosítani kell, az övezetben „óriás plakátok” és más nagyméretű 
reklámhordozó műtárgyak felállítása (pl. a közutak mentén) tájképi okból sem 
javasolható. 
A kiépítendő közlekedési vonalakat lehetőség szerint a geomorfológiai 
adottságokhoz igazodó nyomvonalon kell vezetni. 
A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési tervekben legalább 
50-50 m széles sávban beépítésre nem szánt területként, korlátozott 
területhasználattal javasolt szabályozni, a meglévő természetes 
medervonalakat, holtágakat és a vizeket kísérő természetes növényzetet meg 
kell őrizni. 

Világörökségi és 
világörökségi- várományos 
terület 

A világörökségi várományos területre elkészülő kezelési terv által lefektetett 
elhatározásokat az egyes települések településrendezési tervei foglalják 
szabályzatba. 
A terület jövőjét meghatározó helyi tervekben a kulturális örökségi értékek 
védelme prioritást kell, hogy élvezzen. 
A világörökségi-várományos területekkel szomszédos lehetséges beépítéseket 
a helyi építési szabályzatban tájvédelmi és karaktervédelmi szempontok 
alapján kell meghatározni. 

Vízminőség-védelmi terület A fokozottan érzékeny területeken a tisztított szennyvizek befogadóba 
vezetésekor figyelemmel kell lenni a befogadó vízfolyás kis vízhozama miatt 
esetlegesen bekövetkező szennyezés megakadályozására. Mérsékelni 
szükséges az élővízbe bevezetett tisztított szennyvizek által okozott 
szervesanyag-terhelést. 
Az övezet területén csak korlátozott vegyszer- és műtrágya-felhasználású, 
környezetkímélő, extenzív mezőgazdasági tevékenység folytatható, amely 
megfelel a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, továbbá a vizek 
mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 
49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet előírásainak. 
A nitrátérzékeny, és az ivóvízbázis-védelmi területeken különös figyelmet kell 
fordítani a szennyvíz-elvezetés, -kezelés mielőbbi megoldására, valamint az 
állattartó telepek rekonstrukciójára.  
Általában kívánatos felszámolni, vagy biztonságos védelemmel ellátni az 
ivóvízbázist veszélyeztető minden tevékenységet. 
Az övezet által érintett településeken szorgalmazni kell a teljes 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését, korszerű szennyvíztisztítók létesítését, 
valamint a térségi kommunális hulladéklerakókhoz való csatlakozás 
feltételeinek megteremtését. 
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A települések belterületén lévő használaton kívüli, szikkasztó aknaként 
használt ásott kutakat a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel 
párhuzamosan el kell tömedékelni. 
A vízrendezés, művelési ág változás, bányászati tevékenység, valamint a 
bányászati tevékenység által megváltozott területhasználatoknál (pl. 
bányatavak) biztosítani szükséges a felszín alatti víz utánpótlódásának 
mennyiségi és minőségi fenntartását, védelmét. 
Az övezet területén új beépítésre szánt terület kijelölése csak a keletkező 
szennyvizek megnyugtató kezelése – területről elvezetése, vagy területen 
belüli megfelelő tisztítása – esetén javasolható. 
A szennyeződésre érzékeny befogadóknál az állóvizek, valamint vízfolyások 
terhelhetőségét egyedileg kell meghatározni. 
Az övezetben csak környezetkímélő gazdasági tevékenység, korlátozott 
vegyszer- és műtrágya-felhasználású mező- és erdőgazdálkodás ajánlott. 
A természetes vízfolyások mentén biztosítani kívánatos a védőterületek 
természetközeli kialakításának, a vízfolyások revitalizációjának lehetőségét. 

Nagyvízi meder A hullámtéri területeken csak a meder és a hullámtér használatával, a 
vízfolyás fenntartásával közvetlenül összefüggő építmény helyezhető el.  
A hullámtéren – amely a folyó nagyvízi medrének része – elsődlegességet 
biztosítva az árvíz biztonságos levezetésének, minden használatot az 
árvízvédelmi szempontoknak kell alárendelni. 
A turizmust és a vízi sportokat kiszolgáló létesítményeket a mentett oldalon 
javasolt kialakítani. 

Rendszeresen belvízjárta 
terület 

A belvízkárok elleni védekezésben fokozottan ki kell használni az adott terület 
adottságaihoz igazodó területhasználatban rejlő lehetőségeket. 
A mély fekvésű, belvíz által veszélyeztetett területeket fokozatosan javasolt 
kivonni a szántóföldi művelésből és más célokra hasznosítani (pl. erdősítés). A 
művelési ág váltást komplex kategóriaként indokolt kezelni, ahol figyelembe 
kell venni a domborzati, talajtani, vízgazdálkodási, illetve mezőgazdasági, 
természetvédelmi és környezetvédelmi szempontokat egyaránt. 
A belvízzel veszélyeztetett és mély fekvésű, rossz termőképességű területek 
vízrendszerét és használatát célszerű az adottságokhoz igazodva állandó vagy 
időszakos vízfelületként, vízvisszatartási területként, halastóként, nedves 
élőhelyként, gyep, nád, erdő művelési ágban hasznosítani, illetve ártéri 
tájgazdálkodás célterületeként tervezni. 
A többcélú hasznosítás összehangolása javasolt a természet- és 
környezetvédelmi érdekekkel (vizes területek, ill. élőhelyek növelése). Elő kell 
segíteni, hogy a gazdák csatlakozzanak az agrár-környezetgazdálkodási 
célrendszerekhez. 
A természetvédelmi értékeket jelentő vizes élőhelyeket és nedves réteket 
érintő csatornák üzemeltetését az alapvető funkció biztosításának 
figyelembevételével, a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve 
szabályozni javasolt. 
Főművek vonatkozásában folytatni kell a belvízrendszerek rekonstrukcióját 
(csatorna, ill. szivattyútelep). 
A vízkár-elhárítási (belvízvédelmi) tevékenység szervezett és koordinált 
végzéséhez meg kell teremteni az állami, a társulati és az önkormányzati 
művek szabályozott üzemeltetésének szinkronját. 
Az ökológiai célú vízforgalom és az öntözővíz szétosztása területén a belvízi 
főművek kihasználását fokozni kívánatos (kettős hasznosítás). 
A műtárgyak átépítésére, létesítésére elsősorban az egyéb fejlesztések 
alkalmával célszerű sort keríteni. 
A torkolati és a közbenső átemelő belvízi szivattyútelepek átépítésére 
vonatkozó programot meg kell valósítani, és a rendelkezésre álló forrásoktól 
függően ütemezni a munkálatokat. 
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A belvíztározók többcélú használatát javasolt összehangolni a vízügyi, 
természet- és környezetvédelmi érdekekkel, valamint biztosítani kell a 
feltöltés és leürítés feltételeit. 

Földtani veszélyforrás  A jelenlegitől eltérő területhasználat csak abban az esetben javasolt, ha a 
tervezett és a meglévő épített környezet jelenlegi stabilitása és jövőbeni 
tartós fennmaradása (pld. szabályozási elemekkel, műszaki védelemmel stb.) 
biztosított. 
Az övezet területén szükséges gondoskodni a meglévő fás növények 
védelméről és fenntartásáról, továbbá talajvédő fásítások létesítéséről. 
A településrendezési tervekben tervezni kell a felszíni vizek és belvizek 
szakszerű elvezetésére szolgáló létesítményeket is. 
Az építési tevékenység előtt a potenciálisan veszélyeztetett területeken a 
földtani veszélyt kiváltó tényezők és a tervezett beruházás kapcsolatát 
javasolt vizsgálni. Ennek függvényében szükséges további szakvélemény 
bekérése és a létesítmények földmozgást kiváltó tényezők 
figyelembevételével tervezése. 
A geológiai szakvélemény alapján a felszín növényborítottságának 
megőrzését, esetenként növelését, továbbá a csúszásveszély fokozódásával 
járó beavatkozások korlátozását javasolt feltételként előírni. 

Ásványi nyersanyag-vagyon Az ásványi nyersanyag gazdálkodási terület övezetének kijelölése során 
figyelembe kell venni, hogy külszíni művelés bányatelek csak a magterület, 
ökológiai folyosók és világörökségi területen kívül jelölhető ki. 
A területek újrahasznosítása, tájrendezése előtt ökológiai értékvizsgálatot 
javasolt készíteni, hogy a roncsolt területen kialakultak-e védelemre érdemes 
élőhelyek. 
Olyan felhagyott bányaudvar, bányagödör, meddőhányó, amelyen 
természete élőhely kialakult, vagy védett élőlények populációi telepedtek 
meg, csak a természetvédelmi hatóság egyetértésével és a védett természeti 
értékek háborítása nélkül rekultiválható. 
A magterületen, ökológiai folyosókban lévő roncsolt területek esetében az 
újrahasznosítás során az ökológia, a táj- és természetvédelem prioritását 
célszerű biztosítani. 
Ha a védett természeti értékek lehetővé teszik, akkor a magterületeken, 
tájképvédelmi övezetben a táj- és természetvédelem mellett az ökoturisztikai 
hasznosítás, a szabadtéri sportolás, erdősítés lehet az újrahasznosítás célja. 
Ha a területen védett természeti értékek nem találhatók, akkor az 
újrahasznosítás célja erdősítés, turisztikai célú hasznosítás, sportolási célú 
hasznosítás, bemutatásiismeretterjesztési célú hasznosítás egyaránt lehet.  
A bányatavak rendezése során a többcélú hasznosítás (természetvédelem-
ökológia, turizmus, horgászat, vízisportok) térségi szintű összehangolt 
feltételeinek biztosítására kell törekedni. 

Honvédelmi és katonai célú 
terület 

Felhagyott katonai objektumok környezetkímélő rehabilitációját minél előbb 
el kell végezni. A honvédségi területek környezetében a települések 
szabályozási tervében védőövezetet, ezen belül területhasználati 
korlátozásokat szükséges meghatározni egyrészt a honvédelmi érdekekre 
tekintettel, másrészt a környező nem katonai területeken folytatott 
tevékenységek és területhasználatok biztonsága érdekében. 

Napenergia hasznosítás 
szempontjából 
korlátozással érintett 
terület egyedi övezete 

A településrendezési tervben a módosítással érintett területet különleges 
megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló övezetbe javasolt 
sorolni, a településszerkezeti tervben megújuló energiaforrás hasznosítására 
szolgáló területeket javasolt kijelölni. 
A telepítéshez új beépítésre szánt terület kijelölés és termőföld bevonás nem 
javasolt.  
Elkerülhetetlen környezeti hatást okozó táji beavatkozás esetén tájrendezési 
és környezetalakítási tervet szükséges kidolgozni. 
A naperőmű park telepítési helyét lehetőség szerint az alulhasznosított, 
barnamezős, roncsolt területekre javasolt tervezni. 
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Vízerózióval 
veszélyeztetett terület 
egyedi övezete 

Új beépítés csak akkor javasolt, ha a többlet felszíni víz megfelelő 
biztonsággal továbbvezethető a befogadóig. 
Az övezetben elhelyezkedő szántóföldek, ültetvények esetén célszerű a talaj 
teljes felszínének állandó növényborítottságát lehetővé tevő 
területfelhasználás meghatározása, esetleg művelési ági átsorolásra (pl. 
legelő, gyep, erdő).  Az erózió mértékét a földhasznosítás tudatos 
megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások megvalósításával, 
talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, vízelvezetők, sáncok 
kialakításával, a leginkább veszélyeztetett területek – kivéve a borszőlő 
termőhelyi kataszteri területek – erdősítésével vagy a telek legalább 80%-os 
növényzetborításával kell csökkenteni; 
A lefolyó vizeket természetes felszíni víz medrébe javasolt vezetni, ha 
azonban ennek befogadása korlátozott, akkor tároló vagy tározó műtárgyban 
javasolt gyűjteni és késleltetve, fékezetten a közterületi felszíni vízelvezető 
rendszerbe vezetni azzal, hogy az élővízbe vagy zárt tározóba vezetett vizek 
számára ülepítőteret kell biztosítani, amelynek a folyamatos tisztán tartásáról 
az érintett terület tulajdonosa gondoskodik;  
A meglévő vízelvezető rendszereket meg kell őrizni, felújításukról szükség 
esetén gondoskodni kell. 
A vízerózió által érintett területeken lévő földutak, vízelvezető árkok 
rendszeres évenkénti karbantartására kell ösztönözni a települési 
önkormányzatokat, érintett földtulajdonosokat, gazdálkodókat. 

Aprófalvas települések 
egyedi övezete 

Javasolt kialakítani az alternatív, fenntartható közösségi közlekedési formákat 
a munkába járás, ingázás igényeihez alkalmazkodva 
Javasolt kijelölni az elérhetőséget és turisztikai infrastruktúrát javító, hiányzó 
kerékpárút nyomvonalakat. 
Javasolt a mikrorégiós központokkal közösen megtervezni a mobil 
közszolgáltatások és igényekhez illeszkedő egyéb mozgó szolgáltatások 
rendszerét. 
Javasolt hatékony és költségtakarékos, az aprófalvak együttműködésén, 
feladat megosztáson alapuló közös fejlesztési, jó gyakorlat átadó és 
tudástranszfer programok és területi tervezési rendszer kialakítása. 
Javasolt mikrotérségi aprófalu akciótervek közösségi részvétellel és 
mentorálással történő kialakítása és megvalósítása. 

Dráva menti települések 
egyedi övezete 

A megyei önkormányzat koordinációval is segíti az övezetbe tartozó 
települések felzárkózását.  
A megyei önkormányzat nagy hangsúlyt helyez az övezeten belüli különleges, 
vizes élőhelyek és táji értékek védelmére és az ökológiai gazdálkodás, 
valamint az ezzel összhangban kialakított turizmus előmozdítására, továbbá a 
vízi turizmus helyi bázisainak, valamint kikötőbázisainak közös építészeti 
arculati tervezésére, a kínálat összehangolására. 
A határ menti periférikus térségekben a megyei önkormányzat támogatja a 
határon átnyúló kapcsolatok kiépítését, megerősítését. 
A megyei önkormányzat a közlekedés javítása céljából kiemelt fontossággal 
kezeli az övezetbe tartozó településeket, amelyek közlekedésfejlesztési célú 
beruházások esetén prioritást élveznek.  
A határ és ezáltal a Dráva mentén a megyei önkormányzat szorgalmazza 
kisebb átkelők, kompok fejlesztését, valamint a gazdasági-kereskedelmi 
kapcsolatok élénkítése érdekében a jelenlegi határátkelési pontok 
fejlesztését, kapacitásbővítését támogatja. 
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9. AZ ELFOGADÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEKRE VONATKOZÓ 

ÖSSZEFOGLALÓ INDOKLÁS 

A 2011-ben elfogadott Somogy megye területrendezési tervének módosítását a Magyarország és egyes kiemelt 

térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe foglalt Országos Területrendezési Terv 

módosítása tette szükségessé. 

A törvény 88.§-a több, a tv-hez kapcsolódó további  kormány- és miniszteri rendelet kihirdetését írja elő, amelyek 

közül a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) 

MVM rendelet megjelent. 

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 23/B. §(2) bekezdése előírja, hogy a 

„kiemelt térség területrendezési terve nem lehet ellentétes az ország területrendezési tervével, a megye 

területrendezési terve pedig az ország és a kiemelt térség területrendezési tervével”.  

Az OTrT módosításával megváltozott az Ország Szerkezeti Terve, az országos és térségi övezetek rendszere és az 

övezetekre vonatkozó törvényi szabályozás, többek között egyedi övezetek lehatárolására és szabályozására is 

lehetőséget ad a megyei tervek számára. 

A változások mind módszertanilag,  mind a térszerkezeti és övezeti területi lehatárolásban, mind szabályozásban 

nagy mértékűek voltak. Az OTrT, BATrT és BKÜTrT egy törvényben jelent meg, térképi tervlapjaik a hatályos 

ingatlannyílvántartás (INY) térképi alapon. Ennélfogva a megyei területrendezési terv számára is új térségi 

szerkezeti terv és új térségi szabályzat készül  az országos és térségi övezetek teljes körű átdolgozásával. 

A térségi szerkezeti terv módosítása 
 

Az Ország Szerkezeti Terve a 2018. évi felülvizsgálat során tartalmilag megújult.  Az egyes érintett ágazatok 

legújabb koncepciói és egyéb megalapozó tanulmányai alapján tartalmazza az országos területfelhasználási 

kategóriákat, valamint az országos műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket. A térségi 

területfelhasználási kategóriák (erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, települési, vízgazdálkodási térség) országos 

lehatárolását és az országos jelentőségű műszaki (energetikai, közlekedési, vízgazdálkodási, 

hulladékgazdálkodási) infrastruktúra-hálózatok nyomvonalát és az egyedi építmények elhelyezését a kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervek az OTrT-ben előírt szabályok figyelembe vételével pontosíthatják, 

azonban új szabályokat nem állapíthatnak meg. A területfelhasználási kategóriák a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben a sajátos területfelhasználási térséggel, a  műszaki infrastruktúra esetében az 

országos hálózatok a térségi szintű hálózatokkal és építményekkel egészülnek ki. Így a területfelhasználás 

országos és térségi elhatározásai a helyi elképzelésekkel kiegészítve a településrendezés során érvényesülnek. A 

térségi területfelhasználási kategóriáknál a legkisebb területi egység nem került megállapításra csak a sajátos 

területfelhasználású térségnél 5 ha nagyságban. 

A területfelhasználási kategóriák elnevezései, lehatárolásai és szabályai is megváltoztak 2008 óta, a közbenső 

2013. évi OTrT módosítással együtt. 
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2011. évi SMTrT idején hatályos 2008. 
évi módosított OTrT 

2013. évi. OTrT 2018. évi OTrT 

erdőgazdálkodási térség erdőgazdálkodási térség erdőgazdálkodási térség 

mezőgazdasági térség mezőgazdasági térség mezőgazdasági térség 

vegyes területfelhasználású térség vegyes területfelhasználású térség  

városias, illetve hagyományosan vidéki 
települési térség 

települési térség települési térség 

vízgazdálkodási térség vízgazdálkodási térség vízgazdálkodási térség 

építmények által igénybe vett térség építmények által igénybe vett térség  

  sajátos területfelhasználású térség 
(megyei és kiemelt TrT-ben) 

 

Az erdőgazdálkodási térség az OTrT 2008. évi módosítása óta a meglévő OEA erdőterület és az országban kitűzött 

27%-os erdősültségnek megfelelő javasolt erdőterület lehatárolásával történik. A meglévő erdő valós, kis 

mértékű változásai mellett a javasolt erdőterület területi lehatárolása nagy arányban változott. A változás az 

erdőtelepítésre való alkalmasság módszertani módosítása miatt következett be. Somogy megyében a hatályos 

SMTrT-hez képest nőtt és területileg is áthelyeződött a javasolt erdőterület. Az erdőgazdálkodási térség 95%-os  

megyei tervbe való átvezetési szabályozása szigorúbb lett. Ennélfogva a Somogy megyei tervjavaslatban tovább 

nőtt az erdőgazdálkodási térség jellemzően a Zselicben, Dráva mentén azzal együtt, hogy az 5%-os csökkentési 

lehetőséget kihasználta a terv. A megnövekedett erdőterület a településrendezési eszközökben is jelzi majd 

hatását és módosíthatja az érintett települések szabályozását. 

A vízgazdálkodási térség ábrázolása technikailag átalakult, a kisebb vízfolyások is felületként kerültek 

lehatárolásra vonalas elem helyett. Így területük kiszámítható. A kavicsbánya tavak valós elhelyezkedése és a 

hivatalos OVF adatszolgáltatás között jelentős különbségek adódtak, amit a terv úgy küszöbölt ki, hogy a MEPAR 

adatbázis alapján vízfelületként vagy  sajátos területfelhasználású térségként (jellemzően bányák) ábrázolta őket. 

A vegyes területfelhasználású térség az új OTrT-ben megszűnt, azaz a megyei területrendezési tervek már nem 

határolhatnak le ilyen kategóriát. A megszűnés oka a pontosabb ágazati adatszolgáltatás és pontosabb INY alapú 

tervezési alaptérkép használata. 

Megszűnt az építmények által igénybe vett térség is az új OTrt-ben. Szerepét részben átvette a sajátos 

területfelhasznlású térség. 

A sajátos területfelhasználású térséget, mint új elemet, az 5 ha-nál nagyobb területű külfejtéses művelésű 

bányaterületek, hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi, 

sportolási, rekreációs, megújuló energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi területek alkotják. 

A települési térség  fogalom-meghatározása nem változott a 2013. évi OTrT óta, viszont minden települési 

térséget felülettel ábrázol a terv területi korlát nélkül. Új elem a térségi szervezőközpont jelölése, amelynek 

szerepét a megyében Kaposvár tölti be. 

A települési térséget és a sajátos területfelhasználású térséget  a településrendezési eszközök alapján, az új INY 

telekhatárokhoz igazodóan határolta le a terv. 

A mezőgazdasági térség ábrázolási elve nem változott a térszerkezeti tervlapon. Továbbra is „fennmaradó” 

területkategória az erdőgazdálkodási, vízgazdálkodási, települési és sajátos területfelhasználású térség 
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meghatározása után. A mezőgazdasági térség csökkent, jellemzően a települések és sajátos területek 

növekedése miatt. 

A műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények térbeli rendjének ábrázolási módszere változott, a 

meglévő és tervezett infrastruktúa elemeket a terv eltérően ábrázolja,  kis mértékű fogalom átnevezések 

történtek. A 2011. óta megépült új infrastruktúra elemeket meglévőként ábrázolja a terv és egyes tervezett 

elemek is megváltoztak országos és helyi szinten is. 

2011. évi SMTrT idején hatályos 2008. 
évi módosított OTrT 

2013. évi  OTrT 2018. évi OTrT szerint módosított 
SMTrT 

Gyorsforgalmi út Gyorsforgalmi út Gyorsforgalmi út 

Főút Főút Főút 

  Főúti településelkerülő szakasz 

Térségi jelentőségű mellékút Mellékút Térségi szerepű összekötő út 

  Egyéb mellékút 

Nagysebességű vasútvonal Nagysebességű vasútvonal Nagysebességű vasútvonal 

A transzeurópai áruszállítási 
hálózat részeként működő 
országos törzshálózati vasútvonal 

A transzeurópai áruszállítási 
hálózat részeként működő 
országos törzshálózati vasútvonal 

 

Egyéb országos törzshálózati 
vaútvonal 

Egyéb országos törzshálózati 
vaútvonal 

Egyéb országos törzshálózati vasúti 
pálya 

Vasúti mellékvonal Vasúti mellékvonal Országos vasúti mellékvonal 

Keskeny nyomtávú vasútvonal Keskeny nyomtávú vasútvonal  

Országos kerékpárút törzshálózat Országos kerékpárút törzshálózat 
eleme 

Országos kerékpárút törzshálózati 
vonal 

Térségi kerékpárút-hálózat Térségi kerékpárút-hálózat eleme Térségi kerékpárútvonal 

Országos jelentőségű polgári 
repülőtér 

Országos jelentőségű polgári 
repülőtér 

Nemzetközi kereskedelmi repülőtér 

Kereskedelmi (nemzetközi) 
repülőtérré fejleszthető repülőtér 

Kereskedelmi (nemzetközi) 
repülőtérré fejleszthető repülőtér 

Közös felhasználású katonai és 
polgári repülőtérré fejleszthető 
repülőtér 

Állami repülések céljára szolgáló 
repülőtér 

Állami repülések céljára szolgáló 
repülőtér 

 

Közös felhasználású katonai és 
polgári repülőtér 

Közös felhasználású katonai és 
polgári repülőtér 

 

Egyéb nyilvános és nem nyilvános 
polgári célú repülőtér 

Egyéb nyilvános és nem nyilvános 
polgári célú repülőtér 

Térségi repülőtér 

Közforgalmú nemzetközi és 
országos jelentőségű kikötő 

Közforgalmú nemzetközi és 
országos jelentőségű kikötő 

Országos kikötő 

  Határkikötő 

Térségi közforgalmú kikötő Térségi közforgalmú kikötő Térségi kikötő 

Személyforgalmi kikötő Személyforgalmi kikötő  

 Kompátkelőhely Kompátkelőhely 

Térségi jelentőségű logisztikai 
központ 

 Térségi logisztikai központ 

Gyorsforgalmi- és főúthűlózaton 
lévő határátkelő, Vasúti 
törzshálózaton lévő határátkelő, 
Térségi határátkelő 

Gyorsforgalmi- és főúthűlózaton 
lévő határátkelő és határátlépési 
pont, Vasúti törzshálózaton lévő 
határátkelő és határátlépési pont, 
Térségi határátkelő és 
határátlépési pont 

 

Atomerőmű Atomerőmű és egyéb erőmű Atomerőmű 

Egyéb erőmű  Egyéb50 MW vagy annál nagyobb 
névleges telejsítőképességű erőmű 

Kiserőmű Kiserőmű 5-50 MW közötti névleges 
teljesítőképességű erőmű 

750 kV-os átviteli hálózat 
távvvezeték elemei 

750 kV-os átviteli hálózat 
távvvezeték elemei 

750 kV-os átviteli hálózati 
távvezeték 

400 kV-os átviteli hálózat 400 kV-os átviteli hálózat 400 kV-os átviteli hálózati 
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távvezeték elemei távvezeték elemei távvezeték 

220 kV-os átviteli hálózat 
távvezeték elemei 

220 kV-os átviteli hálózat 
távvezeték elemei 

220 kV-os átviteli hálózati 
távvezeték 

Átvitelt befolyásoló 120 Kv-os 
elosztó hálózat 

Átvitelt befolyásoló 120 Kv-os 
elosztó hálózat 

Átvitelt befolyásoló 132 kV-os 
elosztó hálózati távvezeték  

 Térségi ellátást biztosító 120 kV-os 
elosztó hálózati távvezeték 

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os 
elosztó hálózati távvezeték 

  Földgázszállító vezeték 

  Kőolajszállító vezeték 

 Nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállítóvezeték 

Termékvezeték 

Térségi szénhidrogén 
szállítóvezeték 

Térségi szénhidrogén 
szállítóvezeték 

Földgázelosztó vezeték 

Radioaktív hulladék lerakó Radioaktív hulladék lerakó Radioaktívhulladék-tároló 

Veszélyes hulladék ártalmatlanító Veszélyes hulladék ártalmatlanító Veszélyeshulladék-égetőmű 

  Veszélyeshulladék-lerakó 

Térségi hulladéklerakó hely Térségi hulladéklerakó hely Térségi hulladékkezelő 

 A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése 
I. ütemében megvalósuló árvízi 
tározó 

VTT tározó 

 10 millió m3 -t meghaladó 
térfogattal tervezhető tározási 
lehetőség 

 

 Belvíztározó Országos vízkár-elhárítási célú 
tározó 

  Kiemelt jelentőségű vízi építmény 

Elsőrendű árvízvédelmi fővonal Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal 

 Másodrendű árvízvédelmi 
fővédvonal 

Másodrendű árvízvédelmi 
fővédvonal 

 Országos jelentőségű 
öntözőcsatorna 

Országos csatorna 

 Térségi jelentőségű belvíz és 
öntöző csatorna 

Térségi csatorna 

1 millió m3-t meghaladó és 10 
millió m3-nél kisebb tározási 
lehetsőég 

1 millió m3-t meghaladó és 10 
millió m3-nél kisebb ttározási 
lehetsőég 

1 millió m3-t meghaladó és 10 
millió m3-nél kisebb térfogatú 
vízkárelhárítási célú tározás és 
fejlesztési lehetősége 

   

   

dőlt betű: nem érinti SMTrT-t 

A megye közlekedési hálózatának rendszere alapvetően nem változott a 2011, évi SMTrT-hez képest és a 

2013. évi OTrT-hez képest. A megye közúthálózatának országos elemeit, továbbá a térségi 

mellékúthálózatot a terv a hatályos Trtv. alapján jelölte ki illeszkedve a „Balaton törvény” szerinti 

közúthálózathoz is, valamint az előzetes megyei véleményeket is figyelembe véve. 

A vasúthálózat, kerékpáút hálózat az OTrT-vel összhangban került kijelölésre. 

A leglényegesebb műszaki infrastruktúra változások a 2011. évi SMTrT-hez képest a 

következők: 

 Az M9 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala Kaposvártól nyugatra megváltozott a 2018. évi OTrT 

(Trtv.) szerint. 

 Kaposvár elkerülő szakaszának (M9 része) megépült 2015-ben 

 Az M60, új tervezett gyorsforgalmi út szakasza a 2011. évi SMTrT-ben nem szerepelt 

Barcs-Szigetvár között, ezért a 2011. évi SMTrT-ben lévő új főút törlésre került Barcs-
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Szigetvár között a vasút mentén 

 a 67. sz. főút távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főútként, R67 megjelöléssel szerepel a 2018. évi 

OTrT szerint, elkerülő szakaszai jelenleg épülnek (Mernye, Mernyeszentmiklós, Somogyaszaló) 

 az Iharosberény térsége (61. sz. főút) – Gyékényes térsége – (Horvátország) tervezett főút nyomvonala 

megváltozott a 2018. évi OTrT szerint, egyes szakaszai új nyomvonal helyett visszahelyeződtek a 

meglévő mellékút nyomvonalára. 

 68. sz. főút Nagyatád elkerülő megépült 2015-ben 

 681. sz. főút lett a Nagyatád (68. sz. főút) – Berzence – (Horvátország) közötti szakasz 

 Barcs Keleti 6. sz. főút elkerülő törlésre került, az M6 halad itt 

 Tervezett nagysebességű vasútvonal 2018. évi OTrT szerinti nyomvonala nyugati határnál 

Gyékényesnél délebbre, a tavak mellé helyeződött, keleten Tolna megyében halad Tengődtől délre,  

a korábbi Fejér megyei irány helyett. 

 Törlésre került tervezett mellékút Igal környékén. 

 Új tervezett mellékút:  Iharosberény-Kaszó-Somogyszob;  

 Új tervezett térségi kerékpárút: Nagyatád – Kivadár – Háromfa - Babócsa (bekötve  a határmenti 

kerékpárútba)   

A térségi övezetek módosítása 

A megyei területrendezési tervjavaslat az OTrT-vel összhangban jelölte ki a térségi övezetek rendszerét. 

Természetvédelem 

Természetvédelemmel már a 2003-ban elfogadott OTrT. törvény is foglalkozott, az abban megjelenő övezetek 

kialakításának célja a természetes, illetve természetközeli területek és az azok között kapcsolatot teremtő 

ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszerének védelme volt a beépítés, a műszaki infrastruktúra, a 

bányászati tevékenységek korlátozásával. Az első (2003-as) OTrT-ben már megtörtént az Országos Ökológiai 

Hálózat megjelenítése és szabályozása. Az országos szinten lehatárolt területeket megyei szinten védett 

természeti terület, védett természeti terület védőövezete, természeti terület és ökológiai (zöld) folyosó övezetekre 

kellett bontani, amelyekre vonatkozó szabályozást szintén az OTrT. törvény rögzítette.  

A 2008. évi OTrT-felülvizsgálat országos szinten változatlanul megtartotta az Országos Ökológiai Hálózat 

övezetét, az arra vonatkozó szabályozásban is csak kisebb pontosítás történt. Az alapvető elvek fennmaradtak: 

az övezetben a természeti értékek megmaradása érdekében a területfelhasználás és a műszaki infrastruktúra 

elhelyezés korlátozása történt. A megyei szintű övezetek azonban ekkor változtak meg, az európai ökológiai 

kategóriákhoz igazodva magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetek kerültek kialakításra. A 

lehatárolás az új kategóriák alapján megváltozott úgy, hogy a korábbiaktól eltérően a három megyei övezet 

között nem lehet átfedés. A megyei szintű övezetek szabályozása a három szintnek megfelelően differenciált 

szigorúsággal történt, de az alapvető elveket a korábbiakhoz hasonlóan megtartotta. 

A 2013. évi OTrT. törvény felülvizsgálat mind a szabályozásban, mind a lehatárolásban igen kismértékű változást 
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jelentett. 

2018-ban az ökológiai hálózat védelmével és szabályozásával kapcsolatban a felelős tárca, az AM elvei és céljai 

nem változtak, csak azt a három „alövezet” (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) országos védelmén 

keresztül javasolta megvalósítani. Ennek megfelelően a Trtv-ben – és ezzel összhangban a megyei tervben is – 

természetvédelemmel kapcsolatban a következő övezetek jelennek meg: 

 Ökológiai hálózat magterületének övezete, 

 Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete, 

 Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

A szabályozásban kisebb pontosítások történtek, új elemként a megjelent a célkitermelő helyek létesítésének 

(magterület, ökológiai folyosó) és a háztartási méretűnél nagyobb teljesítőképességű erőművek tilalma 

(magterület). A beépítésre szánt területek kijelölésének tilalma OTrT. szerinti települési térségben található 

ökológiai hálózati elemekre viszont már nem tejed ki. 

Termőföld védelme 

A termőföld korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás, amelynek mennyisége évről évre csökken, 

jelentősége és értéke folyamatosan növekszik. A földvédelem a termőföld mennyiségi védelmével foglalkozik. A 

területrendezés a földvédelem céljait elsősorban a kiváló- és a jó termőhelyi adottságú szántókon a beépítésre 

szánt területek növekedésének korlátozásával, valamint a bányászati tevékenységre vonatkozó előírásokkal 

támogatja. A jó termőhelyi adottságú szántókon a mezőgazdasági területbe sorolás irányelv jellegű.  

Erdők védelme 

Az erdő az egyik legjelentősebb természeti erőforrásunk, amely a faanyagtermelésen túl számos közjóléti és 

ökoszisztéma szabályozó szerepkört is ellát. Az erdőterületek meghatározó elemei a zöldinfrastruktúra-

hálózatnak, az ökoszisztéma szolgáltatásaikon keresztül pedig fontos szerepet töltenek be a klímaadaptációban 

és a mitigációban is. 

A Trtv. Országos Övezeti Terve – és ezzel összhangban Somogy megye Övezeti Terve – a meglévő erdők védelmét 

az újonnan bevezetett erdők övezetének lehatárolásán és szabályozásán keresztül támogatja. Ezen felül a 

Nemzeti Erdőstratégiában szereplő országos 27%-os erdősültségi cél megvalósítására a Trtv. kiegészítő 

rendeletében kijelölték az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét. Ezt szintén tartalmazza a megyei terv is. 

Az erdőkkel és az erdőtelepítésre javasolt területekkel kapcsolatos övezetek esetében a Trtv. 

fogalommeghatározása és szabályozása érvényesül. A megye terv ezt kiegészíti ajánlásokkal, amelyek 

határozatként kerülnek elfogadásra. 

Tájvédelem  

A tájképvédelem már az OTrT. törvény 2013-as elfogadásakor bekerült a területrendezési szabályozás 

tématerületei közé. A törvény 2008-as módosításakor megkülönböztetésre kerültek az országos és a térségi 

tájképvédelmi területek, majd a 2013-as módosításnál (és a Trtv-ben is) újra egy tájképvédelmi terület jelent meg 

a térségi övezetek között. Az övezet a természeti adottságok, rendszerek, valamint a táj látványa szempontjából 
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sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bíró, az emberi 

tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult területek védelmét szolgálja.  

A tájvédelemért feleős Agrárminisztérium elvei és céljai tájvédelemmel kapcsolatos nem változnak, a módosító 

javaslat a tájkép védelmét az új településképi rendelet adta lehetőségekkel és a településszabályozás eddig nem 

használt elemeinek bevonásával teszi hatékonyabbá.  

Az övezet – települési tervezői javaslatok és a nemzeti park igazgatóságok ismeretei alapján pontosított – 

lehatárolása megalapozottabb, a szakmai szempontokat jobban figyelembe veszi. 

Világörökség 

A világörökségi területek védelme az OTrT. törvény 2008-as módosításánál jelent meg a területrendezésben. A 

nemzetközi szempontból is kiemelkedő kulturális és természeti örökségek védelme a területrendezésben a 

világörökségi és világörökségi várományos területek övezetének lehatárolása, a világörökségi kezelési terv 

céljainak megerősítése és az infrastruktúra elhelyezést korlátozó szabályozás által biztosított.  

A módosító javaslatban a szabályozás kisebb technikai módosítása mellett, az övezet által érintett települések 

időközben felülvizsgált körének módosítása a világörökségi és világörökségi várományos területek 

megalapozottabb és koncentráltabb védelmét segíti. 

Vízminőség-védelem 

A vízminőség védelme már az OTrT. törvény 2013-as elfogadásakor kiemelt tématerülete volt a 

területrendezésnek. A felszíni és felszín alatti vizek külön övezetben jelentek meg a tervekben, de a 2013-as OTrT. 

már egyesítette a két övezetet. Azóta a felszíni vizek és a felszín alatti vizek minőségi védelmét a vízminőség-

védelmi terület övezeti lehatárolása, valamint a szennyvízkezelést rendező és a bányászatot korlátozó előírás 

biztosítja, összhangban a vízvédelmi jogszabályokkal. 

Természeti kockázatok 

Az árvíz elleni védekezés témaköre a 2003. évi OTrT. törvényben a hullámtér és nyílt ártér megyei övezetében 

jelent meg, amihez az árvíz levezetését segítő, beépítést tiltó szabályozás tartozott. A 2008. és 2013. évi 

felülvizsgálatok ezt az övezetet csak elnevezésében és a lehatárolás pontosításával változtatták meg, valamint az 

utóbbi felülvizsgálat országos szintre emelte azt. Az árvizek levezetését, illetve a károk mérséklését a 

területrendezésben a nagyvízi meder övezete, a hosszú távú árvízi védekezéshez szükséges területeket a VTT-

tározók területének övezete (értelemszerűen a megyét nem érinti) – lehatárolással és a beépítést korlátozó 

szabályozással – biztosítja. A Trtv-ben (illetve az azt kiegészítő MvM rendeletben) a nagyvízi meder területének 

javasolt lehatárolása a mértékadó árvízszintek felülvizsgálatának megfelelően módosult.  

A rendszeresen belvízjárta terület övezete szintén a 2003-as kezdetektől része a területrendezés rendszerének. 

Az övezet lehatárolásának célja, hogy a beépítés korlátozásával megelőzze a belvíz okozta kártételeket. A 2008-

as OTrT. módosításban még szerepelt a településrendezési eszközök készítése során a belvízrendezési munkarész 

elkészítésének követelménye, de már a 2013-as OTrT-ben felváltotta a beépítésre szánt területek kijelölésének 

a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulása esetén történő engedélyezése. Ez a szabály szerepel a Trtv-t kiegészítő 

MvM rendeletben is. 
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Végül a területrendezés a földtani veszélyforrásokhoz kapcsolódó károk megelőzését a földtani veszélyforrás 

terület övezetének kijelölése és szabályozása által segíti. Az övezeti előírás 2013-tól bányafelügyeleti 

engedélyhez köti a beépítésre szánt terület kijelölését. A megyei terv elfogadásakor hatályos OTrT. törvény még 

geológiai szakvéleményhez kötötte a kijelölését. 

Honvédelem 

A honvédelem már a 2003. évi OTrT-ben megjelent megyei övezeti lehatárolás formájában. Az OTrT. törvény 

2008. évi felülvizsgálata az övezetet két szintre bontotta, amelyeket csak az övezetbe sorolt objektumok 

jelentősége különböztetett meg. A 2013. évi felülvizsgálat a két övezetet lényegében változatlanul megtartotta. 

A Trtv. a két övezetet egyesítette, az egyesített övezet szabályozásával a HM célja nem változott, továbbra is a 

honvédelmi ingatlanok és építmények honvédelmi rendeltetését kívánják azzal fenntartani. Ugyanakkor a 

településrendezési eszközökben a honvédelmi terület övezetében honvédelmi célú erdőterület is kijelölhető.  

Ásványi nyersanyagvagyon 

Az ország ásványi nyersanyagvagyon védelme és fenntartható gazdálkodása a területrendezési tervekben az 

ásványi nyersanyagvagyon területek lehatárolásában és szabályozásán keresztül érvényesül. Az ásványi 

nyersanyag-gazdálkodási terület övezete az OTrT 2008. évi módosításakor került országos övezetként 

lehatárolásra. Az övezet szabályozása az ásványi-nyersanyagvagyon távlati kitermelésének biztosításához járul 

hozzá. 

Egyedi övezetek 

A Trtv. 24. §-a alapján a megyei területrendezési terv jelenlegi felülvizsgálatában a jogszabályban előírt övezeteken 

kívül lehetőség van egyedi megyei övezetek meghatározására és szabályozására is. Az egyedi övezetek 

meghatározásának lehetősége új elem a megyei tervezésben. A megye lehetőséget kap, hogy az előírt övezetek mellett 

a helyi adottságokhoz, sajátosságokhoz illeszkedő új egyedi övezeteket és hozzájuk kapcsolódó szabályokat állapítson 

meg. A 2011-es SMTrT-ben a megújuló energiaforrások közül a szélerőmű telepítésre vonatkozó korlátozások 

szerepeltek (mint sajátos megyei térség), a 2019-es terv elsősorban a termőföld és az értékes területek védelme, 

valamint az egyre növekvő naperőmű telepítések orientálása érdekében a napenergia hasznosítás szempontjából 

fogalmaz meg ajánlásokat, korlátozásokat.  A rendelettel elfogadható másik egyedi övezet a megyében a domborzati 

adottságaiból következő vízerózóval veszélyeztetett területek egyedi övezete. 

A területrendezés szabályozási kötöttségei miatt fejlesztési jellegű övezeteket rendelettel nem, csak határozattal 

fogadhat el a megye. Bár nem kötelező érvényű, mégis a leginkább speciális adottságainak, égető szükségleteinek 

megjelenítése és fejlesztéseinek orientálása érdekében két egyedi - határozattal elfogadható - övezetet meghatároz a 

megye, az aprófalvas települések, valamint a Dráva menti települések egyedi övezeteit.   
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1/1. melléklet: Országos és térségi jelentőségű közlekedési hálózatok és egyedi építmények 

A közúthálózat Somogy megyét érintő elemei4 

Távlati gyorsforgalmi utak 

  Meglévő szakasz Tervezett szakasz 

M7: Budapest – Székesfehérvár – 
Siófok – Balatonszentgyörgy – 
Nagykanizsa – Letenye – 
(Horvátország) 

 

M9: – Szekszárd – Dusnok –  Nagycenk (M85) – Szombathely – Vasvár Rábahídvég (M80) 

Vasvár (M80) – Zalaegerszeg – Nagykanizsa – Kaposvár – 
Dombóvár – Szekszárd 

Dusnok – Szeged (M5) 

M60: Bóly térsége (M6) – Pécs – – Pécs – Szigetvár – Barcs – (Horvátország) 

Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főutak 

  Meglévő szakasz Tervezett szakasz 

R67: Balatonszemes (M7) – Somogytúr 
– 

– Somogytúr – Kaposvár (M9) 

Távlati főutak 

Meglévő szakaszok 

6. sz. főút: Budapest – Dunaújváros – Szekszárd – Pécs – Barcs – (Horvátország) 

7. sz. főút: Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – Letenye – (Horvátország) 

61. sz. főút: Dunaföldvár (6. sz. főút) – Dombóvár – Kaposvár – Nagykanizsa (7. sz. főút) 

66. sz. főút: Pécs (6. sz. főút) – Sásd – Kaposvár (61. sz. főút) 

67. sz. főút: Szigetvár (6. sz. főút) – Kaposvár  

68. sz. főút: Barcs (6. sz. főút) – Nagyatád – Balatonberény (7. sz. főút) 

681. sz. főút: Nagyatád (68. sz. főút) – Berzence – (Horvátország) 

 

                                                           
 

 

4 A térség e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 10 kilométeres környezetét jelenti 
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Tervezett szakaszok 

  Sávoly (M7) – Marcali – Somogyvár – Gamás – Törökkoppány – Nagykónyi (61. sz. főút) 

  Iharosberény térsége (61. sz. főút) – Gyékényes térsége – (Horvátország) 

  Darány (6. sz. főút) – Sellye – Harkány – Siklós – Villány – Udvar térsége (56. sz. főút) 

Tervezett főúti településelkerülő szakaszok 

 61. sz. fõút: Iharosberény, 

 67. sz. főút: Kaposvár, Somogyaszaló, Mernye, 

 68. számú főút: Lábod, Böhönye, Mesztegnyő, Kelevíz. 

Térségi szerepű összekötő utak 

 Szentbalázs – Hajmás – Bükkösd, 

 Somogyfajsz [Sörnyepuszta] – Kiskorpád – Kadarkút – Lad – Barcs (6. sz. főút), 

 Somogyfajsz – Osztopán – Somogyjád – Mernye – Igal – Kocsola (61. sz. főút), 

 Igal – Baté (61. sz. főút), 

 Lad – Szigetvár, 

 Kadarkút – Kaposmérő térsége (M9) – Hetes, 

 Kadarkút – Nagyatád – Berzence – (Horvátország), 

 Darány (6. sz. főút) – Lakócsa – Sellye, 

 Barcs – Vízvár – Berzence – Iharosberény, 

 Iharosberény – Sand – Galambok (7. sz. főút), 

 Szántód – Somogyacsa – Igal – Kaposvár, 

 Fonyód (7. sz. főút)/Balatonboglár (7. sz. főút) – Lengyeltóti – Osztopán – Somogyjád – Juta – Kaposvár, 

 Balatonszentgyörgy (76. sz. főút) – Somogyzsitfa [Szőcsénypuszta] – Nemesvid – Varászló – Inke, 

 Galambok – Zalakomár – Nemesvid – Somogyzsitfa [Szőcsénypuszta] – Marcali (új főút), 

 Csömend – Libickozma – Somogyfajsz – [Sörnyepuszta] – Juta. 

Tervezett mellékúti kapcsolatok 

 Somogycsicsó – Csurgó, 

 Porrogszentpál – Somogybükkösd, 

 Porrogszentpál- Nemespátró (Zala megye) 

 Inke – Kaszó, 

 Bolhás–Somogyszob, 

 Gyékényes – országhatár, 

 Háromfa – Tarany (Felsőgóla), 

 Háromfa – Vízvár, 

 Bakháza – Rinyaújnép, 
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 Rinyaújnép – Rinyaújlak, 

 Babócsa – Péterhida, 

 Homokszentgyörgy (Mariettapuszta) – Rinyaújlak (Lajosmajor), 

 Kálmáncsa – Nagydobsza, 

 Kálmáncsa – Merenye, 

 Kadarkút – Hedrehely, 

 Visnye – Vásárosbéc, 

 Csököly – Kisbajom, 

 Csököly – Mike, 

 Csököly – Rinyakovácsi, 

 Gige – Bárdudvarnok (Szendpuszta) 

 Jákó – Kiskorpád, 

 Kaposkeresztúr –Gödre, 

 Zimány – Kisgyalán, 

 Patalom – Kisgyalán, 

 Somogyaszaló – Somodor, 

 Várda – Somogyaszaló, 

 Bodrog – Somogyjád, 

 Edde – Somogyvámos, 

 Polány – Somogygeszti, 

 Ecseny – Mernye, 

 Nemesdéd – Tapsony, 

 Nemesvid – Csákány, 

 Gadány – Somogyzsitfa (Szőcsénypuszta), 

 Kelevíz – Hosszúvíz, 

 Somogyacsa – Igal, 

 Gadács – Somogydöröcske, 

 Törökkoppány – Bedegkér, 

 Zics – Kánya 

 Iharosberény- Kaszó-Somogyszob 

 Iharosberény – Sand (Zala megye) 

 

A vasúthálózat Somogy megyét érintő elemei 

Tervezett nagysebességű vasútvonal 

 (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest [XI. kerület, Kelenföld] – Budapest [Budapest Liszt 

Ferenc Nemzetközi Repülőtér] – Záhony térsége – (Ukrajna) 
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Meglévő egyéb országos törzshálózati vasúti pályák 

 41. számú Dombóvár – Gyékényes – (Horvátország), 

 60 (1). számú Murakeresztúr – Gyékényes. 

Meglévő országos vasúti mellékvonalak 

 35. számú Kaposvár – Siófok, 

 36. számú Kaposvár – Fonyód, 

 37. számú Balatonmáriafürdő elágazás – Somogyszob, 

 38. számú Nagyatád – Somogyszob, 

 60. számú Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc, 

 62. számú Középrigóc – Villány. 

Tervezett országos vasúti mellékvonalak 

 Barcs – (Horvátország), 

 Szenta–Kaszó. 

Repülőterek Somogy megyében 

Közös felhasználású katonai és polgári repülőtérré fejleszthető repülőterek 

 Taszár 

Térségi repülőterek 

 Kaposvár–Kaposújlak  

Országos és térségi kerékpárút–hálózat Somogy megyét érintő elemei 

Országos kerékpárút–vonal 

(A település e mellékletben a település közigazgatási területét és annak 25 kilométeres környezetét jelenti) 

 7. Délnyugat–magyarországi kerékpárútvonal 7.A szakasza: Balatonakarattya – Siófok – Keszthely – 

Sármellék – Zalakaros – Nagykanizsa – Kaszó – Nagyatád – Berzence – (Horvátország), 

 9. Dunántúli határmenti kerékpárútvonal (részben 13–as jelű Euro Velo®) 9.A szakasza: Kölked – 

Sátorhely – Majs – Lippó – Kislippó – Magyarbóly – Villány – Villánykövesd – Palkonya – Újpetre – Vokány 

– Nagytótfalu – Kisharsány – Siklós – Matty – Kisszentmárton – Vejti – Piskó – Zaláta – Drávasztára – 

Felsőszentmárton – Szentborbás – Tótújfalu – Potony – Drávagárdony – Drávatamási – Barcs – Péterhida 

– Babócsa – Bolhó – Heresznye – Vízvár – Somogyudvarhely – Berzence – Gyékényes – Zákány – Őrtilos 
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– Murakeresztúr – Molnári – Letenye – Bázakerettye – Tormafölde – Szécsisziget – Lenti – Rédics – 

Resznek – Nemesnép – Szentgyörgyvölgy – Velemér – Magyarszombatfa – Bajánsenye – Őriszentpéter 

– Szalafő – Apátistvánfalva – Magyarlak – Rábagyarmat – Rátót – Csákánydoroszló – Pinkamindszent – 

Szentpéterfa – Pornóapáti – Felsőcsatár – Narda – Bucsu – Bozsok – Velem – Kőszeg – Horvátzsidány – 

Csepreg – Szakony – Zsira – Sopronhorpács – Egyházasfalu – Lövő – Röjtökmuzsaj – Nagylózs – 

Fertőhomok – Fertőd – Sarród – Jánossomorja – Várbalog – Hegyeshalom – (Ausztria), 

 72. Külső–somogyi kerékpárútvonal: Balatonföldvár – Kőröshegy – Tamási – Hőgyész – Bonyhád – 

Mecseknádasd – Pécsvárad – Pécs – Újpetre, 

 73. Belső–somogyi kerékpárútvonal: Fonyód – Buzsák – Somogyvár – Kaposvár – Szenna – Almamellék 

– Abaliget – Orfű – Pécs, 

 74. Kaposmente kerékpárútvonal: Nagyatád – Segesd – Nagybajom – Kaposmérő – Kaposvár – Taszár – 

Dombóvár – Kurd – Hőgyész. 

Térségi kerékpárút–vonalak 

 (Miháld) – Nemesdéd – Böhönye, 

 (Sand) – Iharosberény – Csurgó – Zákány, 

 Nagyatád – Háromfa – Babócsa, 

 Nagyatád – Kadarkút, 

 Bárdudvarnok – Lipótfa – Kadarkút – Barcs, 

 Barcs – Istvándi – (Szigetvár), 

 Kaposvár – Simonfa – Bőszénfa, 

 Berzence – Csurgó – Porrogszentkirály – Somogybükkösd – Nemespatró, 

 Galambok – Varászló – Kaszó, 

 Galambok – Nemesvid – Öreglak, 

 Balatonkeresztúr –Marcali –Böhönye, 

 Somogyvár – Polány – Kisbárapáti – Somogyacsa – Törökkoppány – Nagykónyi, 

 Somogymeggyes – Andocs –Igal – Dénesmajor – Kaposvár, 

 Lulla –Tab –Törökkoppány. 

Vízi közlekedés Somogy megyét érintő szakaszai 

Nemzetközi és országos vízi utak 

A vízi út neve A szakasz (fkm–fkm) A vízi út osztálya 

Dráva 198–70 II. 

Térségi kikötők 

 Barcs 
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 Drávatamási (tervezett) 

 Szentborbás 

 

Kompátkelőhelyek  

 Vízvár (tervezett) 

 Őrtilos 

 Szentborbás 
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1/2. melléklet: Országos és térségi jelentőségű energetikai hálózatok és egyedi építmények 

Erőművek 

50 MW feletti nagy erőmű: nincs Somogy megyében 

5-50 MW közötti kiserőművek: 

Engedélyes neve Telephelye 
Erőmű 

teljesítménye (MW) 

ELMIB (KBE Energiatermelő Kft.) Kaposvár, 5374/32 hrsz. 10,4 

KBE Energiatermelő Kft.  Kaposvár 5374/32 hrsz. 10,4 

Magyar Cukor Zrt. 7400 Kaposvár, Pécsi út 10-14. 7,35 

Péberény Kft Balatonberény 028/1-11, 026 6,9 

Villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 

400 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei: 

(Hévíz) – Kaposvár (Toponár) 

Kaposvár (Toponár) – (Paks) 

Átvitelt befolyásoló 132 kV-os felosztó hálózat eleme: 

Kaposvár (Toponár) – Kaposvár  

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

(Várpalota INOTA) – Siófok 

Kaposvár – Siófok 

Kaposvár – Siófok felhasítva Kára 

Siófok – Balatonföldvár 

Balatonföldvár – Balatonboglár 

Balatonboglár - Marcali 

Marcali – Keszthely  

Kaposvár – Magyaratád – (Tamási) 

Kaposvár – (Pécs) 

Kaposvár – Kaposvár MÁV 

Kaposvár – (Szigetvár) 

Kaposvár – (Nagykanizsa)  

Kaposvár – (Nagykanizsa) felhasítva Nagyatád 

Kaposvár – (Nagykanizsa) felhasítva Berzence 

(Szigetvár) – Barcs  

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

Kaposvár – (Nagykanizsa) felhasítva Böhönye 

Marcali – Nagykanizsa  

Kaposvár – Siófok felhasítva Tab 

Balatonboglár – Marcali felhasítva Buzsák 
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Kaposvár Kelet 

Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték elemei 

Hazai szénhidrogén szállítóvezeték elemei: 

Siófok leág 

Balatonboglár leág 

(Mezőszentgyörgy) – Lengyeltóti  

Lengyeltóti – (Nagykanizsa) 

Kaposvár leág 

Lengyeltóti – Kaposvár I. 

Bolhás leág – Csurgó 

Babócsa – (Nagykanizsa) 

Nemzetközi és hazai kőolaj szállítóvezeték: 

(Százhalombatta) – (Káloz) – Kára – Kutas – Berzence - (Horvátország) (ADRIA) 
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1/3. melléklet: Országos és térségi jelentőségű vízi létesítmények 

1 millió m3-t meghaladó térfogatú vízkárelhárítási célú tározó 

1. Attala–Inámi-halastórendszer 10 

2. Attala–Inámi-halastórendszer 11 

3. Attala–Inámi-halastórendszer 12 

4. Attala–Inámi-halastórendszer 13 

5. Balaton 

6. Buzsáki-halastavak 1 

7. Buzsáki-halastavak 2 

8. Buzsáki-halastavak 3 

9. Buzsáki-halastavak 4 

10. Buzsáki-halastavak 5 

11. Deseda-tározó 1 

12. Deseda-tározó 2 

13. Fonyód-Zardavári-halastavak 1 

14. Fonyód-Zardavári-halastavak 10 

15. Fonyód-Zardavári-halastavak 2 

16. Fonyód-Zardavári-halastavak 3 

17. Fonyód-Zardavári-halastavak 4 

18. Fonyód-Zardavári-halastavak 5 

19. Fonyód-Zardavári-halastavak 6 

20. Fonyód-Zardavári-halastavak 7 

21. Fonyód-Zardavári-halastavak 8 

22. Fonyód-Zardavári-halastavak 9 

23. Garicsi-kavicsbányató 

24. Garicsi-kavicsbányató 

25. Hamuházi-halastó 

26. Hársasberki-halastó 1 

27. Hársasberki-halastó 2 

28. Irmapusztai-halastórendszer 1 

29. Irmapusztai-halastórendszer 10 

30. Irmapusztai-halastórendszer 11 

31. Irmapusztai-halastórendszer 12 

32. Irmapusztai-halastórendszer 13 

33. Irmapusztai-halastórendszer 14 

34. Irmapusztai-halastórendszer 15 

35. Irmapusztai-halastórendszer 2 

36. Irmapusztai-halastórendszer 3 

37. Irmapusztai-halastórendszer 4 

38. Irmapusztai-halastórendszer 5 

39. Irmapusztai-halastórendszer 6 

40. Irmapusztai-halastórendszer 7 
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41. Irmapusztai-halastórendszer 8 

42. Irmapusztai-halastórendszer 9 

43. Kis-Balaton II. tározó 1 

44. Kis-Balaton II. tározó 2 

45. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 1 

46. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 2 

47. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 3 

48. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 4 

49. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 5 

50. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 6 

51. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 7 

52. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 8 

53. Marcali-vízminőség-szabályozó-halastórendszer 9 

54. Mesztegnyői-halastórendszer 1 

55. Mesztegnyői-halastórendszer 10 

56. Mesztegnyői-halastórendszer 11 

57. Mesztegnyői-halastórendszer 12 

58. Mesztegnyői-halastórendszer 13 

59. Mesztegnyői-halastórendszer 2 

60. Mesztegnyői-halastórendszer 3 

61. Mesztegnyői-halastórendszer 4 

62. Mesztegnyői-halastórendszer 5 

63. Mesztegnyői-halastórendszer 6 

64. Mesztegnyői-halastórendszer 7 

65. Mesztegnyői-halastórendszer 8 

66. Mesztegnyői-halastórendszer 9 

67. Nagybaráti-halastó 1 

68. Nagybaráti-halastó 4 

69. Nagybaráti-halastó 5 

70. Nagybaráti-halastó 6 

71. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 1 

72. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 10 

73. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 11 

74. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 12 

75. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 13 

76. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 14 

77. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 15 

78. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 16 

79. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 17 

80. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 2 

81. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 3 

82. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 4 

83. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 5 
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84. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 6 

85. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 7 

86. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 8 

87. Simongáti 11 halastó, 35 teleltető 9 

88. Varászlói-halastó-csoport II. 

89. Varászlói-halastó-csoport III. 

90. Varászlói-halastó-csoport IV.a 

91. Varászlói-halastó-csoport IV.b 

92. Varászlói-halastó-csoport IV.c 

93. Varászlói-halastó-csoport IX. 

94. Varászlói-halastó-csoport VI. 

95. Varászlói-halastó-csoport VII. 

96. Varászlói-halastó-csoport VIII. 

97. Varászlói-halastó-csoport XI. 

98. Varászlói-halastó-csoport XII. 
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1/4. melléklet: Országos és térségi jelentőségű hulladékgazdálkodási létesítmények 

Országos jelentőségű meglévő veszélyeshulladék-lerakó: 

 Marcali 

 

Térségi jelentőségű hulladékkezelő 

 Hetes (062/1 hrsz.),  

 Kaposvár (0324/23, 0324/24 hrsz. és 0121/59, 0133/2 hrsz.) 

 Marcali- Cserhátpuszta (097/2, 097/4, 097/7 hrsz.) 

 Barcs (0479/5 hrsz.) 
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FÜGGELÉK 

Térségi területfelhasználási területi mérleg 

 

Település Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Erdőgazdálko
dási térség 
(ha) 

Mezőgazda-
sági térség 
(ha) 

Települési 
térség (ha) 

Sajátos 
területfel-
használású 
térség (ha) 

Vízgazdálko-
dási térség 
(ha) 

Alsóbogát 1200,97 727,16 347,90 94,65 6,10 25,15 

Babócsa 3099,10 1110,46 1643,20 246,27 0,00 99,16 

Bakháza 592,05 486,36 45,01 58,68 0,00 2,00 

Barcs 12291,63 6849,48 3838,46 1202,55 39,58 361,55 

Bárdudvarnok 4856,21 1939,13 2353,75 425,02 46,02 92,29 

Baté 1028,30 52,96 872,98 91,24 0,00 11,11 

Bedegkér 2600,29 362,65 2002,83 220,63 0,00 14,18 

Bélavár 2278,14 1275,78 856,22 64,97 0,00 81,18 

Beleg 1799,16 430,89 1256,08 106,63 0,00 5,57 

Berzence 5376,24 2617,40 2209,97 366,08 128,43 54,37 

Bodrog 1478,29 886,16 438,43 125,53 9,64 18,53 

Bolhás 3142,69 2140,66 763,89 145,66 0,00 92,48 

Bolhó 2507,38 570,66 1704,60 152,48 0,00 79,63 

Bonnya 1461,69 353,50 904,21 174,14 0,00 29,83 

Böhönye 6414,30 2969,14 2959,07 397,40 0,00 88,70 

Bőszénfa 4293,58 3216,40 925,27 103,87 35,13 12,90 

Büssü 1719,14 163,11 1388,45 158,83 0,00 8,76 

Csákány 1608,27 695,38 740,92 169,91 0,00 2,05 

Cserénfa 1775,00 1324,57 387,18 35,80 24,59 2,86 

Csokonyavisonta 8129,41 5954,55 1629,82 430,35 0,00 114,69 

Csoma 842,48 92,04 643,28 97,45 0,00 9,72 

Csombárd 898,58 200,81 619,48 73,58 0,00 4,70 

Csököly 2984,90 1441,20 1217,24 322,62 0,00 3,84 

Csurgó 5941,63 2746,32 2531,63 610,83 7,48 45,36 

Csurgónagymarton 1481,80 937,14 461,13 58,38 0,00 25,15 

Darány 2810,25 1943,82 667,47 184,29 0,00 14,67 

Drávagárdony 626,78 113,10 465,53 26,94 0,00 21,21 

Drávatamási 845,22 534,48 194,50 73,13 0,00 43,12 

Ecseny 1291,68 292,71 739,39 257,78 0,00 1,81 

Edde 850,50 649,48 95,12 102,81 0,00 3,08 

Felsőmocsolád 1650,35 311,62 1200,97 136,46 0,00 1,31 

Fiad 1491,29 873,57 570,31 45,74 0,00 1,67 

Fonó 1061,15 141,45 797,61 98,37 0,00 23,71 

Gadács 386,03 41,37 319,11 25,18 0,00 0,37 

Gadány 1969,61 1564,28 293,33 110,39 0,00 1,61 

Gálosfa 1974,86 942,35 842,65 104,07 23,01 62,77 

Gige 1319,20 967,60 239,64 111,43 0,00 0,53 

Gölle 4468,63 81,77 3966,88 284,34 0,00 135,64 
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Település Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Erdőgazdálko
dási térség 
(ha) 

Mezőgazda-
sági térség 
(ha) 

Települési 
térség (ha) 

Sajátos 
területfel-
használású 
térség (ha) 

Vízgazdálko-
dási térség 
(ha) 

Görgeteg 3349,86 2833,41 300,57 187,57 11,10 17,21 

Gyékényes 3375,99 1080,19 1624,18 355,21 70,26 246,15 

Hajmás 1111,69 612,14 444,31 45,86 5,32 4,06 

Háromfa 4214,14 2066,98 1855,73 230,07 0,00 61,37 

Hedrehely 2550,98 1387,28 659,53 144,95 353,28 5,95 

Hencse 710,56 422,67 164,47 94,73 24,62 4,07 

Heresznye 989,67 237,31 652,34 69,65 0,00 30,36 

Hetes 2662,77 700,74 1753,44 174,84 7,62 26,12 

Homokszentgyörgy 4963,37 3626,43 1121,32 167,25 0,00 48,38 

Hosszúvíz 709,71 492,33 171,71 30,57 12,81 2,29 

Igal 3606,12 593,94 2647,91 347,32 5,73 11,23 

Iharos 2267,84 1514,74 585,74 155,45 0,00 11,92 

Iharosberény 4965,97 2853,13 1842,48 245,76 0,00 24,60 

Inke 5175,90 3528,86 1163,02 391,52 58,67 33,84 

Istvándi 3029,93 2325,72 510,15 192,84 0,00 1,23 

Jákó 1668,62 715,75 827,58 124,01 0,00 1,28 

Juta 1923,25 185,96 1448,64 186,13 95,78 6,73 

Kadarkút 3973,25 2563,77 831,56 529,14 0,00 48,77 

Kálmáncsa 4885,50 3544,92 1064,91 206,39 11,82 57,46 

Kánya 1452,18 128,22 1156,79 160,50 0,00 6,67 

Kaposfő 2726,09 1485,43 963,29 264,62 0,00 12,74 

Kaposgyarmat 1107,40 882,58 193,31 25,48 0,00 6,03 

Kaposhomok 1148,03 633,97 466,23 46,83 0,00 1,00 

Kaposkeresztúr 1980,03 844,67 1023,81 89,32 19,84 2,39 

Kaposmérő 1397,69 157,44 1052,46 180,36 0,00 7,44 

Kaposújlak 893,17 208,37 518,27 119,48 17,91 29,14 

Kaposvár 11359,59 1485,45 5974,68 3319,97 321,03 258,46 

Kaposszerdahely 884,73 374,28 387,73 111,27 0,00 11,45 

Kára 536,95 135,56 370,01 30,38 0,00 1,01 

Kastélyosdombó 1308,19 763,02 475,24 66,57 0,00 3,37 

Kaszó 2247,54 2137,19 49,63 57,53 0,00 3,19 

Kazsok 1071,07 38,73 958,01 73,05 0,00 1,27 

Kelevíz 490,71 194,16 221,33 74,14 0,00 1,07 

Kercseliget 1946,32 712,71 1132,89 94,52 0,00 6,20 

Kisasszond 784,34 513,63 190,97 79,36 0,00 0,39 

Kisbajom 1366,89 706,70 528,22 128,87 0,00 3,11 

Kisbárapáti 2870,93 1395,50 1303,06 163,81 0,00 8,56 

Kisgyalán 940,68 15,25 746,08 102,94 16,82 59,59 

Kiskorpád 1694,91 642,78 864,00 171,43 0,00 16,70 

Komlósd 746,12 469,08 205,73 69,91 0,00 1,40 

Kőkút 2022,77 1629,86 306,13 81,53 0,00 5,26 

Kutas 3654,73 1376,32 1969,50 277,55 7,43 23,93 

Lábod 6650,95 5304,33 937,83 260,62 0,00 148,16 



210 

 

Település Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Erdőgazdálko
dási térség 
(ha) 

Mezőgazda-
sági térség 
(ha) 

Települési 
térség (ha) 

Sajátos 
területfel-
használású 
térség (ha) 

Vízgazdálko-
dási térség 
(ha) 

Lad 2234,54 1442,98 585,74 201,51 0,00 4,31 

Lakócsa 2532,04 1259,06 1151,28 116,74 0,00 4,96 

Libickozma 2296,90 2033,66 226,60 28,57 0,00 8,06 

Magyaratád 1881,73 86,63 1590,50 202,83 0,00 1,78 

Magyaregres 1439,92 413,27 878,01 95,82 0,00 52,82 

Mernye 2592,46 1073,51 1222,62 259,63 17,16 19,54 

Mesztegnyő 4469,08 3077,27 985,62 288,81 0,00 117,37 

Mezőcsokonya 3077,47 1962,40 854,97 233,05 0,00 27,05 

Mike 3240,51 2545,97 469,89 149,43 0,00 75,21 

Miklósi 1046,97 183,86 799,33 62,16 0,00 1,62 

Mosdós 1695,35 488,20 1056,14 145,78 0,00 5,23 

Nágocs 2225,49 465,14 1596,82 154,58 0,00 8,96 

Nagyatád 7059,99 3403,70 2471,86 1049,21 14,45 120,77 

Nagybajom 10807,96 7922,69 2177,82 553,98 85,35 68,12 

Nagyberki 2173,75 646,91 1262,14 200,03 0,00 64,67 

Nagykorpád 3342,23 2332,93 832,54 171,87 0,00 4,89 

Nagyszakácsi 2137,26 877,46 1045,56 210,66 0,00 3,58 

Nemesdéd 2659,69 1570,93 928,09 158,65 0,00 2,03 

Nemeskisfalud 282,35 54,87 201,30 26,00 0,00 0,18 

Nemesvid 1837,31 727,59 906,93 198,17 0,00 4,61 

Orci 996,99 110,96 764,72 76,03 32,38 12,89 

Osztopán 2282,37 1530,62 522,39 198,21 0,00 31,14 

Őrtilos 2112,36 1144,23 805,97 108,37 0,00 53,79 

Ötvöskónyi 2771,11 794,04 1799,35 152,75 0,00 24,97 

Pálmajor 623,55 310,64 239,30 71,56 0,00 2,04 

Pamuk 1195,95 794,44 319,95 71,56 0,00 9,99 

Patalom 668,23 97,80 512,08 57,21 0,00 1,14 

Patca 495,94 310,09 159,95 24,88 0,00 1,02 

Patosfa 1507,72 940,43 395,74 107,13 0,00 64,42 

Péterhida 1161,61 291,82 802,65 60,09 0,00 7,05 

Pogányszentpéter 1314,57 583,45 548,36 103,83 11,62 67,30 

Polány 1286,29 681,71 484,76 102,89 0,00 16,94 

Porrog 1402,40 621,32 695,42 70,44 0,00 15,23 

Porrogszentkirály 1365,31 391,77 851,28 118,60 0,00 3,66 

Porrogszentpál 353,72 115,70 210,73 26,54 0,00 0,75 

Potony 1589,64 586,68 909,77 87,35 0,00 5,83 

Pusztakovácsi 4338,07 3204,56 918,34 192,93 6,34 15,90 

Ráksi 1516,92 457,61 959,03 91,17 0,00 9,10 

Rinyabesenyő 2863,33 2538,70 255,98 65,45 0,00 3,20 

Rinyakovácsi 1109,11 789,25 291,00 27,05 0,00 1,81 

Rinyaszentkirály 3055,87 2339,80 447,81 87,94 0,00 180,32 

Rinyaújlak 2425,79 2087,67 203,57 119,78 0,00 14,77 

Rinyaújnép 828,20 444,03 319,11 64,21 0,00 0,85 



211 

 

Település Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Erdőgazdálko
dási térség 
(ha) 

Mezőgazda-
sági térség 
(ha) 

Települési 
térség (ha) 

Sajátos 
területfel-
használású 
térség (ha) 

Vízgazdálko-
dási térség 
(ha) 

Sántos 1137,65 464,57 512,21 105,26 33,76 21,85 

Segesd 7308,66 3788,49 3027,58 463,50 0,00 29,09 

Simonfa 1099,72 825,48 193,20 73,23 6,96 0,85 

Somodor 1991,17 289,77 1506,52 173,79 0,00 21,09 

Somogyacsa 2445,27 917,09 1412,62 102,02 0,00 13,55 

Somogyaracs 770,44 467,48 243,76 55,26 0,00 3,95 

Somogyaszaló 2211,56 387,09 1630,30 191,93 0,00 2,24 

Somogybükkösd 1179,53 529,47 578,97 69,69 0,00 1,40 

Somogycsicsó 1237,83 776,34 314,06 83,81 0,00 63,62 

Somogydöröcske 1083,21 391,55 619,30 69,46 0,00 2,89 

Somogyegres 1080,55 70,57 881,85 127,46 0,00 0,67 

Somogyfajsz 1825,45 1124,54 560,39 121,29 0,00 19,23 

Somogygeszti 2170,48 1370,64 605,35 138,21 0,00 56,27 

Somogyjád 2505,84 1293,28 932,09 260,95 17,35 2,18 

Somogysárd 3634,39 2487,94 864,64 201,00 0,00 80,81 

Somogysimonyi 1581,58 997,76 518,94 24,55 0,00 40,34 

Somogyszil 3845,81 718,71 2908,84 214,47 0,00 3,79 

Somogyszob 4007,65 2280,57 1492,39 220,40 0,00 14,30 

Somogyudvarhely 4041,55 2480,68 1318,36 199,02 8,63 34,87 

Somogyvámos 2501,45 1300,41 904,18 245,02 0,00 51,84 

Somogyzsitfa 2721,61 1192,42 1378,76 142,63 0,00 7,80 

Szabadi 823,35 128,23 602,58 67,75 0,00 24,79 

Szabás 1810,58 301,44 1347,69 154,62 0,00 6,83 

Szenna 2698,30 1912,32 656,99 123,85 0,00 5,13 

Szenta 6446,99 6030,95 252,52 80,88 0,00 82,64 

Szentbalázs 1213,26 893,81 240,29 76,67 0,00 2,48 

Szentborbás 746,95 210,89 454,87 44,08 0,00 37,10 

Szentgáloskér 2724,94 491,48 2051,81 150,36 18,98 12,31 

Szenyér 2018,83 1359,64 528,76 107,12 0,00 23,31 

Szilvásszentmárton 707,92 399,72 251,71 55,80 0,00 0,68 

Szorosad 647,87 260,09 356,76 28,93 0,00 2,09 

Szőkedencs 1869,31 850,57 936,13 78,34 0,00 4,27 

Szulok 2791,05 1200,12 1381,72 204,70 0,00 4,52 

Tapsony 3161,03 1085,00 1904,32 147,10 0,00 24,61 

Tarany 5467,90 4013,82 1128,11 239,92 0,00 86,04 

Taszár 1728,97 46,22 1027,01 189,24 461,61 4,88 

Tengőd 3022,29 1064,42 1717,29 206,22 15,07 19,29 

Tótújfalu 1326,86 519,92 684,78 56,20 0,00 65,96 

Törökkoppány 2578,69 903,06 1554,29 113,26 0,00 8,08 

Újvárfalva 1220,92 915,11 175,86 128,30 0,00 1,65 

Varászló 1276,52 737,81 279,89 92,24 0,00 166,60 

Várda 1035,87 123,85 776,60 134,97 0,00 0,45 

Vése 4291,82 2068,91 2048,06 170,15 0,00 4,70 
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Település Település 
közigazgatási 
területe (ha) 

Erdőgazdálko
dási térség 
(ha) 

Mezőgazda-
sági térség 
(ha) 

Települési 
térség (ha) 

Sajátos 
területfel-
használású 
térség (ha) 

Vízgazdálko-
dási térség 
(ha) 

Visnye 2437,59 1291,23 871,84 251,15 0,00 23,37 

Vízvár 3223,91 2547,85 365,91 166,91 5,24 138,01 

Zákány 869,30 206,31 396,23 250,42 0,00 16,34 

Zákányfalu 708,85 307,24 237,36 163,16 0,00 1,10 

Zics 1500,63 491,32 878,45 129,25 0,00 1,61 

Zimány 1297,49 5,63 1115,87 145,78 28,20 2,00 

Zselickisfalud 2607,42 2175,74 359,72 70,05 0,00 1,91 

Zselickislak 1038,89 655,16 294,73 88,11 0,00 0,89 

Zselicszentpál 1034,44 603,01 280,22 52,75 97,07 1,39 
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Térségi övezetek területi mérleg 

 

Település 

Erdőtelepí-
tésre 

javasolt 
terület 

(kivágott) 
(ha) 

Erdők 
övezete 

(ha) 

Jó 
termőhelyi 
adottságú 

szántók 
övezete 

(ha) 

Kiváló 
termőhelyi 
adottságú 

szántók 
övezete 

(ha) 

Nagyvízi 
meder 

övezete 
(ha) 

Napenergia 
hasznosítás 
szempont-

jából 
korlátozással 

érintett 
terület 
egyedi 

övezete (ha) 

Ökológiai 
hálózat 

magterüle-
tének 

övezete 
(ha) 

Ökológiai 
hálózat 

ökológiai 
folyosójának 
övezete (ha) 

Ökológiai 
hálózat 
puffer-
terüle-
tének 

övezete 
(ha) 

Rendsze-
resen 
belvíz-
járta 

terület 
övezete 

(ha) 

Tájképvé
delmi 

terület 
övezete 

(ha) 

Vízerózió
val 

veszélyez
tetett 

terület 
egyedi 

övezete 
(ha) 

Vízminőség-
védelmi 
terület 

övezete (ha) 

Alsóbogát 511,27 207,22 22,61 8,47 0,00 303,09 0,00 118,69 0,00 0,00 357,70 341,43 1200,97 

Babócsa 308,46 820,77 101,64 21,27 672,84 1677,50 1464,52 158,61 0,00 0,00 2205,92 19,82 803,11 

Bakháza 36,89 442,27 0,00 0,00 0,00 489,73 0,00 128,76 0,00 0,00 145,35 58,95 0,00 

Barcs 1722,14 5023,98 262,55 19,46 1580,21 6876,06 3391,37 3,89 0,00 0,00 7875,62 68,82 3657,33 

Bárdudvarnok 610,23 1293,47 0,00 13,47 0,00 2174,49 783,88 825,49 0,00 0,00 3977,79 1814,04 83,93 

Baté 0,00 53,01 159,04 81,20 0,00 297,02 0,00 190,44 0,00 0,00 1,38 16,32 797,56 

Bedegkér 52,50 316,80 91,25 1539,60 0,00 1856,40 0,00 0,00 0,00 0,00 631,09 1056,65 82,13 

Bélavár 116,94 1136,34 0,25 0,00 215,85 1705,56 1661,53 0,00 0,00 0,00 2269,63 18,65 2026,23 

Beleg 0,00 420,70 559,68 256,69 0,00 733,49 384,95 71,60 0,00 0,00 616,60 3,43 73,20 

Berzence 1116,56 1453,78 360,08 331,38 0,00 2601,97 1933,68 106,27 0,00 0,00 2087,06 269,94 0,00 

Bodrog 696,95 177,35 8,08 0,01 0,00 236,04 0,00 124,37 0,00 0,00 483,39 174,07 1478,29 

Bolhás 405,49 1715,47 128,13 3,20 0,00 1962,59 1691,22 0,00 0,00 0,00 1986,93 27,22 0,00 

Bolhó 84,05 487,56 228,53 205,03 1242,67 1429,61 672,94 0,00 0,00 0,00 1518,96 87,10 2154,04 

Bonnya 90,69 261,68 36,94 168,91 0,00 599,70 75,26 278,55 7,44 0,00 1201,97 672,72 10,00 

Böhönye 519,12 2428,05 472,66 50,01 0,00 2828,00 1655,41 495,14 100,30 0,00 2978,24 533,76 2172,77 

Bőszénfa 180,29 3023,48 7,19 61,51 0,00 3389,21 2552,48 497,57 0,01 0,00 4293,58 740,21 7,16 

Büssü 23,36 142,28 133,98 317,28 0,00 530,11 0,00 78,44 0,00 0,00 0,00 262,03 24,30 

Csákány 269,91 415,89 133,68 61,61 0,00 811,92 0,00 737,65 0,00 0,00 912,26 1,00 1608,27 

Cserénfa 11,80 1314,07 14,69 33,98 0,00 1553,62 1503,27 0,00 0,00 0,00 1775,00 113,56 286,31 

Csokonyavisonta 1784,85 4091,51 0,00 0,00 0,00 4679,74 3478,96 230,40 17,93 0,00 5138,11 36,66 136,10 
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Csoma 2,95 88,40 56,99 231,28 0,00 457,40 0,00 196,87 0,00 0,00 428,61 164,90 29,21 

Csombárd 124,50 77,41 101,82 200,51 0,00 345,42 21,64 99,77 0,00 0,00 217,85 90,98 898,58 

Csököly 427,51 995,64 0,00 0,00 0,00 1060,24 418,80 125,01 0,00 0,00 732,24 97,25 96,18 

Csurgó 898,71 1789,47 157,08 580,28 0,00 2852,14 1710,86 13,78 0,00 0,00 2191,65 409,09 1877,56 

Csurgónagymart
on 54,83 873,97 70,23 101,34 0,00 1070,66 0,00 745,68 0,00 0,00 905,56 291,23 0,00 

Darány 386,39 1539,25 87,02 8,80 0,00 1626,27 1394,12 51,76 0,00 0,00 1643,05 1,00 940,60 

Drávagárdony 13,88 97,42 110,64 8,55 24,17 131,13 24,65 1,29 0,00 0,08 112,69 0,00 626,76 

Drávatamási 27,15 494,29 62,52 1,96 114,04 579,43 382,31 0,00 0,00 0,00 788,16 2,00 758,92 

Ecseny 137,24 158,06 110,34 11,44 0,00 169,50 0,00 0,00 0,00 0,00 45,96 629,53 0,00 

Edde 368,25 274,50 0,00 0,00 0,00 283,24 0,00 194,64 0,00 0,00 850,50 213,37 850,50 

Felsőmocsolád 44,23 264,00 177,84 4,05 0,00 365,08 41,89 153,65 0,00 0,00 1622,94 747,05 20,95 

Fiad 52,65 808,83 56,80 36,58 0,00 952,78 811,97 83,17 0,00 0,00 1480,68 290,27 316,11 

Fonó 0,00 138,77 114,73 0,00 0,00 153,85 0,00 15,08 0,00 0,00 0,00 52,97 0,59 

Gadács 21,41 18,50 51,26 153,83 0,00 172,34 0,00 0,00 0,00 0,00 9,20 209,98 0,00 

Gadány 842,56 710,97 17,30 1,19 0,00 798,22 0,00 681,80 0,00 0,00 1184,54 499,83 1969,61 

Gálosfa 6,42 932,86 0,00 21,62 0,00 1123,10 556,08 91,68 0,00 0,00 1974,86 446,77 34,13 

Gige 633,96 326,16 0,00 0,00 0,00 326,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,96 35,00 

Gölle 2,54 82,27 599,32 2906,31 0,00 3179,93 0,00 220,31 0,00 0,00 104,90 687,17 5,87 

Görgeteg 806,03 1937,05 0,00 0,00 0,00 2081,10 228,66 1248,45 28,97 0,00 2188,16 27,73 36,89 

Gyékényes 90,93 979,61 333,63 489,71 0,00 1669,17 1157,74 0,00 0,00 0,00 1277,21 205,48 1079,10 

Hajmás 0,00 612,14 0,00 0,00 0,00 837,89 810,33 0,00 0,00 0,00 1111,69 175,51 0,00 

Háromfa 531,58 1509,99 0,00 0,00 0,00 1897,49 464,32 1039,93 0,00 0,00 2816,77 22,91 173,76 

Hedrehely 664,66 709,89 23,24 0,00 0,00 795,28 0,00 105,27 0,00 0,00 376,65 629,21 0,00 
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Hencse 75,05 338,94 0,00 0,00 0,00 338,94 0,00 0,00 0,00 0,00 26,19 35,77 0,00 

Heresznye 17,02 219,24 40,93 1,90 253,28 410,09 198,09 0,00 0,00 0,00 453,67 40,90 989,66 

Hetes 63,68 627,32 374,57 1051,97 0,00 1796,66 297,89 287,27 0,00 0,00 916,65 140,23 749,85 

Homokszentgyör
gy 1269,78 2319,48 0,00 0,00 0,00 2368,99 409,22 199,69 33,36 0,00 3557,62 59,64 28,63 

Hosszúvíz 0,00 489,35 0,00 0,00 0,00 679,42 678,09 0,00 0,00 0,00 709,71 4,51 709,71 

Igal 52,04 537,03 626,63 624,29 0,00 1261,82 339,18 99,88 0,00 0,00 1524,68 1046,96 978,26 

Iharos 137,56 1363,44 210,58 136,83 0,00 1512,08 801,61 8,84 0,00 0,00 1223,51 263,19 24,37 

Iharosberény 294,19 2545,05 429,74 232,53 0,00 2856,82 1084,96 858,86 0,00 0,00 2792,67 624,21 1967,46 

Inke 1179,45 2356,65 0,00 0,00 0,00 2895,18 1093,24 1285,73 0,00 0,00 3307,83 740,29 4608,64 

Istvándi 376,59 1908,87 24,05 65,04 0,00 1999,37 640,31 679,92 241,53 0,00 2206,77 37,99 180,68 

Jákó 302,79 396,11 0,00 0,00 0,00 435,95 0,00 152,39 0,00 0,00 130,74 97,38 584,71 

Juta 12,18 168,91 275,25 1054,49 0,00 1281,83 0,00 155,28 0,00 0,00 11,77 230,52 336,92 

Kadarkút 1019,49 1486,14 0,37 0,00 0,00 1606,27 501,68 154,81 0,00 0,00 685,55 719,41 166,54 

Kálmáncsa 1214,19 2276,26 103,59 130,14 0,00 2708,18 103,67 1116,06 348,10 0,00 3441,45 181,26 0,00 

Kánya 34,99 93,84 177,22 579,59 0,00 673,43 0,37 0,00 0,00 0,00 96,16 545,30 112,26 

Kaposfő 868,50 597,81 49,33 108,92 0,00 839,20 49,44 281,88 0,00 0,00 1067,13 510,98 278,84 

Kaposgyarmat 11,25 866,55 0,11 0,00 0,00 903,46 654,20 192,66 0,00 0,00 1107,40 67,58 0,00 

Kaposhomok 14,34 613,21 67,14 11,83 0,00 661,79 633,62 0,00 0,00 0,00 1111,84 280,66 549,22 

Kaposkeresztúr 142,26 696,91 49,56 183,83 0,00 1128,80 690,49 163,49 0,00 0,00 1805,49 621,58 432,88 

Kaposmérő 59,67 96,80 0,20 625,47 0,00 783,60 10,85 114,70 0,00 0,00 502,47 283,61 237,96 

Kaposújlak 41,45 164,32 0,00 326,71 0,00 607,81 0,00 211,84 0,00 0,00 501,92 176,85 745,43 

Kaposvár 60,31 1445,44 654,43 3151,44 0,00 5531,11 707,68 1540,64 18,20 0,00 3699,79 1562,76 8266,49 

Kaposszerdahely 104,55 269,71 0,00 38,86 0,00 332,16 74,47 15,18 0,00 0,00 884,73 134,94 475,81 
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Kára 16,67 118,33 27,06 133,62 0,00 251,94 0,00 0,00 0,00 0,00 390,13 239,36 0,00 

Kastélyosdombó 342,27 410,53 24,69 0,00 0,00 435,15 35,45 62,49 0,00 27,76 464,35 4,00 753,95 

Kaszó 11,77 2116,08 0,00 0,00 0,00 2167,16 2048,23 0,00 0,00 0,00 2180,98 0,00 747,37 

Kazsok 6,17 32,92 174,84 513,13 0,00 607,21 0,00 63,15 0,00 0,00 0,00 256,85 76,95 

Kelevíz 135,87 56,05 12,32 0,00 0,00 98,82 5,45 81,67 0,00 0,00 460,04 126,23 490,71 

Kercseliget 16,07 697,75 72,05 0,00 0,00 915,71 0,62 770,53 0,00 0,00 1920,49 649,49 22,87 

Kisasszond 328,60 177,96 0,00 19,32 0,00 226,21 3,26 135,63 0,00 0,00 251,11 231,43 34,91 

Kisbajom 242,09 445,16 0,00 0,00 0,00 707,31 171,59 412,78 0,58 0,00 631,18 16,00 124,86 

Kisbárapáti 230,66 1158,27 146,02 138,62 0,00 1634,39 1286,98 134,72 0,00 0,00 2074,27 920,46 62,85 

Kisgyalán 0,00 15,15 96,91 83,23 0,00 176,85 0,00 86,33 0,00 0,00 101,05 76,62 0,00 

Kiskorpád 340,82 290,46 17,67 0,00 0,00 331,20 26,24 142,82 0,00 0,00 204,13 107,32 541,64 

Komlósd 281,25 185,37 0,00 0,00 0,00 246,83 178,41 0,00 0,00 0,00 304,26 39,18 0,00 

Kőkút 42,30 1542,52 0,00 0,00 0,00 1628,13 101,14 154,82 0,00 0,00 1982,48 24,79 21,42 

Kutas 256,56 1092,52 514,99 413,74 0,00 1905,42 371,66 1039,24 0,22 0,00 1429,19 24,16 133,46 

Lábod 1159,00 4010,24 0,00 0,00 0,00 4524,15 308,75 2621,28 0,00 0,00 4554,01 12,61 56,32 

Lad 694,78 726,35 0,00 0,00 0,00 970,38 0,00 376,01 0,00 0,00 971,30 306,33 5,55 

Lakócsa 94,00 1154,09 133,91 7,43 0,00 1588,66 1525,22 0,00 0,00 2527,87 2463,70 0,00 1324,29 

Libickozma 30,16 1932,83 0,00 0,00 0,00 2245,33 247,01 1991,29 0,00 0,00 2296,90 35,28 2296,90 

Magyaratád 20,67 65,02 210,10 199,01 0,00 287,16 0,00 67,30 0,00 0,00 0,00 452,40 0,00 

Magyaregres 120,31 288,68 121,95 425,30 0,00 918,97 117,98 380,46 0,00 0,00 672,44 449,29 1402,04 

Mernye 539,59 524,43 323,08 32,75 0,00 766,88 56,66 423,38 0,00 0,00 1420,95 1086,10 586,89 

Mesztegnyő 433,31 2625,94 37,85 23,63 0,00 2980,64 2646,54 188,35 0,00 0,00 3446,52 247,86 4469,08 

Mezőcsokonya 1276,79 676,66 54,51 50,16 0,00 835,16 63,04 431,15 0,00 0,00 423,33 56,23 2855,70 
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Mike 386,76 2090,80 0,00 0,00 0,00 2302,14 990,44 143,15 0,00 0,00 2714,17 54,85 32,22 

Miklósi 29,97 153,85 4,43 604,64 0,00 758,49 0,00 0,00 0,00 0,00 517,07 517,72 69,84 

Mosdós 41,96 440,01 251,54 351,08 0,00 912,57 0,00 568,07 0,00 0,00 842,48 213,88 645,00 

Nágocs 128,64 334,80 92,03 946,26 0,00 1346,50 97,95 108,29 0,00 0,00 681,63 904,93 0,00 

Nagyatád 1129,19 2263,79 260,62 37,18 0,00 2668,11 477,61 944,62 0,00 0,00 2124,71 95,74 360,88 

Nagybajom 2106,84 5713,94 2,09 0,00 0,00 6725,20 4266,40 1541,89 0,49 0,00 6331,34 112,00 10775,04 

Nagyberki 34,81 604,67 321,17 436,83 0,00 1378,03 0,79 863,53 0,00 0,00 1310,91 399,37 60,87 

Nagykorpád 805,37 1484,11 0,00 0,00 0,00 1754,72 1098,00 126,87 0,00 0,00 2157,24 95,31 0,00 

Nagyszakácsi 440,89 423,70 130,79 113,83 0,00 715,64 0,00 459,43 0,00 0,00 1007,62 470,83 2137,26 

Nemesdéd 277,87 1268,21 0,00 0,00 0,00 1470,72 0,00 1294,53 0,00 0,00 1716,59 160,99 2659,69 

Nemeskisfalud 21,40 32,46 0,00 51,89 0,00 83,78 0,00 0,00 0,00 0,00 171,04 91,10 0,00 

Nemesvid 255,08 457,47 81,72 0,55 0,00 831,22 0,00 805,74 0,00 0,00 915,65 8,00 1837,31 

Orci 40,00 70,95 34,93 0,00 0,00 176,42 0,00 105,47 0,00 0,00 0,00 26,00 21,07 

Osztopán 1303,88 206,54 2,41 9,26 0,00 305,58 0,00 125,76 0,00 0,00 2189,00 558,13 2282,37 

Őrtilos 15,36 1102,65 28,58 0,00 314,47 1275,36 560,59 0,00 0,00 0,00 970,29 342,76 3,14 

Ötvöskónyi 30,29 737,41 518,26 377,75 0,00 1211,66 331,22 38,75 0,00 0,00 1061,28 316,11 0,00 

Pálmajor 138,51 173,46 0,00 0,00 0,00 173,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,19 623,55 

Pamuk 276,66 502,62 0,00 0,00 0,00 625,17 0,00 271,86 0,00 0,00 932,31 186,24 1195,95 

Patalom 4,97 92,37 122,19 51,68 0,00 144,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,85 0,00 

Patca 96,22 210,64 0,00 26,16 0,00 269,41 197,20 42,25 0,00 0,00 495,94 166,18 0,00 

Patosfa 539,93 399,50 11,58 104,82 0,00 627,92 0,00 384,04 0,00 0,00 751,49 265,02 5,56 

Péterhida 84,02 198,32 121,31 85,55 63,02 593,54 499,12 0,00 0,00 0,00 1028,02 1,00 0,00 

Pogányszentpéte
r 11,05 562,40 165,22 14,67 0,00 679,33 0,00 227,91 0,00 0,00 558,01 390,76 105,79 
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Polány 497,78 179,61 20,00 28,44 0,00 342,62 0,00 149,17 0,00 0,00 514,81 639,19 1286,29 

Porrog 0,00 616,05 188,56 88,96 0,00 729,07 0,00 453,95 0,00 0,00 461,69 370,05 0,00 

Porrogszentkirál
y 4,89 384,08 106,35 501,25 0,00 990,66 415,83 0,00 0,00 0,00 577,84 209,34 320,08 

Porrogszentpál 13,86 97,08 43,57 12,85 0,00 114,75 41,30 20,49 0,00 0,00 97,86 163,72 0,00 

Potony 44,74 530,75 218,39 41,91 0,00 653,01 199,30 78,93 0,00 864,08 406,83 0,00 940,59 

Pusztakovácsi 1852,16 1302,15 0,00 0,00 0,00 1477,18 0,00 416,42 0,00 0,00 1401,99 358,93 4338,07 

Ráksi 16,39 440,29 249,15 156,75 0,00 678,31 1,39 448,52 0,00 0,00 594,08 392,82 88,57 

Rinyabesenyő 354,32 2138,66 0,00 0,00 0,00 2175,07 750,45 243,33 0,00 0,00 2863,33 19,00 0,00 

Rinyakovácsi 247,91 526,49 0,00 0,00 0,00 592,84 432,36 0,00 0,00 0,00 714,94 38,13 124,63 

Rinyaszentkirály 833,43 1470,10 0,00 0,00 0,00 1826,40 419,55 858,22 0,00 0,00 1420,77 38,55 18,92 

Rinyaújlak 706,42 1328,38 0,00 0,00 0,00 1328,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,15 0,00 

Rinyaújnép 159,79 280,89 17,97 0,00 0,00 404,05 0,00 157,14 0,00 0,00 193,79 1,05 0,00 

Sántos 18,64 442,27 156,13 9,81 0,00 561,95 446,66 37,58 0,00 0,00 1122,58 221,80 931,19 

Segesd 605,84 3163,15 585,00 918,46 0,00 4143,36 0,00 788,99 0,00 0,00 2771,94 583,49 0,00 

Simonfa 29,96 787,81 0,00 0,00 0,00 850,63 586,42 164,53 0,00 0,00 1099,72 520,74 124,85 

Somodor 13,38 276,24 283,39 158,86 0,00 485,09 0,00 160,76 0,00 0,00 44,25 404,53 0,00 

Somogyacsa 103,23 809,92 69,55 408,51 0,00 1548,09 770,93 307,31 0,00 0,00 1508,76 933,89 16,17 

Somogyaracs 220,29 237,23 3,47 0,00 0,00 237,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 23,20 

Somogyaszaló 75,83 309,58 193,15 1242,20 0,00 1681,14 119,43 313,39 4,16 0,00 708,71 670,05 1281,30 

Somogybükkösd 48,04 469,86 3,84 0,00 0,00 490,96 101,48 43,18 0,00 0,00 961,38 544,83 27,40 

Somogycsicsó 107,35 658,64 13,44 1,63 0,00 747,70 687,15 5,39 0,00 0,00 775,30 52,33 13,03 

Somogydöröcske 40,87 343,94 79,15 151,96 0,00 656,44 349,17 102,03 0,00 0,00 886,64 464,60 9,75 

Somogyegres 26,70 44,11 48,39 823,25 0,00 867,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1,07 472,41 0,00 
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Somogyfajsz 502,92 607,85 0,00 0,00 0,00 892,52 594,16 204,78 0,00 0,00 1590,81 3,02 1825,45 

Somogygeszti 921,31 434,38 82,75 24,54 0,00 620,16 17,68 339,37 0,00 0,00 1348,64 860,77 2170,48 

Somogyjád 1086,03 200,93 258,15 286,28 0,00 580,83 0,00 224,36 0,00 0,00 2341,42 635,46 2505,84 

Somogysárd 1781,95 679,30 0,00 0,00 0,00 832,31 0,20 258,15 0,00 0,00 694,37 88,88 3386,94 

Somogysimonyi 130,23 856,38 0,00 0,00 0,00 1114,15 133,76 968,08 0,00 0,00 1581,58 62,69 1581,58 

Somogyszil 54,40 660,24 424,65 1967,84 0,00 2683,90 412,61 102,32 0,00 0,00 739,53 909,62 315,71 

Somogyszob 299,62 1960,83 543,72 43,79 0,00 2027,12 1156,43 2,58 0,00 0,00 2157,22 19,78 132,20 

Somogyudvarhel
y 624,47 1837,41 129,87 66,15 0,00 2623,81 2389,54 0,00 0,00 0,00 2958,54 83,20 77,36 

Somogyvámos 1057,54 240,63 100,67 25,77 0,00 282,40 0,00 16,00 0,00 0,00 2391,25 805,35 2501,45 

Somogyzsitfa 395,68 777,43 197,80 408,79 0,00 1475,63 1,64 966,30 0,00 54,71 1504,01 594,75 2721,61 

Szabadi 20,62 105,96 262,21 150,18 0,00 377,72 0,00 177,17 0,00 0,00 329,09 135,06 135,27 

Szabás 0,00 296,76 124,28 6,32 0,00 761,60 528,43 203,96 0,00 0,00 1021,85 1,41 37,19 

Szenna 375,09 1520,91 0,00 72,79 0,00 1823,83 1295,49 341,89 0,06 0,00 2698,30 599,21 64,56 

Szenta 404,80 5588,10 0,37 0,00 0,00 5740,17 5554,74 41,53 0,00 0,00 5781,19 74,61 546,72 

Szentbalázs 112,15 775,91 9,84 3,66 0,00 844,76 842,25 0,00 0,00 0,00 1213,26 173,43 703,31 

Szentborbás 9,48 200,33 28,12 0,00 403,42 453,52 438,13 0,00 0,00 333,17 743,64 0,00 746,92 

Szentgáloskér 165,73 319,90 497,80 294,57 0,00 615,40 0,00 0,93 0,00 0,00 248,91 912,13 0,00 

Szenyér 491,90 856,44 44,95 208,86 0,00 1119,37 211,95 525,37 0,00 0,00 1610,98 388,99 1662,81 

Szilvásszentmárt
on 105,71 283,25 10,01 41,46 0,00 382,02 264,97 50,43 77,07 0,00 707,92 364,62 27,71 

Szorosad 23,04 234,91 22,84 88,36 0,00 393,22 217,71 52,79 0,00 0,00 456,29 202,47 81,31 

Szőkedencs 292,84 550,60 69,19 88,91 0,00 1291,21 174,20 977,11 55,14 401,29 1324,78 33,12 1869,31 

Szulok 219,29 952,32 0,00 0,00 0,00 972,06 196,38 22,79 123,01 0,00 1675,03 15,55 33,47 
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Tapsony 281,42 780,65 132,06 118,98 0,00 1381,29 31,87 1112,01 61,40 0,00 1634,15 572,90 2684,23 

Tarany 862,84 3107,32 8,31 0,00 0,00 3121,97 2357,63 15,43 0,00 0,00 2904,34 20,38 55,03 

Taszár 0,00 65,38 233,50 88,58 0,00 768,18 0,00 646,92 0,00 0,00 38,95 49,90 1210,98 

Tengőd 27,22 1039,40 223,10 1323,80 0,00 2449,10 823,13 183,97 0,00 0,00 1265,96 743,39 0,00 

Tótújfalu 16,29 499,38 48,85 0,00 467,24 934,66 869,11 0,00 0,00 813,55 1253,57 0,00 1318,34 

Törökkoppány 47,09 855,75 117,95 780,82 0,00 1836,57 818,10 194,14 0,00 0,00 1498,31 807,39 1,24 

Újvárfalva 151,13 762,42 0,00 0,00 0,00 841,24 287,14 473,45 45,83 0,00 1154,82 8,93 1220,92 

Varászló 151,66 586,84 0,00 0,00 0,00 856,90 0,00 685,16 0,00 0,00 1275,84 398,44 1276,52 

Várda 62,93 60,01 215,63 352,56 0,00 440,73 0,00 57,05 0,00 0,00 193,41 152,11 822,75 

Vése 136,61 1889,73 156,86 0,00 0,00 2061,19 172,84 689,23 14,92 0,00 1761,29 93,01 1939,59 

Visnye 397,27 891,59 3,39 0,00 0,00 1089,08 4,51 696,11 818,25 0,00 2362,69 1018,68 0,00 

Vízvár 896,82 1637,41 0,00 0,00 631,40 1883,42 1815,27 0,00 0,00 0,00 2608,63 75,00 2759,74 

Zákány 17,22 194,60 92,20 36,21 70,26 287,62 223,65 0,50 0,00 0,00 390,08 196,40 2,84 

Zákányfalu 0,80 304,84 55,67 22,14 0,00 330,50 232,38 0,00 0,00 0,00 341,92 162,68 0,00 

Zics 461,93 28,70 1,38 576,81 0,00 607,62 1,77 0,34 0,00 0,00 50,98 654,77 20,60 

Zimány 0,00 5,74 38,71 0,00 0,00 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279,19 0,00 

Zselickisfalud 256,85 1910,68 2,30 81,11 0,00 2027,83 1784,16 36,37 0,00 0,00 2607,42 437,40 1,98 

Zselickislak 86,32 558,19 0,00 36,97 0,00 646,66 602,94 0,00 0,00 0,00 1038,89 15,96 359,00 

Zselicszentpál 121,33 522,86 0,00 81,66 0,00 686,74 568,81 6,64 0,00 0,00 1034,44 143,68 164,51 

 


