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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 
 

Somogy megyét 11 kistérség alkotja: Balatonföldvári, Barcsi, Csurgói, Fonyódi, Kadarkúti, Kaposvári, 

Lengyeltóti, Marcali, Nagyatádi, Siófoki és Tabi kistérség. 2013‐tól, a járási rendszer újbóli bevezetésével 

Somogyban 8 járás alakult: a Barcsi, Csurgói, Fonyódi, Kaposvári, Marcali Siófoki, Nagyatádi és Tabi járások. 

 

A Marcali Kistérségi társuláshoz az alábbi települések tartoznak: Balatonberény, Balatonkeresztúr, 

Balatonmáriafürdő, Balatonszentgyörgy, Balatonújlak,  Böhönye, Csákány, Csömend, Főnyed, Gadány, Hollád, 

Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemeskisfalud, 

Nemesvid, Nikla, Pusztakovácsi, Sávoly, Somogyfajsz, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyszentpál, 

Somogyzsitfa, Szegerdő, Szenyér, Szőkedencs, Tapsony, Táska, Tikos, Varászló, Vése, Vörs. 

 

Kéthely község Somogy megye északnyugati részén található. Földrajzilag a Marcali hátság északi része, illetve a 

Balaton-Nagyberek tájegység találkozásánál fekszik. A földrajztudomány a Dunántúli-domság nagytáj nyugati 

felében elhelyezkedő belső-somogyi középtájnak nevezi ezt a területet. A település keleti részén a Nagyberek 

helyezkedik el. 

 

A megyei területfejlesztési program a kitörési pontok között a termál‐, gyógy‐és konfenciaturizmus fejlesztését 

említi, mint a marcali kistérség egyik lehetőségét. 

 

A kistérség számára kiemelten fontos az idegenforgalom mellett a közúti közlekedés fejlesztése. A megye belső 

úthálózatára jellemző, hogy hiányosak, nehézkesek a városok közötti, többek között a Tab–Lengyeltóti–Marcali, 

illetve a Kaposvár‐Marcali közötti kapcsolatok. 

 

Kéthely térségen belüli szerepköre az elmúlt évtizedekben a következőképpen alakult ki: Csökkenő 

mezőgazdasági jelentőség, növekvő helyi ipari es üdülési profil, teljeskörű alapfokú ellátóközpont, valamint 

speciális ellátó funkció (fővárosi szociális otthon).  

Az M7 autópálya kiépítése javította a Marcali térség és ezen belül Kéthely elérhetőségét, ami hatással lehet a 

termelésre és az idegenforgalomra is. 

A legfontosabb közlekedési útja a 68. sz. II. rendű főút, mely jelenleg észak-déliirányban szeli keresztül a 

belterületet. Erről az útról ágazik le Balatonkeresztúr felé a 6707. sz. összekötő út, Somogyszentpál-Kisperjés 

felé a 67108. sz. bekötőút. A Balatonszentgyörgy-Somogyszob vonalon a vasútállomás a külterületre esik. 

Elkészült Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazóig vezető kerékpárút is. 

 

A község Kaposvár felsőfokú, illetve Marcali középfokú vonzáskörzetéhez tartozik, de Keszthely város 

intézményeinek vonzása sem elhanyagolható. 

Az alapfokú ellátás helyben teljeskörű, sőt a szomszédos Somogyszentpál község részleges ellátása is Kéthelyen 

biztosított. 
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 

területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 

programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.2.1. Országos Területfejlesztési Koncepció 

A 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakra való felkészülés idején (az elmúlt években) hazánkban 

alapvetően megváltoztak a terület- és településfejlesztés törvényi és szervezeti keretei. Az Országgyűlés 2014. 

január 3-án elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 

határozatot, ezzel új irányt szabott az ország, a térségek és a települések fejlesztéséhez.  

Az Országgyűlés döntése alapján a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 Koncepcióban elfogadott alapelveket és stratégiai 

célkitűzéseket úgy a jogalkotásban, mint a szakpolitikai stratégia-és programalkotásban folyamatosan érvényre 

kell juttatni. Ebből következik, hogy a várostérségek (járások) tervezésénél is érvényesíteni kell (az EU2020 

Stratégiához is kapcsolódó, azzal összehangolt) célkitűzéseket. (Ezért indokolt – mintegy iránymutatásul - ezen 

országos célkitűzések számbavétele a 2014-2020 közötti időszakra szóló Integrált Településfejlesztési Stratégia 

megalapozó munkarészei között).  

A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, valamint 

meghatározza azok területi dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra 

készülő tervdokumentumok megalapozását is szolgálja, valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint 

ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, illetve az EU2020 Stratégiához illeszkedve hosszú távú jövőképet, 

fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg az ország egésze, valamint térségei illetve városai számára. 

A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a további tervezés – így az Integrált Településfejlesztési Stratégiák 

kidolgozása és elfogadása - során is figyelembe veendő - horizontális szempontként határozta meg: 

a) a befogadás – a társadalmi felzárkózás támogatását, 

b) az esélyegyenlőség megteremtését, a nemzetiségi identitás erősítését, 

c) a fenntartható fejlődést– fenntartható növekedést, 

d) az értékmegőrzést és az intelligens növekedést; 

A fejlesztési források felhasználásának NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban rögzített alapelvei: 

a) nemzeti fejlesztési célok és prioritások érvényesítése,  

b) a közpénzfelhasználás a közhasznot eredményezzen,  

c) partnerség és közösségi részvétel, 

d) foglalkoztatáshoz való hozzájárulás, 

e) a természeti erőforrások mennyiségi és minőségi megőrzése, a környezet állapotának és értékeinek 

megőrzése,javítása, 

f) a megtermelt értékek hasznosulása a helyi közösség javára, kedvezményezettség, 

g) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségek és 

települések fejlesztésére rendelkezésre álló forrásokat meghatározott támogatási szabályok alapján indokolt 

felhasználni, 

h) a területfejlesztési szempontból kedvezményezett, ezen belül a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből és 

településekről benyújtott pályázatokat a pályázatok értékelése során a felzárkóztatás elősegítése érdekében 

indokoltelőnyben részesíteni 
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A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepció a nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú, 2030-ig szóló 

átfogó fejlesztési célt jelölt ki.  

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 

b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 

c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme, 

d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében specifikus és területi célkitűzések kerültek meghatározásra: A célok a 

társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, így a 

települési szintű tervezés számára is kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat, amelyekre a középtávú–

fókuszált– fejlesztési feladatok épülhetnek.  

A szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

a) versenyképes, innovatív gazdaság, 

b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 

c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 

d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I,  

e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom,  

f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

A területi specifikus célok, amelyek a településrendezési eszközök és a településfejlesztési koncepció tervezését 

is érintik: 

o a vidéki térségek népességeltartó képességének növelése,  

o a területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, 

o összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

 

A magyar fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 

2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik. A 

Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli 

azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálhatják. A nemzeti 

prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni 

kell a hazai tervezés és végrehajtás során.  

Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban: 
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1. ábra – Az ország jövőképe és fejlesztési célrendszere a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban 

 

forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 

 

A településtervezés számára iránymutatóak azok a prioritások és fejlesztési tématerületek is, amelyeket a 

dokumentum a 2014-2020-as időszakra meghatároz. 
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2. ábra – Prioritások és fejlesztési tématerületek a Nemzeti Fejlesztés 2030 koncepcióban 

 

forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 

 

A város-vidék együttműködést érvényesítő várostérség fejlesztés NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 koncepcióban 

meghatározott szempontjai, amelyeknek érvényt kell szerezni az egyes települések tervezése szintjén is:  

o Teret kell nyerniük a várostérségi települések által közösen kialakított és megvalósított fejlesztéseknek, és 

csökkennie kell a települési szinten kiosztott és a pályázati úton elérhető fejlesztési közpénzek 

jelentőségének. 

o A városi fejlesztések is a térség egészének javát szolgálják, az erőforrások települések közötti funkcionális 

és harmonikus elosztásával. Mindez dedikált forráskereteken, térségi együttműködésben kialakított helyi- 

térségi projektcsomagok vagy programok formájában nyilvánulhat meg, különösen az uniós fejlesztési 

források felhasználásakor 

o A nagyobb városainkban – különösen a húszezer fő feletti városainkban– külön erőforrásokat kell fordítani 

a városi központok fejlesztését szolgáló sajátos akciókra is  

o Ugyanakkor kialakítandók a vidékies települések sajátosságainak megfelelő fejlesztések is, és a kettőnek 

szinergiában kell lennie egymással. 

o A várostérségek fejlesztéseit központilag orientálni kell, összhangban a kormányzati és megyei szintű 

fejlesztésekkel. Fontos, hogy e tárgykör sokszínű legyen, lehetőséget adva a komplex és integrált 
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megközelítések alkalmazására, kiterjedve a települési infrastruktúrára, a közösségi és közúti közlekedésre, 

a gazdaságra és helyi gazdaságra, a foglalkoztatásra, a közszolgáltatásra, a társadalmi felzárkózásra, a 

tudatformálásra vagy akár a képzésekre. 

o Minden területi alapú tematikus fejlesztés esetében törekedni kell arra, hogy a beavatkozás terei itt is egy 

vagy több várostérségből épüljenek fel (pl. a területpolitika vagy egyes ágazati politikák kiemelt térségei). 

Így válhat a fejlesztések területi „építőelemévé”e valós helyi szintű térszerveződés. 

o Együtt-tervezés: nemcsak a közpénzekből megvalósuló térségi fejlesztésekben, de a települések 

gazdálkodásában és tervezésében (ld. terület- településrendezési- és településfejlesztési tervezés, helyi 

adópolitika) is a térségi, a várost és vonzáskörzetét szerves egységben kezelőszemléletet és gyakorlatot kell 

alkalmazni. 

o Törekedni kell a természeti környezet értékeinek megőrzésére, a belső városi zöldfelületek és a várost 

övező ökológiailag értékes területek közti kapcsolatok erősítésére. 

Stratégiai várostérség-fejlesztés követelményei a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentum szerint:  

o Nemzeti szinten összehangolt, reális adottságokra alapozott, városgazdasági szempontokat is integráló 

várostérség fejlesztési, és különösen várostérségi gazdaságfejlesztési stratégiák kidolgozása és 

végrehajtása szükséges a nemzetgazdasági növekedés élénkítése érdekében 

o Olyan városi jövőképek kialakítására van szükség, melyek egységes koordináció révén elősegítik, hogy a 

városok térségi és gazdasági szempontoknak is megfelelve integrált stratégiai szemléletet 

képviselhessenek, melyekben a térségalkotó, hasonló adottságokkal rendelkező települések egymás 

fejlesztési intézkedéseit nem kioltva, hanem összehangolt tervezésük és fejlesztéseik révén hatékonyabbés 

fenntarthatóbb rendszereket alakítanak ki, egyeztetve a helyi társadalom képviselőivel, a települést 

használó csoportok preferenciáival. 

 

A Balaton nemzetközi jelentőségű rekreációs térségünk. Budapesten és néhány gyógyhelyen kívül jelenleg 

csupán a Balaton sorolható a nemzetközileg versenyképes attrakcióink közé. 

A Nemzeti Fejlesztés 2030 a területfejlesztési politika egyik sarkalatos kérdéseként tekint a Balaton-térség 

fejlesztésére. A Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és 

fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, 

valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy 

fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön létre. De a fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton 

menti beépítések fokozására ösztönözni. A feladatok között külön megjelenik a Balaton-térség háttér 

településeinek fejlesztése. 

Az országos gazdaságfejlesztési prioritások között a turizmus ágazatra vonatkozóan prioritás a balatoni szezon 

kiterjesztése, a háttértelepülési integráció, az alrégiók különböző arculatú pozícionálása a sokszínűség ernyője 

alatt. 

A stratégiai erőforrások megőrzésének, fenntartható használatának szakpolitikai feladatai közé sorolódik a 

Balaton térségében a tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, a rekultivációk elvégzése, a zöldterületek védelme, a 

Balaton-part terhelésének korlátozása, az ökológiai egyensúly megőrzése, a Balaton-felvidék aktív 

tájképvédelme, a környezeti szempontoknak megfelelő közlekedési hálózatfejlesztés. A Balaton vízháztartása 

(vízszint) stabilitása érdekében a víztározási, vízvisszatartási (esetleges vízpótlási) eszközök tervezésének és 

szükség esetén történő kivitelezése. 
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A NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban a „sikeres város” stratégiájának alapelemei iránymutatóak 

Kéthely településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei kidolgozása során is. 

3. ábra – A „sikeres város” stratégiájának alapelemei 

a NEMZETI FEJLESZTÉS 2030 dokumentumban 

 

forrás: "Nemzeti Fejlesztés 2030" 

1.2.2. Somogy megye területfejlesztési koncepciója 

Somogy megye fejlesztésének átfogó céljai, valamint azok elérését szolgáló stratégiai fejlesztési célkitűzések 

szorosan kapcsolódnak a „Nemzeti Fejlesztés 2020” dokumentumban meghatározott fenti országos 

célrendszerhez, mivel az országosan kitűzött célok elérése Somogy megye érdekeit is jól szolgálják. 

 

4. ábra – Somogy megye területfejlesztési koncepciójának célrendszere 

 
forrás: Somogy megye területfejlesztési koncepciója 
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megállapítása szerint a megye elérni kívánt jövőképének alapját a foglalkoztatottság növelése jelenti, melynek 

keretében ki kell bővíteni a rendszeres munkajövedelemmel rendelkezők körét a biztonságos megélhetés 

érdekében. A foglalkoztatottság növelése azonban nem jelentheti a környezet kizsákmányolását, sokkal inkább 

a természeti értékek és erőforrások felelős és fenntartható módon történő használatát. A megye 

erőforrásainak ésszerű hasznosításával és a potenciális lehetőségek kiaknázásával javulnak az egyének és a 

közösségek jövedelmi viszonyai. Mindez kiszélesíti az önkormányzatok pénzügyi perspektíváit a szolgáltatások 

színvonalának emeléséhez és megteremti az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a somogyi emberek 

számára. 

 

Kéthely tervezése során a megye 3 átfogó célja közül a 2. átfogó célhoz: „A megye belső erőforrásainak 

fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-, társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével” 

találjuk a legtöbb kapcsolódást.  

 

A területfejlesztési koncepció tematikus céljai közül „a piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor 

megerősítése” a kertészeti ágazat, a biotermesztés ösztönzése és az élelmiszeripar (feldolgozóipar) támogatása 

révén kínál kapcsolódási pontot Kéthely fejlesztései számára. Hasonlóan „a helyi termelést, közösségek 

önellátását segítő fejlesztések támogatása” tematikus cél is kiemelten foglalkozik a kertészeti kultúrákkal, az 

élelmiszeripari feldolgozással, az önellátással, aminek Kéthelyen komoly perspektívája lehet. „A helyi termelést, 

közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása” elsősorban a természeti értékek, hagyományok 

megőrzésén keresztül erősítené a somogyi identitástudatot, amihez Kéthelyen szintén kapcsolódni lehetséges. 

 

A területfejlesztési koncepció a „Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek 

mérséklése” célja az agrárgazdaságon és a feldolgozóipar erősítésén, másrészt a természeti adottságok 

turisztikai hasznosításán keresztül képzeli a vidéki térségek megerősítését. Ez a megyei cél egybevág Kéthely 

adottságaival és lehetőségeivel is. 

 

A megyei koncepció is külön kiemelten foglalkozik a Balaton-térség fejlesztésével. E térség részeként a megyei 

turisztikai fejlesztések Kéthelyen is perspektívát jelentenek. 

1.2.3. A Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója 

 

A térség fejlesztésének átfogó céljai 
 

Fő cél a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és 

dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet. 

A fő célhoz kapcsolódó átfogó célok a következők: 

A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot kiemelten 

kezelő társadalmi szemlélet eredményeként 

 megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, így a környezetkímélő technológiák 
alkalmazásának (pl. energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése 
következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára, 

A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése,az éves 
foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű 
elterjesztése. 

 vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas 
hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások 
számára, 
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A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése. 

 vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítson a 
térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton térségébe látogató 
turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatásvásárlásban 
megmutatkozó elégedettsége. 

A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák 
vonatkozásában, szálláshelyek egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása. 

 A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra 
képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek szolgálják a 
lakosokat, turistákat és vállalkozásokat. 

A Balaton térségében működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a 
helyi lakosok és turisták részéről. 

 

Stratégiai célok 

 

Megújuló balatoni közösségek! 

A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben élő 

közösségek folyamatos megújulása 

 

Balatoni egészség és megújulás! 

A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség természeti 

forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által. 

 

Balatoni terméket az asztalra! 

Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az 

ösztönzése  

 

Egészséges környezet, tiszta Balaton! 

A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembe vételével, a biodiverzitás 

megőrzése, a környezet szennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését 

biztosító keretek közé szervezése a települések építészeti színvonalának növelése 

 

Aktív Balaton!  

A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása 

a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként. 

 

Innovatív Balaton!  

A Balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása a helyi és kapcsolódó 

tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén  

 

Elérhető Balaton!  

Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás hatékony közlekedési rendszer 

működtetése a Balaton térségében 

 

Együttműködő Balaton! 

Közös érdek vezérelte összehangolt intézményi együttműködés a különféle intézményi szereplők között 

 

A fejlesztési elvek között a Koncepció kiemeli a parttól távolabbi települések fejlődési feltételeinek javítását. 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
A település területét az alábbi területrendezési tervek érintik: 

 Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

 Balaton kiemelt üdülőkörzet Területrendezési Terv (BTV) 
2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról, amely tartalmazza a térség Szerkezeti Tervét és az 
Övezeti Tervét, valamit az ezekre vonatkozó előírásokat. Ezen előírások az Országos Területrendezési 
Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. Törvény előírásait egészítik ki.  
 
„i) a Btv.-ben egyedileg megállapított kiemelt térségi övezetekre - ideértve az MTv. által megszüntetett 
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét, történeti települési terület övezetét, térségi 
jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetét, valamint a vízeróziónak kitett terület 
övezetét - a Btv. övezeti előírásait kell alkalmazni, 
j) a Btv.-ben megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, amelyeknek előírásait az MTv. 
módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az e törvénynek az MTv.-vel 
megállapított övezeti előírásait a Btv. kiemelt térségi övezeti előírásaival együtt kell alkalmazni” 

 
 

Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből (2003. évi XXVI. Törvény 2013. évi módosítása figyelembevételével) 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2. melléklet  
A 2014. január 1-én hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos 
területfelhasználási kategóriák által. 
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Az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírások: 

 
települési térség 

 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:  
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

33. települési térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási kategória, 
amelybe a település belterülete, valamint a belterületen kívüli beépített és beépítésre szánt területek tartoznak,  

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése 
során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
d) a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;  

 

vegyes területfelhasználású térség 

 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:  
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

39. vegyes területfelhasználású térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 

területfelhasználási kategória, ahol a mezőgazdaságnak és erdőgazdaságnak egyaránt meghatározó szerepe van, és a 

mezőgazdasági területek és erdőterületek mozaikossága jellemző, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése 

során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes 

területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

a következő szabályokat kell alkalmazni: 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli 
terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely 
települési területfelhasználási egység kijelölhető 

 
építmények által igénybe vett térség  

 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:  
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

4. építmények által igénybe vett térség: az országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a műszaki infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények tartoznak, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése 
során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
f) az építmények által igénybe vett térség más térségi területfelhasználási kategóriába nem sorolható.  

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
a következő szabályokat kell alkalmazni: 
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. 

 

erdőgazdálkodási térség 

 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:  
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

6. erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási 

kategória, amelybe olyan meglévő erdőterületek és erdőtelepítésre alkalmas területek tartoznak, amelyeknek 

erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi 

szempontból is szükséges vagy indokolt, 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése 

során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-

ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok erdőterületen 
áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus hírközlés működését, illetve a villamos 
energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló építmények helyezhetők el.  



[MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT] 2019. 

 

 17 

 

 

mezőgazdasági térség 

 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:  
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

18. mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 

kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés alatt álló területek találhatók,  

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése 

során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

a következő szabályokat kell alkalmazni: 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi 

terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem 

jelölhető ki; 

8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a különleges mezőgazdasági 

üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

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

üzemi terület kivételével – beépítésre szánt területté nem minősíthető. 

 

vízgazdálkodási térség 

 A területfelhasználási kategóriára vonatkozó OTrT előírások:  
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

31/A. § (1) E törvénynek az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (a  

továbbiakban: MTv.) megállapított rendelkezéseivel a megyei területrendezési terveket 2015. december 31-ig összhangba kell hozni. 

c) a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvényben (a továbbiakban: BATrT.) megállapított 

térségi területfelhasználási kategóriákon belül  

cb) a vízgazdálkodási térség vonatkozásában az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdés e) pontjának előírását kell 

alkalmazni, 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

43. vízgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben megállapított területfelhasználási 

kategória, amelybe Magyarország felszíni vízrajzi hálózata (vízfolyások és tavak) és parti sávja tartozik. 

6. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriák kijelölése 

során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni;  

(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 

a következő szabályokat kell alkalmazni: 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási 

egységbe kell sorolni; 
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Országos Területrendezési Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

1. Országos ökológiai hálózat övezete 
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/1. melléklet A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

Országos ökológiai hálózat övezete  

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

24. országos ökológiai hálózat: országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos jelentőségű 

természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, 

összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek, 

13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan 

övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem 

veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai 

folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

17. magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy 

természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 

életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont,  

17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:  

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 

eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai 

folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 

működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek 

a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 

nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 
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ökológiai folyosó övezete 

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

26. ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított 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,  

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és  

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági 

eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek 

az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 

ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.  

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.  

13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 

puffer terület övezete 

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

27. pufferterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan rendeltetésű 

területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a 

magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek,  

19. §  Pufferterületen 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. 

13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 
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2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/2. melléklet A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 
 

Az övezet nagysága a TeIR alapján: 
nincs települési adat. 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

16. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező 

szántóterületek tartoznak, 

13/A.§ (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb 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. 
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3. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/3. melléklet A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

 
 

Az övezet nagysága a TeIR alapján: 

nincs települési adat. 

jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

11. jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező 

szántóterületek tartoznak, 

13/B.§ A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület 

területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.  
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A 2016. novemberében megküldött adatszolgáltatás alapján az övezetek kiterjedése:  
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4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/4. melléklet A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

 
 

Az övezet nagysága a TeIR alapján: 

nincs települési adat. 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

15. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások fenntartására 

leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését – védelmi, gazdasági, közjóléti – egymással összhangban a 

legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak, 

14.§ (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.  

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból  

kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

A 2016. novemberében megküldött adatszolgáltatás alapján az övezet kiterjedése:  
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5. Tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/5. melléklet  A 2015. január 1-én 

hatályba lépő OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

 

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:(a 2015. január 1-én hatályba lépő módosítások szerint) 
2. §  E törvény alkalmazásában: 

32a.tájképi egység: tájban előforduló és vizuálisan összetartozónak tekinthető természetes és antropogén tájelemek 

együttese, amely a látvány szempontjából meghatározott karakterrel jellemezhető,  

32b.tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben 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, 

14/A.§(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési 

terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a területi tervben, valamint a 

településrendezési eszköz alátámasztó javaslata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 

elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 

jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos 

tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatnak meg kell határozni a területhasználatra és az 

építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a 

készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység 

megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 

elhelyezni. 
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6. Világörökségi és világörökségi-várományos terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/6. melléklet A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

 

világörökségi és világörökségi-várományos terület övezete  

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

42. világörökségi és világörökségi várományos terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe a világ kulturális és természeti örökségének védelméről 

szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán 

Párizsban, 1972. november 16-án elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1985. évi 21. törvényerejű rendelettel 

kihirdetett, a világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló egyezmény szerinti világörökségi listára felvett 

területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket 

Magyarország mint részes állam nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a világörökségi 

listára jelöltek legyenek, 

14/B.§ (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben 

meghatározott célokkal, 

b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem 

bővíthető, 

c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a kulturális és 

természeti örökségi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését 

elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 
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7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT)  3/7. melléklet  A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

országos vízminőség-védelmi terület övezete 

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. § E törvény alkalmazásában: 

25. országos vízminőség-védelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 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, 

15.§ (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten 

kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében 

rendelkezni kell. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a  vízvédelemmel érintett 

területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.  

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

folytatni. 
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8. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú 

szükségtározók területének övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/8. melléklet  A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete 

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások:(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 
16.§ A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 

területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

9. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 3/9. melléklet  A 2014. január 1-én 

hatályba lépett OTrT módosítás alapján a település területi érintettsége az országos övezet által. 

 

 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete  

 Az övezetre vonatkozó OTrT előírások: 
(a 2014. január 1-én hatályba lépett módosítások szerint) 

2. §  E törvény alkalmazásában: 

12. kiemelt fontosságú honvédelmi terület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és megyei 

területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelyben a Magyarország védelmi képességeit alapvetően 

meghatározó vagy a NATO-tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességei 

teljesítéséhez szükséges építmények elhelyezésére vagy ilyen tevékenységek végzésére szolgáló területek 

találhatók, 

16/C.§ A kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni, és a településszerkezeti tervben beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges 

honvédelmi terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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Kivonat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve - Térségi szerkezeti Tervéből 
3.1 sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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A Térségi Szerkezeti Terv szerint meghatározott területfelhasználási kategóriák  

a) erdőgazdálkodási térség, 

b) mezőgazdasági térség, 

c) települési térség, 

d) vízgazdálkodási térség, 

e) egyedileg meghatározott térség, 

f) építmények által igénybe vett térség. 

 

A területfelhasználásokra vonatkozó Btv. előírások: 

4/B. § A térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése 
során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget 

aa) legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, vagy 

ab) legalább 85%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni és a fennmaradó terület 
beépítésre szánt területbe nem sorolható, amennyiben az aa) pontban foglalt követelmény törvény eltérő 
rendelkezése miatt nem végrehajtható; 

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

c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy az új 
beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a 
területrendezési hatósági eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, társadalmi és gazdasági) 
hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja; 

d) az M8 gyorsforgalmi út szentkirályszabadjai csomópontja és az M75 gyorsforgalmi út 71. sz. főúttal alkotott 
csomópontja között az M8, M7, és az M75 gyorsforgalmi utak és a Balaton-part között kijelölésre kerülő 
gazdasági területeken ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki és egyik települési 
területfelhasználási egységben sem helyezhető el csarnok jellegű kereskedelmi és raktározási rendeltetésű 
épület; 

e) a d) pont szerint meghatározott gyorsforgalmi utakhoz csomóponttal kapcsolódó közutak (vagy közvetve 
kapcsolódó utak) nem Balaton-part felé eső szakasza mentén, az autópálya-csomóponttól számított 1500 
méteres szakaszáról kiszolgált új beépítésre szánt területeken kijelölésre kerülő gazdasági területeken ipari 
terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki és egyik települési területfelhasználási egységben 
sem helyezhető el csarnok jellegű kereskedelmi és raktározási rendeltetésű épület; 

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

g) az egyedileg meghatározott térség 

ga) a beépítésre szánt különleges területek közül a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás 
céljára szolgáló terület, hulladékkezelő, -lerakó területe, a beépítésre nem szánt különleges területek közül a 
nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló terület, vagy 

gb) turisztikai fejlesztési terület övezetével érintett területen a beépítésre szánt üdülőházas üdülőterület, a 
különleges területek közül az oktatási-kutatási központ, szabadidőközpont, vízi-közlekedési, sport- és turisztikai 
célú kikötő terület, állat- és növénykert területe, strandterület, sportterület, a beépítésre nem szánt zöldterület, 
erdőterület, természetközeli terület vagy a különleges területek közül egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló 
terület, nagy kiterjedésű sportolási célú terület, vadaspark, arborétum területe 

települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

h) az építmények által igénybe vett térséget az adott műszaki infrastruktúra, illetve az építmény jellege szerinti 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. 
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Btv. Övezeti Terv övezeti érintettségei és a vonatkozó előírások 

Ö-1. Magterület övezete, Ö-2. Ökológiai folyosó övezete, Ö-3. Puffer terület övezete 

4.1. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Magterület övezete 
23. § A magterület övezete (Ö-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat 

országos övezetre, valamint a magterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások 
mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg; 

b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind 
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 

c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el; 

d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi 
adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet; 

e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet; 

f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, 
kereszt, kőkép) helyezhető el; 

g) 10 m beépítési magasságot meghaladó építmény – kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, 
víztorony kivételével – nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem 
engedélyezhető; 

h) erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető; 

i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
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Ökológiai folyosó övezete 
24. § Az ökológiai folyosó övezete (Ö-2) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat 

országos övezetre, valamint az ökológiai folyosó kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások 
mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a)  

b) a településrendezési eszközök készítése során az ökológiai folyosók folytonosságát és folyamatossá tételét 
ökológiai vizsgálatokra alapozva kell tervezni és biztosítani; 

c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind 
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 

d) a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sérelme nélkül változtatható meg, a meglévő 
természetszerű művelési ágak (gyep, nádas, erdő) megtartandók, művelési ág váltása csak intenzívebb 
művelésűből a természetszerű irányában engedélyezhető; 

e) a települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi 
adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével 
történhet; 

f) szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el; 

g) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be; 

h) közlekedési építmények abban az esetben és olyan módon jelölhetők ki, ha a magterület, a természetes és 
természetközeli élőhelyek fenntartása, valamint az ökológiai kapcsolatok működése biztosítható; 

i) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el; 

j) új építmény elhelyezése, műszaki infrastruktúra telepítése csak tájba illesztve és a természetvédelmi kezelő 
hozzájárulása alapján történhet; 

k) 10 m beépítési magasságot meghaladó építmény – kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, 
víztorony kivételével – nem létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem 
engedélyezhető; 

l) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, csak természetes és környezetkímélő 
módszerek, gazdálkodás alkalmazható; 

m) erdőtelepítést, külterületi fásítást őshonos fafajokkal kell végezni; 

n) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 

Pufferterület övezete 
25. § A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat 

országos övezetre, valamint a pufferterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások 
mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind 
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 

b)  

c) országos jelentőségű védett természeti területen szántóművelési ágban építmény nem helyezhető el; 

d) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető; 

e) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken 2700 m2-nél kisebb telkek nem építhetők be; 

f) új külszíni bányatelek nem állapítható meg; 

g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb közművezetékek, 
építmények tájba illesztve létesíthetők; 

h) csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető; 

i) a területen környezetszennyező tevékenység nem folytatható, új hulladéklerakó, hulladéktároló, 
hulladékkezelő telep – kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra 
alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint hulladékátrakó állomás – és vegyszertároló nem 
létesíthető; 

j) csak extenzív jellegű, vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, a 
kialakult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nélkül szabad megváltoztatni. 
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T-1. Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

4.2. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

26. § A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott 
országos jelentőségű tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint a térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások 
alkalmazandók: 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) a művelési ág megváltoztatása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési 
szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében 
engedélyezhető; 

c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig 
az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 

d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők; 

e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 
2700 m2-nél kisebb telek nem építhető be, szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el; 

f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok 
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet; 

g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító – kivéve a 
biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek 
(komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás – nem létesíthető; 

h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a 
meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a 
műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell 
biztosítani; 

i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető. 
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T-2. Történeti települési terület övezete 

4.3. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Történeti települési terület övezete 

27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2) területét – a kulturális örökségvédelmi hatóság 
állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben a tényleges kiterjedésnek megfelelően a (2) 
bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e 
törvény előírásait a településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 

(2) A történeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az OTrT által meghatározott kulturális örökség 
szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint a történeti települési terület kiemelt 
térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben – a külön 
jogszabályban meghatározottak szerint – meg kell határozni, és elő kell írni a látványvédelmet, a településkép-
védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti hagyományokhoz 
illeszkedő megjelenését meghatározó előírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő építési anyagok 
használatát; 

b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a 
meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a 
műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell 
biztosítani; 

c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító és 
hulladékátrakó állomás nem létesíthető. 
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T-3. Világörökség és világörökség-várományos terület övezete 

4.4. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
Nem érinti a települést 

 

L-1. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 

4.5. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 
28/A. § (1) A kiemelt üdülőkörzet területén szélerőmű, illetve 10 méternél magasabb szélkerék 

a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen, 

c) térségi jelentőségű tájképvédelmi területen, 

d) történeti települési területen, 

e) világörökség és világörökség várományos területen, 

f) földtani veszélyforrás területén, 

g) vízeróziónak kitett területen, 

h) felszíni vízminőség-védelmi területen, 

i) tómederben, 

j) települési terület övezetén és annak 1500 méteres körzetében, 

k) kertgazdasági terület övezetén, 

l) erdőterületen, 

m) erdőtelepítésre alkalmas terület övezetén, 

n) turisztikai fejlesztési terület övezetén és annak 1500 méteres körzetében, 

o) szőlő termőhelyi kataszteri területen, 

p) kiemelt fontosságú honvédelmi területen, 

q) műszaki infrastrukturális hálózatoktól és egyedi építményektől dőléstávolságon belül, 

r) parti és partközeli települések közigazgatási területén, 

s) országos és térségi jelentőségű polgári repülőterek 10 km-es környezetében 

nem telepíthető. 

(2) A településrendezési eszközökben – a helyi szélmérési adatok figyelembevételével – kell 

a) a szélerőmű telepítésére vizsgálat alá vonható területeket pontosítani; 

b) az elhelyezés feltételeit meghatározni. 
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A-1. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

4.6. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

28/B. § (1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) területét – az állami földtani feladatokat 
ellátó szerv állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően 
lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 

(2) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (A-1) tekintetében az OTrT által meghatározott ásványi 
nyersanyag gazdálkodási terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások érvényesek. 
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R-1, Térségi jelentőségű komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete 

R-2. Ökológiai rehabilitációt igénylő terület 

4.7. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete 

29. § A térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (R-1) tekintetében az OTrT által 
meghatározott térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó 
előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) az emberi tájhasználat során jelentős mértékben átalakított, sérült területek, műszaki védelem nélküli 
hulladéklerakók rehabilitálása, újrahasznosítása során a jelenleginél kedvezőbb, a környező területek 
adottságainak, használatának megfelelő újrahasznosítást kell megvalósítani; 

b) a bányászattal érintett területen az újrahasznosítás célját, módozatait és szabályait a bányatelek területére 
készített, az állami földtani feladatokat ellátó szerv által jóváhagyott tájrendezési előterv, vagy tájrendezési terv 
alapján a településrendezési eszközökben kell meghatározni. 

Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete 

30. § Az ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezetén (R-2): 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) építési tevékenység nem folytatható; 

c) a tájrehabilitáció során a terület természeti, illetve természetközeli állapotához hasonló állapot visszaállítását 
kell megvalósítani; 

d) a bányászattal érintett területen a természetközeli állapot visszaállítását, módozatait és szabályait az állami 
földtani feladatokat ellátó szerv által jóváhagyott tájrendezési előterv vagy tájrendezési terv alapján a 
településrendezési eszközökben kell meghatározni. 
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SZ-1, Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete 

4.8. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete 

31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által 
meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos övezetre vonatkozó övezeti 
előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások 
alkalmazandók: 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés 
folytatható; 

b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep – kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok 
lebontását és további felhasználására alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a 
hulladékátrakó állomás – és vegyszertároló nem létesíthető. 
 

 

 

 

 

 

 

P-1, Földtani veszélyforrás terület övezete 

4.9. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
Nem érinti a település területét. 
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P-2, Vízeróziónak kitett terület övezete 

4.10. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
 

Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Vízeróziónak kitett terület övezete 

33. § A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2) tekintetében az OTrT által meghatározott vízeróziónak kitett 
terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a földhasznosítás (művelési ág) tudatos megválasztásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások 
megvalósításával, talajvédő agrotechnikai eljárások alkalmazásával, a leginkább veszélyeztetett területek 
erdősítésével – kivéve a szőlő termőhelyi kataszteri területeket – kell az erózió mértékét csökkenteni; 

b) a már kialakult vízmosások rendezésével (megkötésével, bedöntésével) kapcsolatos feladatokat a 
településrendezési eszközökben kell meghatározni. 
 

 

 

 

F-1, Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete 

D-1 Tómeder övezete 

4.11. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
Nem fed a település területére. 

 

 

 

H-1, Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete 

4.12. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
OTrT 31/B. § alapján nem vizsgálandó. 
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U-1, Települési terület, U-2 Gazdasági terület 

M-1, Általános mezőgazdasági terület, M-2 Kertgazdasági terület 

E-1, Erdőterület, E-2 Erdőtelepítésre alkalmas terület 

4.13. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
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Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Települési terület övezete 

37. § A települési terület övezetén (U-1): 

a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építészeti, településszerkezeti, környezeti és természeti 
adottságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közművesítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó 
szakági munkarészeit, illetve a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült 
tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 

b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki; 

c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; 

d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e 
törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; 

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

Gazdasági terület övezete 

38. § A gazdasági terület övezetén (U-2): 

a) a településszerkezeti tervben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló ipari terület nem jelölhető ki; 

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

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

Általános mezőgazdasági terület övezete 

39. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1): 

a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 

b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű 
használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az 
1000 m2-t nem haladhatja meg; 

c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 

d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, 
a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja 
meg; 

e) szőlőművelési ágban lévő területen – a g) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret esetén épület 
nem létesíthető; 

f) a szőlőművelési ágban lévő területen – a g) pontban foglaltak kivételével – 2 ha és azt meghaladó telekméret 
esetén a szőlőtermelést, borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a 
beépített alapterület a telek 2%-át, és a 800 m2-t nem haladhatja meg; 

g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel 
rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb – a szőlője 
művelésével, feldolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) borturizmussal összefüggő építési 
tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívül lévő 
telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telek 
beépítettsége a 25%-ot nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági 
terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti 
előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem került telkekre 
telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni; 

h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
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i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást 
szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át, és az egyes épületek 
alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 

j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág 
fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik 
művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás 
szerint lehet építeni; 

k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait 
szolgáló épület kivételével – tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter 
távolságra lehet elhelyezni. 

A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési eszközökben kell 
rendelkezni; 

l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; 

m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő fásításokat a 
településrendezési eszközökben meghatározott módon kell telepíteni; 

n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások 
karbantartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett kell megoldani. 

(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki – parti és partközeli 
településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen pedig a 
birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó – 
legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület 
nagysága a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. 

(3) A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési eszközökben kell 
szabályozni gazdasági területként, ahol környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenység 
folytatható. 

(4) Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben 
különleges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a 
nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú területek kialakítása nem engedélyezhető. 

Kertgazdasági terület övezete 

40. § A kertgazdasági terület övezetén (M-2): 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2 , kivéve, ha e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott a helyi 
építési szabályzat más mértéket állapított meg; 

c) 1500 m
2
-nél kisebb telekre az e törvény hatálybalépése előtt jóváhagyott helyi építési szabályzat alapján sem 

lehet épületet építeni; 

d) művelt telekre 3%-os beépítettséggel – a 39. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak kivételével – a műveléssel 
összefüggő gazdasági épületet lehet építeni; 

e) a beépítési magasság a 4 métert, az építmény legmagasabb pontja a 6 métert nem haladhatja meg; 

f) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; 

g) az egyes településeken az övezet területének legfeljebb 10%-án a település helyi építési szabályzatában 
kijelölt, a település belterületéhez közvetlenül kapcsolódó területeken, legkevesebb 3000 m2 nagyságú művelt 
telken, legfeljebb 3%-os beépítettséggel lakóépület is elhelyezhető; 

h) műveltnek az a telek minősül, amelynek legalább 80%-án intenzív kertészeti kultúra található; 

i) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.) a telek méretétől függetlenül elhelyezhető. 

Erdőterület övezete 

42. § Az erdőterület övezetén (E-1): 

a) a szőlő művelési ágban történő hasznosítás – a szőlő termőhelyi kataszteri területbe is besorolt területeken – 
az erdészeti hatóság által engedélyezhető; 

b) a védett erdőben csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken természetvédelmi 
bemutatási, kezelési, illetve erdészeti célból szabad építményt elhelyezni; 
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c) a nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál nagyobb földrészleten legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet 
építeni; 

d) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát – tulajdoni 
állapottól függetlenül – biztosítani kell; 

e) a védőerdők kivételével kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási 
célból szabad; 

f) új vadaskert létesítése nem engedélyezhető; 

g) terepmotorozás, terepautózás nem engedélyezhető. 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 

43. § Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet (E-2) tekintetében az OTrT által meghatározott erdőtelepítésre 
alkalmas terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírásai mellett a következő előírások 
alkalmazandók: 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) az erdőtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat 
folytatható; 

c) erdőtelepítést az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból álló erdőfoltok 
megőrzésével kell végezni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT] 2019. 

 

 47 

 

M-3, Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, E-3 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

4.14. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

41. § A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet (M-3) tekintetében az OTrT-ben meghatározott kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások 
alkalmazandók: 

a) csak a fenntartható minőségi termelést szolgáló – a talaj fizikai, kémiai, biológiai védelmét biztosító – 
agrotechnikai módszerek alkalmazhatók; 

b) csak a termőhelyi adottságokat megőrző területhasználat folytatható. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

44. § A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet (E-3) tekintetében az OTrT által meghatározott kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások 
érvényesek: 

a) az övezetbe tartozó területeket az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a tényleges kiterjedésnek 
megfelelően a településrendezési eszközökben kell lehatárolni; 

b) az a) pontban lehatárolt területek a településrendezési eszközökben csak erdőterület települési 
területfelhasználási egységbe sorolhatóak. 
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Ü-1, Turisztikai fejlesztési terület, C-1 Szőlő termőhelyi kataszteri terület 

4.15. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 

 
Az övezetre vonatkozó Btv. előírások: 

Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

46. § A szőlő termőhelyi kataszteri terület övezetén (C-1): 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) az erdőtelepítésre alkalmas területek övezetébe is besorolt földrészletek erdőterületként történő kijelöléséről 
a településrendezési eszközökben kell dönteni; 

c) építeni csak a legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított telken, kizárólag a szőlőművelést, 
szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet, illetve ahol az M-1 és az M-2 övezethez 
tartozó szabályozási előírások lehetővé teszik, lakófunkciót is kielégítő épületet lehet; 

d) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kőkép stb.), amely a szőlőhegyek tájképéhez hagyományosan 
hozzátartozó tájképformáló elem – szőlőműveléssel nem hasznosított területen is – a telek méretétől függetlenül 
elhelyezhető; 

e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan meghatározott százalékában az illetékes hegybíró nyilatkozatával 
kell igazolni. 
 

 

 

 

K-1, Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete által érintett település 

4.16. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez 
Nem fed a település területére. 
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Összefoglaló táblázatok 

Országos Területrendezési Terv 
országos területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

országos területfelhasználási kategóriák  

települési térség + 

erdőgazdálkodási térség + 

mezőgazdasági térség + 

vegyes területfelhasználású térség + 

vízgazdálkodási térség + 

építmények által igénybe vett térség -- 

országos övezetek  

országos ökológiai hálózat + 

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület + 

jó termőhelyi adottságú szántóterület + 

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület + 

tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete + 

világörökségi és világörökségi várományos terület -- 

országos vízminőség-védelmi terület + 

nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 
területe 

-- 

kiemelt fontosságú honvédelmi terület -- 

 

Btv Területrendezési Terv 
kiemelt térségi területfelhasználási / övezeti érintettség 

a közigazgatási területet az alábbiak érintik (+), illetve nem érintik (-) 

kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák   

erdőgazdálkodási térség  + 

mezőgazdasági térség + 

települési térség + 

vízgazdálkodási térség + 

egyedileg meghatározott térség + 

építmények által igénybe vett térség -- 

térségi övezetek  

magterület övezete + 

ökológiai folyosó övezete + 

puffer terület övezete + 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete + 

Történeti települési terület övezete + 

Világörökség és világörökség-várományos terület övezete -- 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete + 

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete + 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete -- 

Ökológiai rehabilitációt igénylő terület + 

Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete + 

Földtani veszélyforrás terület övezete -- 

Vízeróziónak kitett terület övezete + 

Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete + 

Tómeder övezete -- 

Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete + 

Települési terület + 

Gazdasági terület + 

Általános mezőgazdasági terület + 

Kertgazdasági terület + 

Erdőterület + 

Erdőtelepítésre alkalmas terület + 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület + 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület + 

Turisztikai fejlesztési terület -- 

Szőlőtermőhelyi kataszteri terület + 

Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete által érintett település -- 
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OtrT 31/B.§. 

d) a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 

Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Btv.) megállapított térségi 

területfelhasználási kategóriákon belül a Btv. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell 

alkalmazni, 

e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök 

készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti 

előírásaival kell alkalmazni, 

i) a Btv.-ben egyedileg megállapított kiemelt térségi övezetekre - ideértve az MTv. által megszüntetett térségi 

jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét, történeti települési terület övezetét, térségi jelentőségű komplex 

tájrehabilitációt igénylő terület övezetét, valamint a vízeróziónak kitett terület övezetét - a Btv. övezeti előírásait 

kell alkalmazni, 

j) a Btv.-ben megállapított kiemelt térségi övezetek vonatkozásában, amelyeknek előírásait az MTv. 

módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az e törvénynek az MTv.-vel 

megállapított övezeti előírásait a Btv. kiemelt térségi övezeti előírásaival együtt kell alkalmazni, 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település 

fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 
Kéthely Község szomszédságában fekvő települések (Marcali, Somogyszentpál, Balatonújlak, Balatonkeresztúr, 

Hollád)  

Kéthely szomszédos települései közigazgatási határaik mentén konfliktust eredményező területfejlesztések nem 

történtek. 

A szomszédos települések TRT módosítási szándékait Kéthely Önkormányzata nem kifogásolta. 

 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai 
 

A megalapozó vizsgálat településfejlesztési koncepcióhoz elkészültét követően elfogadásra került az új 

településfejlesztési koncepció, mely a település fejlesztési irányait az alábbiakban határozza meg: 

 

 
 

A koncepció fő célkitűzései: 

 

Népességszám stabilitása, a fiatalok itt tartása 

Cél a népességszám stabilizálása és hosszú távon a lélekszám kismértékű növelése. Kulcskérdés a 

település számára, hogy népességét, kiemelten annak jövőbeni bázisát, fiatal polgárait megtartsa. 

A lehetséges fejlesztési lépések között mindig azoknak a megoldásoknak kell prioritást kapniuk, 

amelyek hozzájárulnak közvetlenül vagy közvetett módon Kéthely élhetőségének fokozásához, a helyi 

életminőség jobbításához, hozzájárulva ezzel az elköltözések mértékének visszaszorításához és a 

gyermekvállalási kedv növekedéséhez. A lakosság, azon belül is különösen a fiatal korosztály érezze, 

hogy lehet és érdemes Kéthelyen élni, boldogulni hosszú távon is. 

 

Életkörülmények javítása, infrastruktúra fejlesztés 

Az önkormányzat alapvető célja, hogy javítsa polgárainak életminőségét. Ebben a törekvésében az 

önkormányzat számít a település polgárainak, az itt működő vállalkozásoknak, a civil szervezeteknek és 

az itt érdekelt közszolgáltatóknak, az állami és önkormányzati intézmények minden munkatársának 

aktív részvételére és konstruktív együttműködésére. 
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Vállalkozásfejlesztés 

A helyi gazdaságfejlesztés stratégiai célkitűzése a foglalkoztatottság növelése, a helyi vállalkozások 

erősítése, piaci hatékonyságuk növelése a versenyképesség erősítése mellett. Cél a meglévő 

vállalkozások támogatása és új (foglalkoztatási lehetőséget bővítő) vállalkozások letelepedésének 

támogatása – igazodva a település humánerőforrás adottságaihoz - elsősorban olyan ágazatokban, 

ahol az alacsonyabb iskolai végzettségűek foglalkoztatása is elfogadható. 

 

Munkahelyteremtés 

Fontos, hogy a település jó infrastruktúrája még tovább fejlődjön, és a vállalkozók számára vonzó 

gazdasági környezet és település alakuljon ki, ahonnét a fiatalok, vállalkozó kedvűek nem 

elvándorolnak, hanem ide költöznek és befektetnek. 

A településen élő polgárok életminőségét és a község további fejlődését alapvetően befolyásolja a 

helyi munkahelyek számának jövőbeni alakulása, és a térségben további munkalehetőséget biztosító 

foglalkoztatási központok jó színvonalú elérhetősége. 

 

Modern mezőgazdaság, minőségi borászat 

A mezőgazdasági tevékenység minőségi fejlesztése (szőlőművelés) feltétele annak, hogy az 

idegenforgalomban résztvevők színvonalas ellátásban, kellemes szórakozási időtöltési lehetőségekben 

részesülhessenek, amely mellett azért gazdasági hatása sem elhanyagolható. 

A mezőgazdaság fejlesztésénél elsősorban a szőlőművelés minőségi és mennyiségi javítására kell 
törekedni. Ennek érdekében a szőlőművelés feltételeit továbbra is biztosítani kell, a szőlőterületek 
növelése is cél. A szőlőfeldolgozás helyi hiányzó létesítményeit ki kell építeni. A helyi borászoknak 
egységesen kell kilépni a piacra, kihasználva a Borvidék nyújtotta előnyöket. A településen létesíthető 
borház, tájház vagy akár borászati is, ami a település idegenforgalmi fejlesztési céljaival is egybecseng. 
 

Idegenforgalomra alapozott gazdaságfejlesztés 
Kéthely hosszú távú megélhetése szempontjából a turizmusnak növekvő szerepet szán a község. A 
turizmusfejlesztés célja, hogy a település (az önkormányzat, a vállalkozások és a lakosság) 
bevételekhez jusson, Kéthely megélhetéséhez, működéséhez az idegenforgalmi ágazat kiszámíthatóan 
és növekvő mértékben járuljon hozzá. A fejlesztések során azonban figyelemmel kell lenni a 
fenntarthatósági határokra. 
 
Ökoturizmus 
Kéthely táji és domborzati adottságai változatosak. A Balaton, a Kis-Balaton, a Nagy-Berek nyújtotta 
páratlan lehetőségek, a dél-balatoni táj megragadó szépsége, a szőlővel borított domboldalak, a 
somogyi dombok közelsége a természetjárás minden válfaja számára hasznosítható. 
A Balatonhoz kapcsolódó kerékpáros turizmus ma még nem hozza azt a hasznot Kéthely számára amit 
pedig a település Balatonhoz közeli fekvése lehetővé tenne számára. Cél a Balatoni bringakörút 
turistaforgalmát növekvő mértékben behozni a faluba. A Balatonkeresztúr-Marcali között vezetett és a 
megye déli részét elérő térségi jelentőségű kerékpárút terve (melynek egyes szakaszai már 
megvalósultak) ehhez jó alapot szolgáltat. 
A község területén húzódó vadakban gazdag erdők a vadászathoz jó lehetőséget biztosítanak. 
Javasolható a település erdeiben évente néhány alkalommal vadászatokat szervezni, amelyek - 
megfelelő propagandával párosulva - a vadászturizmus élénkítését szolgálnák. 
A vizekhez kapcsolódóan fontos rekreációs funkció a horgászat, amely egyben idegenforgalmi vonzerőt 
is jelent. Viszont a horgászturizmus igényelte szolgáltatások körének szélesítéséhez és a minőségi 
fejlesztés biztosításához szükséges feltételeket javasolt megteremteni. 
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Borturizmus 
A település és környéke szőlő- és borkultúrája fejlesztéseként kialakítandó a térségi borút, vagy 
kapcsolódás már meglévő borutakhoz a Balatoni Borrégióban, a Balatonboglári Borvidék részeként, a 
Délnyugat-Balatoni Hegyközség településeivel együttműködve. 
Cél, hogy időről-időre meg lehessen tölteni a falut, megragadva nem csak a nyári hónapok, hanem a 
tavasz az ősz vagy a tél sajátos Balaton-közeli hangulatát. A község mind a négy évszakban más arcát 
mutatja. Hasonlóan cél, különböző tematikus táborok szervezése, melyek idővel összeforrnak Kéthely 
nevével. Cél egy komplex kulturális, bor- és gasztronómiai fesztivál évenkénti megrendezése. Ennek 
egyik méltó helyszíne lehet a Hunyadi-kastély és környezete. 
 
A településkép és a településszerkezet fejlesztése 
Kéthely befogadó település kíván lenni, hiszen egyik fő célja népességszámának stabilizálása, mérsékelt 
növelése. Ezt a célt szem előtt tartva sem új lakóterületek további kijelölése a cél, hanem elsősorban a 
szabad, megüresedett belterületi telkek hasznosítása. Cél, hogy a belső településrész ne üresedjen ki, 
miközben a külső településrészek növekednek. A községközpont fejlesztése és a fiatal beköltözők 
számára ingatlanok ajánlása a feladat. 
A beépítésre szánt területeknek nem pazarló, hanem csak legfeljebb kismértékű növelésével elérhető, 
hogy a belső településrészek rosszabb állapotban lévő épületeit is megvásárolják, felújítsák, vagy 
helyükön újakat emeljenek, ezáltal a község belső területei is megújulhatnak. Mindenképpen arra kell 
törekedni, hogy ne mutatkozzanak esetlegesen a látványos leromlás jelei, sőt, a lakó és közterületek 
folyamatosan megújuljanak. 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Településrendezési szerződések: 

Kéthely községnek jelenleg nincs élő településrendezési szerződése a település közigazgatási területének 

részterületeire vonatkozóan a tulajdonosok és az Önkormányzat között. 

Településrendezési szerződések: 

Kéthely Község az Építési törvény adta lehetőséggel idáig nem élt, mely szerint a települési önkormányzat egyes 

településfejlesztési célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett telek tulajdonosával, 

illetve a telken beruházni szándékozóval.   

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény módosítását tartalmazó 2006: L. 

törvény 16.§ szerint az Étv az alábbi 30/A paragrafussal egészül ki, amely a „Településrendezési szerződés” 

lehetőségét az alábbiak szerint szabályozza: 

30/A § (1) A települési önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok megvalósítására 

településrendezési szerződést (továbbiakban: szerződés) köthet az érintett ingatlan tulajdonosával, illetve az 

ingatlanon beruházni szándékozóval (továbbiakban együtt: a cél megvalósítója). 

(2) A szerződés tárgya lehet különösen: 

a. a településrendezési tevékenység előkészítése a cél megvalósítója által, saját költségére, a telekviszonyok 

rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása, valamint a településrendezési tervek, helyi építési 

szabályzat – egyeztetett program alapján történő – kidolgozásának finanszírozása, 

b. a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatokban rögzített célok – a telek felhasználásának az 

ökológiai hálózat működőképességének fenntartása, szerkezetének funkcionális és területi megőrzése 

mellett történő támogatása és biztosítása, időbeli korlátozás és feltétel esetén is, 

c. azon egyéb költségek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél 

megvalósítója általi átvállalása, amelyek a cél megvalósításának előfeltételei vagy következményei és az 

önkormányzatot terhelik. 

(3) A szerződés alapját a cél megvalósítója által készített tanulmányterv képezi. Az önkormányzat arra vállal 

kötelezettséget, hogy a cél megvalósítójának kezdeményezésére az általa készített tanulmányterv alapján a 

szükséges településrendezési eljárást a szerződésben megállapított határidőn belül megindítja. 
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(4) A szerződésben kikötött, illetve vállalt kötelezettségek és a megvalósuló településrendezési cél között 

közvetlen összefüggésnek kell lenni. 

(5) A szerződésben rendelkezni kell a településrendezési eszközök véleményezési eljárása során a véleményezők 

részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott észrevételek kapcsán szükséges intézkedésekről, a 

településrendezési eszközökön végrehajtandó változtatások kötelezettségéről, a változtatás miatti esetleges 

ismételt véleményeztetési kötelezettségről. 

Tekintettel arra, hogy a törvény 30/A §. (2) pont nem kizárólagosan és kötelezően határozza meg a 

településrendezési szerződés tématerületeit, „a szerződés tárgya lehet különösen” megfogalmazás lehetőséget 

ad arra, hogy az önkormányzat a területtulajdonos fejlesztővel minden olyan kérdésben megállapodjon a 

településrendezési szerződés keretei között, amely adott cél megvalósítása során a szerződő felek érdekeit 

szolgálják. 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

Települési szintű előzmények: 

Az1998 után készült OTÉK alapú tervelőzményt - Kéthely településrendezési tervét, 2005-ben – a Virányi Építész 

Stúdió Kft. készítette a 13/2005. (VII.01.). Sz. Kt. rendelet Kéthely Helyi Építési szabályzatáról és Szabályozási 

tervéről, valamint a 40/2005 (VI.30.). Kt. határozat a község Településszerkezeti tervéről. A 2005 és 2016. közötti 

időszakban a településrendezési eszközök közül a HÉSZ 2015-ben módosult. 

- 1998-ban készült a község településfejlesztési koncepciója.(82/1998. (XII. 17.) Kt.) 

- 15/2012. (X.31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól vagyonkataszteri kimutatás (2015-ben módosítva) 

- 45/2015. (IV. 29.) Kt. határozat - Kéthely Község Önkormányzatának 2015-2019 évi gazdasági programja. 

- Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013-2018. 

- Összefoglalásul elmondható, hogy Kéthely tervellátottsága kedvezőtlen. A hatályos településszerkezeti 

és szabályozási terv előirányzott területfejlesztései megfelelő mennyiségű tartalék területeket 

biztosítottak.  

 

Térségi, megyei szintű előzmények: 

- Somogy megye területfejlesztési koncepciója és Programja  

- Somogy megyei ITP 

- Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési terve 

- Somogy Megye Környezetvédelmi Programja  

- Marcali Kistérség Környezetvédelmi Programja 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök és településfejlesztési koncepció 

Településfejlesztési koncepció 

Az önkormányzat elkészítette és 64/2004.(VIII. 25.) számú határozatával jóváhagyta a település fejlesztési 

koncepcióját. A koncepció meghatározta a legfontosabb célokat és feladatokat, a település fejlesztési irányait. A 

dokumentum felülvizsgálata 2016. évben a 314/2012. Korm. rend. tartalmi követelményei szerint készült el, amit 

a képviselő-testület 160/2017. (XII. 13.) sz. Kt. határozattal fogadott el. 

 

Településszerkezeti terv 

A 40/2005 (VI.30.). Kt. sz. Kt. határozat a község Településszerkezeti tervéről. 

Mellékletei: 

A hatályos határozat mellékleteinek felsorolása: 

 

Rajz-szám Településszerkezeti terv –TSZT- rajzi mellékletei méretarány 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed6dr5eo8dt5ee0em3cj4bz1cd2cd5e
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed6dr5eo8dt5ee0em3cj4bz1cd2cd5e
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1.2. Településszerkezeti terv M=1 : 10 000 

 

Helyi Építési Szabályzat nincs hatályban. 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Gazdasági területfejlesztés (2005) 2005/2015 2016 megvalósult elemek 

1. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
kialakítása céljából a 04/1-10 hrsz-úingatlanok 
egy részén 

6,2 ha. A gazdasági fejlesztés: részlegesen 
megvalósult. (Borbirtok) 

2. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
kialakítása céljából a 086, hrsz-ú ingatlan 

3,6 ha A gazdasági fejlesztés: részlegesen 
megvalósult. 

3. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
kialakítása céljából 0263/12 és 0263/13 hrsz-ú 
ingatlanok 

6,9 ha A gazdasági fejlesztés: részlegesen 
megvalósult. 

Különleges területfejlesztés (2005) 

4. különleges terület fejlesztése céljából a 080/1 és 
080/2 hrsz-ú ingatlanokon 

0,9 ha A különleges szociális otthon bővítési 
területeként kijelölt terület. 

5. különleges terület fejlesztése céljából a 620/4 
hrsz-ú ingatlanon 

2 ha A különleges szociális otthon területe 
megvalósult. 

6. különleges terület fejlesztése céljából a 586 hrsz-
ú ingatlanokon 

0,45 ha A különleges területfejlesztés 
megvalósult. 

Lakóterület fejlesztés (2005) 

7. lakóterület bővítése céljából a 070/1, 070/2 és 
070/3 hrsz-ú ingatlanokon, 

6,2 ha A lakóterület fejlesztés: telekalakítás, 
beépítés, nem valósult meg. 

8. lakóterület bővítése céljából a 070/4, 070/5, 
070/6, 070/7 és 079/22 hrsz-ú ingatlanokon  

2,5 ha A lakóterület fejlesztés: telekalakítás, 
beépítés, nem valósult meg. 

9. Tömbfeltárás lakóterületbővítés céljából 4,8 ha A tömbfeltárás nem valósult meg. 

10. Lalóterületfejlesztési terület. 12 ha A lakóterület fejlesztés: telekalakítás, 
beépítés, nem valósult meg. 

Településközponti területfejlesztés:   

11. A központi belterületen kijelölt vegyes funkció. 11 ha Kialakult területen kijelölt vegyes 
funkció. 

Ipari gazdasági területfejlesztés   

12. Gazdasági területfejlesztés 2,5 ha Kialakult gazdasági területe bővítési 
területe. 

Közlekedési és közműterületfejlesztés (2005)   

13. közlekedési és közműterületként a 07, 066, 
079/14, 079/22 és 089 hrsz-ú ingatlanok egy 
részén 

 részlegesen megvalósult 

Közlekedési és közműterületfejlesztés (2015)   

14. Keréképárút és kisajátítási területek (Marcali-
Kéthely közötti szakasz) feltüntetése a 
szabályozási terven. 

 részlegesen megvalósult 

Zöldfelület fejlesztés (2005)   

15. A belterület északi határán a műanyagfeldolgozó 
üzem mögötti területen véderdő, a volt 
agyagbánya területén közpark kialakítása 
tervezett. 

15 ha A zöldterületi fejlesztés: részlegesen 
valósult meg. 
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2005-2015 évi lakó, gazdasági, különleges és zöldterület területfejlesztések (ábra) 

 
Összegzés: 

A község belterületén és környezetében fejlesztésre kijelölt lakó területfejlesztések nem valósultak meg, 

ellenben a gazdasági és különleges területfejlesztések elindultak és folyamatban vannak. A tartalék 

lakóterületek hosszútávú hasznosítását a helyi gazdaságfejlesztés további növekedése elősegítheti.  
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 

jövedelmi viszonyok, életminőség 

Kéthely területe 49,06 km2, lakónépessége 2282 fő (2014), mellyel a Marcali járás harmadik legnépesebb 

településének számít. Népsűrűsége ezáltal 46,5 fő/km2, amely az országos átlagot  – 105 fő/km2 – 

nagymértékben alul múlva, ritkán lakott településnek számít.   

A lakónépesség 14 éves távlatban történő alakulását tekintve, a település népessége fokozatosan csökkenő 

tendenciát mutat (5. ábra). A lakosságszám 2009-ig kisebb mértékben csökkent és ingadozott, mely után egy 

még dinamikusabb népességfogyás kezdődött. A 2000-ben számlált 2482 főhöz képest a település népessége 

2014-re 200 fővel csökkent.  

 

5. ábra Lakónépesség száma az év végén (2000-2014) (fő) 
Forrás: KSH, saját szerkesztés 

 

A népességszám mellett a korösszetétel is fokozatos tendenciákat mutat. A fiatalkorúak és az időskorúak 

állandó népességen belüli részaránya, valamint az öregségi mutató alapján Kéthely és környezete elöregedést 

jelez. Tehát fokozatos csökkenés figyelhető meg a 14 éven aluliak arányában, mely mellett a 60 évesnél 

idősebb korú népesség száma emelkedik. A korösszetételben 10 év távlatában a 15-59 éves korosztály közel 

stagnáló részaránnyal van jelen. A 14 évesnél fiatalabbak aránya 2014-re 10,8%-ra csökkent, mely az országos 

átlagtól jóval kisebb arányú (14,3%) (6. ábra). Ehhez hasonlóan a 60 évesnél idősebbek aránya 27,5%-ra 

emelkedett (országos átlag: 24,4%).   

A településen élő időskorúak száma tehát jóval túllépi a fiatalkorúakét és gyermekekéét. Az öregségi mutató 

(száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) ennek alapján jelentősen meghaladja a 100 főt, 2014-re az arány 255 főre 

növekedett (7. ábra). A járási (207 fő) és országos (171 fő) átlaghoz képest ez az arány kedvezőtlenebbnek 

tekinthető.  
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6. ábra A korcsoportok megoszlása a népességben 2014 (%) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 
 

 
7. ábra Öregségi mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

 

A népesedési folyamatok tekintetében a település a járáshoz képest kedvezőtlenebb értékekkel rendelkezik (8. 

ábra). A természetes szaporodás negatív egyenlegű, így minden évben kevesebben születnek, mint ahányan 

meghalnak. Ennek értelmében természetes fogyás jellemző, akárcsak összességében az országra, illetve a járásra 

nézve is.  
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8. ábra Természetes fogyás, szaporodás 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A természetes fogyás mértéke Kéthelyen jelentős mértékű. 2014-ben -10,1-es értéket regisztráltak (járási 

átlag:-6,5; országos átlag: -3,6). 

A település népességszáma egyrészt adódik a természetes szaporodás egyenlegéből, másrészt a vándorlás 
egyenlegéből. A település vándorlási egyenlege azonban pozitív, 2014-ben 7 ezrelékes értéket regisztráltak (9. 
ábra), mely kedvezőbb a járási átlagoknál (-7,7 ezrelék). Kéthely népessége tehát a beköltözők száma ellenére is 
csökken, mivel nem tudja ellensúlyozni a nagyobb mértékű negatív természetes szaporodást (fogyást). 

 

 

9. ábra Vándorlási egyenleg alakulása (ezrelék) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
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A település etnikai összetételének elemzése – újabb hiteles adat hiányában - a 2011-ben lebonyolított KSH 

Népszámlálás adataira támaszkodik. A nemzetiségek lakónépességhez viszonyított megoszlása 7%. Ez alapján a 

település lakossága közel homogénnek, 80%-ban magyarnak tekinthető. A kisebbséghez tartozók között a 

legnagyobb arányban a romák (135 fő) képviseltetik magukat. Népességhez viszonyított arányuk országos 

viszonylatban (3,2%) magas, 6%. Érdekképviseletükre civil szervezet is működik. Emellett élnek a községben még 

német nemzetiségű lakosok is. A lakónépességhez viszonyított megoszlásuk azonban nagyon csekély (~1%).  

A nemzetiséghez szorosan kapcsolódik a vallás is. A település lakosságának 59%-a vallotta magát valamely 

egyházhoz tartozónak. A legelterjedtebb vallás az országos tendenciához hasonlóan a római katolikus volt 

(lakosság 55%-a), mely mellett pár fő tartozik a református (36 fő) és az evangélikus (8 fő) egyházhoz is. 

A község fejlődési potenciálját és a népesség életkörülményeit egyaránt befolyásolja az itt élők iskolázottsági 

szintje, mivel a képzettség napjainkban a munkavállalás egyik legfőbb feltétele. Erre vonatkozó adatok is csak a 

KSH 2011-es népszámlálási adatbázisában állnak rendelkezésre. 

A község lakosságának iskolázottsági szintje a népszámlálási adatok alapján, 2011-ben az országos átlagot nem 

érte el. Az alacsony iskolázottságú (általános iskolai végzettségű) lakosok települési aránya 30%. A 7 évnél 

idősebb lakónépesség legmagasabb iskolai végzettség szerinti megoszlása: érettségivel – mint legmagasabb 

végzettséggel – rendelkezők aránya 18% (országos átlag: 27,5%), valamint az egyetemi, főiskolai, egyéb 

oklevéllel, mint legmagasabb végzettséggel rendelkezők aránya 5,7% (országos átlag: 15,5%). A felsőfokú 

végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 6,6% (10. ábra).  

 

10. ábra Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A település lakosságának iskolázottsága mindenképpen befolyásolja a fejlődési esélyeket, elmaradottsága 

konzerválhatja az előrehaladást, ezért az iskolázottsági szint növelése a település hosszú távú fejlesztésének 

kulcskérdése.  

A foglalkoztatottság – a gazdasági aktivitás 2011. évi adatai alapján – tekintetében a munkanélküli ráta 6,3%, 

mely a járási átlag (5,4%) feletti, és az országos értéknél (5,7%) is kicsit kedvezőtlenebb (11. ábra). A 

foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 52,8% (10. ábra).  
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10. ábra Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) - 2011 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A munkanélküliek és a foglalkoztatottak aránya a Somogy megyei járási székhelyeken kedvezőbb az országos 

átlaghoz viszonyítva: a munkanélküliség kisebb, a foglalkoztatottság nagyobb mértékű. Ehhez képest Kéthely a 

járáson belül kedvezőtlen helyzetben lévő településnek számít, mely nem sokat javult az elmúlt évtized 

folyamán. 10 éves távlatban, 2001 és 2011 között a foglalkoztatottság 51,9%-ról 52,8%-ra nőtt, mely mellett a 

munkanélküliség szintén nőtt, 5,6%-ról 6,3%-ra. 

 

11. ábra Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) - 2011 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A településen élők jellemzően a környező településeken vállalnak munkát, a foglalkoztatott lakosság 

dominánsabb része, – 54%-a (2011) – naponta ingázik a lakó,- illetve a munkahelye között.  
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A helyi lakosság életminőségét alapvetően meghatározza a települési lakásállomány összetétele és a 

lakóingatlanok állapota, minősége. Kéthelyen 875 db lakás alkotja a lakásállományt. Az 1000 lakosra jutó lakások 

aránya a településen alacsonynak számít az országon belül, 383 db.  

A komfortosság tekintetében kedvező tendenciában változik a település lakásállománya. Az alacsony 

komfortfokozatú lakások aránya 19,9%-ról 8,7%-ra csökkent 2001-2011 között, mely ilyen szempontból az 

életminőség jelentős javulását jelenti (12. ábra).  Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül országos 

szinten is nagyon alacsony, csupán 2,8% (országos átlag: 11,7%). 

 

12. ábra Alacsony komfort fokozatú lakások aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%) - 2011 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

1.7.2. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 

élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, egyházak 

stb.).  

A települési identitást erősítik a helyi kulturális élet tevékenységei és rendezvényei, a civil szervezetek 

tevékenységei, a környéken található természeti értékek és az arra épülő turisztikai desztináció menedzsment, 

valamit a település történeti adottságai és a lakosság identitástudata.   

12 bejegyzett civil szervezet található a településen.  

A helyi közösség életében jelentősebb, fontosabb civil szervezetek, és szerveződések az alábbiak:  

 Kéthelyért Egyesület (kulturális tevékenység) 

 Kéthelyi Önkéntes Tűzoltóság 

 Kéthelyi Polgárőr Egyesület 

 Kéthelyi Sportegyesület (labdarúgás) 

 Kéthelyi Gazdakör 

 Kéthelyi Romák Szervezete 

 Faipari Szakmunkás Mesterség Képzési Alapítvány 

http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml
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 Góbé Zoo Állatmenhely Alapítvány 

 Hóvirág Közalapítvány 

 "JÁTÉK - VILÁG" Közalapítvány 

 Palmetta Hagyományőrző Egyesület 

 Balatonújlak és Környéke Horgászegyesület 

 Kéthelyi Asszonykórus 

 Kéthelyi Sakkszakkör 

 Középiskolás néptánc csoport 

 Kéthelyi Öregfiúk (labdarúgás) 

A falu közösségi életének legfontosabb színtere a Művelődési ház. Heti rendszerességgel kluboknak, 

szakköröknek, fogadó órának, kulturális és egészségügyi programoknak, gyűléseknek és összejöveteleknek ad 

otthont. Emellett évente megrendezett hagyományos programnak számítanak tavaszi időszakban a bálok, a 

sakkverseny, az iskolai és óvodai farsang, a Húsvéti vásár, a Kezesfai Találkozó Marcali, Horvátkút, Hollád, 

Somogysámson, Kéthely részvételével;  valamint a falunapi vigasságok. Az őszi-téli időszak eseménye a szüreti 

felvonulás, az adventi készülődés, a gyertyagyújtások, a betlehemállítás, a Luca napi vásár, a Karácsonyi Műsor és 

a Falu Karácsonya. 

A Művelődési ház épületében üzemel a községi könyvtár is, mely ingyenes internet-hozzáférési lehetőséget is 

biztosít a falu lakói számára.  

Az Önkormányzat emellett további fejlesztéseket szeretne a közösségi élet és az életminőség fejlesztésére, így 

tervben vannak új létesítmények építései (pl.: műfüves pálya), valamint a turisztikai szolgáltatások, a 

vendéglátóhelyek, a sportlétesítmények és a játszóterek fejlesztései is. 

1.7.3. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Az OM által összeállított vezetői összefoglaló "A szegregáció felszámolásáról szóló jelentés" című kormány -

előterjesztés tervezetben leírtak alapján az Európai Unió szervezetei több dokumentumban is hitet tesznek azon 

célkitűzés mellett, hogy az Unió a szabadság, biztonság és igazságosság térségévé fejlődjön. Először az EU 

Alapszerződésébe került be a - 9 - diszkrimináció tilalma (az 1999. május 1-én hatályba lépett Amszterdami 

Szerződés 13. Cikke), majd az Alapvető Jogok Chartájának 21. Cikke fogalmazta meg a faji, nyelvi alapú, illetve az 

etnikai származáson és a nemzeti kisebbséghez tartozáson alapuló diszkrimináció tilalmát. Ezután megszülettek 

az esélyegyenlőségről szóló irányelvek.  

"A faji vagy etnikai származáson alapuló megkülönböztetés alááshatja az EK-Szerződés célkitűzéseinek 

megvalósítását, különösen a magas fokú foglalkoztatási szint és szociális védelem elérését, az életszínvonal és 

életminőség emelését, a gazdasági és szociális kohéziót és szolidaritást." Érvel az EU Tanácsa a faji egyenlőség 

direktívájának megalkotása mellett.  

A magyarországi törvények ezzel összhangban születtek meg:  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a településrendezés 

során figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendezés az érintett lakosság életkörülményeiben, értékrendjében és 

szociális helyzetében hátrányos következményekkel ne járjanak. Ennek érdekében biztosítani kell az emberhez 

méltó környezet folyamatos alakítását, értékeinek védelmét.  

Szegregált lakóterületnek minősül, ha, az egyes védett tulajdonságokkal rendelkező csoportok (főleg etnikai 

csoportok tagjai) egy adott településrészen belül elkülönülnek.  

http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml
http://civilsznev.birosag.hu/CivilSzNev/faces/lekerdezes/szures.xhtml
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Az anti-szegregációs terv elkészítéséhez kidolgozott útmutató nyomán szegregátum az a településrész, ahol az 

alacsony státuszú lakosság - az aktív korú népességen belül a legfeljebb 8 osztályos iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők - aránya meghaladja az 50%-ot.  

A fentiek alapján Kéthelyen szegregátumok, telepek kialakulása kifejezetten nem jellemző, társadalmi 

problémaként nem jelenik meg. 

 

1.8. A település humán infrastruktúrája 
1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

Egészségügy  

Az egészségügyi intézmények a település léptékéhez igazodnak. Az alapellátáshoz való hozzáférés a településen 

megfelelő, hétköznap minden délelőtt van háziorvosi rendelés az elmúlt években felújított orvosi rendelőben. 

Szakellátás településen nem található, legközelebb szakrendelés a szomszédos járásszékhelyen, Marcaliban 

érhető el, illetve Kéthely a Kaposvári kórházhoz tartozik. A településen egy fő háziorvos látja el felnőttek és 

gyermekek részére szervezett háziorvosi szolgálatot egyaránt, külön gyermekorvos nincs a településen. A 

háziorvos mellett 1 fő körzeti ápolónő is segíti a munkát. A védőnői szolgálatot jelenleg 1 fő védőnő látja el. 2015 

óta külön fogászati ellátás és iskolafogászat is működik a településen. 

2014-ben a háziorvosi ellátásban megjelentek és a meglátogatottak száma összesen 17 233 eset volt.  

 
13. ábra Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

Az egy háziorvosra jutó lakosok száma a településen 2282 fő. A háziorvosok leterheltsége folyamatos, mely egy 

országos mértékű probléma. A településen egy háziorvos átlagosan több beteget lát el, mint a járásban (1623 fő), 

és jóval meghaladja az országosan (1554 fő) jellemző értéket. Tehát Kéthely leterheltsége magasnak minősül (13. 

ábra), a legleterheltebb településnek a járáson belül. 
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Szociális ellátás 

A település a Szociális Szolgáltató Központ intézménye útján biztosít olyan szociális ellátásokat, mint például a 

családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, az étkeztetés, a nappali ellátás, és a házi segítségnyújtás. A központ 

fenntartója a Kéthely és Környéke Szociális Társulás, melynek tagjai Kéthely, Balatonújlak, Somogyszentpál, 

Táska, Pusztakovácsi és Libickozma községek. 

2014-ben házi segítségnyújtásban 9 fő, s szociális étkeztetésben 75 fő részesült. A Családsegítő Szolgálat 

szolgáltatásait ~30-40 fő veszi igénybe. 2008 óta nincs adat a településen a veszélyeztetett kiskorúak számáról, 

2012-ben 1 gyermeket vettek védelembe. 

Gyermekjóléti Szolgálat 2013 óta működik a településen. A Szolgálat célja a Kéthelyen élő gyermekek és felnőttek 

számára a legmegfelelőbb ellátás és támogatás biztosítása, illetve az azokhoz való hozzájutás megszervezése. A 

szolgáltatások ingyenesek és önként vehetők igénybe, azonban a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételére – 

kiskorú személy súlyos veszélyeztetése esetén – hatóság is kötelezheti a felnőtteket. A településen a 

gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma 2014-ben 17 fő volt.  

A járáson belül csak Marcaliban működik bölcsőde, összesen 52 db férőhellyel. A jelentkező igények teljesítésére 

Kéthely bölcsőde építését tervezi. 

A településen 1 gyógyszertár található.  

A járásban idősek nappali intézménye csak Böhönyén, Marcaliban, Kéthelyen, Balatonberényen, 

Balatonkeresztúron és Balatonszentgyörgyön található. Az intézmények jellemzően majdnem teljes, 900-1000 

ezrelék kapacitás kihasználtsággal működnek (14. ábra). Kéthelyen az idősek nappali ellátásában engedélyezett 

férőhelyek száma 50 db.  

A Fővárosi Önkormányzat kezelésében működik Sáripusztán a Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona. Az ápoló-

gondozó otthonként funkcionáló tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény jelenleg 214 

férőhelyen nyújt fővárosi illetékességű emberek részére teljes körű ellátást és fejlesztést, öt telephelyen. Az 

Otthon évek óta szintén maximális kihasználtságot számlál. 

 

14. ábra Idősek nappali intézményeinek kapacitás kihasználtsága (ezrelék) 
Forrás: Lechner Nonprofit Kft 
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Oktatás  

A település oktatási tevékenységeit 1 önkormányzati fenntartású óvoda, és 1 általános iskola látja el. 

Az óvodák férőhelyeinek száma 90 db, mellyel Kéthely a járás harmadik legnagyobb befogadóképességű 

települései közé tartozik (15. ábra). 2014-ben 73 fő óvodás gyermeket írattak be, s 3 óvodai csoportban 7 

pedagógus dolgozott. Az egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 0,81 fő, közel megegyező arány a járási, és 

az országos átlaghoz képest (16. ábra). 2014-ben 10 hátrányos helyzetű óvodást regisztráltak a településen. 

 
15. ábra Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (db) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

 
16. ábra Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

A település alapfokú oktatási intézménye a Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola. Fenntartó és működtető a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Marcali tankerülete. Az intézményben 

általános iskolai nevelés-oktatás alsó és felső tagozaton zajlik, mely mellett az iskola a sajátos nevelési igényű 
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tanulók integrált nevelésével-oktatásával is foglalkozik. Az alapfokú művészetoktatás táncművészeti ág – néptánc 

tanszakon és képző, - és iparművészeti ág – képzőművészet tanszakon történik. 

 
17. ábra Általános iskolai tanulók száma a járásban, 2014 (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft. 

Az általános iskolai tanulók száma 2014-ben 165 fő volt (17. ábra). A tanulók létszáma 2001 óta (224 fő) évről-

évre csökkent, csak az utóbbi 3-4 évben kezdett el újra növekedést mutatni (1. táblázat). Jelenleg 5 

osztályteremben 9 osztály működik, 18 pedagógussal. 2014-ben 47 hátrányos helyzetű tanulót regisztráltak.  

Intézmény Jellemzők 2011 2012 2013 

áltisk/AMI 

2014 

áltisk/AMI 

2015 

áltisk/AMI 

2016 

áltisk/AMI 

Általános Iskola  

Befogadó 

képesség (fő) 
336 336 336 336 336 336 

Létszám (fő) 
152 160 165 165 175 173 

Kihasználtság 

(%) 
45 48 49 49 52 51 

1. táblázat Általános iskolai tanulók számának alakulása 2011-2016 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a Kormányhivatal 

meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét. A kéthelyi iskola felvételi körzete Kéthely és Somogyszentpál  

község közigazgatási területe, így az iskola tanulóinak egyharmada bejáró tanuló (18. ábra).  
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18. ábra Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%) 

Forrás: Lechner Nonprofit Kft 

A középfokú oktatás intézményeit a járásban Marcaliban 3 középiskola látja el (tanulók száma összesen ~270 fő), 

mely mellett Somogyzsitfán egy mezőgazdasági szakképző iskola és kollégium működik (tanulók száma ~150 fő).  

A más településről bejáró nappali tagozatos diákok aránya körülbelül a tanulók harmadát teszik ki. Emellett a 

település környezetében fekvő nagyobb városok: Nagykanizsa, Kaposvár, Keszthely szintén változatos középfokú 

oktatási tevékenységet kínálnak. 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény, a 

helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 

321/2011. (XIl. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól 

szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, Kéthely Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi 

Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat. 

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település 

más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja 

továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 

tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira. 

Kéthely Község Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni kívánja: 

 az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 

 a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, 

 a diszkriminációmentességet, 

 szegregációmentességet, 

 a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés 
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A köznevelési 
intézményeket – az óvoda kivételével – érintő intézkedések érdekében együttműködik az 
intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel).  

A HEP Intézkedési Tervének célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek 

konkrét elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 
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szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. Szintén célként 

határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás 

során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-értékelés, kiigazítás támogató strukturális 

rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó tematikus munkacsoportokat. 

 

1.9. Kéthely gazdasága 
1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Kéthely Somogy megye északnyugati csücskében helyezkedik el. Kaposvár 60 km-re található, ennek 

következtében a megyeszékhely népességvonzó hatása már csak elenyésző mértékben érvényesül, a település 

polgárai számára nehezebben érhetőek el mindazon intézményi, szolgáltatási, valamint munkaerőpiaci 

kínálatok, amelyet Kaposvár nyújt. A gazdaság és a foglalkoztatottság szempontjából meghatározóak a közeli 

nagyobb települések, mint például a 7 km-re fekvő Marcali. Összességében elmondható, hogy a település kis 

mérete és a környező nagyobb települések jelenléte által Kéthely nem bővelkedik helyi munkalehetőségben, és 

a helyben igénybe vehető szolgáltatások köre is korlátozott. Az ingázás a családok jelentős részének 

megélhetési alapja a községben.  

Egy térség fejlettségéről sokat elárul gazdaságának szerkezete, a gazdasági szereplők sűrűsödése és szervezeti 

formái, jövedelem-termelő képességét pedig komplex módon jellemzi. Jelen fejezetben a gazdasági fejlettséget 

leíró adatok kerülnek részletes elemzésre Kéthely, illetve járási környezetére vonatkozóan.  

A település történelmi hagyományai és földrajzi fekvése révén a mezőgazdaság meghatározó tényező. Az ipart 

tekintve a feldolgozóipar és az építőipar jelenik meg; a szolgáltatási szektorból pedig jellemzően az alap 

szolgáltatások köre (bankfiók, posta, gyógyszertár, vendéglő, cukrászda) érhető el. A turisztikai szolgáltatások 

köre hiányos, fejlesztésre szorul.  

A község a lakosság egy részének csupán alvóhelyéül szolgál, mivel a lakosság többsége a környező nagyobb 

településeken dolgozik, naponta 54%-uk ingázik. Ennek oka, hogy egyrészt nincs elegendő munkahely a 

településen, másrészt a környező nagyobb települések magasabb jövedelmet és szélesebb munkahely-

kínálatot tudnak biztosítani.  

A településen a mezőgazdasági és ipari vállalkozások határozzák meg alapvetően a gazdaság szerkezetét. Az 

egyes szektorokban regisztrált vállalkozások aránya jelentősen eltér az országos átlagtól: a vidéki, mezőgazdasági 

dominanciájú kis településekre jellemző képet mutat, egy kis ipari hangsúllyal. 2010-ben 53% (országos átlag: 

26%, járási átlag 42%) volt a mezőgazdaságban regisztrált vállalkozások aránya, az iparé 13% (országos átlag: 

11%, járási átlag 8%), a szolgáltatásokban regisztráltaké pedig 34% (országos átlag: 64%, járási átlag 50%), az 

összes regisztrált vállalkozás vonatkozásában. 
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19. ábra: Az egyes gazdasági szektorokban foglalkoztatottak idősoros megoszlása 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

Kéthelyen lakó foglalkoztatottak száma 2011-ben 848 fő volt, 51%-uk a szolgáltató szektorban, 39%-uk az 

iparban, 10%-uk pedig a mezőgazdaságban dolgozott. A primer szektorban (országos átlag: 5,5%) és az ipari 

szektorban dolgozók aránya (országos átlag:31,5%) az országos átlagnál magasabb, a szolgáltatásokban 

dolgozók aránya (országos átlag: 63%) alacsonyabb volt. A gazdaság fokozatos átrendeződését jól jelzi, hogy a 

2001-es népszámláláshoz képest több mint 30%-al nőtt a szolgáltatásban dolgozók aránya, mely mellett az ipar 

31%-ot, a mezőgazdaság 2%-ot vesztett.  

A településen 91 őstermelő regisztrált. A legtöbb vállalkozás 10 fő alatt foglalkoztató mikrovállalkozás, mely 

mellett a település 5 db 10-49 főt, és 1 db 50-nél több főt foglalkoztató vállalkozást számlál. Emellett egyes 

vállalkozásoknál telephely-fejlesztési igény jelentkezik.  

A település legfontosabb vállalkozásai: Kéthelyi Agro Kft., Kristinus borbirtok, Colas Út Kft., Zala-Cereália Kft., 

Mindentmegvarr 2015 Kft., Bajnokmotor Kft., Baglas Vendégház, Hubertus Agráripari Bt, Harmath Pincészet, 

Kuti Kertészet. 

A gazdasági aktivitásról ad információt ezen felül még az adózók aránya is, mely alapján a község lakosságának 

kevesebb, mint fele (40%) volt adófizető (933 fő) 2013-ban.  

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

A községben 2001. év végén 147 vállalkozást regisztráltak, a 2014. évben pedig már 298 db vállalkozás 

működött. Így a vizsgált 14 év alatt közel kétszeresére emelkedett a vállalkozások száma.  

A KSH adatait figyelembe véve megállapítható, hogy a vállalkozások tevékenysége míg 2003-ban 7 

nemzetgazdasági ágat ölelt fel, addig 2014-ben már 15-öt. 

A regisztrált vállalkozások nemzetgazdasági ágak közötti megoszlása tekintetében Kéthelyen a mezőgazdasági 

ágazatban tevékenykedők száma 2001. után többszörösére emelkedett, a vállalkozások legnagyobb hányada, 

56%-a (166 db) jelenleg ebben a nemzetgazdasági ágban működik, jelentősen magasabb a járási (47%) és 

országos (27%) átlagnál is.  

Az iparon belül legjelentősebb ágazat az építőipar és a feldolgozóipar, melyekhez 18, illetve 17 db vállalkozás 

tartozik. 
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Emellett nagyobb arány képvisel az ingatlanügyletek 16 db vállalkozással, a szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 15 db vállalkozással, valamint a kereskedelem, gépjárműjavítás területén 13 vállalkozás működik.  

A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén működő vállalkozások aránya a járásban 16%, melyhez képest 

a településen az effajta szolgáltatás kevésbé hangsúlyos, 12 db vállalkozást számlál. 

A többi nemzetgazdasági ágban 5-10 db-nál kevesebb vállalkozás jellemző.  

  

20. ábra: Működő vállalkozások száma a különböző nemzetgazdasági ágakban - 2001 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

 
21. ábra: Működő vállalkozások száma a különböző nemzetgazdasági ágakban - 2014 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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10 év távlatában valamennyi szektorban működő vállalkozás száma tovább nőtt az évek folyamán, így az egyes 

ágak arányainak jelentős csökkenése nem a vállalkozások megszűnésének köszönhető, hanem egyéb 

nemzetgazdasági ágakban (főleg a mezőgazdaságban) működő vállalkozások nagyobb arányú növekedésének 

és a szolgáltatási kör kiszélesedésének.  

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 

elképzelése 

A gazdasági szervezetek száma 2001-ben 118 db volt, mely 2014-re 320 db-ra növekedett. A településen 10 év 

távlatában a legnagyobb változást az egyéni vállalkozások és a Kft-k aránya mutatja. Valószínű, hogy az egyéni 

vállalkozások olyan fejlődésen mentek át, hogy érdemes volt számukra társas vállalkozóvá válni. Az újonnan 

alakuló vállalkozások pedig vélhetően kihasználva, hogy a Kft-alapításához szükséges alapító tőke csupán 500 

eFt volt a 2010-es évek elején, szívesebben alapítottak Kft-t, mint egyéni vállalkozást. 

 

22. ábra: Gazdasági szervezetek - 2001 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

 
23. ábra: Gazdasági szervezetek - 2014 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
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A nonprofit szervezetek száma 14 év alatt 3 darabbal csökkent, már csak 9 szervezet működik a településen. Az 

átalakulások következtében a településen jelenleg 23 Kft. és 75 egyéni vállalkozás működik a korábbi 71 egyéni 

vállalkozáshoz és 6 Kft-hez képest. Az egyéni vállalkozások közül 47-en végzik főfoglalkozásként, 24-en 

mellékfoglalkozásként, s 4 fő nyugdíjasként a vállalkozási tevékenységet. A betéti társaságok száma 11 db; s 

részvénytársaság a településen nem található. A gazdasági szereplők száma tehát összességében növekvő 

tendenciájú.  

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, 

K+F stb.) 

A település gazdasági életének befolyásoló tényezői elsősorban a földrajzi helyzet, az elérhető munkaerő 

képzettsége, a helyben foglalkoztatási lehetőségek jelenléte, és a K+F ráfordítás nagysága.  

Kéthely gazdasági fejlődésében már érezhető jelentőségű a Balaton, valamint a környező városok (Marcali) 

jelenléte. Az aktív keresők fele naponta ingázik, ugyanis a naponta eljáró foglalkoztatottak aránya 54%. A 

településen 1 olyan vállalkozás található, amely nagyobb mennyiségű munkaerőt tud egyszerre foglalkoztatni. 

A gazdasági aktivitás 2011. évi népszámlálási adatai alapján a foglalkoztatottsági ráta (a foglalkoztatottak 

száma a gazdaságilag aktív népesség százalékában) és a munkanélküliségi ráta (a munkanélküliek száma a 

gazdaságilag aktív népesség százalékában) kedvezőtlenebb a járási és országos átlagoktól, és 20 éves távlatban 

vizsgálva romló tendenciát mutat, a foglalkoztatottak arányának csökkenése és a munkanélküliek arányának 

növekedése mellett.  

 

 
24. ábra: A foglalkoztatottsági és munkanélküliségi ráta változása - 1990, 2001, 2011. 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
 

 

A 2001-es népszámlálás óta eltelt időszakban az inaktív keresők (gyesen, gyeden lévők, járadékosok, 

nyugdíjasok) száma nem változott, mely mellett a tanulókat és háztartásbelieket magába foglaló eltartott 

népesség számában kis csökkenés (4,3%-pont) történt, mely a gyermekszám fogyásával hozható 

összefüggésbe. A kevesebb eltartott és inaktív kereső mellett a foglalkoztatottak és a munkanélküliek száma is 

egyaránt növekedett. A foglalkoztatási szerkezetben 1990 óta bekövetkező romló tendencia 2001 után, a 

foglalkoztatottság tekintetében javulni kezdett. 
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A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők (munkanélküliek, inaktív keresők, eltartottak) száma 2011-

ben összesen 1415 fő volt, a gazdaságilag aktív népesség (foglalkoztatottak és munkanélküliek) száma 991 fő 

(848 foglalkoztatott, 143 munkanélküli). Az inaktív keresők száma 877 fő, az eltartott lakosság részvétele 395 

fő. 

 

25. ábra: A lakosság gazdasági aktivitásának változása - 1990, 2001, 2011. 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 

 

A gazdaság fejlődése nagymértékben függ a munkaerő minőségétől. A település iskolázottsági aránya az 

országos átlagtól kedvezőtlenebb. A 25 éves és idősebb népesség aránya, akik felsőfokú végzettséggel 

rendelkeznek 6,6%, mely arány jóval elmarad az országos (19%) átlagtól, és a térségben is alacsonynak számít. 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

A település lakásállományát 2014-ben 875 db lakás alkotta. A lakásállomány egyenletesen stagnáló állapotot 

mutat, új lakásépítések nem jellemzőek.  

A településen található üres ingatlanok száma közel 80db, ahonnan kihaltak a tulajdonosok, az örökösök pedig 

nem helybeliek. A lakónépesség és a lakásállomány viszonylatában jelentős új ingatlan kijelölés nem szükséges.  

A település önkormányzati lakásai a következők: Magyari u. 28. (6 lakásos fecskeház), Sugár u 4. (4 lakásos 

fecske ház), Magyari u. 5. (Orvosi rendelő, fogászat, védőnő, 3 db. lakás), Hunyadi u. 21., Hunyadi u. 10. 

(Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ), Ady u. 2., Ady u. 4. (Gyógyszertár), Arany J. u. 2., Ifjúság u. 27. (Óvoda), 

Magyari u. 30. (Iskola), Ady u. 35. Az ingatlanok jelentős része bérleményként üzemel. 
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26. ábra: Lakások számának alakulása 2001. – 2014. 

Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
 

Somogy megyében az ingatlanok átlagos értékesítési ára 208 310 Ft/m2, melyhez képest, a megyeszékhelytől 

távolabbi földrajzi helyzetből adódóan, a településen található ingatlanok átlagos kínálati ára alacsonynak 

mondható.  Kéthely településen az elmúlt 5 évben az átlag négyzetméter ár 89 906 forintról 139 801 forintra 

nőtt, ami 49 895 forintos emelkedést jelent. A lakóingatlanok között 2016 júniusában a legmagasabb 

négyzetméter ár 210 000 forint, a legalacsonyabb 85 000 forint, valamint az átlagár 139 802 forint volt. 

 

 
27. ábra: Ingatlanárak alakulása – 2016. június 

Forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika/K%C3%A9thely 

 

1.10. A település gazdasági súlya, szerepköre 
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

Költségvetés 

Kéthely Község Önkormányzatának 2/2015. (11.12.) önkormányzati rendelete szól az önkormányzat 2015. évi 

költségvetéséről. 
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A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szervére és az önkormányzat által 

irányított költségvetési szervre, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi / 

szakfeladaton működtetett / feladat ellátásokra terjed ki. 

 

A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2015. évi költségvetését 364.858 e Ft 

bevétellel és 364.858 e Ft kiadással állapítja meg. 

 

A működési célú bevételeket 312.954 eFt-ban, a működési célú kiadásokat 295.589 eFT-ban állapítja meg. 

 

Működési célú kiadások: 

 a személyi juttatások kiadásai 

 a munkaadókat terhelő járulékok 

 a dologi kiadások 

 az ellátottak pénzbeli juttatásai 

 támogatásértékű átadott pénzeszközök 

 átadott pénzeszközök 

 az általános tartalék 
 

Felhalmozási célú kiadások: 

 a beruházások összege 

 a felújítások összege 

 helyi lakáshitel nyújtási keret 

 a céltartalék 
 

A költségvetés számait a rendelet tartalmazza. 

 

A jóváhagyott költségvetésen, testületi vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat 

módosításokról az intézmények intézményi kiadásai és bevételei főcsoportokra szóló kiértesítését a közös hivatal 

végzi. 

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében 

(veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti - Áht. rendelkezéseitől 

eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. 

 

Az önkormányzati intézmény éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a 

takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a 

felelős. 

Vagyongazdálkodás 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól az alábbi rendelet van hatályban:  

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (X. 31.) önkormányzati rendelete az 

önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. A rendelet 2015. május 28-tól hatályos. 

 

A rendelet hatálya kiterjed Kéthely Község Önkormányzata tulajdonában lévő  

 ingatlanokra, ingókra, (tárgyi és forgóeszközökre), vagyoni értékű jogokra és követelésekre,  

 a tagsági jogokat megtestesítő értékpapírokra és a pénzvagyonra. 
 

A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat tulajdonában lévő lakások, a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadására és elidegenítésére, valamint a közterület használatára vonatkozó eljárásokra. 
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Az önkormányzat vagyona a kizárólagos tulajdonában álló dolgok és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni 

értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. Az önkormányzat vagyona 

törzsvagyonból és üzleti vagyonból áll. A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan 

forgalomképesek lehetnek. A forgalomképtelen törzsvagyon a közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör 

ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. 

 

 A törzsvagyon részét képező kizárólagos önkormányzati vagyon: jellemzően közterületek 

 A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az általános iskola és az óvoda 

 Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyona:  
Hrsz   Terület (m2)   Megnevezés   Rendeltetés 

45/5   744    Ady E. u. 1.   községháza 

541   2324    Hunyadi u. 10.   szociális szolgáltató központ 

545/1   2659    Hunyadi u. 2.   művelődési ház 

571   4008    Magyari u. 5.   orvosi rendelő, lakások 

0225   1735    Arany J. u.   vízmű 

620/1   1551    Sugár u. 4.   szociális bérlakóház 

28    2124    Magyari u. 28.   fecskeház 

735/2   294    szennyvíz átemelő  szennyvíz átemelő 

0261/5   175    szennyvíz átemelő  szennyvíz átemelő 

0263/11   134    szennyvíz átemelő  szennyvíz átemelő 

0257/7   404    szennyvíz átemelő  szennyvíz átemelő 

078/2   157    Vár u.    víztorony 

 

 Az önkormányzat üzleti vagyona belterületen: 
Hrsz   Terület (m2)  Megnevezés   Rendeltetés 

45/2   1202    Ady E. u. 3.   beépítetlen telek 

45/3   1267    Ady E. u. 3.   üzlethelyiség 

63/2   6627    Ady E. u. 35.   szolgálati lakás 

124   876    Ady E. u. 2.   üzlethelyiség 

498   1.1417    Dózsa Gy. u. 1.   sportpálya, öltöző 

128   1.1234    Hunyadi u. 3.   szántó 

141/1   1027    Hunyadi u. 21.   üzlethelyiség 

597/2   1536    Diófa u. 2.   üzlethelyiség 

927   1757    Május 1. u. 44.   szántó 

1026   981    Kertaljai dűlő   szántó 

567   2386    Arany J. u. 2.  karbantartó telephely/üzlethelyiségek 

123   965    Ady E. u. 4.   gyógyszertár 

422   1505    Csaba u. 4.   beépítetlen terület 

423   968    Csaba u. 2.   beépítetlen terület 

 

 Az önkormányzat üzleti vagyona külterületen: szántó, gyep, erdő területek, illetve présház. 

Gazdasági Program 

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el négyéves gazdasági programját. 

 

A fejlesztéspolitikai célok az egyes domináns fejlesztési területekben és a projektekben is megmutatkoznak, a 

gazdasági program ezért részletesen áttekinti a fejlesztési prioritásokat. A fejlesztési prioritások keretében 

megvalósítani tervezett beavatkozások az alábbiak (az egyes prioritások kifejtése megtalálható a gazdasági 

programban, ehelyütt csak egy-egy fontosabb megállapítást idézünk): 
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 Munkahelyteremtés, foglalkoztatottság 
A vendéglátás, turizmus feltörekvő ágban van, melyre alapozni is lehet a településen. Fontos, hogy a 

településünk jó infrastruktúráját még tovább fejlesszük, és a vállalkozóknak egy vonzó környezetet, 

települést alakítsunk ki, ahonnét a fiatalok, vállalkozó kedvűek nem elvándorolnak, hanem ide költöznek és 

befektetnek. 

 

 Helyi gazdaság, befektetés-ösztönzés 
Elsődleges feladatunk, hogy a helyi vállalkozókat támogassuk. Az önkormányzat elképzeléseit összhangba 

kell hozni a helyi vállalkozók érdekeivel, segíteni őket munkájukban, fejlesztéseikben. 

 

 Kommunális feladatok 
Feladatot jelent, hogy a település Marcali és Balatonújlak felöli külterületi részén kiépített kerékpár utat a 

lakott területen belül is kialakítsuk. 

 

 Lakáshelyzet 
Az önkormányzatnak fontos feladata, hogy továbbra is támogassa a lakosság lakóházépítési 

bővítés/korszerűsítés/vásárlás elképzeléseit. 

 

 Szociálpolitika, családok támogatása 
A legjobb szociálpolitika a munkahelyteremtés. A munkahelyek teremtésével helyben tudjuk tartani 

fiataljainkat, biztos jövőt tudunk számukra teremteni. Az önkormányzatnak a 2015-2019-es ciklusban 

mindent meg kell tenni a minél több munkahely megteremtésének elősegítését lehetőségeihez mérten. 

 

 Oktatás-nevelés 
Fontos szempont az óvoda fejlesztése. A gyermeklétszám növelésére is nagy gondot kell fordítani mind az 

óvoda, mind az iskola tekintetében. Fontos, hogy olyan magas szintű, jó ellátásban legyen része a 

gyermekeknek, hogy ne legyenek a környező települések intézményeinek olyan vonzereje, ami a gyermekek 

vidékre történő beiratkozását eredményezi. 

 

 Egészségügy 
Az orvosi rendelő épülete minden igényt kielégít, azonban itt is szükséges a felújítás, korszerűsítés. 

 

 Településfejlesztés 
Terveink között szerepel járdák építése/felújítása, valamint a zöld felületek felfrissítése, alakítása. 

 

 Villamosenergia-ellátás, gázszolgáltatás 
A dráguló energiahordozó árak azonban fontossá teszik az alternatív energiák bevezetését. 

 

 Közszolgáltatások (szemétszállítás és - ártalmatlanítás, víz és csatorna) 
A lakosság részére komposztáló ládák, illetve szelektív hulladékgyűjtő edényzet kihelyezését is 

szorgalmazzuk, amelyek segítségével tovább csökkenthető a kommunális hulladék mennyisége. A község 

minden utcájában van vezetékes vízellátás és szennyvízellátás is. Törekedni kell az ellátás teljes körűvé 

tételére, hogy a lakosság egésze csatlakozzon rá a szennyvízvezeték hálózatra, ezzel is csökkentve a talaj 

szennyezését. 

 

 Adópolitika 
Jelenleg az önkormányzat iparűzési, gépjármű, építmény, telekadót vezetett be. Az elkövetkező években - 

ismerve a település lakosságának teherbíró képességét – nem kívánunk változtatni ezeken. 
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 Kultúra, művészetek, közgyűjtemények 
Az elkövetkezendő években is működtetni kell a művelődési házat, könyvtárat, e-pontot. E területen 

fontosnak tartjuk a fejlődést, a kor igényeinek való megfelelést, így elengedhetetlen, hogy ezen a területen 

dolgozók folyamatosan fejlődjenek, és fejlesszék a rendezvényeket is. 

 

 Sport 
Fontosnak tartjuk a labdarúgás mellett a több sport támogatását is. 

 

 Civil kapcsolatok, egyházak, nemzetiségek 
Az önkormányzat a következő években is törekedni fog arra, hogy ezen szervezetek működését segítse. 

 

 Közbiztonság 
Kötelező feladata az önkormányzatnak, hogy biztosítsa a településen élők alapvető jogait. Jó kapcsolatot 

ápolunk a marcali rendőrséggel, polgárőr egyesület is működik. Anyagi és természetbeni támogatást is 

kívánunk nyújtani mindkét rendfenntartó szervezetnek. 

 

 Turizmus, idegenforgalom 
Településünk egyik legfontosabb lehetősége az elkövetkező években a turizmus, még hozzá a 

mezőgazdasággal, borászattal összekapcsolva. A szállást adó helyek számát jó lenne növelni, hisz a Balaton 

közelsége, a kerékpáros turizmus, a látványborászat mind gyarapítanák az itt eltöltött vendégéjszakák 

számát. 

 

 Önkormányzat, igazgatás, költségvetés 
A saját bevétel számát meg kell próbálunk úgy növelni, hogy a bérleményeinket minél jobban kihasználjuk 

Törekszünk arra, hogy a helyi adók beszedésre kerüljenek és takarékossággal biztosítsuk a kötelező feladatok 

ellátását. 

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
A polgármester, alpolgármester, jegyző általános feladatai részeként foglalkozik a településfejlesztés ügyeivel. A 

településfejlesztéssel kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a bizottsági és a képviselőtestületi munka 

keretében végzik. 

 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
Az önkormányzatnak a gazdaság fejlesztésére, ösztönzésére vonatkozóan közvetett eszközei állnak 

rendelkezésre: 

 az infrastruktúra fejlesztése,  

 a helyi adórendszer,  

 a befektetések elvi lehetőségének biztosítása. 
 

Az önkormányzat fenti lehetőségekből kifejezetten nem alkalmazza egyiket sem. 

 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
Egyre kisebb számban található a településen olyan munkanélküli, aki alkalmas közfoglalkoztatásra. Probléma, 

hogy a munkanélküliek nagy része nem is hajlandó a foglalkoztatásban részt venni. 

 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok jelentős része bérleményként üzemel. 

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek: 

‐ Magyari u. 28. (6 lakásos fecskeház), 
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‐ Sugár u 4. (4 lakásos fecske ház), 

‐ Magyari u. 5. (Orvosi rendelő, fogászat, védőnő, 3 db. lakás), 

‐ Hunyadi u. 21., 

‐ Hunyadi u. 10. (Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ), 

‐ Ady u. 2., 

‐ Ady u. 4. (Gyógyszertár), 

‐ Arany J. u. 2., 

‐ Ifjúság u. 27. (Óvoda), 

‐ Magyari u. 30. (Iskola), 

‐ Ady u. 35. 

 

1.10.6. Intézményfenntartás 
Az intézményfenntartás jórészt az állami támogatásokból (normatíva) történik, kipótolva a saját bevételekből. A 

fejlesztéseket pályázati forrásokból valósítják meg.  

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 
Az Önkormányzat törekszik azoknak a technológiáknak a használatára, melyekkel energiát takaríthat meg, de sok 

esetben ez pályázati forrás nélkül nem megoldható. Minden benyújtott önkormányzati pályázat jelentős része 

energia megtakarítást elősegítő technológiákra lenne hasznosítva. 

 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, illetve hiányzó elemek 
A településüzemeltetés célja: 

A településen élő lakosság, valamint az ott működő intézmények, gazdálkodó szervezetek egyéni és közösségi 

közszolgáltatási szükségleteinek, igényeinek elvárható szintű folyamatos és zavartalan kielégítése, a települési 

komfort érzet elősegítése, erősítése, az élhető település feltételeinek megteremtése, a fenntarthatóság 

biztosítása. 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 2. pontja szerint 

településüzemeltetés: a köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-

ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb 

közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. 

 

A településen az alapvető közszolgáltatások elérhetőek. 

 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
1.12.1. Természeti adottságok 
/ A Somogy megyei kézikönyv adatai alapján/ 

Földrajzi, geológiai és domborzati viszonyok 

Kéthely Somogy megyei település, a Somogyi-dombság területén, az észak-déli irányban húzódó Marcali hát és a 
Nagy-berek között fekszik, a Belső-Somogy kistájegység középső részén, a Balaton déli partjától mintegy 7 km-re. 
Szomszédos települései Balatonkeresztúr, Fonyód, Somogyszentpál, Marcali, Somogysámson, Hollád és 
Balatonújlak. A falut átszeli a 68-as főút, melyen jelentős az átmenő teherforgalom Barcs határátkelő irányába. A 
Balatonszentgyörgy-Somogyszob vasútvonal a külterületen fut, a vasútállomás is itt található, a helyi 
személyforgalom minimális. 

Somogy domborzati viszonyaiban a kevéssé tagolt magyarországi tájak közé sorolható. A Belső-Somogy átlagos 
tengerszint feletti magassága 173 m. A domborzati viszonyok a közlekedést, betelepedést és a gazdálkodást nem 
nehezítik. 
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A megye mélyszerkezeti alapjai, és domborzati jellege szervesen összefügg. Földtani alapstruktúráját az határozza 
meg, hogy a prekambriumi metamorf mélyszerkezeti aljzat rendkívüli vastagságban harmad- és negyedidőszaki 
medenceüledékekkel fedett. A medenceüledékek vastagsága a megye délnyugati részén elérik a 2500 m-t, de 
másutt is általánosnak tekinthető az 500 – 2000 m körüli vastagságú fedettség. A medenceüledékek közül a 
változatos rétegsorú pliocén (felső–pannóniai) üledékek a meghatározóak. 200–2000 méter vastagságban a 
felső-pannóniai rétegek képezik a megye dombsági és síksági területeinek közvetlen alkotóelemeit és alapjait. A 
pannóniai üledékek leginkább homok, homokkő, agyag, agyagos homok, homokos agyag és agyagmárga 
formájában fordulnak elő a megye területén. A folyóvízi üledékek egy hordalékkúp-rendszer részeként települtek 
Belső- és Külső-Somogy területén. A folyóvízi homok északi eredetű, s dél felé haladva finomodik. 

Kéthelyt nyugatról a balatoni magasparttól a nagyatádi határig húzódó Marcali-hát határolja, melynek alapja 
pannon üledék, amit löszlepel borít. A Marcali-hátat kelet-nyugat irányú völgyek, un. horhósok szabdalják. A 
horhósok által határolt dombhátakat a területen gazdálkodó emberek megkülönböztető nevekkel látták el, 
melyek esetenként jellegzetességeikre, vagy tulajdonosaikra utaltak (Baglas vagy Baglyas, Kéthelyi-hegy, Sári-
hegy, Kastély-domb, Lóki-domb). A völgyek egy részét a víz alakította, többségüket a szél tarolta le. A vonulat 
kéthelyi részét északon a Séd-patak völgye, délen pedig a Tehéngödör határolja. A dombháton, a Gesztenyésben 
található a Kastély-domb /256 m /, mellette a Vadaskert, amely valaha körbekerített urasági vadnevelő volt. 

Meg kell említeni, hogy Kéthely külterületét keleten érintik a Magyar Geológiai Szolgálat által nyilvántartott 

tõzeg- és lápföld készletek. 

Talajviszonyok 

A különböző talajtípusok kialakulásában a geológiai, domborzati és klimatikus tényezők játszanak döntő szerepet. 

Kéthely környékén lapos, mély területek, valamint sík- és dombvidéki területek váltakoznak egymással. Döntően 

háromféle talajjal találkozunk:                                  a láp-, a barna erdei és a barna mezőgazdasági talajjal.  

A település keleti részét a Nagyberek határolja. Itt a lapos, mély részeket még a XVIII.-XIX. században is víz 

borította, mely mára süppedő mocsárra változott. 

A legelterjedtebb az agyag talajképző kőzeten kialakuló agyagbemosódásos barna erdőtalaj, mely dombsági 

felszíneken jellemző és az ún. kontinentális klímazónák egyik uralkodó talaja, és a mérsékelt övi lombos erdők 

alatt keletkezik. 

A magasabb talajvízállású területeken (völgytalpak, patak-medrek környéke) a réti és láptalajok különböző 

változatai jellemzőek. Ahol a felszíni víz szerepe kisebb jelentőségű, ott a réti talajok uralkodnak. Ahol viszont a 

gyakori vízborításhoz magas talajvíz is párosul (pl. a Nagy-berek), ott a lápos talajok uralkodnak. Ezeknek a 

talajoknak a termőrétege általában a magasabb humusztartalom miatt vastagabb, mint az erdőtalajoké. 

Éghajlati viszonyok 

Somogy az ország egyik legdélibb fekvésű megyéje, emellett a Balaton térségében a főnszél hatása a nyári 
időszakban megnöveli a napsütötte órák számát. A napsütéses órák száma Kéthely környékén 1900–2000 óra 
körül alakul évente, ami országos szinten magasnak mondható. A fagymentes napok száma a megye területének 
nagy részén legalább 200 körül van évente, s ez a mezőgazdasági termelés szempontjából rendkívül fontos. A 
megye területének döntő részén a nyári napok száma 65–80, a hőségnapoké 10–20 között mozog. A balatoni 
idegenforgalom szempontjából meghatározó három nyári hónap időjárása és éghajlata kedvező. Az évi 
középhőmérséklet a megye területének döntő részén +10 és +11 oC között változik. A csapadék évi átlagos 
mennyisége a megye egészének átlagában mintegy 700 mm-ben határozható meg, Kéthely környékén valamivel 
kevesebb, 650 mm körüli. A tenyészidőszak (IV. 1.–IX. 30.) csapadékmennyisége és időbeni eloszlása a 
mezőgazdasági termelés szempontjából kedvező. A szélirányok évi gyakorisága a megye területein eltérő módon 
alakul. A megye délnyugati részén a leggyakoribb szélirány a délnyugat–északkeleti, Siófokon az északnyugat–
délkeleti irányú. 

A megye éghajlata átmeneti jellegű. A délnyugati szegletében erőteljesebben érvényesül az óceáni jellegű hatás, 
a megye észak-keleti és keleti részein a kontinentális jegyek erősödnek meg, délen a mediterrán hatások – 
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különösen egyes években – kerülnek előtérbe. A megye középső részén elhelyezkedő Kéthely településen 
mindhárom éghajlati hatás érvényesülhet. 

A megye éghajlati adottságai az ország egészéhez viszonyítva kedvezőek, mezo- és mikroklímájában sokszínű, az 
aszály valószínűsége az ország középső területeinél kisebb. A mezőgazdasági termelés kockázata ezek alapján az 
éghajlat oldaláról az országos átlagnál kisebb. A Balaton térségének mezoklímája a nyári idegenforgalmi szezon 
szempontjából kedvező. A tó víztömege miatt a relatív páratartalom a megye egészét tekintve itt a legmagasabb, 
általában 70–75 százalék körül ingadozik. 

A fenti adatokból kiderül, hogy Kéthely környezetének klímája szélsőségektől mentes. Az éghajlati adottságok az 
erdőgazdálkodásra, gyepgazdálkodásra és a szántóföldi növények termesztésére kedvezőek. A kedvező fekvésű 
lejtőkön a szőlő is jól megterem. 

Az elsősorban a különböző eredetű légtömegek hatására kialakuló ún. makroklimatikus viszonyokat a kistérségek 

domborzati és hidrológiai viszonyai kissé módosítják, de alapvetően nem változtatják meg. Így jönnek létre a 

helyi klímák. 

Vízrajzi viszonyok 

Somogy megye a Duna vízgyűjtő területéhez tartozik: a megye északi és középső része, így Kéthely település is a 
Zala–Balaton–Sió, déli része pedig a Dráva vízgyűjtőterületén keresztül. A Duna (75 km3) és a Dráva (18–20 km3) 
évi átlagos víztömegéhez képest a megye területéről lefolyó csapadékvíz évi mennyisége (1–1,3 km3) elenyésző 
jelentőségű. 

A közvetlen vízgyűjtő területeket tekintve a megye öt (Balaton, Sió, Koppány, Kapos, Dráva) jelentősebb egységre 

tagolható. A Balaton vízgyűjtő területe a somogyi részeken délről észak felé lejt. 

Természetes növénytakaró 

Somogy megye növényföldrajzi tekintetben teljes egészében a pannóniai flóratartományba (Pannonicum), ezen 

belül a Dél-Dunántúl (Praeillyricum) flóravidékhez tartozik. E flóravidék legjellemzőbb sajátossága, hogy átmeneti 

jellegű a magyar (pannon) és a nyugat-balkáni (illir) flórák között. Somogy megye területe a flóravidéken belül két 

flórajáráshoz, belső-somogyi (Somogyicum) és külső-somogyi (Kaposense) tartozik. Kéthely növényföldrajzi 

jellegét fekvésénél fogva a belső-somogyi flórajárás adja meg.  

 

A Somogyicum flórajárás területén (a megye nagyobb nyugati és déli részén) a domborzati formáknak (löszhátak, 

homokhátak és mocsaras-lápos medencék) megfelelően alakult az eredeti növény-takaró. A belső-somogyi 

flórajárás meghatározó természetes erdőtípusát a zonális jelleggel kialakult tölgyelegyes bükkösök, gyertyános- 

és cseres-tölgyesek alkották. A felszín jellegének megfelelően szubmediterrán aljnövényzeti elemek jelennek 

meg. A völgytalpak, nedves árterek eredeti erdőtakaróját a kőris-tölgy-szil, egyes helyeken pedig az égererdők és 

ligetek jelentették. A flórajárás növényzetének jellegzetes és értékes elemét képezték a mocsári-lápi elemek. 

 

Kéthely külterületén elterjedtebb erdõtársulások a gyertyános-bükkösök (Melitti-fagetum), a gyertyános-

tölgyesek (Querco petraeae-Carpinetum; Querco robori-Carpinetum), és a molyhos tölgyesek (Quercetum 

pubescenti-petraea). A völgymélyedésekben, patakok mentén az éger- és fûzlápok (Carico elongatae-Alnetum; 

Calamagrostis-Salicetum cinereae) is kifejlõdtek. A jellemzõbb lágyszárúak között a fehér pimpó (Potentilla alba), 

a hegyi sás (Carex montana), a vitéz bükköny (Vicia cassubica), valamint a típusképzõ felemáslevelû csenkesz 

(Festuca heteophylla), az egyvirágú gyöngyperje (Melica uniflora), a berki perje (Poa nemoralis) említhetõ. 

 

A településen a régmúltban sűrű, hatalmas erdőségek voltak, melyekben az uralkodó cser, tölgy és gyertyán 

mellett fellelhető volt a bükk, a hárs és a juhar is. A XVIII. században a szántóföldi művelés szándékával az erdők 

területét jelentősen csökkentették. Az eredeti természetes növénytakarót a mező- és erdőgazdálkodás 



[MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT] 2019. 

 

 83 

 

megváltoztatta. Az egykori erdők nagy részét letermelték, és az újratelepített részeken jelentősen módosult a 

fafaj összetétel. 

 

Az árterek természetes és antropogén hatásra kialakult növényközösségei: puhafa (fűz-nyár) ligeterdők, 

égerligetek, keményfa (tölgy-kőris-szil) ligeterdők, kaszálórétek, mocsári magaskórósok, láprétek, nádasok. 

Időszakosan vízborított területeken gyakoriak a magassás-rétek. Holtágakban, füzesek, égeresek alatt, jó 

vízgazdálkodású területeken gyakran nádas és széleslevelű gyékényes alakul ki. 

Állatvilág 

Somogy megye nagyobb része, Kéthely település területe is állatföldrajzi szempontból az Illiricum faunakörzethez 

tartozik, A természetes állatvilág összetételét tekintve közép-európai jellegű, de találunk benne észak-, kelet- és 

dél-európai elemeket is. A megye faunájának nagyobb része az alapfaunához tartozik, az ún. színezőfauna-

elemek arányát 20-40 %-ra teszik. A megye ragadozó faunája lecsökkent, ma leginkább a szórványosan előforduló 

vad-macska, a nyest és a nyuszt jelenti, valamint a róka és a vidra, a csendes vizek ragadozója. A menyét és a 

görény ritka, kiszorított ragadozókká váltak, az aranysakál azonban újra megjelent és szaporodik a vidéken. A 

róka a megye legnagyobb testű, a vidra a csendes vizek ragadozója. A megye erdei faunája sokszínű. Az őz, a 

gímszarvas, a borz és a vaddisznó az eredeti fauna részét képezte, a dámszarvas és a muflon betelepített vadunk. 

A megye állatvilágának változatosságához nagyban járul hozzá a Balaton közel 50 halfaja és 300 madárfaja. A 

terület legértékesebb madara a nemes kócsag. A gém, a vöcsök a nádasok leggyakoribb madara. 

 

1.12.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet 
1.12.1.2. Tájtörténet vizsgálata 

A mai Kéthely település környékén a régészeti kutatások már az új kőkorszak (neolitikum) idejéből, mintegy 6000 

év távlatából emberi élet nyomaira bukkantak. A leletek alapján feltételezhető, hogy a Baglyas-hegy ettől a kortól 

kezdve a rézkoron és a bronzkoron átnyúlóan folyamatosan emberek által lakott volt. A bronzkor utolsó 

harmadára a víz hátrébb húzódásával az emberek a hegy lábán lejjebb merészkedve keleti irányba, azaz a 

település mai belterülete felé terjeszkedhettek.  

 

A Nagyberek sok ezer évvel ezelõtt a Balaton medencerésze volt, annak egész területét víz takarta. A tó a Marcali 

–hát és Fonyódtól délre húzódó un. Gamási-hát között messze délre benyúló öblöt alkotott. A Balaton szintje a 

mainál jóval (mintegy hat méterrel) magasabb volt, ami azt eredményezte, hogy nemcsak a ma Nagyberek néven 

ismert területrészt, hanem annak környezetét is víz borította. A víz magassága a földtörténeti korok 

éghajlatváltozásainak megfelelõen ingadozott. Az üledékek tanúsága szerint a legnagyobb vízállás idején víz 

borította a Balatonkeresztúrtól Marcaliba vezetõ országút és a somogyszobi vasút közötti területeket is, egészen 

a kéthelyi vasútállomás környékéig, sõt, kifli alakú öblöt alkotva, behúzódott a napjainkban Tehéngödörnek 

nevezett, Sárihegyet a Lóki dombháttól elválasztó völgybe is. 

 

A községnév első írásos megjelenésének dátumát a közelmúlt kutatásai 1274-re teszik. Kéthely történelme a 

XVII.sz. közepéig folyamatosan nyomon követhető, ekkorra azonban a török uralom alatt a táj jelentősen 

átalakult, a település teljesen elpusztult. A török kivonulása után Kéthely település újra lakottá vált, 1714-ben 

felépült plébánia temploma is. 

 

A település fejlődésétől a környező táj fejlődése elválaszthatatlan, amit 1763-tól, az Első Katonai felméréstől 

kezdődően a fellelhető régi térképeken nyomon követhetünk, és a mai műholdfelvételekkel ill. térképlapokkal 

összehasonlítva következtethetünk a kéthelyi táj történetére. (forrás: www.mapire.eu, Google Earth)) 

http://www.mapire.eu/
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Első Katonai felmérés (1763-1787) 

 

Az Első Katonai felmérésen Kéthely lakóházai a mai 68 sz. főút mentén sorakoznak, melyből egyetlen utca 

nyúlik ki keleti irányba. A lakott területet északról közvetlenül mocsaras vidék határolja, mely a kertek aljáig 

ér. Ezen kívül lakóházak csak Lok és Sári puszta területén láthatóak. A térkép nagy területen jelöl 

szőlőművelést a Baglyas-hegy keleti oldalán, míg a nyugati domboldalt erdők borítják.  
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II. Katonai felmérés (1806-1869) 

 

A Második Katonai felmérésen látható a település fejlődése, újabb házak jelennek meg a főúttól nyugati 

irányban, a Baglyas felé, valamint egy újabb, keleti irányú utca négyzet alakú településképet alakít ki, melynek 

közepén erdő található. A falu temetője már mai helyén látható. A mai Hunyadi kastély Sári kastély néven 

szerepel, még más alaprajzzal. Elmondható, hogy a mai településszerkezet az 1800-as évek elejére már 

kialakult. A Baglyason sok épület látható elszórtan, nem utcák mentén rendeződve, ami a szőlő-, kertművelés 

gazdasági épületeiként a kertgazdálkodás fellendülését mutatja. Az utak és vízfolyások mentén, valamint a 

szántóföldi táblák határán fasorok láthatóak, melyek olyan hangsúlyos táji elemek voltak, melyeket térképi 

feltüntetésre érdemesnek tartottak. 
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III. Katonai felmérés (1869-1887) 

 

 

Magyar Királyság térképe (1869-1887) 
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Magyar Királyság térképe (1869-1887) a település központjában található kastélyparkkal 

 

A Harmadik Katonai felmérésen a legfeltűnőbb változás, hogy a mocsarak területe kisebb, köztük különböző 

elnevezésű szigetek találhatóak, rajtuk fatelepítéssel. A falu közepén nem erdő, hanem egy kastély és annak 

utakkal feltárt parkja látható. A Baglyas hegy nyugati oldalában vadászkastély és erdészeti utakkal feltárt 

vadaskert van ábrázolva.  

Az ugyanezen időszakban készült Magyar Királyság térképe a tájképi ábrázolásra nagyobb hangsúlyt fektet, 

Ezen a település központjában álló kastélyt gyönyörű barokk kert, az épülettől távolabb kanyargós utakkal 

feltárt angol kert látható. Hasonlóan részletes ábrázolást láthatunk a Sáry kastély parkjáról és a hozzá tartozó 

gyümölcs ültetvényről is. 

 

 

Kataszteri térképek (XIX. Sz.) 
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Kataszteri térképek (XIX. Sz.) a Saáry kastélyról 

 

A XIX. Században készült kataszteri térkép érdekessége a Sáry kastély kertjének szinte művészi színvonalú 

ábrázolása, valamint a fasorok jelentősége. 

 

 

Magyarország katonai felmérése (1941) 

 

Az 1941-ben készült katonai felmérésen jelentős táji átalakulásokat figyelhetünk meg. A település jelentősen 

bővült északi irányban, amit a mocsarak lecsapolása tett lehetővé. Megépült a mai övcsatorna, és a Boronkai-

patak is nagyrészt csatornázásra került. A mocsarak lecsapolásával párhuzamosan nőtt a szántóterületek 

nagysága. A Hunyadi kastély mai alaprajzával látható, a település központjában azonban már nem látható az 

egykori kastély és a hozzá tartozó park, csak egy úttal kettéosztott zöldfelület. 
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Az egykori térképeket a mai állapotokkal összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy Kéthely táji környezetének 

fejlődése harmonikusan, drasztikus változásoktól, illetve beavatkozásoktól mentesen, a falu lassú 

növekedésével párhuzamosan, természetes úton ment végbe. A legnagyobb beavatkozást a mocsarak 

lecsapolása jelentette. A patakmedrek rendezése miatt a parti növényvilág átalakult, a vízfolyások mentén ma 

rétek és legelők találhatóak. Nagyobb erdőirtás, vagy nagyobb erdőtelepítés nem történt az évszázadok során 

a területen.  

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Kéthely település-táji és természeti-táji környezete évszázadokon át 

megőrizte értékeit. Kéthelyre ma is jellemző a falusias jellegű, alacsony százalékú beépítettség, ami a 

befogadó természeti környezettel harmonizáló tájhasználatot tesz lehetővé. A légi felvételeken jól látszik, 

milyen szervesen simul bele táji környezetébe szinte a település egésze, mely annyira jellemző a somogyi 

ember és a természet történelmi együttélésére. 

 

 

Műholdas fotó Kéthely településről 

1.12.1.3. Tájhasználat értékelése 
Somogy domborzati viszonyaiban a kevéssé tagolt magyarországi tájak közé sorolható. A Belső-Somogy átlagos 
tengerszint feletti magassága 173 m. A domborzati viszonyok Kéthely esetében a közlekedést, betelepedést és a 
gazdálkodást történelmi korokon keresztül lehetővé tették. 

A fent ismertetett éghajlati adatokból kiderül, hogy Kéthely környezetének klímája szélsőségektől mentes. Az 
éghajlati adottságok az erdőgazdálkodásra, gyepgazdálkodásra és a szántóföldi növények termesztésére 
kedvezőek. A kedvező fekvésű lejtőkön a szőlő is jól megterem. 

Kéthelyen napjainkban a belterület nagysága 255 ha, a külterületé 5076 ha. A külterület tájhasználati módját a 

termőhelyi viszonyokon (domborzat, éghajlat, talajminőség, kitettség stb.) kívül a területen található természeti 

kincsek és azok kitermelési módja határozzák meg. Ezek a természetföldrajzi tényezők a település egész 

történelme során meghatározták, és meghatározzák tájszerkezetét, településképét. Kéthely község külterületén 

a mezőgazdasági és erdőművelés mellett a szőlőtermesztés is jelentős, az ipari tevékenység szerepe nem 

számottevő.  

 

Művelési ágak eloszlása Kéthely településen: 
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Erdõ  1544 ha 

gyep (legelõ)  607 ha 

gyep (rét)  109 ha 

gyümölcsös  20 ha 

halastó  110 ha 

kert  19 ha 

kivett  594 ha 

nádas  31 ha 

szántó  1868 ha 

szõlõ  174 ha 

 

Erdőterület: 

Kéthely közigazgatási területén az erdőket az Állami Erdészeti Szolgálat Kaposvári Igazgatósága tartja nyilván. Az 

erdőterületek döntő része, közel 80%-a gazdasági rendeltetésű erdő. Az erdõgazdasági területeket vegyeskorú, 

zömmel keménylombos, néhol lágylombos erdõk fedik. A közutak, dûlõutak, vízfolyások menti fasorok olyan 

hagyományos tájszerkezeti elemek, melyek a Tájtörténeti fejezetben ismertetett több száz éves térképeken is 

feltüntetésre kerültek, így tájképvédelmi szempontból történelmileg is meghatározóak.  

Napjainkra a fás, erdős területeken, de a belterületen is nagy számban megjelent a bálványfa (Ailanthus 

altissima), mely veszélyes invazív faj, agresszív terjeszkedésével képes más honos, értékes fafajokat kiszorítani 

termőhelyükről, ezért visszaszorításukra törekedni kell. 

Mezőgazdasági terület: 

A mezõgazdasági területek közül a fenti adatok alapján döntő részarányú a szántóföldi művelésű, ezt követik a 

gyepgazdálkodással (rét, legelő) érintett területek. A szõlõtermesztés is kiterjedt területen folyik, elsősorban a 

belterületet nyugatról határoló dombokon.  

A térségben a mezõgazdálkodás évszázados hagyományokkal bír, a vidék jellemzõ szántóföldi növénye többek 

között a kukorica és a cukorrépa.  

Kertes mezőgazdasági terület / szőlőterület: 

A településen jelentõs szõlõterületek találhatók a Baglyason, és a Sári-hegyen, jelenleg a Kéthelyi-hegyen csak 

szórványosan találhatunk szõlõterületet. A Kéthelyi-hegy I. osztályú, a Baglyas felerészben I. osztályú, 

negyedrészben II. osztályú szõlõkataszteri terület. A Sári-hegyi kertek nem sorolódnak a szõlõkataszteri területek 

közé. Az I. és II. osztályú szõlõkataszteri területek a Balatonboglári borvidékhez tartoznak. A legnagyobb területet 

az Öregbaglas Szõlõbirtok Rt. mûveli, nagyüzemi módszerrel. A borászathoz tartozik az 1776-ban épített Hunyadi-

pince.  

Vízgazdálkodási terület: 

A tájkarakter a vizek által befolyásolt. A tájban a vízfelületek, vízfolyások megjelenése mindig számottevő 

pozitívumot biztosít. Ez Kéthely esetében is így van. A Vízgazdálkodási területhez a folyó- és állóvizek medre és 

parti sávja tartozik. 

 

1.12.2. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
1.12.2.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek; Nemzeti és nemzetközi 

természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék; Ökológiai hálózat 
Vizsgálatunk során a Kéthely település közigazgatási területét érintő hatályos, felsőbbrendű jogszabályok 

vonatkozásait az alábbiak szerint figyelembe vesszük:  

- Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény /OTrT/: 
Az ökológiai hálózatra vonatkozó előírások összesen 8 területen érintik a település külterületét, döntően a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességével, egyedül a 89544 azonosítójú terület tartozik a Duna-

Dráva Nemzeti Park Igazgatósághoz. Az ökológiai hálózat a természeti, természetközeli területek, valamint védett 

természeti területek és védőövezetük ökológiai folyosókkal biztosított biológiai kapcsolatainak egységes 

elnevezését jelenti. Ezek a területek védett állat és növényfajok élőhelyei, ökológiai szerepük van. Összefüggő 

ökológiai hálózattal érintett területek Kéthelyen a Marcali-víztározó, a Boronkai-patak és a Nyugati-övcsatorna 
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környéke a Nagy-berekkel, valamint a belterületet keletről határoló gyepterületek és a tőlük dél-nyugati irányba 

vezető ökológiai folyosó a Tehéngödör nevű völgyön keresztül a Belső-somogyi erdőterületekig. Az ökológiai 

hálózattal érintett területek: 

 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési 
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. Törvény által érintett területeket az 1.3. fejezet mutatja be. 

 

A természeti környezet védelme Kéthely közigazgatási területén helyenként többszörösen is biztosított, egy-egy 

terület esetenként többféle védettséget is élvez. A községet nemzeti parki terület, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület nem érinti. (A Nagybereki Fehér-víz tájvédelmi terület és a Boronka-melléki tájvédelmi 

körzet már nem érinti a települést.) 

 

„Ex lege” védelem alatt álló területek, táji értékek: Az 1996. évi LIII. Természeti területek védelméről szóló 

törvény, melynek 15.§ (1) pontja alapján természeti területnek minősül az erdő, gyep, nádas művelési ágú 

termőföld, így a természetes, ill. természetközeli élőhelyek védelme a helyi, vagy országos védettség kimondása 

nélkül is biztosított. A hivatkozott törvény erejénél fogva továbbá védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, 

barlang, szikes tó, kunhalom, földvár. E törvény értelmében „ex lege” védelem alatt áll 3 földvár is Kéthely 

területén: a Fancsi vár, a Paraplé-domb és a  Baglyas-hegyi földvár.  

 

NATURA 2000 területek: európai természetvédelmi területek hálózata, amelyet a tagországok közösen jelölnek 
ki két uniós jogszabály – a madárvédelmi (79/409/EEC) és az élőhely-védelmi ( 92/43/EEC) irányelvek alapján. 
Kialakításának célja, hogy az európai közösség számára jelentős élőhely típusok hosszútávon fennmaradjanak egy 
összefüggő ökológiai hálózat részeként. Az ezekre a területekre vonatkozó jogszabály a 275/2004 (X.8) Kormány 
rendelet, melyhez a helyrajzi számok alapján történő kijelölés 2005 júniusában jelent meg. A NATURA 2000 
területek közül Kéthelyt települést 5 terület érinti: 

1. Balatoni berkek (Különleges madárvédelmi terület és egyben különleges természetmegőrzési terület) 
2. Balatonkeresztúri rétek (Különleges természetmegőrzési terület) 
3. Belső-Somogy (Különleges madárvédelmi terület és egyben különleges természetmegőrzési terület) 
4. Boronka-melléke (Különleges természetmegőrzési terület) 
5. Holládi-erdő (Különleges természetmegőrzési terület) 
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Helyi jelentőségű természetvédelmi terület: A Sári-pusztán álló volt Hunyadi kastély épülete műemléki, a kastély 

kertje helyi védettséget élvez. 

Egyedi tájértékek: Egyedi tájérték lehet egy település közigazgatási területén található idős fa, különleges fasor, 

út menti feszületek, vallási témájú szobrok, világháborús emlékművek, stb., melyek művészi értéküktől 

függetlenül tükrözik az itt élő emberek értékrendjét, hagyományait. E területeket, illetve természeti értékeket a 

település képviselőtestülete helyi rendelettel nyilváníthatja védetté, biztosítva állagmegőrzésüket, környezetük 

rendezettségét. Kéthelyen számos kül- és belterületen található kereszt, feszület, Mária-szobor, szoborfülke 

található, melyek helyi védelem alá esnek. Ezeket a 2004-ben a Virányi Építész Stúdió Kft. által készített Helyi 

örökségvédelmi hatástanulmány részletesen bemutatja, jelen Tájvizsgálati munkarész nem tér ki ezek tételes 

felsorolására.  Kiemeljük azonban, hogy míg a temető keresztjei, sírkövei helyi jelentőségű védendő művi 

értékként vannak feltüntetve, a védelem nem terjed ki a növényállományra. A temető zöldfelülete és 

faállománya nagy jelentőségű a településen, ezek közül is kiemelkedő a kerítés mentén álló 3 db idős kislevelű 

hárs (Tilia cordata) és a bejárattól vezető idős, kettős vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor, melyeket 

javasolunk helyi védelem alá helyezni. 

 

1.12.3. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
A megszakítatlan, nagyméretű összefüggő szántóterületek tájképi szempontból kedvezőtlen 

hatásúak, ezért célszerű lenne a táblák határai mentén fasorok, mezővédő erdősávok 

kialakítása, ami a tájesztétikai pozitívum mellett számos előnyt biztosítana a területen. 

A rétek, legelők ökológiai, természetvédelmi szempontból jelentősek. Igen fontos ezeken a 

területeken a kaszálás, ideális esetben a legeltetés fenntartása, mert az értékes ökoszisztéma 

csak így őrizhető meg. Sajnos az állatállomány csökken a faluban, ami a gyepterületek 

fennmaradását is veszélyeztetheti.  

A tájban megjelenő műszaki létesítmények tájhasználati, tájbaillesztési módszereiről a 

mellékelt fotók alapján hozunk pozitív és negatív példákat. A negatív példák, konfliktusok az 

emberi tevékenységnek olyan következményei, melyek a műszaki megoldások és a használati 

funkciók optimális megkeresésével - ami természetesen többlet ráfordítást igényel – 

orvosolhatóak lehetnek az erre irányuló szándék esetén. 

 

 
Az 5000 Ft eszmei értékű, védett fehér tündérrózsával (Nymphea alba) gazdagon benőtt Boronkai-patak fölött 

illúzióromboló módon vezetett közművek. 
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Ha nem természetvédelmi területen, vagy védett növények felett vezetnek a rozsdával borított közművek, akkor is 

bántóan zavaró a táji megjelenésük. 

 

 

A megfelelő funkció megtalálása és az ennek megfelelő használat hiányában a műemléki védelem alatt álló 

Hunyadi kastély és a helyi védelmet élvező park mára már az enyészeté. A kastélyépület omladozik, a valamikori 

értékes növényzet a fenntartás hiányában olyan mértékben elpusztult, hogy megmentésére nem sok remény 

látszik. 

       
Az baloldali képen a tájban zavaróan, a jobboldali képen szinte észrevétlenül megjelenő műszaki létesítmény. 
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Pozitív példa: A Sári-pusztai ipari-gazdasági terület gazdasági épületeinek példaértékű fásítása, tájbailleszkedő 

környezetrendezése. 

 

 

Hangulatos horhós a Baglyason – sajnos nem vezet sehová, a karbantartás hiányában az út eltűnik a „vadonban”. 

 

1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata 
1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei, a zöldfelületi ellátottság értékelése 
1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 
A települések zöldfelületi rendszere mozaikszerűen elhelyezkedő közparkokból, zöldfelületi intézményekből 

(sportpálya, temető, strand, kemping stb.), a telkek növényzettel fedett részéből és az azok között vizuális és 

ökológiai összeköttetést biztosító fasorokból és vízfolyások galérianövényzetéből áll. Kéthelyen a település 

falusias jellegéből, méretéből, lakosainak számából adódóan a felsorolt elemek csak részben vannak jelen. 

Korlátlan használatú zöldfelületek: 

- Közparkok, közkertek: 
Kéthelyen a közparkokkal való ellátottság mennyiségét, arányát, a településszerkezetben való elhelyezkedését, 

szerepét tekintve hiányos. Jelenleg egyetlen kisméretű közparkot találunk a Hegyalja utcában, mely a játszó- és 

pihenő funkcióknak helyet ad, de méreténél és elhelyezkedésénél fogva nem tölt be olyan közösségi szerepet, 

ami egy kistelepülés életében elvárható lenne. 
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A településképet meghatározó településközponti műemlékegyüttes, kis zöldfelülettel. 

 

 
A Hegyalja utca sajátos hangulatát megteremtő szép, rendezett, vizesárokkal körülvett zöld sziget 

játszóeszközökkel, pihenő padokkal – a kéthelyi közpark. 

- Utcai zöldsávok, fasorok: 
A településre jellemzőek a szép, egységes fasorok, melyek rendezett utcaképet és kellő árnyékolást, zaj-, rezgés,- 

és por elleni védelmet nyújtanak. Az utcák zöldsávjai általában elég szélesek ahhoz, hogy a légvezetékek és a nyílt 

csapadékvíz-csatornák mellett fasorok is helyet kapjanak. A szépen karbantartott, gyepes csapadékvíz-csatornák 

növelik az utcák zöldfelületi aktivitását. 

 

 
A nagyforgalmú 68. sz főút szépen kaszált nyílt csapadékelvezető árokkal, és kétoldali fasorral. 

 

 
Légvezeték és gyepes „zöld” csapadék csatorna mellett kétoldali vérszilva /Prunus cerasifera ’Nigra’) fasor 
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Korlátozott használatú zöldfelületek: 

- Sportpálya: 
A településközpontban, ahol egykor kastélykert díszlett, annak töredéknyi területén található a település 

legnagyobb méretű összefüggő zöldfelülete, a gyepes labdarúgó pálya. 

- Temető: 
A temető a település középső részén fekszik, a lakóterület „körbenőtte” a régi térképek tanúsága szerint 

évszázadok óta használt temetkezési helyet. A temető keresztjei, sírkövei helyi jelentőségű védendő művi 

értékként vannak feltüntetve, a védelem azonban –méltánytalanul - nem terjed ki a növényállományra.  

 

 
A temető az értékes faállománnyal 

  

Egyéb korlátozott használatú zöldfelületek: 

- Magánkertek:  
A község legnagyobb része falusias lakóterület, ahol a telkek utcafronti része általában díszkertként funkcionál, 

jellemzően oszlopos fenyőfélékkel eltakarva a belátást. Az épületek mögötti területet gyümölcsösként, 

konyhakertként hasznosítják, a baromfi- és kisállattartás egyre csökken.  

A kertvárosias lakóterületen a telkek zöldfelületein általában igényesen kialakított pihenő- és játszókerteket 

találunk. 

 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
A községet bejárva, vagy azon csak éppen átutazva szembetűnő Kéthely karakteres, történelmi múltú 

településközpontja. A falu plébánia temploma és műemléki védettséget élvező környezetének megjelenése nem 

csak a lakóterület uralja, hanem az azt körülvevő külterületről is minden irányból rálátás nyílik. Hasonlóan 

színvonalas, hangulatos a falu egyetlen kis közparkja is, ami azonban már közel sem tölt be olyan jelentős 

szerepet a település szerkezetében. 
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A tájhasználat és a zöldfelületi rendszer konfliktusait és a lehetséges megoldást SWOT analízissel szemléltetjük. A 

SWOT elemzés célja az erősségek és a gyenge pontok felmérése, valamint az erre támaszkodó lehetőségek és a 

számításba vehető veszélyek megfogalmazása. 

Erősségek: 

- Jó közúti megközelíthetőség 
- A Balaton és a Kis-Balaton közelsége, Kéthely mindkettő turisztikai vonzásterületébe beleesik  
- A Nagybereki Fehér-víz tájvédelmi terület és a Boronka-melléki tájvédelmi körzet határos a településsel 
- Szép táji környezet, potenciális turizmusfejlesztés 
- Élő vízfolyás, természeti területek a település külterületén 
- Nincs ipari környezetkárosítás, nincsenek friss tájsebek 
- Jó erdő- és vadgazdálkodási lehetőségek mellett kedvező mezőgazdasági adottságok 
- Műemlék és védelemre érdemes táji- és természeti értékek a településen 

Gyengeségek: 

- A turisztikai kínálatot megteremtő marketing tevékenység nem számottevő 
- Nincs könnyen átlátható zöldfelületi rendszer 
- Közösségi életet szervező, többfunkciós közparkok, rekreációs területek hiánya 
- Turisztikai kínálatot bővítő zöldfelületi „attrakció” hiánya 
- Nagy az átmenő közúti forgalom, ami egyben számottevő zajforrás is 
- Az állatállomány csökkenése miatt csökken a rétek és legelők kihasználtsága és ennek következtében a 

természetvédelem érdekeit szem előtt tartó környezetgazdálkodás veszélybe kerül 
Lehetőségek: 

- A falusias lakóterületek karakterének megőrzése, a természetközeli táji értékek megtartása és 
kiegészítése, valamint ehhez kapcsolódó turisztikai útvonalak kialakítása 

- A zöldfelületi rendszer tudatos fejlesztésével rendezett településkép alakítható ki  
- Kerékpár és lovas útvonalakkal feltárható a térség  
- Tanösvény, erdei iskola létrehozása Baglyas hegyen, illetve a Nagy-berek széli vizenyős területen 
- A Hunyadi-kastély megfelelő funkciójának megtalálása és a benne rejlő turisztikai lehetőség kiaknázása 

Veszélyek: 

- A külföldiek ingatlanvásárlása megváltoztathatja a terület tájhasználatát (pl. tájidegen monokultúrák 
telepítése, kilátóhelyek beépítése) 

- Az új vállalkozások gazdasági krízishelyzetben elhagyhatják a települést, maguk mögött hagyva a 
környezetvédelmi és tájesztétikai rekultiváció problémáit  

- A lakosság érdektelenné válik a táj- és környezetvédelem problémáival szemben 

 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 
Kéthely a Balaton dél-nyugati végét megközelítő balatonkeresztúri, illetve balatonberényi magas parttól 

Nagyatád térségéig húzódó Marcali-hát keleti szélén fekszik. A földrajztudomány a Dunántúli-domság nagytáj 

nyugati felében elhelyezkedő belső-somogyi középtájnak nevezi ezt a területet. 

 

Kéthely alapformája az úti- vagy utcásfalu, amely eredetileg általában egyutcás, vagyis egyetlen út két oldalán 

alakultak ki a telkek és rajtuk a házak. A további utcák részben azokból a dűlőutakból jöttek létre, amelyek 

hátulról feltárták, megközelíthetővé tették a kerteket. Az újkori, „mérnöki tervezésű" utcahálózat alakult ki. A 

mai településszerkezetben a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján nem elkülöníthető egymástól az ősi 

falumagnak nevezhető községrész, illetve az újkori településrész: a belterület szerkezetére a szabályosabb, 

vonalvezetésű utcahálózat illetve szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet alakult ki.  

 

A községben akadnak helyi védelemre érdemes épületek és egyéb művi értékek. A községközpont műemléki és 

helyi művi értékekben gazdag együttese meghatározó jelentőségű. A településkép kiemelt elemei a Fő téri 

kiskastély (Tsz-iroda), a varroda épülete, illetve a Hunyadi utcában több, zártsorúan beépített polgárház. A 

szőlőhegyen található régi pincék népi építészeti hagyományokat őriznek. A község településképének fontos 
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elemei az idős fák, facsoportok, fasorok. Ezek közül is kiemelkedik az óvoda területén, a temetőben, az Ady Endre 

utca elején, az Arany utca elején es a Balatoni út északi végén található vadgesztenye fasorok. 

 

A település természeti, táji és domborzati adottságai változatosak -a közigazgatási terület igen nagy részét érinti 

természeti és tájkarakter védelem -legfontosabb közlekedési útja a 68. sz. II. rendű főút, mely jelenleg észak-déli 

irányban szeli keresztül a belterületet. Erről az útról ágazik le Balatonkeresztúr felé a 6707. sz. összekötő út, 

Somogyszentpál-Kisperjés felé a 67108. sz. bekötőút. 

- a településszerkezet és településkarakter sajátos elemei 

- a településközpontban található műemlékegyüttes (a római katolikus templom és környéke)  

- a Sári pusztai volt Hunyadi kastély és kertje (műemlék, illetve helyi jelentőségű természetvédelmi terület)  

- a helyi jelentőségű egyedi természeti és művi értékek  

- a még nagy számban meglévő nádtetős szőlőhegyi présházak -a szőlőhegyről feltáruló kilátás a Balaton felé. 

 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
A beépített és beépítésre szánt területek (építési övezetek) jelentős része falusias lakó területfelhasználási 

kategóriába sorolható. Ugyancsak beépítésre szánt területegységek közé tartozik a kereskedelmi, szolgáltató 

gazdasági terület, a mezőgazdasági üzemi terület és a különleges területek (temető, sportterület, szociális otthon 

terület). 

A beépítésre nem szánt területek (övezetek) a közlekedési terület, zöldterület, a jellemzően külterületi 

mezőgazdasági terület, erdőterület, illetve a vízgazdálkodási terület. 

A lakóterületek a Hunyadi-Béke-Honvéd mentén jöttek létre. Majd később jellemzőem É-i irányba fejlődtek 

tovább. 

Kéthely lakóterületei rendezettek, az elmúlt évekbenla beépítésre alkalmas, közművesített telkek csaknem mind 
elfogytak, beépült pl. a Vár u. déli oldala és a Rákóczi u. vége. 

A községben kialakított új lakóterületek napjainkig nem népesültek be. A területkijeklölés a lakosság 
népességmegtartása érdekében jött létre, másrészt, másrészt a külföldiek részéről felmerülő ingatlan-kereslet 
miatt volt tervezett. 

Új lakóterületeket a község hossztengelyét képező úttól keletre nem volt célszerű kijelölni a magas talajvízszint 
miatt, a nyugati, dombvidéki területek viszont ideális fekvésűek. Ezért a 2005 évi terv jelentős mennyiségű 
tartalék lakóterületet jelölt ki. 
 

Ezek közül az Önkormányzat a tulajdonviszonyokat is mérlegelve, I. illemben az Ifjúság utca mögötti fejlesztést 

preferálja, hosszú távú második ütemben a Temető közi utcanyitást támogatja, míg a Petőfi u. feletti utcanyitást, 

bár településszerkezetileg előnyös, nem tartja reálisnak. Helyette inkább a Hunyadi utca — Ady-Endre utca — 

Petőfi utca — Hegyalja utcai tömbbelsőben, a jelenleg tartalék intézményterületnek nevezett területen tervezett 

minőségi lakóterületet kialakítani.  

 

Kéthelyen az Üzemi területek elszórtan és esetlegesen települtek, többségük lakókörnyezetbe ékelődik, vagy 
lakóterület mellett fekszik. Jelentősebb gazdasági vállalkozásaik: 

- Kéthely – Sáripusztán található a Hubertus Agráripari Bt székhelye, mely egy többezer hektáron 
gazdálkodó agrárcég. A növénytermesztés mellett a Nagyberek területén húsmarhákat tenyészt, a 
sáripusztai telephelyen pedig marhahízlalást végez. 

- Harmath Pincészet: A Dél-Balatoni Borvidék területén gazdálkodunk, Kéthely településen. 
Szőlőtermesztéssel és borászattal foglalkozunk. 

- Kuti Kertészet: A családi kertészet 1988-ban alakult Kéthelyen. Céljuk a virágkedvelő és zöldség palánták 
iránt érdeklődő vásárlók igényeinek kielégítése, minél szélesebb választékkal és kiváló minőséggel. 

- Bajnok Motor Kft.: A Kereskedés a használtmotor kereskedelmi üzletágat megtartva 2005 tavaszától 
hivatalos Yamaha Márkakereskedésként működődik. 
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A TSZ-majort leszámítva egybefüggő üzemi terület nem alakult ki. A rendezési tervelőzmény javaslatot tesz a 

község északi részén, a megszűnt szeméttelep helyén, egyébként is rekultiválandó területen új kereskedelmi-

szolgáltató gazdasági terület kialakítására. 

 

Kéthely a Balaton közelsége, egy fontos nemzetközi idegenforgalmi folyosó mentén való fekvése és szép táji 
környezete miatt is vonzó az idegenforgalom szánfára. Ma már az idegenforgalom az iparhoz hasonló 
jelentőségű, fontos húzó gazdasági ágazat, ezért olyan telepliléseken, ahol az adottságok kedvezőek, a 
településfejlesztés szempontjából kiemelten kezelendő ez az ágazat. 
A községben ma is számos vendéglátó létesítmény működik, elsődlegesen az átmenő forgalom kiszolgálására. 

 

A beépítésre nem szánt területhasználat  

A belterület és közvetlen szegélyének legjelentősebb nem beépített területhasználati módjai a zöldterületek, a 

vízgazdálkodási területek és a közlekedési területek (utak, vasút). 

A település belterületén a közcélú zöldfelületek (zöldterületek) aránya a területi besorolás és a község 

nagyságrendje szerint megfelelő. 

 

A település külterületének csak mintegy egyharmada szántóföld, a szőlőkön kívül jelentős méretű erdők és 

gyepes területek találhatók. A Marcali-hát és az egykori Nagy-berek találkozásánál megtelepült Kéthely a 

Balatonújlaki-vízfolyás (Séd), Kéthelyi-patak, Füzesi-árok és a csatornázott Boronkai-patak, Sári-csatorna révén a 

Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik. Ezek a természetföldrajzi tényezők az őskortól egészen a legutóbbi időkig 

meghatározták a falu településhálózatban elfoglalt helyét és kapcsolatrendszerét.  

 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
A településszerkezetet meghatározó fő elemek: 

Kéthely beépített területének (jellemzően a jelenlegi belterület területe) meghatározó szerkezeti elemei: 

- Kéthely igazgatási területén egyaránt megtalálható a lapos, mélyterület, a sík- és a dombvidék is.  

- A település belterületét ÉD-i irányba átszelő 68. sz. II. rendű főút nyomvonala, 

- A 68. sz. főútról ágazik le Balatonkeresztúr felé a 6707. sz. összekötőút, Somogyszentpál-Kisperjés felé a 
67108. sz. bekötőút. 

- A település belterületén keresztül a Balatonújlaki-vízfolyás (Séd), Kéthelyi-patak, Füzesi-árok és a 
csatornázott Boronkai-patak, Sári-csatorna 

- Nagy kiterjedésű, jellemzően lakóterületi funkciójú központi belterület, 

- Sajátos funkció befogadására alkalmas különleges területek, 

- A külterületek meghatározó területhasználatai: mezőgazdasági és erdőterületek, 

- Vízgazdálkodási területek (helyi vízfolyások), 

- Táji jellegzetességet hordozó természeti-természetvédelmi területek. 
 

Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt a domborzati 

viszonyokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település lakóterülete jellemzően egy típusba 

sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. 

 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 
Földrészlet statisztika fekvésenként 

fekvés 
földrészletek 

száma 

egyéb 

önálló 

épületek 

száma 

egyéb 

önálló 

lakások 

száma 

összes 

terület 

(m2) 

legkisebb 

földrészlet 

terület 

(m2) 

legnagyobb 

földrészlet 

terület 

(m2) 

átlagos 

földrészlet 

terület 

(m2) 

belterület 26727 477 37 57475541 1 162745 2150 

külterület 15886 17 37 809746783 1 23832082 50972 

zártkert 12634 16 23 37030878 3 88658 2931 
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ÖSSZESEN 55247 510 2295 904253202 
 

 

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési 

ág 

földrészletek 

száma 

alrészletek 

száma 

összes 

alrészlet 

terület 

(m2) 

legkisebb 

alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 

alrészlet 

terület (m2) 

átlagos 

alrészlet 

terület 

(m2) 

 

erdő 4774 5553 262304424 3 2938266 47236 
 

fásított 

terület 
19 19 46317 754 6544 2437 

 

gyep 

(legelő) 
1419 1768 60163771 10 671529 34029 

 

gyep (rét) 5928 6446 42801170 3 412778 6639 
 

gyümölcsös 1926 1992 6744238 3 497998 3385 
 

halastó 77 79 10059813 192 4063005 127339 
 

kert 3204 3454 3206189 11 4133 928 
 

kivett 32006 32193 159061095 1 23484754 4940 
 

nádas 151 205 10197704 424 1001519 49744 
 

szántó 12220 15249 342764372 1 1121680 22477 
 

szőlő 3933 4127 6904109 5 206378 1672 
 

 
1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
Kéthely közigazgatási területe építési szempontból beépített, illetőleg beépítésre szánt (már beépített illetve 
további beépítésre kijelölt), valamint beépítésre nem szánt területre osztható. A beépítésre szánt területek 
jellemzően a település belterületi, a beépítésre nem szánt területek pedig jellemzően a település külterületi 
részei. A település tervezett területe az alábbi területfelhasználási egységekre osztható: 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

Lakóterületek: 
Falusias lakóterület 
Kertvárosias lakóterület 

Gazdasági területek: 
Kereskedelmi-szolgáltató területek 
Ipari gazdasági terület 

Különleges területek: 
Temető terület 
Sport terület 
Idegenforgalmi terület 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Közlekedési területek 
Közúti közlekedési terület 

Kötöttpályás közlekedési terület (vasúti) 

Közműterületek vonalas létesítmények 

Zöldterületek: Közpark és közkertek 

Mezőgazdasági területek Kertes és Általános mezőgazdasági területek 

Erdőterületek Védelmi és gazdasági célú erdőterületek 

Vízgazdálkodási területek tavak, csatornák 
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1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 
Kéthely közigazgatási területén középfokú oktatás nincs. A lakosság a középfokú oktatási intézményeket a 

környékbeli városokban, Marcali, Nagykanizsa tudják igénybe venni.  

 

Kéthelyen az alapfokú oktatást egy általános iskola biztosítja.(Kéthelyi Széchenyi István Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola)  

Az általános iskolának a kihasználtságuk átlagosan 2015-ben ~50%-os. Amennyiben a lakónépesség újra 

növekedni kezd majd, az iskolai kapacitás növelését az Önkormányzat nem új iskola építésével, hanem a 

meglévők bővítésével tervezi megvalósítani.  

 

Az óvodai nevelés szintjének feladatait Kéthelyen jelenleg 1 óvoda látja el, amelyeket a község önkormányzata 

tart fenn. Az önkormányzati fenntartású óvoda 2015-ben ~40%-os volt.  

Bölcsődei ellátás jelenleg nincs a településen. Az Önkormányzat bölcsőde kialakítását nem tervezi.  

 

Egészségügyi intézményi ellátás 

A község egészségügyi alapfokú ellátás tekintetében megfelelőnek mondható. (Házi Orvosi és Fogorvosi ellátás, 

gyógyszertár) 

 

Községi Művelődési ház és Könyvtár  

Kéthely kulturális és közösségi életének központja. A településen élők közművelődését szolgálja és rendezvények, 

programok számára biztosít helyet. Az internet térhódításával visszaszorult a könyvek és az olvasás iránti igény.  

 

Bölcsődei ellátás jelenleg nincs a településen. A Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ bölcsődei 

ellátása a Marcali Kistérség valamennyi (38) településéről fogadja, a gyermekeket. 

A község intézményeinek fejlesztése terén nincsenek szükségletek. A jelenlegi rendezési tervben a Hunyadi u. - 

Petőfi u. közti tömbbelsőben tartalék intézményterület található, továbbá fejlesztés javasolt a főtéren álló 

intézmény-együttes mögött is. Ezen javaslat a realitások függvényében felülvizsgálandó. A jelenleg nem teljesen 

kihasznált óvodában egy bölcsődés csoport indítása elképzelhető. 

 

A település ellátását több vegyesbolt, egy posta biztosítja.  

A vállalkozói üzemeltetésű kereskedelmi egységek a piac bővülésével, illetve a piaci viszonyoknak megfelelően 

bővülhet.  

A településen jelenleg bankfiók, posta, gyógyszertár, vendéglő, cukrászda üzemel. Az idegenforgalmi fejlődéssel 

párhuzamosan ezek száma emelkedhet. 
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1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 
Kéthely közigazgatási 

területén 

barnamezős/alulhasznosítot

t területi az alábbiak: 

 

- A Vasútállomás 

területe (0252/2, 

0253-1-5 hrsz.) 

- A Sertéstelep területe 

(0221 hrsz) 

- Szociális otthon 

(0247/2 hrsz) Hunyadi 

kastély. Országos 

műemlék. Az épület 30 

éve leégett, azóta 

helyrehozatala nem 

történt meg.  

 

A kihasználatlan terülteknek 

közvetett zavaró hatásai 

nincsenek, a helyszín és 

környezetének adottságai 

okán kialakult állapotnak 

tekinthetők. 

 

 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek 
A település területén ilyen terület nem alakult ki. 
 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata  
Kéthely telekstruktúra vizsgálat első részében a telekstruktúra fejlődésével (morfológiájával) és telekméret 
vizsgálatával foglalkozunk. 
 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat  
Telekmorfológia 

Kéthely feltehetőleg Árpád-kori település. Első írásos emléke egy 1274. szeptember 9-én keltezett oklevélen /a 

fejérvári egyház káptalanjánál készült adásvételi szerződés / olvasható: KEDHEL alakban. Ez azt bizonyítja, hogy 

nem két település egyesüléséből keletkezett, inkább a keddi piacnapból és a hely szóból eredeztethető. A XX. 

század elején a falu 481 házában 4071 lakos élt, idetartozott Bajapuszta, Kulapuszta, Marótpuszta, Sáripuszta. 

Bármely település morfológiáját alapvetően meghatározza, hogy létrejötte fokozatos, hosszú történeti folyamat 

eredménye-e, vagy meghatározott alapítási aktushoz kötődik. Előbbi esetben a település jellemzően szabálytalan 

formákkal rendelkezik, míg utóbbi esetben az alapítás során általában valamilyen tervet követnek, amely 

meghatározza a település alapszerkezetét. 

Bizonyos értelemben a szabálytalan alaprajzú települések közé sorolható Kéthely község is, ezen belül is a 

szalagtelkes települések csoportjába. Ezeknek a fő jellemzője, hogy a telekhasználat rendje szigorúan 

szabályozott. A hosszú, keskeny telek egyik végében (tipikusan az oldalhatáron) sorakoznak a lakóházak, rövidebb 

oldalukkal az utca felé. Utána következik a gazdasági udvar istállókkal, ólakkal, amit végül az általában keresztben 

álló csűr zár le, amin túl a kert következik. Alapformája az úti- vagy utcásfalu, amely eredetileg általában 

egyutcás, vagyis egyetlen út két oldalán alakultak ki a telkek és rajtuk a házak. A további utcák részben azokból a 

dűlőutakból jöttek létre, amelyek hátulról feltárták, megközelíthetővé tették a kerteket. Igen gyakori az a 
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továbbfejlődési séma is, amelyben a hosszú, keskeny telkeken az egymást követő generációk újabb házat 

építenek az első tengelyének meghosszabbításában. Később a telket megnyitják, és utca alakul ki, gyakran 

zsákutca. Így a szalagtelkes falu jellemzően többutcássá válik. 

Telekméret vizsgálat 

A telekméret százalékos eloszlási arányát az alábbi táblázatban foglalja össze. A település közigazgatási területén 

elhelyezkedő kategóriákat csatolt ábrák mutatják be.  

A település belterületén parcellázott belterületi telkek túlnyomó többsége 2000 m
2
 körül van. Itt a kisebb méretű 

telkek elsősorban a településközpontban és az újabb telekosztások területén alakultak ki. Az 5000 m2- es telkek, 

intézményi és beépítésre nem szánt területekre jellemzőek. A központi belterület mellett és a központi 

belterülethez közel eső településrészeken hagyományosan szőlőművelési területen a domborzati viszonyokból 

adódó jelentős szőlőterületek találhatók a Baglyason, a Kéthelyi-hegyen és a Sári-hegyen. E területek tartoznak a 

szőlő művelési ágú általános és kertgazdasági művelés alá.  

Kisparccellés területként a Kéthelyi-hegyet nevezhetjük. A külterületi erdő és mezőgazdasági területek döntő 

többsége 5000 m2 meghaladja, ezért egyik telektömb sem jellemezhető egyetlen telekméret adattal. Az 

erdőgazdasági területek mérete meghaladja az 1hektárt. 

A térségben a mezőgazdálkodás hagyományosan erős jelenléttel bír, hosszú távú fennmaradása biztosítottnak 

tekinthető. 

 

vizsgált telekterület/m2 telek darabszám %-os eloszlás 

0-500 253 9 

500-800 126 4 

800-1500 460 16 

1500-2000 349 12 

2000-3000 467 16 

3000-5000 437 15 

5000-10000 816 28 

összesen: 2908 100 

 
TELEKMÉRET VIZSGÁLAT 
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1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
Kéthely Önkormányzat forgalomképtelen ingatlanvagyona kiterjed a - út, árok, járda, közterület, közpark, patak, 

köztemető, csatorna, szántó, - művelési ágú ingatlanokra, melyek helyét és egyéb adatait a Kéthely község 

Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(X. 31.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és 

a vagyongazdálkodás szabályairól vagyonkataszteri kimutatás rögzít. 

 

A község forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, és forgalomképes törzsvagyonnal rendelkezik.  

Az Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, melyek elhelyezkedése, kialakításuk alkalmas üzleti, piaci alapon 

történő bevételszerzésre az önkormányzat számára fontos kiegészítő jövedelemforrás lehet. 

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed6dr5eo8dt5ee0em3cj4bz1cd2cd5e
http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh2eg7ed6dr5eo8dt5ee0em3cj4bz1cd2cd5e
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„3. melléklet a 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelethez (Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes 

törzsvagyona)” 

 Hrsz Terület m2 Megnevezés Rendeltetés 

45/5 744 Ady E. u. 1. községháza 

 541 2324 Hunyadi u. 10. szociális szolgáltató központ 

545/1 2659 Hunyadi u. 2. művelődési ház 

571 4008 Magyari u. 5. orvosi rendelő, lakások 

0225 1735 Arany J. u. vízmű 

620/1 1551 Sugár u. 4. szociális bérlakóház 

28 2124 Magyari u. 28. fecskeház 

735/2 294 szennyvíz átemelő szennyvíz átemelő 

0261/5 175 szennyvíz átemelő szennyvíz átemelő 

0263/11 134 szennyvíz átemelő szennyvíz átemelő 

0257/7 404 szennyvíz átemelő szennyvíz átemelő 

078/2 157 Vár u. víztorony 

 
„4. számú melléklet a 15/2012.(X.31.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat üzleti vagyona A)  belterületen” 

Hrsz Terület 

m2 

Megnevezés Rendeltetés 

45/2 1202 Ady E. u. 3. beépítetlen telek 

45/3 1267 Ady E. u. 3. üzlethelyiség 

63/2 6627 Ady E. u. 35. szolgálati lakás 

124 876 Ady E. u. 2. üzlethelyiség 

498 1.1417 Dózsa Gy. u. 1. sportpálya, öltöző 

128 1.1234 Hunyadi u. 3. szántó 

141/1 1027 Hunyadi u. 21. üzlethelyiség 

597/2 1536 Diófa u. 2. üzlethelyiség 

927 1757 Május 1. u. 44. szántó 

1026 981 Kertaljai dűlő szántó 

567 2386 Arany J. u. 2. karbantartó telephely/üzlethelyiségek 

123 965 Ady E. u. 4. gyógyszertár 

422 1505 Csaba u. 4. beépítetlen terület 

423 968 Csaba u. 2. beépítetlen terület 
 

Az önkormányzat üzleti vagyona B) külterületen 

Hrsz Terület (m2) Megnevezés Rendeltetés 

036/2 479 Vadaskert erdő 

059/54 1972 Baglas hegy szántó 

059/6 48 Baglas hegy présház 

0271/1 6.5750 volt pedagógus föld szántó 

2308/2 18 Baglas hegy gyep 

2555 168 Sári hegy gyep 

2561 6573 Sári hegy gyep, szántó 

2563/3 2518 Sári hegy szántó 

2588 3276 Sári hegy szántó 

0244 7.8769 volt szociális otthoni terület szántó 

0245 2.8805 volt szociális otthoni terület szántó 

0247/1 5.0410 volt szociális otthoni terület szántó 

0255 1.0352 volt szociális otthoni terület szántó 

 

Napjainkban realizálandó községi stratégiai ingatlangazdálkodása meghatározza, hogy az önkormányzat 
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ingatlantulajdonát milyen módon kívánja bekapcsolni a rehabilitációs tevékenységébe, mi az értékesíthető, 

illetve hosszú távon önkormányzati tulajdonban és kezelésben maradó önkormányzati vagyon.  

 

Összességében megállapítható, hogy a fejlesztési elképzelések számára Önkormányzati tulajdonban álló 

ingatlanok is hasznosíthatók a turisztikai-rekreációs és szolgáltató funkció bővítése céljából is.  

 

A térkép alapján megállapítható, hogy az önkormányzati tulajdonú területek részben termőföld területek, 

részben intézményi és egyéb a településgazdálkodáshoz szükséges területek. A településfejleszési céljainak 

megvalósításához a területi igények jórészt rendelkezésre állnak.  

 

JELMAGYARÁZAT 

 

 
 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
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Nem történt meg, jelen tervezési feladat megoldásához nem szükséges
1
.  

A tervezési alaptérkép a NKP Kht-től került beszerzésre (megrendelési szám: NKP 1079-1503-13C1).  

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás, beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, 
sűrűség), magasság, szintszám, tetőidom, településkarakter, helyi sajátosságok: 
utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A helyzetfeltáró munkarész 1.14.1. pontja alatt a tervezési feladat megoldásához szükséges átfogó funkcionális, 

beépítési és építési karakterek vizsgálat megtalálható. (Az 1.14.5.1 – 4. pontok szerinti egyedi 

építményvizsgálatok jelen tervezési feladat megoldásához nem szükségesek, a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 

9.§ (6) bekezdés alapján a tervezési mélységének figyelembevételével elhagyásra kerülhetnek.) 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

A Településrendezési terv készítésével párhuzamosan készülő Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány 

részletesen bemutatja a település országos védettség alatt álló művi és régészeti értékeit, valamint a helyi védett 

művi és természeti értékeket. Az országos és helyi védelem objektumait a továbbiakban a 1.14.6.2., 1.14.6.5., 

1.14.6.7. alfejezetek mutatják be. 

Kéthely mind természeti, mind építészeti értékekben gazdag település, az értékek megőrzése, fenntartása és a 

széles közönség számára való bemutatása a település célja. A természetes környezet mellett a műemléki és helyi 

védelem alatt álló épületek állagmegóvása és funkcióval való megtöltése is fontos települési cél. 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

Kéthely mai területén és közvetlen környékén az emberi élet nyomai mintegy 6000 évvel ezelőtti időben már 

fellelhetők voltak. A Baglas-hegy északi részén Schuh Károly 1900 körül neolitikus leletekre – új kőkor – 

vonaldíszes kerámiákra bukkant. A fejlettebb műveltséget képviselő, az ún. Péceli kultúra rézkori nyomait 

bizonyító cserepeket is találtak Baglason. A Baglashegyi település viszonylagos állandóságáról, a rézkorból a 

bronzkorba átnyúlásáról az ott talált öntőminták tanúskodnak. 

Az időszámítás kezdetén a római provincia része lett Kéthely területe, ezt a megtalált római éremlelet is 

bizonyítja. 

 

A település történeti településmagja a mai Hunyadi-Béke és Honvéd út környezetében alakult ki. 

A kiegyezés után 1893. október 22-én érkezett meg az első vonat a vasútállomásra. A milléniumi évek emlékét 

őrzik az akkor épült középületek és a módosabb gazdák lakóházai. Ezekben az években bővítették ki és nyerte el 

végleges alakját az 1760 körüli Hunyady-kastély Sáripusztán. 

 

A régi faluközpont a mai Hunyadi utca környezetében kezdett kialakulni, mint egyutcás falu, majd a mai Béke 

utcával folytatódott. A település északi irányába növekedett tovább és megjelent a mai Hegyalja utca is 

megjelennek a szalagtelek oldalhatáron álló beépítésű nyeregtetős lakóépületek, mögöttük a kertekkel. Újabb 

területi bővülés az Ady E. utca kialakulásával figyelhető meg. 

 

Az I.világháború után a Nagyatádi Szabó István féle földreform következtében kialakították a mai Vár-, Május 1.-, 

Kossuth- és Rákóczi utcákat. 

A II. világháború során a Sáripusztán lévő kastélyban a budapesti Rókus kórház orr-, fül-, gége-, és szemészeti 

osztálya nyert elhelyezést 1944 nyarán. A felszabadulás napját követően megindult az újjáépítés a faluban. 

 

                                                             
1 A 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 9.§ (6) bekezdés alapján az 1.14.4 tartalmi elemei a településrendezési feladatnak és tervezési 

mélységének figyelembevételével elhagyhatók. 
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Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt a domborzati 

viszonyokhoz, terepadottságokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település lakóterülete 

jellemzően egy típusba sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. A településmag jellemzően Északi és kelet-i 

irányba, fejlődött és nőtt tovább jellemzően szabályozott utcaszerkezettel, oldalhatáron álló beépítéssel. 

Beépítésük változatos. Az utcás falvakra is jellemző hosszú háztól, a hajlított házon keresztül a félzártsorú és 

udvarházas elrendezésig szinte minden változat megjelenhet az övezeti jelege, a telekméretek és az 

életmódváltozás függvényében. 

A község turisztikai jelentőségű különleges vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak 

jelen a település életében.  

A település vonzerői elsősorban a környék természeti környezetében és kulturális látnivalóiban találhatók meg. A 

hegyes-dombos természetvédelmi szempontból is értékes és részben országos védelem alá vont, erdőkkel, 

rétekkel, ligetekkel tarkított környéken kiváló adottságai vannak az öko-, a bakancsos- és a kerékpáros 

turizmusnak.  

A településszerkezet történeti kialakulása archív térképeken (I-III. katonai felmérés: Kéthely ábrázolása az 1760-

as évek és az 1880-as évek között): 

 
Az 1763-1787 között készült első 

katonai felvétel:  

A régi faluközpont a mai Hunyadi utca 
környezetében kezdett kialakulni, mint 
egyutcás falu, majd a mai Béke utcával 
folytatódott. A templom épülete már 
látható. 
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A 19. század közepéről való második 

katonai felmérése (1806-1869):  

Megfigyelhető, hogy a település északi 
irányába növekedett tovább és 
megjelent a mai Hegyalja utca is 
Megjelennek a szalagtelek oldalhatáron 
álló beépítésű nyeregtetős 
lakóépületek, mögöttük a kertekkel. 

 
 
Az 1869-87 közötti időkben készült 

harmadik felújított katonai felvétel:  

A másodi katonai felvételhez képest 
újabb területi bővülés az Ady E. utca 
kialakulásával figyelhető meg. 

 
 
 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 

Kéthely közigazgatási területén a Forster Központ adatszolgáltatása alapján összesen 31 darab azonosított, a 

közhiteles nyilvántartásban szereplő lelőhelyről van adat, melyek közül a Felső-dűlő (19729), és a Alsó-rét I.( 

47179) Balatonújlak területén van nyilvántartva a szöveges adatbázisban.  

 
Kéthely Község területén lévő azonosított régészeti lelőhelyeinek listája 
 

Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

1. 
Balatonújlak Felső-

dűlő 
19729 

őskor 

késő-rézkor 

római kor 

település 

település 

temető 

095/3,  0104/8, 0104/7, 0103, 095/2 
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Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

középkor 

újkor 

település 

település 

2. 
Balatonújlak  

Alsó-rét I. 
47179 

őskor 

római kor 

település 

település 

090, 061/1, 061/2, 187, 188, 183, 185, 184, 196, 193, 

194, 195, 02, 186, 204/1, 204/2, 204/8, 192, 191, 189, 

204/5, 204/6, 204/3, 204/4, 211, 210, 207, 208, 209, 

213, 212, 204/7, 203/1, 203/3, 203/2, 214, 190 

3. Melegoldal-dűlő 20401 

kora bronzkor 

népvándorlás 

kor 

honfoglalás 

kor 

Árpád kor 

 

település  

temető 

település 

település 

 

084/19, 075/1, 085, 071/2, 084/13, 084/1, 084/12, 

084/11 

4. Felső - mező - dűlő 47298 

kora újkőkor 

kései újkőkor 

középső 

bronzkor 

római kor 

késő középkor 

kora újkor 

település 

település 

település 

település 

település 

település 

087, 088/10, 085, 084/10, 086, 076/2 

5. Baglyas - hegy 47307 

kora újkőkor 

késő rézkor 

kora bronzkor  

késő bronzkor 

település 

település  

település 

földvár 

059/17, 059/163, 059/165, 059/164, 059/143, 059/114, 

059/166 

6. 
Baglyas - hegy, 

Hunyady pince 
47309 őskor település 

059/105, 059/121, 059/143, 059/144, 059/145, 

059/154, 059/155, 059/160, 059/161, 059/17, 059/18, 

059/20, 059/21, 059/22, 059/53, 059/67, 059/69, 

059/70, 059/88, 059/89, 059/90, 059/91, 059/92 

7. Paraplé - domb 47311 
Árpád-kor 

középkor 

szórvány 

lelet 

vár 

059/114, 059/143, 059/164, 059/165 

8. Téglagyár 47323 

kora újkőkor 

késő újkőkor 

késő bronzkor 

kora vaskor 

késő vaskor, 

kelta 

római kor 

település 

település 

temető 

település 

település 

település 

097/6, 1028, 1029, 1030, 1031, 098/2, 652, 685/3, 

685/4, 685/5, 0106/4, 0104/2 

9. Fancsi - vár 47326 kora újkor vár 928 

10. Vártól délre 65538 kora újkor település 1027/3, 1027/2, 1027/1 

11. Vártól északra 64090 
késő bronzkor 

ismeretlen kor 

település 

temető 
029/6, 039/4, 039/5, 039/6, 078/11, 084/18, 077, 084/8 

12. Kulai-dűlő 65612 
kora újkőkor 

római kor 

település 

település 
073, 072/2 

13. 
Sédi-dűlő, 

Újhegytől délre 
65622 

kora újkőkor 

népvándorlás 

kor 

Árpád-kor 

ismeretlen kor 

település 

település 

település 

sír 

074/3, 075/1, 075/2, 085 

14. 
Újhegytől DK-re, 

Sédi-dűlő kelet 
65626 középkor település 074/3, 075/1, 075/2, 074/4 

15. 
Felső-mező-dűlő, 

nyugat 
65628 késő középkor település 088/10 

16. Felső-mező-dűlő, 65640 kora újkőkor település 088/10, 087 



[MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT] 2019. 

 

 111 

 

Nr Lelőhely neve Azon Korszak Jelenség Hrsz. 

közép középső 

bronzkor 

római kor 

település 

település 

17. 
Körforgalom felé 

tartó úttól É-ra 
65652 

római kor 

Árpád kor 

középkor 

település 

település 

település 

089, 088/5, 088/4, 093/1, 093/2, 093/3 

18. Újlaki úttól K-re 65656 

őskor 

római kor 

középkor 

település 

település 

település 

095/11, 095/10, 095/9, 095/8 

19. Sziget-major 65660 őskor település 0115/3, 0116, 0115/2, 0115/5 

20. Rozs-domb 65664 
őskor 

római kor 

település 

település 
0104/5, 0104/10, 0115/3, 0108/1, 0105, 0106/3 

21. Szilasi-domb 65666 

kora újkőkor 

késő újkőkor 

középső 

bronzkor 

késő bronzkor 

vaskor 

Árpád kor 

település 

település 

település 

település 

település 

település 

0106/2 

22. Szedres-dűlő I. 65668 
őskor 

Árpád kor 

település 

település 
099/2 

23. 
Disznóhízlalótól É-

ra 
65672 

bronzkor 

Árpád-kor 

település 

település 
099/2 

24. Nyulas-kert 65674 őskor település 0258, 0259/5, 0259/4, 0259/3 

25. 
Agyagbányától Ny-

ra 
65676 

újkőkor 

rézkor 

római kor 

település 

település 

település 

749/1, 749/3, 759, 750, 076/2, 086, 084/10 

26. Papp-rét 67503 
késő középkor 

újkor 

település 

település 
0224/4 

27. Karfás 67505 

késő bronzkor 

késő vaskor, 

kelta 

település 

település 
0259/1, 0260 

28. Sári-dűlő 67507 
őskor 

késő középkor 

település 

település 
0268/1, 0267 

29. Nyulas-kert 67509 
késő középkor 

újkor 

település 

település 
0263/15, 0263/17, 0263/14, 0263/8 

30. Szedres dűlő II. 67511 késő rézkor település 099/2 

31. Újlaki út 68967 középkor település 
095/6, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 095/8, 089, 093/1, 

093/2, 093/3, 094, 088/3 

 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ 

közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, azonosított lelőhelyek általános (szakmai) régészeti 

védelem alatt állnak. 
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1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti 
jellemzők 

Meghatározó szerkezeti jelentősségű a település belterületét ÉD-i irányba átszelő 68. sz. II. rendű főút 

nyomvonala. A Hunyadi (főút)- Ady- Hegyalja út mentén találhatók azon értéket képviselő éptmények, melyek az 

eredeti településkaraktert képviseli. Ilyenek az egyedi arculathoz tartozó előkert nélküli beépítési mód, falazott 

oromfalas lakóházak és a városiasodás jeleit hordozó polgári lakóházak utcával párhuzamos nyeregtetővel. 

 

A településközpont és környezete megőrizte a területi adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét, beépítési 

karakterét, melyet az 1.14.6.1. fejezet ismertet. 

A megmarad XIX. század végi és XX. sz. eleji lakóházak közül „számos” épület áldozatul esett az esztétikai érzéket 

és szakértelmet nélkülöző bővítéseknek, átalakításoknak, de a legjellemzőbb az épülettípushoz nem illő 

nyílászárók, színezések használatának.  
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A fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, 

(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  

Az észak és nyugat felé terjeszkedő községrészek megőrizték az oldalhatáron álló beépítésű jelleget.  

Ezen településrészek viszonylag „fiatal” korúak: az épületek jelentős részét az új építésű illetve XX. századból 

származó épületek alkotják, szintén jelentősen meghatározva ezzel a település- és utcakép hangulatát.  

 

Az Új községrészek szerkezetének kialakítását a mérnöki logika alakította ki, a beépítés karaktere - az 

oldalhatáron álló épületekkel a lakó funkciót kielégítő teleknagyságokkal. (Vár- Rákóczi út).  

 

Nagyobb mértékű beavatkozásra csak a községközpont intézményeinek és tereinek kialakítása során került sor, a 

térkialakítás további beavatkozásokat igényel: A központ jól kapcsolódik a közlekedési szerkezeti elemekhez, a 

környező beépítésekhez. 

A település turisztikai és kulturális szempontból értéket képviselő területei, építményei jellemzően jó állapotúak, 

gondozottak. 

Ipari és egyéb gazdasági területek, a belterülettől megfelelő távolságban helyezkednek el, ezért a település 

jelentős környezeti zavaró hatásoktól mentes. 

 

A település kialakult szerkezete és hegyvidéki és védett környezete, és a vizek által befolyásolt tájkarakter a 

település terjeszkedését erősen korlátozza, ezért a településfejlesztési iránya elsősorban a kialakult és beépült 

területekre korlátozódhat. 

A kialakult beépítés fejlesztésének fontos feltétele a természetvédelmi és vízvédelmi és kulturális 

örökségvédelmi szempontok figyelembevétele. 

A település fejlődése a mezőgazdaság fejlődésével indult meg erőteljesen. A települési profilhoz tartozik a 

mezőgazdasági termelés, szőlő- és borkultúra. 

Fontos cél, hogy a közel 2500 főt számláló község mind jobban bekapcsolódjon az idegenforgalomba. 

A Balaton közelsége a település földrajzi adottságaiból adódóan egyre fontosabb idegenforgalmi szerepet tölt be, 

melynek egyik fontos része a kulturális programok szervezése.  

 

A település épületeinek kialakult jellemzői: 

Beépítésük változatos képet mutat. Megtalálható a hézagosan zártsorú, oldalhatáron álló hosszúházas, 

úgynevezett fésűs beépítés is. A lakóépület még ma is fellelhető formája a háromosztatú ház utcára merőleges 

tetőgerinccel, amit többé-kevésbé zárt sorban követnek a gazdasági jellegű építmények. A típus 

továbbfejlődésének első változata az un. toldalék tornác utca felőli szakaszának beépülése. Jelentős típust 

képvisel még az a változat, amikor ez utóbbi épületbővítmény önálló szárnnyá épül ki útcával párhuzamos 

tetőgerinccel. Ez a hajlított házas típus első változata. Míg ez utóbbi esetben az eredetre utaló oromfal még jelen 

van az utcai homlokzaton, az életmód változása nyomán ez is eltűnik. Az ilyen kialakult hézagos zártsorú, de még 

mindig hajlított házas beépítés ma is jelen van a településen előkert nélkül, egyes esetekben némi előkert 

megtartásával.  

A település jellegéből, fekvéséből adódóan a hegyoldalt szőlők borítják, köztük a tájjellegű borokat értékesítő 

pincék, borházak építése is látható jelenség. 

 

A településen ismert építménytípus jellemzői az alábbiakban részletezve: 

A lakóépületek tipológiájában Kéthely területén az alábbi jellemző épülettípusokkal találkozhatunk a még 

fennmaradt épületeken belül: 

 

A térség legjellegzetesebb formajegye az oromfal megoldás. A zömmel kőből, téglából falazott oromfal e 

területen általánosan elterjedt. 

A másik jellegzetesség a gazdálkodási típushoz köthető szőlőművelésre alkalmas lejtőkön, a szintkülönbséget 

kihasználó pincékkel megemelt épülete jellegzetes tömegformálásra adtak módot. Az oromfal tipikusan 

szimmetrikus kialakítású. (Borházak) 
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- Két és három osztatú oldalhatáron álló lakóépületek 

Oldalhatáron álló lakóházak homlokzatán kétablakosak voltak falazott oromfallal vagy kontyolt 

nyeregtetővel, egyedi díszítésekkel, és utcára merőleges nyeregtetővel. 

- Hézagos zártsorú hajlított házak 

A hajlított ház tovább fejlődé nyomán jött létre az utcai front bővítésével. 

A gazdálkodó életmód változatlan jelenléte, az udvar és az oldalszárny gazdasági célú használata miatt 

az utcai front nem épül be teljesen. A hézagos zártsorú építészeti elrendezés változatait az utcai 

homlokzat kialakítása, valamint a nyeregtető két végének kezelése hozza létre. A kisvárosias életmód 

sajátos divatjaként az utcai épületszárny kapu felőli végét néhol tűzfalként alakítják ki. Felvidéki hatásra 

vezethető vissza az épülettípus szimmetrikus homlokzati kialakítása. A háztípuson belül Kéthelyon mind 

a nyeregtetős családi házas forma, mind a hézagos zártsorú polgári lakóépületek megtalálhatók. 

Az egyes típusokon belül a változatosságot az elemek eltérő kombinációja adja: 

- pince, egyéb alépítmény 

- homlokzati kiképzés 

- nyílászárók 

- oromfal és tetőfelépítmény 

- udvari homlokzat 

- kémények 

- kerítés, kapu 

 

Tömegformálás 

A területi fejlesztéseknél fontos az új létesítmények megfelelő építészeti eszközökkel való környezetbe illesztése, 

(mérsékelt tömegalakítással, hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal, stb.).  

Törekedni kellene a nem országos, de még mindig meglévő karakteres, régi épületek és az általuk biztosított 

településkép értékeinek megőrzésére. Ezzel együtt azonban a védelem módját, mértékét lényegileg a település 

anyagi lehetőségei fogják meghatározni. 

 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 
 
Kéthely a Btv és az OTrT szerint nem része a Világörökség és világörökség-várományos terület övezetének.  
(4.4. sz. melléklet a 2000. évi CXII. törvény, 3/6 melléklet OTrT) 

 

1.14.6.5. Műemlék, műemlék-együttes 
 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ 
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő Műemlékek 

törzsszám azonosító név hrsz. cím bírság 
kategóri
a 

védési ügyiratok 

9226 12492 rk. plébániaház 127 Hunyadi utca 1 . II. 4471/1981. OMF 

9226 12493 kőkereszt 126 Hunyadi utca 1. II. 4471/1981. OMF 

4514 7955 R. k. templom 126 Hősök tere 1 . II. 
863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

4515 7954 
Szentháromság 
szobor 

297/1 Hősök tere II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

4516 7957 Hunyadi-kastély 0247/2 Sáripuszta II. 
863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

9226 7956 
rk. plébániaház 
és előtte álló 

127, 126 Hunyadi utca 1 . II. 4471/1981. OMF 
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kőkereszt 

 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ 
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő, műemlékek és műemléki környezetük, melyek 
országos védelem alatt állnak. 

 
 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési 
emlékhely 
Kéthely területén nem található. 
 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki 
környezet 

 

A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a Forster Központ 
közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásában szereplő Műemléki környezet 

törzsszám azonosító név HRSZ 

4516 17455 
Hunyadi-kastély ex lege 
műemléki környezete 

0247/1, 0243/1, 0244, 0246, 0249, 0251/14, 0255, 
0273/1, 0277, 0281/30, 0248/1 

4514 18866 
R. k. templom ex-lege 
műemléki környezete 

127, 647, 544/2, 568/1, 646, 550, 46, 124, 123, 122, 
545/2, 545/1, 299, 297/1, 125, 129 

9226 18867 

rk. plébániaház és előtte álló 
kőkereszt ex-lege műemléki 
környezete 

119, 120, 121, 122, 128, 129, 123, 124, 125, 297/1, 
299, 46, 544/2, 545/1, 545/2, 550, 568/1, 646, 647 

4515 29154 Szentháromság szobor ex- 646, 647, 568/1, 550, 545/2, 46, 124, 126 
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lege műemléki környezete 

 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 
Kéthely területén nem található hivatalosan nemzeti emlékhellyé nyilvánított terület. 
 

1.14.6.9. Helyi védelem 
A 2000-évben a rendezési terv készítésének időszakában alapos terepbejárás nyomán megfelelő értékfelmérés 

készült, és az alábbi objektumokra tettek helyi védelmi javaslatot: Az értékvédelmi lista több alkalommal 

módosult.  Az alábbi lista a hatályos rendelet védett értékeit tartalmazza. 

A) Helyileg védett épületek, építmények: 
 

1. Megszüntetve 

 

  

2. Lakóépület Ady E.u.3. 45/3 hrsz 

3. Polgármesteri hivatal Ady E. u.1. 45/5 hrsz 

4. Kereszt Hősök tere 46 hrsz 

5. Lakóépület Ady E.u.9. 52 hrsz 

6. Lakóépület Ady E.u.11. 53 hrsz 

7. Lakóépület Ady E.u.13. 54 hrsz 

8. Lakóépület Ady E.u.17. 56 hrsz 

9. Kereszt Petőfi S.u.6. 98 hrsz 

10. Gyógyszertár Ady E.u.4. 123 hrsz 

11.

  

Megszüntetve 

12. Flórián szobor Hősök tere 126 hrsz 

13. 3-as kereszt Hősök tere 126 hrsz 

14. Lakóépület Hunyadi u.21. 141/1 hrsz 

15. Kereszt Hegyalja u. 155/6 hrsz 

16. Keresztek, síremlékek Temető 164 hrsz 

17. Lakóépület Hegyalja u.12. 178 hrsz 

18. Lakóépület Hunyadi u.31. 184 hrsz 

19. Kereszt Jókai u.16. 246/2 hrsz 

20. VH emlékmű Hősök tere 297/1 hrsz 

21. Kereszt Sári u. - Hunyadi u. 329 hrsz 

22. Kereszt Arany J. u - Csaba u. 423 hrsz 

23. Zártsorú lakóépületek Hunyadi u. 14-22. 535-539 hrsz 

24. Kiskastély Arany J. u. 1. 545/2 hrsz 

25. Magtár Diófa u. 620/4 hrsz 

26. Lakóépület Magyari u. 69. 643 hrsz 

27. Magtár Malom u. 713/8 hrsz 

28. Lakóépület Kossuth L. u. 49. 809 hrsz 

29. Kereszt Balatoni u. 14. 905 hrsz 

30. Kápolna, kereszt Szőlőhegy 2094 hrsz 

31. Présház Szőlőhegy 2095/2 b hrsz 

32. Présház Szőlőhegy 2111 b hrsz 

33. Présház Szőlőhegy 2121/3 hrsz 

34. Présház Szőlőhegy 2124/1 a hrsz 

35. Présház Szőlőhegy 2142 hrsz 

36. Kereszt Szőlőhegy 2160 hrsz 
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37. Présház Szőlőhegy 2180 c hrsz 

38. Présház Szőlőhegy 2184 a hrsz 

39. Présház Szőlőhegy 2186/4 a hrsz 

40. Présház Szőlőhegy 2212 d hrsz 

41. Présház Szőlőhegy 2295 a hrsz 

42. Szobor Szőlőhegy 2298/1 c hrsz 

43. Présház Szőlőhegy 2300 c hrsz 

44. Présház Szőlőhegy 2312 c hrsz 

45. Kereszt Szőlőhegy 2314 hrsz 

46. Présház Szőlőhegy 2316 c 

47. Présház Szőlőhegy 2320/3 hrsz 

48. Présház Szőlőhegy 2329/1 b hrsz 

49. Présház Szőlőhegy 2428 b hrsz 

50. Présház Szőlőhegy 2429/1 b hrsz 

51. Présház Szőlőhegy 2506 c hrsz 

52. Présház Szőlőhegy 2508/2 c hrsz 

53. Présház Sárihegy 2569/1 a hrsz 

54. Kereszt Sárihegy 2613/1 hrsz 

55. Kereszt Sárihegy 2662 c hrsz 

56. Kereszt Somogyszentpál elágazás 05 hrsz 

57. Présház Baglashegy 059/2 hrsz 

58. Présház Baglashegy 059/14 hrsz 

59. Kereszt Baglashegy 059/38 hrsz 

60. Présház Baglashegy 059/39 hrsz 

61. Présház Baglashegy 059/40 hrsz 

62. Kereszt Baglashegy 059/69 hrsz 

63. Öregbaglas Baglashegy 062 hrsz 

64. Présház Baglashegy 065/9 hrsz 

65. Présház Baglashegy 065/10 hrsz 

66. Kereszt Baglashegy 068/20 a hrsz 

67. Kereszt Balatonújlak elágazás 094 hrsz 

68. Vasútállomás Külterület 0253 hrsz 

69. Magtár Sári puszta 0275 hrsz 

70. Lakóépület Arany János u. 2. 567. hrsz 

 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

A társadalmi és az épített környezeti rendszer közti konfliktusok valójában a társadalmi rendszeren belül zajlanak, 

és az épített környezet pedig visszatükrözi ezeket. 

 

Az épített környezet Településszerkezeti szintű konfliktusai: 

- Az egyes területeken kialakult építési telkek megközelítésének lehetőségei, jogi helyzete 

- Az "épített környezet" minősége, a települési karakter egyes településrészekre kiterjedő hiánya 

- A községet kettészelő 68. számú főút nyomvonal térszerkezeti elhelyezkedése 

- A községközpont hiányos funkciói (vendéglátás, turisztika) 

- kerékpár- és turistautak kiépítésének és az országos hálózatba csatolásának hiánya (a cél folyamatban) 
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- Az országos főút belterületet elkerülő szakasz kiépítésének hiánya 

- a mezőgazdasági termelés részeként, mint a hagyományos tájelem része, hosszú távon is gondoskodni 

kell a szőlőterületek megtartásáról 

 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 
 
Kéthely község térségi közlekedési kapcsolatai nagyon jók. Elsősorban a 68. sz. II. rendű főút biztosítja a 

megközelítését és a település feltárását. A térségi kapcsolatok szempontjából kiemelt jelentősége van az M7 

autópályának, melyhez a 68 sz. főútnak Balatonszentgyörgy területén van közvetlen csatlakozása. 

Kéthely a Belső-Somogyban lévő Marcali-hát keleti szélén fekszik, 7 km-re a Balatontól. Északon Balatonújlak, 

keleten Somogyszentpál, délen Marcali, nyugaton Somogysámson és Hollád településekkel szomszédos. 

 

1.15.2. Közúti közlekedés 

Kéthely legjelentősebb útja a községen észak-dél irányban áthaladó 68 sz. főút. A főút jelenti a település fő 

gyűjtőútját is.  

 

A 68 sz. főútról csatlakozik le a 6707 sz. országos mellékút Balatonújlak (Balatonkeresztúr) felé, valamint a 

település déli határában keleti irányban csatlakozik le a 67108 sz. összekötő út Somogyszentpál-Kisperjés 

irányába. A település egyéb útjai kiszolgáló utak, továbbá mező- és erdőgazdasági utak. Jelentős a teherforgalom 

Barcs határállomás irányába.  

 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. Közúti 
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Személyszállítás autóbusszal történik. Helyi közösségi közlekedés nincs. Az autóbuszjáratok többsége 

Balatonmáriafürdő – Marcali - Kaposvár között közlekedik, de a Pécsre, Győrbe és Sopronba tartó távolsági 

járatok is megállnak a községben. Napi kb. 30 járat vehető igénybe. 

1.15.3.2. Kötöttpályás 

Térségi kapcsolatok szempontjából ugyancsak jelentős a Balaton partján húzódó Budapest-Nagykanizsa vasúti 
fővonal. A településen áthaladó 37 sz. Somogyszob – Balatonszentgyörgy vasúti vonalon 2009. óta 
személyszállítást nem végeznek. A vasúti megálló a lakott területtől kiesik, külterületen helyezkedik el. 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

2014. évben Marcali és Kéthely között, egészen a Balatonújlaki elágazóig önálló kerékpárút épült a települések 

külterületén, kis részben érintve Kéthely belterületét is. 

 
Közúti és Kerékpárút hálózat Kéthelyen 

(forrás: http://data2.openstreetmap.hu/turistautak/kerekparutak.php?kerut=5145433&jel=zbic) 

 

http://data2.openstreetmap.hu/turistautak/kerekparutak.php?kerut=5145433&jel=zbic
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Kiépített kerékpárút (saját fotó) 

 

Gyalogos közlekedés a település útjai mentén kiépült járdákon, illetve a lakóutcákban az úttesten történik. 

 

1.15.5. Parkolás 

A parkolás az intézmények közelében szépen kiépített és kijelölt parkolókban történik. A magánépületek és 

üzemek esetében saját telken belül oldják meg a parkolást. Helyenként, a kis forgalmú utak esetében az út szélén 

is parkolnak az autók. 

 
Kiépített parkoló a központban. (saját kép) 

Vizi közlekedés 

Nincs a településen közlekedési célra használható vízfolyás vagy állóvíz. 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Víziközművek 
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1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás, szennyvízelvezetés 

A település belterületén a közüzemi vízellátás, valamint a közüzemi szennyvíz-elvezetés egyaránt biztosított. 

A vízellátás a településen áthaladó regionális vezetékről történik. A regionális vezeték védőövezete 5-5 méter. A 
vízellátó hálózat a település teljes belterületi szakaszát lefedi. A vízellátó hálózat üzemeltetője a DRV Zrt. 

A teljes belterületen a kiépített gravitációs szennyvízcsatorna hálózat fogadja a kommunális szennyvizeket. A 
település területén működő regionális szennyvíztisztító telep a község északi külterületén helyezkedik el. 
Üzemeltetője szintén a DRV Zrt. A keletkező szennyvíziszapot a mezőgazdaságban használják fel. 

1.16.1.2. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település belterületén a csapadékvíz-elvezetés döntően nyílt árokrendszerrel megoldott, csupán a 
településközpontban – mintegy 400 m hosszan – van zárt csapadékvíz-elvezető csatorna. 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás 

Villamos energia ellátás 

A meglévő állapot: 

Kéthely község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, a Nagykanizsa – 

Sármellék és Nagykanizsa - Balatonmáriafürdő 22 kV-os szabadvezetékekre csatlakozó, 22/0,4 kV-os 

transzformátor állomásokon keresztül. A község külterületét érinti egy 132 kV-os szabadvezeték is. A 22 kV-os 

szabadvezeték hálózat vas-, ill. betonoszlopokon, a 0,4 kV-os elosztó hálózat – mely nagyrészt csupasz, 

helyenként szigetelt szabadvezetékes – beton, ill. betonlábas faoszlopokon húzódik. A fogyasztói csatlakozások 

szigetelt szabadvezetékekkel vannak kiépítve. A közvilágítást energiatakarékos fényforrások biztosítják. 

A község területén található 18 db E.ON és 5 db idegen tulajdonú transzformátor állomás adatai: 

Üzemelte
tő Üzem 

Állom
ás 

száma 
Állomás neve 

Települ
és 

Primer 
Üzemi 

feszülts
ég kV 

Állomás 
kategória 

Állomás 
típus Tulajdon

os 

Ellátási 
azonosít

ó 

Nagykaniz
sa 15582 HONVÉD U Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/250 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15586 SZŐLÉSZET Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű 

FOTR 
20/125 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15584 POSTA Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű 

BOTR 
20/400 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15578 VÁR U. Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15570 SÉDI MAJOR Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15588 MAGYARI U. Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15583 VÍZMŰ Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15580 HALADÁS Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű 

BOTR 
20/400 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15585 FŐMAJOR Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
kéttörzsű 

BOTR 
20/250 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15587 

SZENNYVÍZÁTEMEL
Ő Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
12 

Nagykaniz
sa 15581 SERTÉSTELEP Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
12 

Nagykaniz
sa 15568 SZIGETMAJOR Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű 

BOTR 
20/250 Saját 

MARC2200
12 
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Nagykaniz
sa 15789 SZOC.OTTHON Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű 

FOTR 
20/125 Saját 

MARC2200
12 

Nagykaniz
sa 15589 TSZ SZÁRÍTÓ Kéthely 22 kV Ipari-szabadtéri 

ISZTR 
20/1600 Saját 

MARC2200
12 

Nagykaniz
sa 15590 MÁV Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű NB 20/100 Saját 

MARC2200
12 

Nagykaniz
sa 15787 SÁRIPUSZTA ÁG Marcali 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
12 

Nagykaniz
sa 15790 

SZARVASMARHA 
TELEP Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/400 Saját 

MARC2200
09 

Nagykaniz
sa 18996 Kéthely Hegy Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű 

OTR FF 
1400 Saját 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15567 SZENNYVÍZ I. Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
kéttörzsű 

ISZTR 
20/1600 Idegen 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 15573 SZENNYVÍZ II. Kéthely 22 kV Ipari-szabadtéri 

ISZTR 
20/1600 Idegen 

MARC2200
12 

Nagykaniz
sa 15579 MŰANYAGÜZEM Kéthely 22 kV 

Beton áttört 
egytörzsű OTR 20/630 Idegen 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 19265 

ASZFALTKEVERŐ 
ÜZEM Kéthely 22 kV 

Építettházas (önálló 
ép.) 

KTW 1000-
B Idegen 

MARC2200
18 

Nagykaniz
sa 19495 BORÁSZAT Kéthely 22 kV 

Kompakt 
betonházas 

ABB Orion 
250 Idegen 

MARC2200
18 

Gázenergia ellátás 

A község földgázellátása a külterületen áthaladó nagyközép nyomású vezetékről biztosított. Ennek védőövezete 

7-7 méter. A teljes belterületen kiépített középnyomású hálózatot az E.ON Kögáz Zrt. üzemelteti. A település 

külterületét délnyugaton egy nagynyomású gázvezeték nyomvonala is érinti. A nagynyomású vezeték 

védőövezete 9-9 méter. 

Kapcsolódó helyszínrajz: Á-0 

Távhőellátás 

Kéthelyen nem üzemel távhő rendszer. 

Ttermékvezetékek 

Nem haladnak át termékvezetékek Kéthelyen. 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

A Kéthely-i önkormányzati épületek villamosenergia ellátására jelenleg nem alkalmaznak megújuló 

energiaforrásokat. Terveikben viszont szerepel egy „energiapark” létesítése a Somogyszentpálra vezető út 

melletti 0255 hrsz. ingatlan területén. 

1.16.2.3. Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 

1.16.3. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hálózat 

Kéthely község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 85. sz. Marcali primer körzetbe tartozik, 

melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1013. Krisztina krt. 55.) tulajdona. 
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A Magyar Telekom Nyrt. Pécsi Igazgatósága (7646. Pécs, Jókai u. 10.) által küldött tájékoztatás szerint a 

településen rezes és optikai lefedő hálózat működik párhuzamosan. A rezes hálózat központja a Marcali primer 

központ kihelyezett fokozata. (Helye a mellékelt hálózat-rajzon kék körrel van jelölve.) A rézvezetékes hálózat 

törzsvégpontos struktúrájú: A törzskábelek közvetlenül, földbe vannak fektetve. A föld feletti (elosztó) hálózat 

Telekom tulajdonú támszerkezeteken, ill. – kis részben – erősáramú oszlopsoron van elhelyezve. 

A településen vezetékes beszédcélú, és szélessávú szolgáltatást nyújtanak. Műholdas TV szolgáltatással, ill. 

mobil lefedettséggel is rendelkeznek. A hálózatban jelenleg 685 áramkör üzemel, ebből 134 SAT TV. 

2016-ban a teljes települést lefedő FFTH optikai hálózat épült, a Bridge projekt keretében. Az optikai lefedő 

hálózat föld alatt, ill. erősáramú oszlopsoron került kivitelezésre. A föld feletti nyomvonal egy jelentős része még 

nem szerepel a helyszínrajzon, mivel a geodéziai bemérés még nem fejeződött be. 

Az optikai hálózatra való átterhelés – az igények függvényében – folyamatos. A teljes átterhelést követően a 

réz hálózat föld feletti része elbontásra kerül. 

Kéthely község másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a SATRONIK KKT (Kéthely, Vár u. 1/b.) mely kábel TV 

szolgáltatást nyújt előfizetőinek. Hálózata részben saját, részben a Magyar Telekom oszlopsorán húzódik. 

Előfizetőinek száma jelenleg 210. 

Vezeték nélküli hírközlési építmények 

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Kéthelyen: 

Mindhárom hazai szolgáltató – honlapja szerint – kiváló (4G) mobiltelefon, és internet szolgáltatást tud 

biztosítani Kéthelyen. Antennáik a Vár u. végén lévő víztoronyra vannak felszerelve. 

A három szolgáltató: 

 Magyar Telekom Nyrt. (1519. Budapest, Pf. 512.) 

 Fejlesztési igazgatóság 

 Vezetéknélküli hálózat fejlesztési ágazat 

  

 Telenor Magyarország Zrt (2045. Törökbálint, Pannon út) 

 Műszaki szolgáltatások igazgatósága 

  

 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt (1096. Budapest, Lechner Ödön fasor 6.) 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

Kéthely környezeti állapota jónak mondható. A helyi lakosságra – legfőképpen a 68 sz. főút mellett élőkre - 

legnagyobb környezeti terhet az átmenő nagymértékű közúti forgalom jelenti. 

 

A település belterületén vagy belterületi határában kisebb üzemek működnek (pl.: műanyag-feldolgozó, 

sertéstelep, asztalos üzem, borászat, stb.). A telephelyek nem okoznak jelentős környezeti hatást. A település 

lakott részeitől távolabb vannak a nagyobb mértékű környezetszennyező üzemek, mint pl. az aszfaltkeverő telep. 

1.17.1. Talaj, felszíni és a felszín alatti vizek 

A település a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Kormány rendelet szerint a „Felszín alatti víz 

állapota szempontjából érzékeny területek besorolása” című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz 

állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM 

rendelet melléklete alapján Kéthely közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny 

területek körbe sorolandó. 

  

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja és a VITUKI NKft. által 

kiadott lista (1991-1995) alapján Kéthely a magas vízállású települések közé tartozik. 



[MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT] 2019. 

 

 124 

 

 

A község szennyvízcsatorna-hálózata kiépült, az ingatlanokat kötelező a hálózatba bekötni. A település a 

szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 

23.) Korm. rend. alapján Kéthely az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések közé tartozik. 

1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 

A település területére a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rend. rendelkezései vonatkoznak. 

A község számára a legjelentősebb levegőterhelést a 68 sz. főút átmenő forgalma okozza. 

1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 

Kéthelyen a legnagyobb zaj- és rezgésterhelést jelentő létesítmény a 68 sz. főút települést átszelő szakasza. A 

jelenlegi forgalom okozta zajterhelés a 68 sz. főút elkerülő szakaszának tanulmányterve szerint LAeq(12)= 

71,9/62,1 dB, ami az út mentén elhelyezkedő lakóterületeken 6,9/7,1 dB határérték túllépést jelent. Tekintettel 

arra, hogy 2 dB zajnövekedés következik be a főúton, így belterületen az elkerülő út megépítése nélkül LAeq(12)= 

76,6/66,6 dB zajterheléssel kell számolnunk, ami több, mint 11 dB-lel haladja meg a határértéket. A határérték 

túllépés nagyságrendje az elkerülő út kiépítését okvetlenül szükségessé teszi. 

 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rend, a 

környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet, a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendeletek szerinti 

határértékek és szabályok vonatkoznak a községre. 

1.17.5. Sugárzás védelem 

1.17.6. Hulladékkezelés 

A település területén a kommunális hulladék ártalmatlanítása – a Marcali Regionális Hulladéklerakóba történő – 

elszállítással megoldott. A hulladéklerakó hosszú távú hasznosításra tervezett. A kommunális hulladék 

elszállítását a Rumpold Kft. végzi. A szelektív hulladékgyűjtés meghonosítására, elterjesztésére a településen 

hulladékgyűjtő pont kialakítása megtörtént, három ponton található a községben szelektív hulladékgyűjtő sziget. 

A település rendelkezik helyi hulladékkezelési programmal, csatlakozott a Mecsek- Dráva hulladékgazdálkodási 

tervhez, így a szelektív hulladékgyűjtés teljessé vált. A kerti zöldhulladék elszállítása szervezett módon történik. 

A település területén megszűnt dögtér felszámolásra került. Az esetleges állati tetemeket ATEV feldolgozóhelyre 

kell szállítani. 

1.17.7. Vizuális környezetterhelés 

Nem találtunk a településen. 

1.17.8. Árvízvédelem 

Összevonva az 1.18.2.1. ponttal. 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

68 sz. főút környezetterhelése. 

1.18. Katasztrófavédelem 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
Nem ismertek. 



[MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT] 2019. 

 

 125 

 

1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Nem ismertek. 

1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területek 

A fellelhető adatállományok alapján Kéthely község közepesen veszélyeztetett földrengéssel. 
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1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. Ár- és belvízveszélyes területek, ár- és belvízvédelem 
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása alapján a község közigazgatási területe belvízzel nem 

veszélyeztetett és nagyvízi mederrel sem érintett. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint a nyilvántartott települések között 

Kéthely nem szerepel, azaz nincs benne se az enyhén, se a közepesen, se az erősen veszélyeztetett kategóriába. 

 

1.18.2.2. Mély fekvésű területek 
Nem ismert. 

1.18.3. Egyéb adottságok, korlátozások: Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, 
falszakadás); Mélységi, magassági korlátozások; Tevékenységből adódó korlátozások 

Nem ismertek 

1.19. Ásványi nyersanyag 
lelőhely 

Kéthely szerepel az ásványi nyersanyag 

lelőhelyek nyilvántartásában. 

 

Ettől eltérően a nyersanyag lelőhelyek a 

község keleti peremén találhatóak a 

bányakapitányság nyilvántartása szerint. 

 

(forrás: TeIR) 
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

2.2. A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, 

folyamataik elemzése 

 
Demográfia, foglalkoztatottság 
 
Kéthely lakosságának száma – az országos tendenciával megegyezően – csökkenő képet mutat. A gyermekek 

száma egyre kevesebb, s az időseké egyre nagyobb, így az elöregedés is jellemző a településre.  A természetes 

fogyás mellett a pozitív bevándorlási mérleg sem képes a lakosság csökkenését megakadályozni. 

 

A lakosság iskolázottsága alacsonynak mondható, magas az alulképzett emberek aránya, miközben az 

érettségizett vagy felsőfokú végzettségű lakosok aránya alacsony. Ez befolyásolja a fejlődést. Az elmaradottság 

konzerválhatja az előrehaladást. 

 

A munkanélküliség is magas a településen, mind a járási, mind az országos átlagot meghaladja. 

Foglalkoztatottsági szempontból kedvezőtlen település, mely nem sokat javult az elmúlt évtizedben. A 

foglalkoztatottság alig nőtt, a munkanélküliség ehhez képest nagyobb mértékben növekedett. A helyi lakosság 

több mint fele a szomszédos településekre ingázik munkahelyére. 

 
 
Gazdaság 
 
Kéthely gazdaságilag a környék nem meghatározó települése. A foglalkoztatottságra az ingázás, tehát a 

településen kívüli munkavállalás jellemző. Meghatározó a közeli város Marcali munkalehetőségei, ami nagyobb 

jövedelmet és szélesebb munkalehetőséget kínál. Kéthely nem bővelkedik helyi munkalehetőségben, és a 

helyben igénybe vehető szolgáltatások köre is korlátozott. Az ingázás jelenti a megélhetés alapját a családok 

közel felénél. 

 

Legmeghatározóbb gazdasági ágazat Kéthelyen a mezőgazdaság. Ipari ágazatból az építőipar és a feldolgozóipar 

jelenik meg. A szolgáltatási szektorban az alapszolgáltatások vannak jelen. A turisztikai kínálat hiányos, szinte 

elhanyagolható. 

 

Kéthely mezőgazdasági, vidéki jellegű település, mégis ebben az ágazatban a legalacsonyabb a foglalkoztatás. A 

legkevésbé jellemző az ipari tevékenység, a helyi munkaerőt azonban ezek az üzemek foglalkoztatják. A 

szolgáltató szektor közepesen jellemző és közepes mértékű foglalkoztatást biztosít. 

 

A lakosság gazdasági aktivitását mutatja, hogy közel 40%-uk adófizető. 

 

Az utóbbi 10 évben a gazdasági ágazatok átrendeződése tapasztalható. Megnőtt a szolgáltatásban dolgozók 

aránya az iparban és a mezőgazdaságban dolgozók arányának csökkenése mellett. Vélhetően a vállalkozási kedv 

növekedése eredményezte az átalakulást. Szinte duplájára nőtt a vállalkozások száma az utóbbi 10 évben. Ezek 

többsége mikrovállalkozás, amik a szolgáltatási szektorban vagy a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedik. 

Kéthelyen 5 db 10-49 főt és 1 db 50 főnél többet foglalkoztató cég működik. A gazdasági fejlődésében 

érzékelhető szerepet játszik Marcali és a Balaton közelsége. 
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Épített környezet elemzése: 
 
Meghatározó szerkezeti jelentőségű a település belterületét ÉD-i irányba átszelő 68. sz. II. rendű főút 

nyomvonala. A Hunyadi (főút)- Ady- Hegyalja út mentén találhatók azon értéket képviselő építmények, melyek az 

eredeti településkaraktert képviseli. ilyenek az egyedi arculathoz tartozó előkert nélküli beépítési mód, falazott 

oromfalas lakóházak és a városiasodás jeleit hordozó polgári lakóházak utcával párhuzamos nyeregtetővel. 

 

Az évek során egymás mellé települő településrészek telekméretében változatosak, de megmaradt 

terepviszonyokhoz alkalmazkodó közterületek egyedi arculata. A település lakóterülete jellemzően egy típusba 

sorolható, vagyis falusias lakóterületbe. A településmag jellemzően Északi és nyugati irányba, fejlődött és nőtt 

tovább jellemzően szabályozottabb utcaszerkezettel, oldalhatáron álló beépítéssel. 

 

Beépítésük változatos. Az utcás falvakra is jellemző hosszú háztól, a hajlított házon keresztül a félzártsorú és 

udvarházas elrendezésig szinte minden változat megjelenhet az övezeti jelege, a telekméretek és az 

életmódváltozás függvényében. 

 

A község turisztikai jelentőségű különleges vendéglátó és szolgáltató területei egyre nagyobb számban vannak 

jelen a település életében, illetve további igény van jelen ezen szolgáltatás bővítésére. Kéthely szálláshelyeinek 

számát tekintve fejlesztést igényel.  

A településközpont fekvése és kialakítása megfelelő, de további átgondolást és fejlesztés igényel.  

A lakófunkció mellett jelen vannak az egyéb - közfunkciók, szolgáltatások - is. A településközpont ad helyet az 

önkormányzat, könyvtár, posta valamint a kereskedelmi - szolgáltató – vendéglátó ipari egységek épületeinek.  

A település különleges funkciójú területét a temető és sportterület, idegenforgalmi terület, szennyvíztisztító tölti 

be. 

A település lakóterülete jellemzően falusias lakóterületbe sorolható. A lakásállomány legnagyobb részét a kertes 

családi házak teszik ki. Ez egyaránt igaz a legidősebb - 1945 előtt épült - lakásokra, és a legújabb, az ezredforduló 

után épített lakások esetében is. A meglévő régi épületek általában földszintesek, míg az újak jellemzően 

földszint plusz tetőtér v. emelet beépítésűek. A településen jelentős számban vannak jelen a Szőlő-hegy és 

Baglas-hegy területén lévő présházak.  

 

A településen található gazdasági funkciót betöltő terület Kéthelyi Agro Kft az Aranykalász mgtsz területén, 

Kristinus borbirtok a belterület déli határában, Colas Út Kft., Zala-Cereália Kft., Mindentmegvarr 2015 Kft., 

Bajnokmotor Kft. területe a Főút mentén. A természeti és domborzati adottságok következtében a gazdasági 

potenciált a különleges funkciójú fejlesztések (turisztikai, megújuló energetikai) és a mezőgazdaság helyi 

sajátosságokhoz alkalmazkodó lehetőségeiben keresendő.  

 

A településszerkezet, települési funkciók, a természeti környezet a minőségi életkörülményekhez biztosítanak 

lehetőséget, de fejlesztendő a beépítési lehetőségek skálája és a közterületek kialakítása.  

 

A készülő településrendezési terv, mely biztosítja a keretfeltételeket a településfejlesztés különböző területein, 

részben a lakó és gazdasági fejlesztések, valamint a turisztikai fejlesztések vonalán. A község belterületén 

kialakult lakóterületek a község jelenlegi lakásszükségleteit kielégítik és a megfelelő telekkínálat biztosított. 

 

Kéthely fejlődésében az elmúlt időszakban a gazdasági és közlekedési-közmű infrastruktúra mutatta a 

legintenzívebb és leglátványosabb fejlesztéseket.  

 

A község nagyobb jelentőségű, turisztikai fejlesztési lehetőségei a település számára is bevételi forrásokat 

biztosíthat a környezetvédelem betartása mellett fejlesztésre és befektetőkre várnak.  
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Területrendezési tervek elemzése 

Kéthely közigazgatási területét érintő térségi övezetek (OTrT): 

- erdőgazdálkodási térség  
- mezőgazdasági térség 
- települési térség 
- vegyes területfelhasználású térség 
- vízgazdálkodási térség 

Az övezeti tervlapok alapján megállapítható, hogy Kéthely közigazgatási területét a BAT-OTrT alapján 12 

különböző országos és térségi övezet érinti: 

1) országos ökológiai hálózat (magterület) 

2) országos ökológiai hálózat (pufferterület) 

3) országos ökológiai hálózat (ökológiai folyosó) 

4) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

5) jó termőhelyi adottságú szántóterület 

6) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

7) tájképi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

8) országos vízminőség-védelmi terület 

9) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 

10) Történeti települési terület övezete 

11) Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (Mtv. megszüntette) 

12) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete (Mtv. és Btv. előírásaival együtt alkalmazandó) 

13) Ökológiai rehabilitációt igénylő terület (Mtv. megszüntette) 

14) Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület övezete (Mtv. megszüntette) 

15) Vízeróziónak kitett terület övezete 

16) Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete (Mtv. megszüntette) 

17) Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (Mtv. megszüntette) 

18) Települési terület övezete (Mtv. megszüntette) 

19) Általános mezőgazdasági terület övezete (Mtv. megszüntette) 

20) Kertgazdasági terület övezete (Mtv. megszüntette) 

21) Erdőterület övezete (Mtv. megszüntette) 

22) Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (Mtv. megszüntette) 

23) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület (Mtv. és Btv. előírásaival együtt alkalmazandó) 

24) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület Mtv. és Btv. előírásaival együtt alkalmazandó) 

25) Szőlőtermőhelyi kataszteri terület (Mtv. megszüntette) 

A területrendezési tervek vizsgálatai során a község közigazgatási területén, a település adottságai alapján kijelölt 

térségi és övezeti kategóriák elsősorban területi értelemben meghatározzák a település fejlesztési irányainak 

lehetőségeit. 

A település térségi és övezeti kategóriái alapján a hatályos Országos Területrendezési terv és a Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet Területrendezési tervi lehetőségeket és korlátokat jelöl meg, valamint értékeket véd. 

 

A hatályos településszerkezeti terv a készítés idején hatályos területrendezési terveknek megfelelően, azokkal 

összhangban készült. A ma hatályos területrendezési tervekkel való egyezőség, megfelelőség vizsgálatát nem 

releváns elvégezni, a tervezés szempontjából érdektelen. A hatályos területrendezési terveknek a készülő 

településszerkezeti terv kell, hogy megfeleljen. 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1. A folyamatok értékelése  
 

Kéthely település fennmaradása, gazdasága és életkörülményei fenntartható képet mutatnak. A lakosság lassú 

fogyása mellett a bevándorlás kiegyensúlyozza a község népességét. Az alacsony iskolázottság a település 

mezőgazdasági és szolgáltató jellegének megőrzését szolgálja. Ezen túl az ipari tevékenység is bővülhet. A 

magasan képzett lakosság munkalehetőség hiányában elhagyná a települést. A szomszédos város és a Balaton 

megfelelő munkalehetőséget kínál, bár a munkanélküliség sajnos magas a településen.  

 

Közlekedési szempontból kedvező helyzetben van Kéthely. A falut keresztülszeli a 68 sz. főút, ami azonban 

környezeti ártalmakkal is jár. Az M7 autópálya közelsége a szállítási feltételeknek kedvez, amit még nem használt 

ki, ezért még van gazdasági potenciál a településen. 

 

Az épített környezet kellemes képet mutat, a község központjában található középületek rendezettek, 

felújítottak, a parkolás és a parkosítás megoldott. A lakóépület-állomány közepes képet mutat, kevés a leromlott 

állapotú épület. A gazdasági telephelyek a település szélén létesültek, környezetük igényesen kialakított. A 

korábban tervezett új lakóterületek nem igazolták szükségességüket. A meglévő lakóépületek és lakótelkek a 

szükségleteket kielégítik. 

 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

Pozitív külső tényezők: 

- Borkultúra, hagyományok. 

- Turisztikai vonzerő. 

- Kéthely táji, természeti adottságai kiválóak, turizmus potenciálja kimagasló, a balatoni üdülőkörzet része. A 

település rendelkezik is olyan turisztikai rekreációs célokra egyaránt hasznosítható területekkel, amelyek a 

település fejlesztésének szolgálatába állíthatók. 

- Állami lakásépítési támogatás. 

- M7 autópálya közelsége. 

- Növekvő vevőállomány a vállalkozásoknál. 

- Jó piaci és települési kapcsolatok. 

- Gazdasági, környezeti és értékmegőrző ösztönző rendszerek megjelenése. 

 

Negatív külső tényezők: 

- Kedvezőtlen időjárás gyenge terméshozamot eredményez. 

- Megszűnik a lakásépítési támogatás. 

- Rossz gazdaságpolitika, munkaadót terhelő közterhek növekednek. 

- Vevők fizetésképtelenné válnak. 

 

Pozitív belső tényezők: 

- A település mai belterületén még találhatók beépítetlen foghíj telkek és területek, valamint számos 

elhagyott ingatlan. Ezen foghíjak beépítésével, valamint az elhagyott ingatlanok hasznosításával a 

telekszükséglet jelentős része még kielégíthető. 



[MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT] 2019. 

 

 131 

 

- A községben magas az elhagyott ingatlanok száma, ami lehetőséget teremt akár bérlakás program 

megvalósítására, illetve fiatal értelmiségiek, pályakezdők lakáshoz juttatására.  

- Elkészült kerékpárút Kéthely és Marcali között. 

- A település jelentős történelmi értékkel bír, mind építészeti értékei, mind szellemisége jóvoltából. Ez a 

település egyik legfontosabb vonzereje. 

- A településen több – egyelőre egymástól elszigetelt – pontszerű turisztikai tárgyú fejlesztés valósult meg. 

Ezek bővítésével és programcsomagokká szervezésével a turizmus fejlesztésének kiemelkedően jó 

adottságai vannak. 

- Kéthely önkormányzata progresszíven gondolkodik a korszerű energiagazdálkodás, az energiahatékonyság 

növelése terén. Az önkormányzati intézmények energiahatékonyságának javítását és a magáningatlanokét 

egyaránt támogatni kívánja az önkormányzat, egyértelmű célként határozza meg. 

- Kéthely társadalmát a civil szervezetek gazdag hálózata és aktív működése jellemzi. 

- Kihasználható munkaerő potenciál. 

 

Negatív belső tényezők: 

- A helyi gazdaságból hiányoznak a magasabb hozzáadott értéket teremtő ágazatok, ugyanakkor az 

idegenforgalomból származó bevételek még jóval alatta maradnak az adottságok alapján elérhető 

szintnek. 

- Elhagyott, üres ingatlanok viszonylag nagy száma, főként a belső településrészen és ebből adódó 

karbantartásuk hiánya, amely a településképet rontja. 

- A 68 sz. főút forgalma az életkörülményeket megnehezíti, jelentős negatív környezeti hatást gyakorol. 

- A helyi üzemek rossz gazdasági helyzetbe kerülnek, nem tartanak lépést a fejlődéssel. 

- Megújulás hiánya. 

- Likviditási hiány. 

- Nem tudatos településmarketing. 

 

3.1.3. A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

 
A szakterületünket érintő településtervezésnek az egyik legfőbb funkciója, hogy összehangolja, a kitűzött célok 

teljesülése felé terelje a fejlesztés nagyszámú résztvevőjének gondolkodását és cselekvéseit. Ez akkor 
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biztosítható, ha a fejlesztési és rendezési tervek szereplői közötti konszenzust tartalmazzák, és legalább 

hozzávetőleges megegyezés van azok céljaiban. 

 

Általában a közérdek sem homogén. Egy konkrét települési közösség érdeke nem mindig esik automatikusan 

egybe a térségi és nemzeti érdekekkel. 

 

Az érdekérvényesítést elősegítendő jogszabályok szabályozzák a településrendezési tervek egyeztetési, 

véleményeztetési folyamatát a közérdek és a magánérdekek érvényesítésének viszonyát a rendezési 

tervezésben. 

 

A településeknek az a funkciójuk, hogy optimális térbeli, műszaki feltételeket biztosítsanak a települési 

társadalom életének. Mindezt természetesen csak az adott gazdasági lehetőségek keretein belül és az adott 

technikai lehetőségek szintjén tehetik.  

 

Ebből következik, hogy a települések fejlődése, és a fejlődésbe való beavatkozások jellege, tartalma beépül az 

adott társadalom viszonyaiba. Mivel a társadalomnak egyáltalán nem mindegy, hogy a települések milyen térbeli 

keretet biztosítanak életfolyamataihoz, a városépítés egész eddigi történetében nyomon követhető a települések 

fejlődésének valamilyen legitim társadalmi befolyásolása. Ez a funkciója a tervezésnek is. 

 

A fejlesztési és rendezési tervek közötti alapvető különbségek: 

A fejlesztési típusú tervdokumentumok a fejlesztési célokat jelölik ki és döntően gazdasági, terület- és 

településpolitikai megalapozottságúak, a rendezési tervek pedig döntően tér-műszaki jellegűek és a fejlesztési 

dokumentumokra épülve a területek felhasználási lehetőségeivel, s ezzel összefüggésben az építés 

lehetőségeivel, szabályozásával foglalkoznak.  

 

A fejlesztési típusú tervdokumentumok a miért, a mit, a mikor és a miből kérdésekre adnak választ. A rendezési 

típusúak a hol és hogyan kérdéseket válaszolják meg. Míg a fejlesztési típusú tervek általában nem, vagy csak a 

tervet jóváhagyó szervezetre tartalmaznak kötelező előírásokat, a rendezési tervek szabályozási munkarészei 

viszont jogi hatállyal is bírnak. A mai hazai gyakorlatban a tervműveletek tehát fejlesztési és rendezési típusúakra 

osztódnak. 

 

A két különböző típusú tervművelet között tehát kölcsönös, horizontális kapcsolatok vannak. 

 

A településfejlesztési koncepció meghatározza Kéthely hosszú távú jövőképét. Az alábbiakban bemutatjuk a 

jövőkép azon elemeit, amelyek elérését a településrendezési terv eszközei és a tervezett műszaki és szabályozási 

megoldások is – részlegesen vagy teljesen - elősegítik. A fejlesztési koncepció szerint 2030-ra a település 

előreláthatóan az alábbi képet mutatja: 

 

Társadalmi jövőkép 

- Kéthely népességét, és különösen a fiatalokat tartósan megtartani képes, stabil népességszámú település, 

vonzó élettér, ahol a lakosság helyben elérhető ellátási színvonala jó, a családok jó színvonalú megélhetése, 

ellátási és szolgáltatási feltételei és tartalmas kikapcsolódási, sportolási, szórakozási és művelődési 

lehetősége egyaránt biztosított. 

- Támogatott a fiatal korosztályok helyben történő boldogulása, az oktatás-nevelés a bölcsődei ellátástól az 

általános iskolai oktatásig helyben biztosított. 

- Az időskorú lakosságát megbecsüli, részére magas színvonalú ellátást biztosít. 

- Alapfokú oktatás-nevelési, egészségügyi, igazgatási és ellátási funkciói teljes körűen jó színvonalon 

biztosítottak saját lakossága és egyes környező kistelepülések számára. 

- Együttműködő, erős kötődésű helyi közösséggel és civil társadalommal rendelkezik. 
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- Színes és nívós kulturális és közösségi élettel rendelkező település. 

 

Gazdasági jövőkép 

- A Balaton közelségében és a helyi adottságokban rejlő idegenforgalmi lehetőségekre és a jó közlekedési 

kapcsolataira építően a turizmus erősödése látványos. 

- A turizmus helyi adottságaira építő fejlesztéseknek köszönhetően a település gazdaságában az 

idegenforgalom súlya meghatározó. 

- A turizmus összehangolt kínálatot nyújt az idelátogatóknak, a település sikeres Balatoni háttértelepüléssé 

válik. 

- A mezőgazdasági termelés, valamint a szőlőtermesztés és a borászat, továbbá a feldolgozóipar biztos 

megélhetést nyújt a gazdálkodóknak és stabilitást a község gazdaságának. 

- A közlekedési kapcsolatrendszere fejlett, amely korszerű, igényekhez igazított eljutást tesz lehetővé a térség 

jelentős ellátó, szolgáltató és foglalkoztató központjaiba, beleértve a Balaton déli partját is. 

- Az önkormányzat együttműködésben a gazdasági szereplőkkel több közérdekű fejlesztést valósít meg, amely 

hozzájárul a település funkcióbővítéséhez és élhetőségének javításához, ezen keresztül pedig a 

népességmegtartó illetve -vonzó képesség javulásához. 

 

Környezeti jövőkép 

- A tájhasználatban az itt élők megélhetését és jövedelemtermelést valamint a megőrzést egyaránt lehetővé 

tevő tájgazdálkodási módok válnak uralkodóvá.  

- A környezeti elemek kedvező állapota tartósan jó marad, a községbe nem települnek szennyező források, és 

a természeti, tájképi és épített értékeket veszélyeztető hatásokkal sem kell számolni, ennek nyomán a 

település természeti és épített örökségének megőrzése biztosított. 

- A kedvező táji, természeti környezetét és értékeit őrző, körültekintően fejlesztő település. A védelem alatt 

álló ökológiai funkciójú területek háborítatlansága biztosított. A korlátozásokkal hasznosítható természeti 

értékek mind nagyobb részben az ökoturizmus és a bemutatás szolgálatába helyeződnek. 

- Rendezett képet tükröző, vonzó lakóterületei kedveltek az itt élők és a betelepülni szándékozók körében. 

- Kéthely hatékonyan kihasználja sajátos egyedi potenciáljait. Az elsődleges lakófunkció, a mezőgazdaság és a 

növekvő idegenforgalom mellett táji, természeti környezetét és értékeit megőrző, azt fenntartható módon 

fejlesztő település. 

- Környezettudatos település, mely növekvő arányban épít a megújuló energiaforrások használatára. 

 

Mindezek alapján Kéthely jövőképe: Kéthely nyugodt, lakói és vendégei számára jó színvonalú ellátást nyújtó, 

vonzó és fejlődő település a Balaton szomszédságában, amely stabil, mezőgazdaságra és turizmusra építő helyi 

gazdasággal rendelkezik, és természeti, táji adottságait, kulturális és épített értékeit, továbbá kedvező 

fekvését kihasználva térségével együttműködve fejlődik. 

 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

Mellékletként 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 

A helyzetértékelő munkarész 1.14.1. pontja alatt a tervezési feladat megoldásához szükséges településrészi, 
átfogó funkcionális, beépítési és építési karakterek vizsgálat megtalálható.  

 

3.3.2. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 

ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

Jelen tervezési megbízás keretében nem készül integrált településfejlesztési stratégia, ezért sem 
szegregátumszűrés, sem potenciális akcióterületek lehatárolása nem releváns. 

 

 

 

 

  
 


