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 1 .  K Ö R N Y E Z E T A L A K Í T Á S  T E R V E  

 
A környezetalakítás terve a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített 
örökségi, közlekedési és közmű elemek, javaslatok egymásra hatását mutatja be szöveges és rajzi 
formában. 
A környezetalakítás terve a hatályos településszerkezeti tervhez viszonyítva mutatja be a 
változásokat és elemzi azokat. 
 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, vegyes területek, gazdasági területek, különleges területek) 
 

Beépítésre szánt területek 

Területfelhasználás jele Területfelhasználás megnevezése 

Lakóterületek 

Lf Falusias lakóterület 

Vegyes terület 

Vt Településközpont terület 

Gazdasági területek 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

Különleges területek 

K-Mü Különleges mezőgazdasági üzemi terület 

K-Sp Különleges sport terület 

K-Id Különleges idegenforgalmi terület 

 
Új övezetként jelent meg a tervben a különleges mezőgazdasági üzemi terület, a különleges közmű-
elhelyezési terület és a különleges idegenforgalmi terület.  
 
Lakóterületek 
 
Falusias lakóterület 
A község falusias lakóterületeinek kiterjedése kismértékben változik: a Bethlen Gábor utca végén 
korábban kereskedelmi-szolgáltató területbe sorolt 265 és 266 hrsz-ú ingatlanok, továbbá az Ady 
Endre utcától délre a 0166/40-42 hrsz-ú, korábban általános mezőgazdasági területbe sorolt 
ingatlanok falusias lakóterületbe kerültek. 
 
Vegyes terület 
 
Településközpont terület 
A község központjában a községháza, a faluház, az óvoda és volt általános iskola ingatlanai 
településközpont terület övezetébe tartoznak.  
A korábbi tervben településközpont területbe sorolt Árpád utcai vegyesbolt és lakóház (215, 216 
hrsz.) beépítettségi paraméterei miatt átsorolásra kerül falusias lakóterületbe..  

  
 Gazdasági területek 
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Kereskedelmi, szolgáltató terület 
A kereskedelmi, szolgáltató terület elsősorban környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági 
tevékenységi célú épületek elhelyezésére szolgál. A terv új elemként kereskedelmi, szolgáltató 
övezetbe sorolta belterületen a Tolnai utcában lévő 16/3 hrsz-ú pékség, valamint a 16/25-30 hrsz-ú, 
korábbi tervben lakóterületbe sorolt ingatlanok területét.  
Továbbá kereskedelmi szolgáltató területbe került átsorolásra a korábbi tervben környezetre jelentős 
hatást gyakorló ipari területbe sorolt volt szeszgyár területének déli része. Mintegy 2 hektár területű 
új kereskedelmi, szolgáltató terület került kijelölésre a fácánkertpusztai út keleti oldalán a pékségtől 
északra a 0171/9 hrsz-ú ingatlanon (a korábbi tervben általános mezőgazdasági területen). 
  
  
Különleges területek 
   
Különleges mezőgazdasági üzemi terület 
Az OTÉK 2012. évi változását követően különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerültek 
átsorolásra Fácánkertpuszta korábban kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolt állattartó 
rendeltetésű ingatlanai (0171/4, 0177/3-8, 0177/10 hrsz.).   
 
Különleges sport terület 
Különleges sport területbe tartozik a községi sportpálya területe.  
 
Különleges idegenforgalmi terület 
Különleges idegenforgalmi területbe került besorolásra Fácánkertpuszta nyugati részén a volt 
Festetich – Kunffy kastély telke (0260/2 hrsz.). 
  
 
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
 
 

Beépítésre nem szánt területek 

Területfelhasználás jele Területfelhasználás megnevezése 

Közlekedési és közmű-elhelyezési területek 

Köu Közúti közlekedési terület  

Kök Kötöttpályás közlekedési terület 

Erdőterületek 

Eg Gazdasági erdőterület 

Ev Védelmi erdőterület 

Mezőgazdasági terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

Különleges terület 

Kb-H Különleges inert hulladéklerakó terület 

Kb-K Különleges közmű üzemi terület 

 
Közlekedési és közműterület 
 
Közlekedési és közmű-elhelyezési terület 
Közlekedési és közmű-elhelyezési területbe tartoznak a község meglévő és tervezett közúti területei.  
 
Kötöttpályás közlekedési terület 
Kötöttpályás közlekedési területbe sorolt a MÁV Sárbogárd - Bátaszék vasútvonal Fácánkert községet 
érintő szakasza. 
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A terv nem tartalmaz a közlekedési és közmű-elhelyezési területeket érintő változást. 
 
 
Erdőterület 
A település közigazgatási területén az erdők besorolása az Országos Erdőállomány Adattárban 
szereplő adatok figyelembe vételével történt.  
 
Gazdasági rendeltetésű erdőterület 
A község erdői gazdasági rendeltetésű erdőterületnek minősülnek. 
A terv a korábbi tervhez képest az erdőterület kismértékű növekedésével számol. Erdőterületbe 
került a korábban kereskedelmi, szolgáltató övezetbe sorolt fácánkertpusztai 0177/11 hrsz-ú 
földrészlet. 
 
Védelmi rendeltetésű erdőterület 
A 0177/11 hrsz-ú földrészlet erdősült déli része az új beépítésre szánt területek kompenzációja 
érdekében kereskedelmi szolgáltató területből védelmi erdőterületbe került. 

 
Mezőgazdasági terület 
  
Általános mezőgazdasági terület 
A település külterületén található szántóterületek, rétek, legelők tartoznak ebbe az övezetbe. A 
korábbi terven kereskedelmi, szolgáltató területbe tartozó 0260/8 hrsz-ú ingatlan általános 
mezőgazdasági területbe került átsorolásra. 
 
Különleges terület 
 
Beépítésre nem szánt különleges inert hulladéklerakó terület 
A 0249/13 hrsz-ú, korábbi homokbányát inert hulladéklerakásra hasznosítják. 
 
Beépítésre nem szánt különleges közmű üzemi terület 
Különleges közmű-üzemi területbe került átsorolásra a fácánkertpusztai 0260/10 hrsz-ú, korábbi 
terven vízgazdálkodási területbe sorolt víztorony telke. 
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Átnézeti térkép - javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer  
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1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
 
Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek: 

A község szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemei elsősorban a települést átszelő 51164. számú 
fácánkerti bekötő út. Az M6 autópálya csak a külterület egy kis részét érinti. A Sárbogárd - Bátaszék 
vasútvonal nyomvonala ugyancsak tagoló elem.  

Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások a településen nem találhatók. 

A szerkezetalkotó közlekedési rendszerek nyomvonalán a korábbi tervhez képest változás nem 
terve
zett. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Településszerkezetet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek átnézeti térképe 
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1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
 

a) Vasút, utak védőterülete (OTÉK 38. §) 
„(8) Az országos közút és vasútvonal mellett nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület - a 

gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), k) és n) pontja szerinti területek kivételével - 
a) gyorsforgalmi út esetében az út tengelyétől számított - amennyiben kormányrendelet másként 

nem rendelkezik - 250-250 m széles területen, 
b) főút és a gyorsforgalmi úthoz tartozó csomóponti ág esetében az út tengelyétől számított 50-50 

m széles területen, 
c) környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított 

100 m széles területen. 
(9)  Az országos közút mellett nem sorolható közjóléti erdő területfelhasználási egységbe az út 

tengelyétől számított 
a) gyorsforgalmi út esetében 100-100 m széles terület, 
b) főút esetében 50-50 m széles terület. 
(10)  Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágányától számított 50 m, valamint egyéb 

környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi létesítmény esetében 100 m távolságon belül 
építmény csak a vonatkozó feltételek szerint helyezhető el.” 
  
A védőterületek vonatkozásában a korábbi tervhez képest változtatás nem tervezett. 
 
 
Táj és természetvédelmi elemek, területek: 
 
A község területén nem találhatók országos ökológiai hálózathoz tartozó földrészletek. 
Tájképvédelmi területet a MaTrT nem jelölt ki Fácánkert területén. 
 
Kulturális örökségvédelmi elemek 
A kulturális örökségvédelmi elemek körét a településen a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, 
valamint a helyi védelem alatt álló épületek alkotják, amelyet részletesen az örökségvédelmi 
hatástanulmány tartalmaz. 
Az örökségvédelmi elemek vonatkozásában a korábbi tervhez képest bejelölésre kerültek a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a helyi védelem alatt álló objektumok. 
 
Egyéb védelmi és korlátozó elemek: 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek Területrendezési terve szerint a község területe nem 
tartozik az országos vízminőségvédelmi terület övezetébe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj138id8d00
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Védelmi és korlátozó elemek átnézeti térképe  
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 

bemutatása 
 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva, az 
adott változás bemutatása) 
 

A hatályos településszerkezeti terv szerinti területfelhasználásnak megfelelő állapot kerül 
bemutatásra, illetve összehasonlításra a településszerkezeti terv tervezetével. 
 
 

Településszerkezeti változások áttekintő térképe 
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1. Térségi kerékpárút kijelölése 

 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
 
 
 
 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
Az új terven a Tolnai utca – Árpád utca – Bethlen utca mentén térségi kerékpárút került kijelölésre, 
mely a korábbi terven nem szerepelt. 
 
Módosítás indoklása:   
  A módosítást a felmerülő lakossági igények indokolják. 
 

 Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A megyei szerkezeti terv jelöl térségi 
kerékpárutat, ezért az az új szerkezeti terven is megjelenítésre került.  
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térségbe tartozik, térségi 
övezeteket nem érint. A változással új beépítésre szánt terület nem jön létre és a változás a Trtv. 
előírásaival nem ellentétes. 
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2. Ady Endre utcától délre új lakóterület és az utca folytatása (105 hrsz) 

 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: 
Az Ady Endre utcától délre korábban általános mezőgazdasági területbe sorolt területen mintegy 30 
új lakótelek számára alkalmas lakóterület kijelölése. 
A korábbi tervben az Ady Endre utca folytatásában lévő 105 hrsz-ú ingatlan útként szerepel, a 
jelenlegi állapot szerint azonban lakó-és melléképülettel beépített telek. 
 
Módosítás indoklása:  
 A változtatást a lakásépítés iránti megnövekedett kereslet, valamint a tényleges területhasználat 
indokolja. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A módosítás a belterület délkeleti részén lévő 
lakóterület déli irányú bővítésére irányul.    
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint mezőgazdasági térségbe tartozik. A 
változással új beépítésre szánt terület jön létre. A módosítás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. A 
tervben a mezőgazdasági térség területének 89,9 %-a mezőgazdasági terület, tehát megfelel a 
jogszabályi előírásnak, ami legalább 75 %-ot ír elő. 
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3. Bethlen Gábor utca nyugati végén jelölt kereskedelmi-szolgáltató terület átsorolása 

lakóterületbe 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
A korábban kereskedelmi, szolgáltató területbe sorolt 265, 266, 371/1-2 hrsz-ú ingatlanok az új 
tervben falusias lakó területi besorolást kapnak.   
 
Módosítás indoklása:  
 A terület magántulajdonban van és egy részén jelenleg is lakóépületek állnak. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás célja a belterület délnyugati részén a 
hatályos tervben szereplő kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület törlése, és lakóterületbe 
történő átsorolása.  
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint részben mezőgazdasági, részben 
települési térség, térségi övezeteket nem érint. A módosítás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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4. Árpád utcai élelmiszerbolt környékének falusias lakóterületbe sorolása 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
Az Árpád utcai 215 és 216 hrsz-ú ingatlan korábbi településközpont terület besorolása falusias 
lakóterületre változik. 
  
Módosítás indoklása:  
A két ingatlan közül egyik lakóépülettel beépített, de a kereskedelmi egységgel rendelkező ingatlan 
paraméterei sem indokolják a településközpont övezeti besorolást. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás célja a belterület északi részén a 
hatályos tervben szereplő vegyes településközpont törlése, és a kialakult művelési ágnak megfelelő 
lakóterületbe történő átsorolása.  
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térség, térségi övezet nem 
érinti. A változással nem jön létre új beépítésre szánt terület, ezért a módosítás a Trtv. előírásaival 
nem ellentétes. 
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5. A Tolnai utca környékén új kereskedelmi, szolgáltató területek 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás:  
A 16/3 hrsz-ú pékség és a 16/25-30 hrsz-ú ingatlanok lakóterületből kereskedelmi-szolgáltató 
területbe kerültek átsorolásra. 
 
Módosítás indoklása:  
A módosítást részben a tényleges terület-használat, részben új vállalkozói igények jelentkezése 
indokolják. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás célja a hatályos tervben szereplő 
lakóterület törlése, és új kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése. 
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térségbe tartozik, térségi 
övezet nem érinti. A változással nem jön létre új beépítésre szánt terület, ezért a módosítás a Trtv. 
előírásaival nem ellentétes. 
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6. A volt szeszgyár területe 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: 
A korábbi terven környezetre jelentős hatást gyakorló volt szeszgyár terület déli részének (0260/12-
13, 0261/1, 0261/4 hrsz) ipari területe kereskedelmi szolgáltató terület övezetbe került.  
 
Módosítás indoklása:  
 A jelenlegi és a jövőbeli fejlesztések sem indokolják az ipari gazdasági terület kijelölését, viszont a 
kereskedelmi, szolgáltató területre nagyobb igény jelentkezik, ami nem jár jelentős környezeti 
hatással. 
 

Érintett térségi övezetek: 

- jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás célja a környezetre jelentős hatást 
gyakorló volt szeszgyár terület déli részének ipari területből kereskedelmi szolgáltató területbe 
történő átsorolása.  
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térség, térségi övezet nem 
érinti. Mivel a változással nem jön létre új beépítésre szánt terület, a változás a Trtv. előírásaival nem 
ellentétes. 
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7. Általános mezőgazdasági terület átsorolása kereskedelmi-szolgáltató területbe 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: 
A 0171/9 hrsz-ú ingatlan a korábbi terven általános mezőgazdasági területben volt, az új terven a 
telekből 2 hektárnyi terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület besorolást kap. 
 
Módosítás indoklása:  
 Az önkormányzat hosszú távú terveiben szerepel a fent jelölt ingatlan megvásárlása, ahol a 
vállalkozók kereskedelmi- szolgáltató területeket alakíthatnak ki. A gazdasági terület kijelölését a jó 
közlekedési kapcsolatok és útminőség, valamint könnyen fejleszthető közmű infrastruktúra (víz, 
szennyvíz, elektromos-és gázhálózat) indokolja. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás célja a belterülettől északra lévő 
mezőgazdasági terület egy részének törlése, és a későbbi fejlesztési igényeknek megfelelő 
kereskedelmi, szolgáltató terület kialakítása.  
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint mezőgazdasági térség, térségi övezet 
nem érinti. A változással új beépítésre szánt terület jön létre. A Trtv. előírása alapján a 
mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át mezőgazdasági területbe kell sorolni. A készülő 
tervben ez az érték 89,9 %, tehát a változás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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8. A fácánkertpusztai kastély és környezete 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: A fácánkertpusztai kastély ingatlana (0260/2 hrsz) kereskedelmi-szolgáltató területből 
különleges idegenforgalmi területi átsorolásba került.  
A kastélytól nyugatra fekvő 0260/8 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi-szolgáltató területből általános 
mezőgazdasági területbe került.  
A kastély melletti víztorony ingatlana (0260/10) vízgazdálkodási területből különleges közmű-üzemi 
terület besorolást kapott. 
 
Módosítás indoklása:  
 A kastély és hozzá tartozó park a botanikai értékeivel jelentős vonzerőt biztosít egy idegenforgalmi 
(szállás és vendéglátás) funkció betöltésére. 
Az általános mezőgazdasági terület kijelölését a tényleges területhasználat indokolja. 
Vízgazdálkodási terület besorolást a folyók, csatornák, tavak kapnak, így a már meglévő víztorony 
különleges közmű-üzemi területbe került. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás célja a fácánkertpusztai kastély 
ingatlana kereskedelmi-szolgáltató területből különleges idegenforgalmi területbe sorolása, valamint 
a kastélytól nyugatra fekvő 0260/8 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi-szolgáltató területből általános 
mezőgazdasági területbe helyezése. A kastély melletti víztorony ingatlana (0260/10) vízgazdálkodási 
területből különleges közmű-elhelyezési területbe került. 
 
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térségbe tartozik, a térségi 
övezetek közül a jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti. A módosítás új beépítésre szánt 
területet nem eredményez, a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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9. A fácánkertpusztai mezőgazdasági üzemi telephelyek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
 
 
 

 
 

Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: A fácánkertpusztai mezőgazdasági üzemi telephelyek (0171/4, 0177/3-8, 0177/10 hrsz.) 
kereskedelmi szolgáltató területből különleges mezőgazdasági üzemi területbe kerültek.  

A fácánkertpusztai 0177/11 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi szolgáltató területből részben gazdasági, 
részben védelmi erdőterület besorolást kapott. 

  
Módosítás indoklása:   
  A módosításokat egyrészt a tényleges területhasználat, másrészt az OTÉK változása indokolja, 
mely tartalmazza a mezőgazdasági üzemi terület besorolást. A gazdasági erdőterületként jelölt 
ingatlan a Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Osztály adatszolgáltatása alapján került 
kijelölésre, a védelmi erdőterület a Trtv. előírása alapján került kijelölésre, mivel új beépítésre 
szánt különleges terület kijelölésénél a területnövekmény minimum 5 %-ának megfelelő 
kiterjedésű véderdőt (vagy zöldterületet) kell kijelölni. 
 

Érintett térségi övezetek: 

- erdők övezete 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás során a fácánkertpusztai 
mezőgazdasági üzemi telephelyek kereskedelmi szolgáltató területből különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe kerültek. A 0177/11 hrsz-ú ingatlan kereskedelmi szolgáltató terület részben 
gazdasági, részben védelmi erdőterület besorolást kapott. 

A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térség, a térségi 
 övezetek közül az erdők övezetét érinti. Mivel a változással nem jön létre új beépítésre szánt 
terület, a változás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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10. Az inert hulladéklerakó telke 

 

A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: A korábbi tervben a 0249/13 hrsz-ú inert hulladéklerakó telke gazdasági erdőterületből 
beépítésre nem szánt különleges inert hulladéklerakó-területbe került.  

  
Módosítás indoklása:   
  A módosításokat a tényleges területhasználat indokolta. 

Érintett térségi övezetek: 

- erdők övezete 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása:  

A változás célja az inert hulladéklerakó telke gazdasági erdőterületből beépítésre nem szánt 
különleges hulladéklerakó-területbe történő átsorolása.  
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint mezőgazdasági térségbe tartozik, a 
térségi övezetek közül az erdők övezete érinti. A Trtv. előírása alapján a mezőgazdasági térség 
területének legalább 75%-át mezőgazdasági területbe kell sorolni. A készülő tervben ez az érték 
89,9 %, tehát a változás a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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11. Erdőterület bővülése a település délnyugati részén 
 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: A korábbi tervben a település délnyugati részén található erdőfolt déli irányban bővült, 
ami előtte általános mezőgazdasági besorolású volt. 
 
Módosítás indoklása:   
 A módosítást a tényleges területhasználat indokolja. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás során a település délnyugati részén 
található erdőfolt déli irányban bővült, a hatályos tervben szereplő általános mezőgazdasági 
terület törlésre került. 
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint mezőgazdasági térségbe tartozik, 
térségi övezetet nem érint. A Trtv. előírása alapján a mezőgazdasági térség területének legalább 
75%-át mezőgazdasági területbe kell sorolni. A készülő tervben ez az érték 89,9 %, tehát a változás 
a Trtv. előírásaival nem ellentétes. 
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12. Az óvodától északra lévő területek övezeti átsorolása (0152/5 és 225/1 hrsz) 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az új településszerkezeti terv részlete 

 
Változás: A korábbi tervben óvodától északra lévő falusias lakóterületbe sorolt 225/1 hrsz-ú 
ingatlan településközponti vegyes területbe került. A mellette lévő 0152/5 hrsz-ú szintén falusias 
lakóterületi besorolású külterületi ingatlan általános mezőgazdasági területbe került. 
 
Módosítás indoklása:   
  A módosításokat egyrészt a tényleges területhasználat, másrészt az óvoda esetében a későbbi 
bővítés lehetőségének megteremtése indokolja. A korábban lakóterületbe sorolt 0152/5 hrsz-ú 
ingatlan jelenleg külterület, amit az önkormányzat továbbra sem kíván belterületbe csatolni. 
 

Érintett térségi övezetek: 

A változással érintett terület egyetlen térségi övezetet sem érint. 

 
Területrendezési tervekkel való összhang igazolása: A változás célja az óvodától északra lévő 
falusias lakóterületbe sorolt 225/1 hrsz-ú ingatlan településközponti vegyes területbe történő 
átsorolása. A mellette lévő ingatlan falusias lakóterületből általános mezőgazdasági területbe 
kerül. 
A változással érintett terület a területrendezési terv szerint települési térségbe tartozik, térségi 
övezet nem érinti. Mivel a változással nem jön létre új beépítésre szánt terület, a változás a Trtv. 
előírásaival nem ellentétes. 
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A településrendezési tervek készítése, módosítása során meg kell teremtetni az összhangot a 
magasabb szintű tervekkel, így Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel megállapított Országos Területrendezési Tervvel (továbbiakban 
Trtv.).  

Az Országos Területrendezési Terv Fácánkert községet az alábbiakban érinti:  

Az ország szerkezeti terve (Trtv. 10-11. §) 

A település közigazgatási területének túlnyomó része mezőgazdasági térségbe, kisebb erdőfolt 
erdőgazdasági térségbe, a belterület és Fácánkertpuszta települési térségbe tartozik. A települést É-D 
irányban átszeli a Sárbogárd – Bátaszék vasútvonal, és a közigazgatási terület északi részét átszeli az 
M6 autópálya is.   

Országos övezetek: 

1. Ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) övezete (Trtv. 25.§, 26.§, 27.§)  

A település közigazgatási területén nincs országos ökológiai hálózathoz tartozó terület. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (Trtv. 28.§)  

A belterülettől északra két kisebb foltban találhatók. 

3. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 2.§)  

A település középső és nyugati része nagy területen ide sorolt. 

4. Erdők övezete (Trtv. 29-30.§)  

Kisebb foltokban fordul elő a község külterületén. 

5. Erdőtelepítésre javasolt területek övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 3.§)  

A község észak-keleti részén fordul elő. 

6. Tájképvédelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 4.§)   

A község területe nem érintett. 

7. Világörökség és világörökség várományos terület övezete (Trv. 31.§)   

A község területe nem érintett.   

8. Vízminőség-védelmi terület övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 5.§)  

A község területe nem érintett. 

9. Nagyvízi meder övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 6.§)   

A község területe nem érintett. 

10.  VTT-tározók övezete: (9/2019. (VI.14.) MvM rend. 7.§)   

A község területe nem érintett. 

11. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (Trtv. 32. §)  

A község területe nem érintett. 
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Szerkezeti tervlap   

Ökológiai hálózat magterületének, 
ökológiai folyosójának és 

pufferterületének övezete 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

 

 Erdők övezete 

 

Erdőtelepítésre javasolt területek 
övezete 

 

Tájképvédelmi területek övezete 
 

Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

 

Vízminőség-védelmi területek 
övezete 

 

Nagyvízi meder övezete 

 

VTT tározók övezete 

 

Honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 
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Tolna Megye Területrendezési Terve     

A terv szerint a község belterülete és Fácánkertpuszta területe települési térségbe, a külterület 
többi része mezőgazdasági térségbe tartozik.   

A település külterületén keresztül halad a Sárbogárd – Bátaszék vasútvonal, és az az M6 autópálya. 
A település területén halad keresztül egy 132 kV-os tervezett elektromos vezeték Szedres felől Tolna 
városáig.  

 Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszer (TEIR) alapadatai szerint 
Fácánkert közigazgatási területét Tolna megye Területrendezési terve az alábbi módon érinti:  

Település 
területe 

(ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség 

(ha) 

Vegyes 
területfelhasználású 
térség 

(ha) 

Hagyományosan 
vidéki települési 
térség 

(ha) 

Mezőgazdasági 

térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási 
térség 

(ha) 

1069,6  -  - 142,41 927,2  - 

 

Megyei övezetek (A Trtv. 91. § átmeneti előírásai szerint hatályban maradt övezetek) 

8. Ásványi nyersanyagvagyon‐terület övezete: A község területe nem érintett. 

10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete: A község területe nem érintett. 

11. Földtani veszélyforrás terület övezete: A község területe nem érintett. 

12. Tájrehabilitációt igénylő terület övezete (egyedileg meghatározott megyei övezet): A község 
területe nem érintett. 

13. Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (egyedileg meghatározott 
megyei övezet): A község teljes területe érintett.  

Azonban a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 10. § (4) bekezdése szerint:  

(4) Beépítésre szánt területen és beépítésre szánt terület határától számított 12 000 méteren belül ‐ a 
háztartási méretű kiserőműnek számító szélerőmű kivételével ‐ szélerőmű, szélerőműpark nem 
helyezhető el.  

Fentiek értelmében a település területén szélerőmű elhelyezésére nincs lehetőség.  

 

1. Tolna megye Szerkezeti 
tervlapjának kivonata 

3.8. Ásványi nyersanyag-vagyon 
terület övezete 

3.10. Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 
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3.11. Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 

3.12. Tájrehabilitációt igénylő 
terület övezete 

13. Szélerőműpark telepítéséhez 
vizsgálat alá vonható terület 

 

 

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs rendszerben (TEIR) lévő alapadatok alapján 
Fácánkert község közigazgatási területét érintően: 

Települési 
térség 

(ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség 

(ha) 

Vegyes 
területfelhasználású 

térség 
(ha) 

Települési 
térség 

(ha) 

Mezőgazdasági 
térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási 
térség 

(ha) 

1069,6 0 0 142,41 927,2 0 
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FÁCÁNKERT település területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 

Az adott térségre 
vonatkozó %-os 
megoszlás 

  

Települési térség   142,41  

Ebből: Lakóterület 86,87 61 

  Vegyes terület 1,58 1,1 

  Gazdasági terület 15,65 11 

  Különleges terület 9,61 6,75 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 4,5 3,15 

  Mezőgazdasági terület 8,04 5,66 

  Közlekedési terület (út, vasút) 16,16 11,35 

  Vízgazdálkodási terület 0 0 

Összesen:    100 

  

Mezőgazdasági térség   927,2  

Ebből: Lakóterület 3,64 0,4 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 1,9 0,2 

 
Különleges terület 1,21 0,13 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 1,18 0,12 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 54 5,82 

  Mezőgazdasági terület 833,49 89,9 

  Közlekedési terület (út, vasút) 31,78 3,43 

  Vízgazdálkodási terület 0 0 

Összesen:    100 

 

 
A települési területfelhasználási egységek kijelölése során a TrTv 11. § vonatkozó előírásai betartásra kerültek.
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1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és 
célokkal) 
 
A településrendezési eszközök elkészítése előtt elkészült a község településfejlesztési koncepciója, 
amelyet a Képviselő-testület a 84/2019. (X. 07.) számú határozattal fogadott el. 
A településfejlesztési koncepció „2.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek 
meghatározása” c. fejezete mutatja be konkrétan a településrendezési eszközök készítésénél is 
figyelembe veendő célokat: 
 
2.2.1. Társadalom: A település népességének megtartása, életszínvonalának növelése 

a) Alapellátás fejlesztésére, egészségügy fejlesztésére irányuló javaslatok: 

 Megfelelő színvonalú egészségügyi alapellátás biztosítása, valamint az egészségügyi 
infrastruktúra (épület és eszközállomány) fejlesztése. 

 Egészséget befolyásoló tényezőkről (pl. táplálkozásról, dohányzásról, mentális 
egészségről, tudatmódosító szerek használatáról) szakmai programok, tájékoztatók 
tartása  

 A helyi alapellátásban dolgozók bevonásával települési egészségterv elkészítése. 

 Szűrővizsgálatok elérésének lehetővé tétele helyben, vagy környékbeli településen. 

 Az egészségügyben dolgozók számára kedvező foglakoztatási feltételek biztosítása. 

Az a) pontnak nincs rendezési tervi kihatása. 

 

b) A település népességmegtartó erejének fokozására irányuló javaslatok: 

 A helyben foglalkoztatás, az alapellátás biztosítása, az életminőség javítása, más 
településeken található munkahelyek jó megközelíthetősége (tömegközlekedés) - a 
lakosság helyben maradását segítő fejlesztések. 

 A helyben történő foglalkoztatásra, valamint Tolna és Szekszárd közelségére alapozva a 
lakóterületek minőségi fejlesztése, zöldterületek, játszóterek kialakítása elősegíti a 
családok letelepedését. 

 A család és a munkahely összehangolását segítő gyermekjóléti és szociális nappali 
szolgáltatások infrastruktúrájának további kialakítása, fejlesztése (pl. bölcsőde, családi 
napközi). Ennek fejlesztése történhet helyben, illetve más településsel, településekkel 
társulva. 

 A kereslet függvényében szükségessé válhat új lakótelkek kialakítása. 

A b) pontban szereplő célok érdekében kisebb új gazdasági terület kijelölése szerepel a tervben. 
(Tolnai utca) 

c) Oktatás, kultúra, humán infrastruktúra fejlesztésére irányuló javaslatok: 

 Az oktatási létesítmények és háttéreszközeik folyamatos fejlesztése.  

 Az óvoda színvonalának folyamatos emelése, a fenntarthatóság, az esélyegyenlőség, a 
fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés, valamint a környezettudatosság elveit 
figyelembe véve. 

 A községi könyvtár színvonalának, kínálatának fejlesztése eszközbeszerzéssel, programok 
szervezésével.  
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 A faluház felszereltségének fejlesztése a helyi közösségi és ifjúsági aktivitás feltételeinek 
javítása érdekében. 

 A település és a környék természeti és épített környezeti értékeinek, a helyi 
hagyományok, a település történetének bemutatása, ismertetése elsősorban a fiataloknak 
szervezett programokkal. 

 A szakképzett munkaerő helyben tartását segítő intézkedések megtétele. 

 A civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, összehangolása. 

A c) pontnak nincs rendezési tervi vonzata. 

d) Szociális szolgáltatások fejlesztésére irányuló javaslatok: 

 A szociális ellátás színvonalának fejlesztése a gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermekek 
napközbeni ellátása terén. 

 Az időskorúak ellátási rendszerének javítása, a házi segítségnyújtás fejlesztése. 

 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kialakítása. 

 Képzések szervezése, tanfolyamok elérhetővé tétele a tartósan munkanélküliek, 
hátrányos helyzetűek számára. 

A d) pontnak nincs rendezési tervi vonzata. 

 

2.2.2. Környezet: A természeti és épített környezet megóvása, a települési környezet fenntartható 
fejlesztése 

a) A környezetvédelemre, természetvédelemre és az épített környezet védelmére irányuló 
javaslatok: 

 A zavaró hatású gazdasági tevékenységek megfelelő védőtávolságának biztosítása 
településrendezési eszközökkel. 

 A szakszerűtlenül megépített, bizonytalan szigetelésű szennyvíz-szikkasztók, 
szennyvíztárolók megszüntetése. 

 A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése a település teljes területén. 

 A külterületi utak megerősítése. 

 Vízkár-megelőző intézkedések belvízveszély elhárítására, csapadékvíz elvezetésre 
vonatkozóan. 

 A külterület tájképi értékeinek megőrzése, a helyi védelemre érdemes természeti 
területek, művi értékek feltérképezése, helyi rendelettel történő védelem alá helyezése. 

 A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait csökkentő helyi alkalmazkodási stratégiák 
meghatározása (zöldterület fejlesztési program, helyi termék előállítás és fogyasztás 
elősegítése, házi komposztálás és csapadékvíz gyűjtés lehetőségének biztosítása, talajvédő 
fölművelési módszerek népszerűsítése). 

Az a) pont figyelembevételével a lakóterületek környezetében új környezetre jelentős hatást 
gyakorló üzemi területek nem kerültek kijelölésre. 

 

b) A lakosság életkörülményeinek folyamatos javítására irányuló javaslatok: 

 A munkába járás infrastrukturális feltételeinek biztosítása az igényekhez hangolt helyközi 
járatok, akadálymentes várakozóhelyek kialakításával. 
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 Közösségi- és sportlétesítmények, valamint közterületek akadálymentesítése.  

 Közbiztonság javítása a rendőrség és polgárőrség együttes segítségével. 

 A közterületek, közparkok, települési zöldfelületek folyamatos karbantartása, fejlesztése. 

 A belterületi utak burkolatainak megerősítése, járdák létesítése szükség szerint.  

A b) pontnak nincs rendezési tervi vonzata. 

 

c) A település esztétikusabbá tételére irányuló javaslatok: 

 A  település életében meghatározó, köztulajdonban lévő tárgyi, építészeti, vagy helyi 
védettség alatt álló értékek igény szerinti értékmegőrző felújítása, fejlesztése. 

 A közigazgatási és közszolgáltatási funkciót ellátó épületek (községháza, általános iskola, 
óvoda, művelődési ház, stb.) jó karban tartása. 

 A településen található természeti és épített örökség megóvása.  

A tervben az örökségvédelmi szempontok szem előtt tartásával kerültek kijelölésre a fejlesztési 
területek. 

2.2.3. Gazdaság: A helyi gazdaság fejlesztése 

a) Munkahely-teremtésre, gazdaságfejlesztésre, a helyben foglalkoztatottság növelésére, tartós 
munkanélküliség kialakulásának megakadályozására irányuló javaslatok  

 A helyi vállalkozások működésének segítése. 

 Új vállalkozások számára új gazdasági területek kijelölésével letelepedési lehetőség 
biztosítása. 

 A gazdasági területeken a helyi sajátosságokon alapuló mezőgazdasági, valamint a 
környezetet nem zavaró ipari és szolgáltató tevékenységek megtelepedése a cél. 

A gazdaság fejlesztésére alkalmas új gazdasági területek kijelölését tartalmazza a terv. 

b) A mezőgazdaság fejlesztése 

 Az időjárástól független, egész évben használható külterületi utak kiépítésével, a hiányzó 
infrastruktúra kialakításával a termelési lehetőségek javítandók. 

 A termelőket összefogó, érdekeiket a termesztésben, tárolásban, szállításban és az 
értékesítésben képviselő és segítő szervezet (szövetkezet) létrehozása.   

 A nagytáblás mezőgazdasági területek mellett a kiskertek művelésének ösztönzése helyi 
„kézműves” termékek előállítása céljából. 

 A termőföldeken a piac által keresett termények termesztése. 

 A belvízveszélyes területek lehetőség szerint extenzív állattartás céljára hasznosítandók.   

 A nagytáblás mezőgazdasági művelés esetében törekedni kell a piaci igényekhez 
alkalmazkodó, sokszínű növénykultúra kialakítására. 

 Növénytermesztésnél a kertészeti kultúrák (gyümölcs-, zöldségtermesztés) fejlesztése 
támogatandó.  

 A településrendezési eszközökben a fenntartható fejlesztés figyelembe vételével a 
tevékenységhez szükséges építési feltételek meghatározása szükséges. 

A terv nagy hangsúlyt fektet a termőföldek védelmére, különösen a kiváló és jó termőhelyi 
adottságú szántók megtartására.  
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c) A turizmus fejlesztése 

 A helyi és a környékbeli látványosságok között tanösvények, kerékpárutak kialakítása 
javasolt külön program alapján. 

 Helyi szálláshelyek (falusi turizmus), és programkínálat bővítése, a résztvevők segítése. 

 Településmarketing erősítése, amely tudatosan és szervezetten dolgozza ki a települési 
célokat, elképzeléseket a turizmus területén is: a település és környékét bemutató 
népszerűsítő kiadványok készítése, az interneten való folyamatos megjelenés biztosítása. 

 A turizmus fejlesztését célszerű összehangolni a környező települések (Tolna, Fadd, 
Bogyiszló, Szedres, Tengelic, Szekszárd, Sióagárd, Decs) turisztikai adottságaival és 
terveivel. 

A tervben a turizmus fejlesztése érdekében térségi kerékpárút-nyomvonal szerepel. 
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 FÁCÁNKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2020. 

 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

  

 

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

A település az Alföld nagytájon belül a Mezőföld középtájhoz, illetve a Dél-Mezőföld 

kistájhoz tartozik.  

 

Földtani adottságok 

A földtörténeti legújabb kor, a pleisztocén határozza meg a táj arculatát, az egykor egységes 

hordalékkúpi terület felszínfejlődése ekkor válik ketté. A kiemelkedő térszíneken 

löszképződés indult meg, másutt viszont futóhomok-mozgás formálta a felszínt.  A délkeleti 

irányba tartó vízfolyások hordalékkúpokat építettek. Közülük legjelentősebb az Ős-Sárvíz 

hordalékkúpja volt. A hordalékkúpok épülésével egy időben a Mezőföld keleti, délkeleti 

területein megindult a löszképződés is. 

 

Domborzat 

A Mezőföld felszíne délkelet irányban fokozatosan lejt, majd a Duna partján 50-60 méter 

magas meredek peremmel szakad le a Dunamenti-síkságra. Tengerszint feletti magassága 

100-180 m. 

A Mezőföld domborzata nem egységes. Az északi és középső löszös területeken a hullámos 

felszínt völgyekkel tagolt löszhátak, hordalékkúpok és kisebb süllyedék-területek jellemzik. A 

Dél-Mezőföld hordalékkúpjainak homokos felszínén futóhomokformák képződtek. 

 

Talajviszonyok 

A mezőföldi talajok az északról dél felé fokozatosan vastagodó löszön alakultak ki, amelynek 

vastagsága több helyen eléri a 40 m-t. A táj É-i peremén a felszínen még a pannon üledékek is 

megtalálhatók. A talajok nagy része mészlepedékes csernozjom, melynek humuszrétege 

helyenként 1 m-nél is mélyebbre nyúlik. Mélyebb fekvésű területeken réti csernozjom (közeli 

talajvíz vagy pannonagyagon) található. Homokos talajképző kőzeteken: csernozjom barna 

erdőtalaj, rozsdabarna erdőtalaj, barnaföld fordul elő. A mélyebb fekvésű sík területeken és a 

völgyekben sok a réti talaj, amelyek területét foltonként szikesek (szolonyecek) tarkítják. A 

hullámos dombokon az oldalakat vízerózió pusztítja, amely a kis ellenállású löszt elérve 

gyorsan terjed. 

 

Éghajlat 

Éghajlatát a dél-dunántúli szubmediterrán és a mezőségi kontinentális jellegű hatások 

befolyásolják.  

Évi középhőmérséklete 10.0-10.2 °C, a januári középhőmérséklet-1,5-2 °C. A fagymentes 

napok száma 195-198, ennél több csak a kiegyenlítő hatású Balaton közelében van. A 

napsütéses órák száma meghaladja a 2000-t. 

Éves csapadékmennyiség 650-680 mm, ebből a vegetációs időszakra 350-380 mm jut. 
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Vízrajz  

A Mezőföld viszonylag gyér vízhálózatú terület, vízfolyásai átfolyó jellegűek. Fácánkert 

területét nyugatról elkerüli a Sió és Sárvíz, a Duna a településtől keletre található. 

 

Növényzet  

A flóraelemek földrajzi elterjedése szolgáltat alapot a föld felületének florisztikai, 

növényföldrajzi felosztására. Fácánkert a növényföldrajzi besorolás szerint magyar vagy 

pannon flóratartományhoz (Eupannonicum), az Alföld flóravidéken belül a Mezőföld 

flórajáráshoz tartozik. Az Alföld flóravidéke eredeti alakjában erdős sztyep volt, ma 

legnagyobb részt kulturterület. A homokterületeken kiterjedt tölgyesek, az ártereken 

ligeterdők, láprétek, a löszhátakon sztyeprétek uralkodtak. A Mezőföld déli részét nagyrészt 

meszes homok, északi részét pedig lösztáblák borítják. Természetszerű erdők (fűz- és 

égerlápok, gyertyános-tölgyesek és gyöngyvirágos-tölgyesek) foltokban találhatók. 

Az egykor futóhomokos területek őrizték meg legérintetlenebbül és leglátványosabban az 

árvalányhajas homokpusztákat. A pusztagyep növénytársulások különleges értékét endemikus 

és keleti elterjedésű növényfajok emelik (Iris humilis ssp. arenaria, Vinca herbacea, Sedum 

hillebrandtii) és találunk olyan ritka fajokat is, amelyek a veszélyeztetett európai növények 

Vörös Listáján is szerepelnek (Corispermum nitidum, Corispermum canescens). A láp- és 

mocsárrétek legnagyobb látványosságát azonban az ott előforduló 17 orchidea faj jelenti. 

Itt található az egész európai elterjedési területen végveszélybe került Crambe tataria 

(Tátorján) legnagyobb közép-európai állománya. 

 

Állatvilág 

A terület állatvilágára a természetes növénytakaró csökkenése miatt jellemző a faj- és 

egyedszám csökkenés. A fauna szempontjából legértékesebb területek a patakok mentét 

kísérő fűz-nyár ligeterdők és rekettyefűz cserjések, valamint a tavak elláposodott medre. 

Ezekek a területeknek a gerinctelen és gerinces faunája egyaránt gazdag, védett fajokban 

bővelkedő.  

A Mezőföld állatvilágában is több endemikus és Európában veszélyeztetett faj is előfordul, 

például: Acrida hungarica (sisakos sáska), Ammabiota festiva. A nedves réteken és a 

láperdőkben sajátos és gazdag rovarvilág, valamint kétéltű-, hüllő- és madárfauna található. 

 

TÁJHASZNÁLAT, KÜLTERÜLETI TERÜLET-FELHASZNÁLÁS ÉRTÉKELÉSE 

 

Tájtörténet 

A Mezőföldet egykor ligetekkel, lápokkal, mocsarakkal tarkított nagy kiterjedésű erdőspuszta 

jellemezte. Mára a természetes növénytársulások helyét szinte teljesen felváltották a 

megművelt területek.  

Az elmúlt századokban az ember által használt területek fokozatosan növekedtek. A jó 

minőségű csernozjom talajokon földbirtokos uradalmak létesültek. A XIX. századi 

folyamszabályozás következtében a megművelhető területek nagysága jelentősen növekedett. 

A földbirtokosok uradalmi központjai képezték egykor a lakott részek jelentős hányadát.  
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Fácánkertpuszta az 1907-ben a Festetich gróf által épített kastély köré települt. A kastély 

később a Kunffy család tulajdonába került. A birtokon ők alapozták meg a szeszgyártást. A 

kastélyban az államosítás után agrokémiai állomás működött. 

A település 1936-ban Simonmajor és Fácánkertpuszta egyesítésével jött létre. Fácánkert 1969-

től a rendszerváltásig Tolna városhoz tartozott. A település három településrészre tagolódik: 

Fácánkert (Újfalu), Fácánkertpuszta és Öregfalu. 

 

Külterületi terület-felhasználás értékelése 

Tolna megye területrendezési terve szerint Fácánkert területét érinti a kiváló és jó termőhelyi 

adottságú szántó terület térségi övezete. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók térségi övezete: az országos területrendezési tervben 

megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, 

amelyekbe kiváló növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak. 

Jó termőhelyi adottságú szántók térségi övezete: a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért 

felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, 

amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező szántóterületek tartoznak. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók területe a település termőterületét kisebb foltokban, jó 

termőhelyi adottságú szántók térségi övezetének területe a település termőterületének nagy 

részét érinti, lehatárolásuk a külterületi szabályozási tervben található. Kiváló termőhelyi 

adottságú szántók térségi övezete: 23,7 ha és jó termőhelyi adottságú szántók térségi övezete: 

321,91 ha (Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása alapján). 

A településen döntő a mezőgazdasági növénytermesztés. A jó termőhelyi adottságok miatt a 

terület nagy részén intenzív, nagytáblás szántóföldi művelés a jellemző. A nagyüzemi táblák 

között csak elvétve van erdősáv, cserjés.  Fő termények a búza, kukorica, napraforgó, repce. 

Jellemző még a dinnyetermesztés is. A szántó területek nagy része a belterülettől északra 

találhatók. 

Kertes, gyümölcsös és szőlőterületek az Öregfaluban a tanyákhoz kapcsolódóan találhatók. 

Az Újfalu nagy telkein zöldségféléket és gyümölcsöt termesztenek. Szőlők is csak kisebb 

foltokban vannak. A régi szőlőterületeken ma már szántóföldi növénytermesztést folytatnak. 

Tolna megye területrendezési terve szerint Fácánkert területét érinti a kiváló termőhelyi 

adottságú erdőterület és az erdőtelepítésre javasolt terület térségi övezete. Kiváló termőhelyi 

adottságú erdők térségi övezete: 3,48 ha (Baranya Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 

Főosztály Erdészet Osztály adatszolgáltatása alapján). Erdőtelepítésre javasolt terület térségi 

övezete: 36,79 ha (Lechner Tudásközpont adatszolgáltatása alapján). 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott térségi 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. 

Erdőtelepítésre javasolt terület térségi övezete: a területrendezésért felelős miniszter 

rendeletében megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért 

felelős miniszter rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, 

amelybe olyan területek tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága 

termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból 

szükséges vagy indokolt. 
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Erdő területek találhatók a település északi részén az M6-os út közelében és a kastélytól 

északra több kisebb foltban. Az erdők elsődleges rendeltetése gazdasági erdő, főleg akácos. 

Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása alapján a gazdasági erdőterületek nagysága: 

53,25 ha. 

 Javaslat 

A mezőgazdaság termelékenységének és a hozamnövelésnek további fokozása, illetve a 

termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodó művelés érdekében a következő szempontokat kell 

figyelembe venni: 

 A mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok létesítése, a 

mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozására és a tájkép gazdagítására. 

A nagyüzemi művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket nagyrészt 

kivágták, ezek pótlására az üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok mentén újakat kell 

ültetni. Ide sorolható a termesztést szolgáló épületek, létesítmények környezetének, 

illetve töltések és rézsűk növényekkel való betelepítése is.  

 A szántó területeken előtérbe kell helyezni a szerves trágya használatát a túlzott 

műtrágyázással szemben, amely a talajvíz és a felszíni vizek nitrátosodásához vezet.  

 A talaj védelmét szolgálja a művelési módnak megfelelő vetésforgó kiválasztása. 

 Az Öregfalu tanyáinak tulajdonosait ösztönözni kellene a kertek művelésére. Ezek a 

kertek a táj karakteres elemei, megőrzésük fontos lenne az ősi tájfajták megmentése 

mellett, a biodiverzitás növelése és a helyi közösségfejlesztés elősegítése miatt. 

 

TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK VIZSGÁLATA 

 

Nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó természetvédelmi célú területek  

Ramsari területek 

1971-ben Ramsar városában írták alá a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekkel 

kapcsolatos nemzetközi szerződést. A megállapodás hivatalos neve "Egyezmény a nemzetközi 

jelentőségű vizes területekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről". Az 

egyezmény titkársága Glandban (Svájc) működik, jogi személyiséggel rendelkező 

háttérszerve a Nemzetközi Természetvédelmi Szövetség (IUCN).  

Magyarország 1979-ben csatlakozott az egyezményhez. Hazánk jelenleg 23 nemzetközi 

jelentőségű vizes élőhellyel szerepel a ramsari listán. 

Fácánkert nem szerepel a ramsari listán. 

Natura 2000 területek 

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással vállalta, hogy az Unió jogrendjét a 

hazai szabályozásba – megfelelő igazításokkal – beépíti. Így történt ez a természetvédelmi 

jogszabályokkal is; a csatlakozás pillanatától Magyarországra is érvényes a két Uniós 

direktíva, a Madárvédelmi- és az Élőhelyvédelmi Irányelv. 

A Natura 2000 az Európai Unió számára értékes élőhelytípusok és fajok védelmére kijelölt 

területek hálózata. A Natura 2000 hálózattal a rezervátum-szerű védelem helyett a társadalmi, 

kulturális, gazdasági és természetvédelmi érdekek összehangolására alapozó megóvás 

kerülhet előtérbe. 

Fácánkert nem szerepel a Natura 2000 területek között. 
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Országos jelentőségű védett területek 

Országos jelentőségű védett természeti emlék (Ex lege védett területek) 

Az 1996. évi LIII. törvény értelmében annak erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi 

forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Ezek jegyzékét a Duna-Dráva 

Nemzeti Park Igazgatósága készíti el.  

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága által készített jegyzékében fácánkerti terület nem 

szerepel. 

 

Országos Ökológiai Hálózat 

Az Országos Ökológiai Hálózat: országos területrendezési tervben megállapított térségi 

övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes, illetve természetközeli területek és az 

azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, 

és amelynek részei a magterületek és az ökológiai folyosók. Magterületnek nevezzük a 

hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a lehető 

legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai 

rezervátumai. A magterületek közötti kapcsolatot a sávos, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-

nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett 

ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhelykomplexumokat kötik össze, 

egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. A magterületek 

és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természetközeli 

élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az 

esetleges külső káros hatásoktól. 

Az Országos Ökológiai Hálózat térségi övezete a község területét nem érinti. 

 

Tájképvédelmi terület térségi övezete  

A területrendezésért felelős miniszter rendeletében megállapított, kiemelt térségi 

területrendezési terv esetében a miniszteri rendeletben, valamint a megyei területrendezési 

tervben alkalmazott övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint az emberi 

tevékenység kölcsönhatása, változása következtében kialakult olyan területek tartoznak, 

amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre 

érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak.  

Tájképvédelmi területen a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem együtteseit és a tájhasználat 

helyi jellemzőit kell meghatározni. 

Az Országos Területrendezési Terv szerint Fácánkert területét nem érinti a tájképvédelmi 

terület térségi övezete. 

 

Helyi jelentőségű védett területek 

Festetich-Kunffy kastélypark (0260/2 hrsz) 

Fácánkert Község Önkormányzata 5/2010. (II. 19) számú rendelete alapján került helyi 

védetté nyilvánításra a kastélypark. A kastély építésével egy időben létesült a körülötte lévő 

angolpark, amely kb. 5 ha. A park faállománya több szakaszban került betelepítésre. Több 

helyen megtalálható az eredeti növényzet, amely mára már 100 éves. A későbbi 

növénytelepítések nyomai is megfigyelhetők. Az utóbbi 25-30 évben a kertet elhanyagolták, a 
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növényzet egy része elvadult, nagyon sok a sarjról, vagy a madarak által elszórt magról kelt 

egyed.  

Védetté nyilvánítás célkitűzései 

 Őrizze meg a park a természeti, valamint kert- és kultúrtörténeti értékeit. 

 Őrizze meg az angolkert stílusú park jellegét, növényanyagát, biológiai sokféleségét. 

 Őrizze meg az őshonos fafajokkal telepített állományrészek jellegét és ezek ökológiai 

állapotát. 

 

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A biológiailag aktív felületek összessége a zöldfelület. Alapvető rendeltetésük szerint 

termesztési és kondicionáló célúak lehetnek. A településen található zöldfelületek alkotják a 

település zöldfelületi rendszerét. A zöldfelületek elhelyezkedésük szerint belterületiek vagy 

külterületiek lehetnek. 

 

Belterületi zöldfelületek 

A belterületi zöldfelület olyan összefüggő, általában növényzettel fedett területe a 

településnek, amely pihenésre, üdülésre, a település klímájának javítására, területi tagolásra, a 

településkép élénkítésére, a lakosság fiziológiai, pszichológiai és esztétikai értelmű 

kondicionálására alkalmas. 

A település zöldfelülete használat szempontjából három csoportba osztható. Korlátlan, 

korlátozott használatú és a közhasználat elől elzárt zöldfelületek. 

 

Korlátlan használatú zöldfelületek 

Közparkok, közkertek 

A közpark zöldfelületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és 

lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. A jelenleg 

érvényben lévő rendelkezések értelmében közpark céljára csak olyan terület alkalmas, amely 

legalább 1 ha nagyságú és legkisebb oldalmérete is nagyobb, mint 80 m. A közpark 

rendeltetésének megfelelően több funkciójú létesítmény, amely pihenést, a játékot, sportot, s 

egyéb szabadidős tevékenységet szolgáló, önálló és egymáshoz kapcsolódó kertek együttese. 

A közkert a közparknál kisebb területű, közcélú zöldfelületi egység. A közkert a közparkhoz 

hasonlóan zöldterületi létesítmény, kialakításához önálló földrészletet kell kijelölni és 

lehatárolni, amely terület-felhasználását tekintve zöldterületnek minősül. 

 

Szabadidő park (Sportpálya, 113 hrsz) 

A József Attila utca és a Jókai Mór utca kereszteződésénél a régi sportterületen a 

közelmúltban szabadidő parkot alakítottak ki. A parkban játszótér, szabadtéri színpad létesült. 

A sétányokkal feltárt terület fásításra került. Jellemző fafajok: Mezei juhar (Acer campestre), 

Tűzvörös juhar (Acer ginnala), Magas kőris (Fraxinus excelsior), Kocsányos tölgy (Quercus 

robur), platán (Platanus hybrida). A parkot a Jókai utca felől idősebb Magas kőris fasor 

szegélyezi. A terület sport-területi jellege miatt azonban a településrendezési tervben nem 

zöldterület (közpark), hanem különleges sport-terület övezeti besorolást kapott.  
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Javaslat: 

A játszótér több éve épült, szükséges lenne a játszóeszközök és ütéscsillapító talaj biztonsági 

felülvizsgálatára. A parkban kevés pad található, célszerű lenne még padok és asztalok 

kihelyezése. 

 

Közlekedési területekhez kapcsolódó zöldfelületek 

Fasorok 

A település utcáira jellemző: viszonylag szélesek, az útburkolat mellett kétoldali árok és az 

egyik oldalon légvezetékek található. Egységes fasor csak egy helyen látható, a Jókai utcai 

kőris fasor. Az utcai fák az ott lakók által kerültek kiültetésre, ezért az utcákban csak 

szakaszosan jelenek meg a fák. Az utcákban hagyományosan sok a gyümölcsfa, de sok helyen 

örökzöldek is megtalálhatók. Kevés a helyi viszonyoknak megfelelő őshonos lombos fa. 

Javaslat: 

A település egyik legjelentősebb karakterhordozói az út menti fasorok. A fasorok 

nagymértékben javítják nem csak az utcaképet és a mikroklímát, hanem a lakókörnyezet 

minőségét is, így nagy jelentőségűek a település zöldfelületi rendszerében. Mindezek 

figyelembevételével szorgalmazni kell a fásítást a település utcáiban. Kétoldali fásítás 

lehetséges a következő utcákban: Árpád, Kossuth Lajos, Zrínyi Miklós, József Attila, Jókai 

Mór, Hunyadi János utca. Egyoldali fásítás lehetséges a következő utcákban: Rákóczi Ferenc, 

Petőfi Sándor, Ady Endre utca. 

 

Korlátozott használatú zöldfelületek 

Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 

Az oktatási jellegű közintézmények funkciójuk betöltéséhez szükséges kerttel együtt 

létesíthetők.  

 

Általános iskola, Óvoda kertje (225/2 hrsz) 

Az egykori iskola és a működő óvoda közös telken található. Az iskola előkertjében és oldal 

kertjében nagy fenyőfák (Picea pungens) és nyírfák (Betula pendula) vannak.  Az óvoda 

épülete felújításra került, az udvarral együtt, itt biztonságos játszóeszközök kerültek 

elhelyezésre. Az udvaron lombos fák találhatók: Szomorú fűzfa (Salix alba 'Tristis'), Magas 

kőris (Fraxinus excelsior). 

Javaslat: 

Az iskola kertjét az óvodához hasonlóan az épülettel együtt fel kellene újítani. 

 

Faluház kertje (235 hrsz) 

 A faluház melletti terület szabadtéri rendezvények megtartására alkalmas. A kert bejárata 

mellett két idős Hegyi juharfa (Acer pseudoplatanus) áll.  A kert végét vegyes facsoport zárja 

le, középen a tűzrakó hely körül padok, asztalok vannak.  

Javaslat: 

A kertet sétányok kiépítésével használhatóbbá lehetne tenni. A dézsás növények helyett a 

pihenőhelyekhez kapcsolódó virágágyak kialakítása célszerűbb lenne. 
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Községháza (222/6 hrsz) 

A községháza előtt az út és járda közötti zöldsávot gömbkőris fasor (Fraxinus ornus 'Mecsek') 

díszíti, itt padok is vannak. Az oldalkertben az I. és II. világháborús emlékművek mellett 

kopjafa is elhelyezésre került. Az emlékművek hátterét egy oszlopos tuja (Thuja occidentalis 

'Columna' biztosítja. 

Javaslat: 

Az emlékművek körül pihenő park kialakítása javasolt. A szomszéd ház falát sövénnyel 

célszerű eltakarni, megfelelő növényzettel meghittebb környezetet biztosítani az emlékművek 

körül. 

 

Zöldfelületi jellegű intézmények 

Temető 

A település temetője Szedres területéhez tartozik, de Fácánkert Község Önkormányzatának 

tulajdona. A temető erdővel körülvett területen helyezkedik el. Az akácfák (Robina 

pseudoacacia) és ostorfák (Celtis occidentalis) a temető területén is megtalálhatók. 

Javaslat: 

A temető elbozótosodott részeit ki kellene tisztítani, és az erdő felől a drótkerítést sövénnyel 

lehetne takarni. 

 

Közhasználat elől elzárt zöldfelületek 

Lakóházak kertjei 

A településre a családi házas beépítésű házak a jellemzőek. A legtöbb telek nagy kerttel 

rendelkezik, csak néhány utcában van kis kert. Jellemzően az előkertek virágos díszkertek, az 

oldal és hátsó kertek gazdasági jellegűek (veteményes, gyümölcsös). A később épült házak 

kertjeiben a gyep és az örökzöld dominál. 

 

Zöldfelületi ellátottság 

A zöldfelület ellátottság annak ellenére jó, hogy alacsony a közcélú, közhasznú zöldfelület, 

mert a településen nagy arányú a kertes családi házak száma. 

 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA FÁCÁNKERT 

Korábbi településszerkezeti terv biológiai aktivitásértéke 

 

Területfelhasználási kategória Területnagyság 

(ha) 

Értékmutató BAÉ* 

Falusias lakóterület 86,81 2,4 208,34 

Településközpont terület 1,74 0,5 0,87 

Gazdasági terület, kereskedelmi, szolgáltató  26,92 0,4 10,77 
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Gazdasági terület, ipari terület 5,21 0,4 2,08 

Ipari terület, környezetet zavaró 0 0 0 

Különleges terület, temető 0 0 0 

Különleges terület, sport 1,36 3 4,08 

Zöldterület 0 0 0 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 0 0 0 

Általános mezőgazdasági terület 851,07 3,7 3148,9
6 

Kertes mezőgazdasági terület 0 0 0 

Közutak, közművek területe 45,05 0,6 27,03 

Vasúti pálya 0 0 0 

Vízgazdálkodási terület 0,16 6 0,96 

    

Összesen 1069,6  3864,6
2 

 

*BAÉ: Biológiai aktivitásérték 

 

Jelenlegi településszerkezeti terv biológiai aktivitásértéke 

 

Területfelhasználási kategória Területnagyság 

(ha) 

Értékmutató BAÉ* 

Falusias lakóterület 90,51 2,4 217,22 

Településközpont terület 1,58 0,5 0,79 

Gazdasági terület, kereskedelmi, 
szolgáltató  

17,55 0,4 7,02 

Gazdasági terület, ipari terület 0 0 0 

Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 0 

Különleges beépítésre nem szánt terület, 
honvédelem 

1,18 3,2 3,78 

Különleges terület, egyéb helyi sajátosság 
(közműterület) 

0,16 1,5 0,24 

Különleges terület, egyéb helyi sajátosság 
(közlekedési terület) 

0,04 1,5 0,06 

Különleges terület, idegenforgalmi terület 5,37 1,5 8,06 

Különleges terület, mg-i üzemi 3,89 0,7 2,72 

Különleges terület, sport 1,36 3 4,08 

Zöldterület 0 0 0 
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Védelmi rendeltetésű erdőterület 0 0 0 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 58,5 9 526,5 

Általános mezőgazdasági terület 836,76 3,7 3096,01 

Kertes mezőgazdasági terület 0 0 0 

Közutak, közművek területe 46,5 0,6 27,9 

Vasúti pálya 6,2 0,6 3,72 

Vízgazdálkodási terület 0 0 0 

    

Összesen 1069,6  3898,10 

 

*BAÉ: Biológiai aktivitásérték 

A 2005. évi településrendezési terv alapján a biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre 

számítva 3864,62. A településrendezési terv 2019. évi felülvizsgálata során számolt érték a teljes 

közigazgatási területre 3898,10. 

 



FÁCÁNKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2019. 

  TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

 - 1 - 

FÁCÁNKERT ZÖLDFELÜLETEI 

  
JELLEMZŐ UTCAKÉP A TELEPÜLÉSEN, RENDEZETT ZÖLDFELÜLETTEL 

  
TEMETŐ ÉS KÖRNYEZETE 

  
JÁTSZÓTÉR ÉS SÉTÁNY A JÓKAI UTCÁBAN KÖZKERT A FALUHÁZ MELLETT 

  
FALUHÁZ ÉS KÖRNYEZETE ÓVODA ÉPÜLETE ÉS UDVARA 



FÁCÁNKERT KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 2019. 

  TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

 - 2 - 

  
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉS KÖRNYEZETE IMAHÁZ ÉS BELSŐ KERTJE 

  

VASÚTÁLLOMÁS 

 







Fácánkert község településrendezési tervéhez 

Közlekedési javaslat 

 

 

1. Hálózatok és közúti hálózati kapcsolatok  

Fácánkert község Tolna megye délkeleti részén fekszik.  

A község közúton mért távolsága a környezetében lévő fontosabb településektől:  

 Tolna    5 km 

 Bogyiszló 11 km 

 Szekszárd 15 km 

 Szedres 17 km 

 Paks 26 km 

 Pécs 68 km 

 Budapest            146 km  

A település közlekedési kapcsolatai jók: a 6. sz. Budapest – Pécs - Barcs közti országos főútvonal a 
község közelében húzódik. Ebből Tolna város területén ágazik ki nyugati irányban Fácánkert felé a 
községet feltáró 51164. sz. fácánkerti bekötő út. 

Az 51164 út átlagos napi forgalma 2017-ben 1054 E/nap volt.  

A község közigazgatási területének északi részét érinti az M6 jelű Budapest – Bóly autópálya, ennek 
azonban Fácánkert felé nincs lehajtásra alkalmas csomópontja. 

2. Vasúti közlekedés  

A községen áthalad a MÁV 46. sz. Sárbogárd - Bátaszék törzshálózati vasútvonala, Fácánkerten vasúti 
megállóval. Ennek köszönhetően Tolna város és a megyeszékhely Szekszárd felé a vasúti 
összeköttetés kifejezetten jó, bár Fácánkert megállónál csak személyvonatok állnak meg. A vasúti 
megálló épülete felújításra szorul. 

3. Közösségi közlekedés  

A településen helyi autóbusz közlekedés nincs, de távolsági autóbusz járatok betérnek a községbe.  

A községben három buszmegálló található az országos közútnak számító Tolnai utca – Árpád utca - 
Bethlen Gábor utca mentén a József Attila utcánál, a községházánál és a Béke utca torkolatánál lévő 
buszfordulónál. 

A buszmegállóhelyek kiépítettsége hiányos: a József Attila utcánál csak a déli oldalon van buszöböl és 
buszváró, a községházánál csak egyoldali buszváró van, buszöblök nincsenek, a Béke utcánál egy 
buszváró található. 

4. Vízi közlekedés  

A település közigazgatási területén vízi közlekedésre alkalmas vízfolyás, vízfelület nem található. 

5. Légi közlekedés  

Fácánkerthez a legközelebbi (nem nyilvános) repülőtér Őcsénynél (23 km) található. 

6. Kerékpáros és gyalogos közlekedés  



A község jelenleg nincs bekapcsolva sem az országos, sem a regionális jelentőségű kerékpárút 
hálózatba.  

A községben a gyalogosforgalom az utcák menti járdákon, vegyesforgalmú utcákban az úttesten 
bonyolódik le, önálló gyalogutak nincsenek. 

7. Helyi úthálózat  

A község belterületi úthálózata az 51164. számú út (Tolnai utca – Árpád utca) átkelési szakaszához 
kapcsolódik.     

A község belterületi úthálózati szerkezete megfelelő, a lakóutcák kiépítettsége azonban jellemzően 
keskeny. Az utak burkolati szélessége általában csak egyirányú forgalom bonyolítására alkalmas, a 
szembejövő járművek csak a padkára lehúzódva tudják elkerülni egymást. A csomópontok a forgalmi 
igények számára megfelelőek.   

Településszerkezeti jelentősége miatt a Fácánkertpusztára vezető út gyűjtőútnak minősül, a többi út 
kiszolgáló út. 

Az utak tervezési osztályba sorolása az ÚT 2-1.201 útügyi műszaki előírás szerint: 

Megnevezés Hrsz. Kialakult szélesség (m) Tervezési osztály 

Ady Endre utca 96 15 B.VI.d.B 

Árpád utca 148/2, 222/2 13 - 25 B.V.c.B 

Béke utca 263, 0150/2, 286 3 - 9 B.VI.d.A 

Bethlen Gábor utca 252 16 - 22 B.V.c.B 

Hunyadi utca 77, 78 10,5 - 15 B.VI.d.B 

Jókai utca 97 13 - 15 B.VI.d.B 

József Attila utca 47 25 B.VI.d.B 

Kossuth Lajos utca 221 16 B.VI.d.B 

Lenin utca 15, 0173 13 – 19,5 B.VI.d.B,   K.VI.c.A 

Petőfi utca 189 15 - 19 B.VI.d.B 

Rákóczi utca 190 15 B.VI.d.B 

Táncsics utca 166 16 B.VI.d.B 

Tolnai utca 16/37, 17/1, 17/2 22 B.V.c.B 

Zrínyi utca 135 15,5 B.VI.d.B 

  

8. Parkolás  

A községháza előtt 6, a faluház előtt 4, a Coop élelmiszerbolt előtt 3 gépkocsi várakozására alkalmas 
parkolók találhatók. Az óvodánál telken belül lehet parkolni. 

   

Közlekedést érintő fejlesztési javaslatok 

1. Országos közutak 

A községet az 51164. sz. országos mellékút kapcsolja be az ország közúti vérkeringésébe, egyúttal 
ezen úton lehet eljutni Tolna városba is. A 2005-ben elfogadott településrendezési terv az út 



meghosszabbítását irányozta elő Szedres-Kajmádpuszta felé a 63. Szekszárd – Székesfehérvár útig. E 
nyomvonalon az M6 autópálya fölött megfelelően kiépített felüljáró található, az út keleti és nyugati 
folytatása azonban hiányzik. Fácánkert közigazgatási területén a Bethlen Gábor utcai belterületi 
szakaszt kívánatos lenne átadni állami tulajdonba, kiszélesíteni és megerősíteni, a kiépítendő út többi 
része Szedres község közigazgatási területét érinti.  

Az út megvalósítása szerepel a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti 
valamint vasúti felújítások és fejlesztésekről szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat mellékletének 
D/7. pontjában is. 

Az Önkormányzat részéről is támogatott útépítési tervet a készülő új megyei területrendezési 
tervben is szerepeltetni kellene.  

2. Helyi utak  
A település helyi úthálózatát az igények figyelembevételével az Önkormányzat lehetőségeit 

mérlegelve szükséges fejleszteni. A lakókörnyezet minőségének ugyanis fontos tényezője a helyi 
közlekedési feltételek állapota. Fontos feladat a Fácánkertpusztára vezető út (0173 hrsz.) 
burkolatának felújítása.   

3. Kerékpáros közlekedés 

Fácánkert területén keresztülhalad a Tolna megye területrendezési tervében szereplő térségi 
jelentőségű, a Sárvíz töltésén tervezett kerékpárúttól induló, Kajmádpusztán, Fácánkerten, 
Bogyiszlón áthaladó, a Duna jobb parti töltésén vezető kerékpárútig tervezett kerékpárút. E 
kerékpárút megvalósítása különösen Fácánkert közigazgatási területén a helyi lakosság közlekedési 
feltételeinek javítása szempontjából kiemelt jelentőségű, e kerékpárúton a Tolnára irányuló munkába 
járás is megkönnyíthető.   

4. Közösségi közlekedés 

Közösségi közlekedés terén a rendezési tervben szerepeltetendő fejlesztések nem várhatóak, itt 
elsősorban a lakosság utazási igényeit minél tökéletesebben kielégítő járatszámra és menetrend 
kialakítására kell törekedni. A még hiányzó busz-öblöket az 51164. út fejlesztése keretében kívánatos 
kialakítani. 

 

 

Készítette: 

 

Deák-Varga Dénes 

településrendezési közlekedési 
tervező 

Tkö 17-00773 

Szekszárd, 2019. 11. 

 

 

Mellékletek: 

1. Közlekedési javaslat belterület (1 db) 

2. Közlekedési javaslat külterület (1 db) 

3. Közlekedési mintakeresztszelvények (3 db) 













Gemenc Bau Tolna Kft. 

7100 Szekszárd 

Tinódi út 7. 

Tsz: 401-10-19 

KÖZMŰJAVASLAT 

FÁCÁNKERT KÖZSÉG RENDEZÉSI TERVE 

Szekszárd, 2019. október. 21. 

        Fischer Gábor 

              tervező 

         VZ-TEL//17-00669 



 2 

1. VÍZELLÁTÁS 

Fácánkert község közüzemű vízellátását a Tolna- Bogyiszló- Fácánkert kistérségi vízmű 

hálózat biztosítja. A vízmű üzemeltetését az ERÖV ZRT végzi. 

A vízmű hálózat vízbázisát sekély furatú kutak képezik. A kistérségi vízmű hálózatban 5 db 

kút üzemel. 

1.1) A mélyfuratú kutak adatai: 

1.1.1) I. sz. kút B-23 

- Telepítés éve: 1962 

- Felújítva: 

- Talpmélység: 36,7 

- Nyugalmi vízszint: -2,6m – 2,8m között 

- Üzemi vízszint: 8,0m – 8,8m között  Q = 1000-1100 l/perc 

- EOV X: 119638 

- EOV Y: 629157 

 

1.1.2) III. sz. kút B-65 

- Telepítés éve: 1968 

- Talpmélység: 29,5 m 

- Nyugalmi vízszint: -2,5m - -2,7m között 

- Üzemi vízszint: -9,8m - -10m között  Q = 1000-1050 l/perc 

- EOV X:119652   

- EOV Y: 629219   

 

1.1.3) IV. sz. kút B-60/K-60 megfigyelő kút 

- Telepítés éve: 1978 

- Talpmélység: 35,6 m 

 

1.1.4) V. sz. kút K-61 

- Telepítés éve: 1978 

- Talpmélység: 38,0 m 

- Nyugalmi vízszint: -2,6m - -2,9m között 

- Üzemi vízszint: -8,5m - -8,8m között Q = 2000-2200 l/perc 

- EOV X: 118724   

- EOV Y: 620608 

 

1.1.5) VI. sz. kút K-66 

- Telepítés éve: 1984 

- Talpmélység: 40,0 m 

- Nyugalmi vízszint: -3,1m  

- Üzemi vízszint: -7,5m   Q = 1400 l/perc 

- EOV X: 119368   

- EOV Y: 629304 

 

1.1.6) VII. sz. kút K-70 

- Telepítés éve: 2001  



 3 

- Talpmélység: 35,0 m 

- Nyugalmi vízszint: -2,9m - -3,3m között 

- Üzemi vízszint: -6,2m - -13m között   Q = 1500 l/perc 

- EOV X:119672  

- EOV Y: 629364 

 

2.) Vízmű telepen levő műtárgyak: 

- Vízkezelő épület: Tolna hrsz. 799 

2 db Vastalanító szűrő EUROWATER TFB 50 

2 db mangán és ammónia eltávolító szűrő EUROWATER TFB 50 

2 db 75 m
3
 tisztavíz tároló medence 

1 db 200 m
3
 tisztavíz tároló medence  

2.1) A vízmű hálózathoz az alábbi műtárgyak tartoznak: 

Tolna: 330 m
3
 víztorony 

Fácánkert: 100 m
3
 hidroglóbusz 

3.) Vízellátó hálózat adatai: 

A regionális vízhálózathoz tartozik Tolna város, és Bogyiszló település. A Fácánkerti 

vízhálózat az alábbi vezeték szakaszokból tevődik össze: 

  1023 m  DN 80 KM PVC 

  2389 m DN 100 KM PVC 

   7584 m 1” KPE műanyagcső 

  124,2 m DN 110 KPE cső 

11 120,2 m 

 Tűzcsapok és közkifolyók: 

   Tűzcsap: 29 db 

   Közkifolyó: 3 db 

 Ellátott lakások száma: 651 db 

4.) Fejlesztési javaslat: 

4.1) Tolnai utca észak-keleti oldalán lakóterület fejlesztése: 

A tervezett fejlesztési terület vízellátása a meglévő Tolnai utcai vízmű hálózatról biztosítható. 

4.2) Ady Endre utcától dél-nyugatra levő lakóterület fejlesztése: 

A fejlesztési terület észak-keleti részén kialakítandó lakótelkek vízellátását az Ady Endre 

utcai meglevő vízvezetékről történő leágazással lehet biztosítani. A fejlesztési terület dél-

nyugati területen kialakításra kerülő telkek vízellátására, egy összekötő vezeték építése 

szükséges a Jókai és Hunyadi utca közötti szakaszon a 0166/32-es hrsz terület nyomvonalán. 
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4.3) Tolnai utca észak-keleti oldalán levő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület: 

A fejlesztendő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület vízellátását a meglévő Tolnai 

utcai gerinc vízvezetékről történő leágazással lehet biztosítani. 

4.4) 0173 hrsz terület melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület: 

A tervezett fejlesztési terület vízellátását a meglevő Árpád utcai vízvezetékről lehet 

biztosítani.  

4.5) Bethlen Gábor utca észak-nyugati területén kialakítandó kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági terület: 

A fejlesztési terület vízellátását a Bethlen Gábor utcai meglévő vízvezetékről történő 

leágazással lehet megoldani.  

5.) SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS: 

Fácánkert községben kiépített szennyvízcsatorna hálózat van. 

A keletkezett szennyvizek a Tolnai regionális szennyvíztisztító telepre kerülnek.  

A Fácánkerti szennyvízcsatorna hálózat adatai: 

Gravitációs gerinccsatorna: DN 200 KG-PVC 6120 m 

Házi bekötő csatorna:  DN 150 KG-PVC 1936 m 

Közterületi szennyvízátemelők: 

Fácánkert   3 db 

Szennyvíznyomó vezetékek:  DN 110 KM-PVC  723,1 m 

      DN 80 KM-PVC  112 m 

      DN 110 KPE   3220 m 

      DN 90 KPE   928 m  

Bekötött ingatlanok:      242 db 

6.) Fejlesztési javaslat: 

6.1 Tolnai utca észak-keleti oldalán lakóterület fejlesztése: 

A fejlesztendő falusias lakóterület szennyvízelvezetése a meglévő gerinc szennyvízcsatorna 

hálózatra történő rákötéssel biztosítható. 

6.2.) Ady Endre utcától dél-nyugatra levő lakóterület fejlesztése: 

A tervezett fejlesztési terület szennyvízelvezetése az Ady Endre utcai meglévő 

szennyvízcsatornára történő rákötéssel megoldható. A terület dél-nyugati részén kialakítandó 

lakó ingatlanok szennyvízelvezetésére egy gravitációs szennyvízgerinc csatorna építése 

szükséges, mely beköt a Hunyadi utcai meglevő szennyvízcsatornába. 

6.3) Tolnai utca észak-keleti oldalán levő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület: 

A fejlesztendő terület szennyvízelvezetését a Tolnai utcai meglevő szennyvízgerinc csatornára 

történő rákötéssel lehet megoldani. 
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6.4) 0173 hrsz terület melletti kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület: 

A fejlesztési terület szennyvízelvezetését az Árpád utcai meglévő szennyvíz-gerinccsatornára 

történő rákötéssel lehet biztosítani. Amennyiben a területen több telek lesz kialakítva, akkor 

az Árpád utcai csatornát meg kell hosszabbítani a kialakítandó telkekig. 

6.5) Bethlen Gábor utca észak-nyugati területén kialakítandó kereskedelmi 

szolgáltató gazdasági terület: 

A Bethlen Gábor utcában kialakításra kerülő 3 db kereskedelmi szolgáltató gazdasági 

fejlesztési terület szennyvízelvezetését a Bethlen Gábor utcai gravitációs szennyvízcsatornára 

történő rákötéssel lehet biztosítani. Az utcában két irányban kell a gerinccsatornát 

meghosszabbítani. 

7.) Csapadékvíz elvezetés: 

Fácánkert község belterületi csapadékvíz-elvezetése nyílt árokrendszerrel történik. 

A településen jelenleg is a csapadékvíz elvezetést nyílt szikkasztó árok rendszerrel oldják 

meg. 

A településen, illetve a közelében nincs nyílt vízfolyás, így a csapadékvíznek nincs 

befogadója. 

A településre hullott csapadékvizek a burkolatok mellet megépített szikkasztó rendszerű 

csapadékvíz elvezető árkokban kerülnek elszikkasztásra. 

A fejlesztési területeken a csapadékvíz elvezetés nyílt szikkasztó árokrendszerrel történik, 

befogadó hiányában a csapadékvíz helyben kerül elszikkasztásra. 

A terv távlatán belül feladat a belterületi nyílt szikkasztó árokrendszer folyamatos 

karbantartása.  
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Villamosenergia ellátás 
szakági munkarész  

 

A meglévő állapot: 

 

Fácánkert község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja, 

a Szekszárd alállomás (SZEK) 22 kV-os celláiból induló szabadvezetékekre csatlakozó, 22/0,4 kV-

os transzformátor állomásokon keresztül. A község területén 6 db. E.ON tulajdonú transzformátor 

állomás található. Részletes adataik a mellékelt xlsx táblázatban láthatók. 

A 22 kV-os, szabadvezeték hálózat vas-, ill. betonoszlopokon, a 0,4 kV-os 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 jelenlegi, elektromos hálózata a Fácánkert EON hálózatok és transzformátor 

állomások c. dwg rajzon látható. Jelmagyarázat: 

- zöld vonal: KÖF (22 kV-os) hálózat, 

- piros vonal: KIF (0,4 kV-os) hálózat, 

- sárga feliratok: 22/0,4 kV-os transzformátor állomások. 

A villamos művek biztonsági övezetének nagyságát, és az ott létesíthető objektumokat, 

valamint az ott végezhető tevékenységeket a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet szabályozza. 22 kV-os 

szabadvezeték esetében ez „a vezeték mindkét oldalán, a szélső áramvezetőktől mért 5 m, de a 

vezeték azon szakaszán, mely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírások 

betartásával létesült, 2,5 m.” Ez azt jelenti, hogy ha a két szélső vezetékszál távolsága 1,5 m, akkor 

a biztonsági övezet teljes szélessége 11,5, ill. 6,5 m. 

Az új energia-igények teljesítésén, az állagmegóváson és megelőző karbantartáson kívül az 

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. jelentősebb stratégiai beavatkozást, átépítést nem tervez. 

Kérése az, hogy a rendezési terv ne tartalmazzon olyan előírást, mely a meglévő hálózatok 

felújítását kizárólag földkábellel engedélyezi, mert az ellentétes az országos érvényű rendeletekkel. 

Amennyiben új létesítmény építése miatt villamos hálózat-kiváltásra van szükség, abban az esetben 

annak költsége az igénylőt terheli. 

 

Tervezett fejlesztések: 

 

A jelen rendezési terv a község több területén irányoz elő új lakóterület, ill. gazdasági terület 

fejlesztést, valamint átsorolást. Megvizsgálandó, hogy ezek szükségessé teszik-e a meglévő 

villamosenergia ellátó hálózat fejlesztését. 

 

1. Az Ady Endre utcától délre lévő – jelenleg mezőgazdasági művelésű – 0166/40-42 hrsz. 

ingatlanokon kialakítandó lakóterület a 14765 sz. FÁCÁNKERT KG. II. (OTR 20/400) 

transzformátor állomás Jókai utcai, Ady Endre utcai és Hunyadi utcai 0,4 kV-os hálózatának 

meghosszabbításával ellátható. Az – ugyanebbe a transzformátor körzetbe tartózó – Tolnai utcai, 

16/3 és 16/25-30 hrsz. lakóingatlanok kereskedelmi-szolgáltató területbe való átsorolása miatt 

megvizsgálandó a területet ellátó, 14765 sz. FÁCÁNKERT KG. II. (OTR 20/400) 

transzformátor állomás teljesítménye. 

2. A Fácánkert pusztára vezető út melletti, 0171/9 hrsz. ingatlan 2 hektár területén tervezett, 

kereskedelmi-szolgáltató létesítmények energiaigénye várhatóan nem biztosítható a 14765 sz. 

FÁCÁNKERT KG. II. (OTR 20/400) transzformátor állomásról, ezért azok ellátására egy új – a 

0173 hrsz. utat is keresztező – 22 kV-os szabadvezetékre csatlakoztatott, 22/0,4 kV-os 

transzformátor állomás létesítését javaslom. 
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3. A Bethlen Gábor utcai, 265 és 266 hrsz. ingatlanok lakóterületbe, valamint a 242/1-3 hrsz. 

ingatlanok kereskedelmi-szolgáltató területbe való átsorolása miatt egy új transzformátor 

állomás létesítését javaslom a Bethlen Gábor utcát keresztező, 22 kV-os szabadvezeték 

hálózatra, mivel a 14764 sz. FÁCÁNKERT KG. I. (FOTR 20/125) transzformátor állomás 

teljesítménye kicsi a várható igények kielégítésére, és helyileg sem megfelelő. Az új 

transzformátor állomásra át lehetne terhelni a Bethlen Gábor utca és a Béke utca fogyasztóit, és 

meg lehetne szűntetni a régi állomást. 

4. A Fácánkert-pusztai volt szeszgyár 0260/12-13, 0261/1 és 0261/4 hrsz. ingatlanait jelenleg a 

14762 sz. FÁCÁNKERT TSZ (ISZTR 20/1600) transzformátor állomás látja el, mely az ipari 

területből kereskedelmi-szolgáltató területbe történő átsorolás után is megfelelő lesz. 

5. A fácánkert-pusztai (volt kastély) 0260/2 hrsz. ingatlant jelenleg a 14766 sz. FÁCÁNKERT 

TSZ MAJOR transzformátor állomás látja el. Ugyanez a transzformátor állomás biztosít 

villamos energiát a 0171/4, 0177/3-8, 0261/4 és 0177/10 hrsz. működő, mezőgazdasági 

telephelyeknek is. A kastély különleges, idegenforgalmi területbe való átsorolása miatt 

megvizsgálandó a transzformátor teljesítménye, és szükség esetén új állomás létesítése. 

 

Megújuló energiaforrások használata 

 

Fácánkert Község Önkormányzati intézményei közül a Faluház és az Óvoda ellátására használ 

jelenleg megújuló energiaforrásokat (napkollektorokat). Tervezi az óvoda napelemekkel való 

felszerelését is. 

 

2019. 11. 07. 

          Baranyai Péter 

        településrendezési energiaellátás tervező 

           (TE-T 19-0762) 
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Elektronikus hírközlés 
szakági munkarész  

 

A meglévő állapot: 

 

Fácánkert község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 74. sz. Szekszárd primer 

körzetbe tartozik, melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. (1097. Budapest, Könyves 

Kálmán krt.36.) tulajdona. 

A Magyar Telekom Nyrt. Gigabites hálózatok igazgatósága (7632. Pécs, Aidinger János u. 45.) 

által küldött tájékoztatás szerint a településen rezes lefedő hálózatuk üzemel, melynek központja 

Tolnán van. A községet ellátó hálózat törzsvégpontos rendszerű. A törzshálózat közvetlenül földbe 

fektetett kábelekből áll. A hálózat második síkja jellemzően föld feletti, Telekom tulajdonú 

oszlopokra erősített légkábelekből áll. (Zöld vonallal jelölve.) A település közigazgatási területén 

optikai kábelük nem halad át. 

A településen vezetékes beszédcélú és szélessávú szolgáltatást nyújtanak, továbbá műholdas 

TV szolgáltatással, ill. mobil lefedettséggel is rendelkeznek. A hálózatban jelenleg 61 áramkör 

üzemel, ebből 23 SAT TV. 

Hálózat-fejlesztést a közeljövőben nem terveznek. A szélessávú fejlesztési pályázatot a 

területen nem a Magyar Telekom nyerte. 

 

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást az alábbi szolgáltatók biztosítanak Fácánkert területén: 

 

 Magyar Telekom Nyrt. 

 Hálózat Technológiai Igazgatóság 

 Vezetéknélküli ágazat 

 (1519. Budapest, Pf. 512.) 

 Fácánkert területén jelenleg sem üzemelő, sem tervezett, vezeték nélküli telephelyük nincs. 

  

 Telenor Magyarország Zrt 

 Kivitelezési Igazgatóság 

 (2045. Törökbálint, Pannon út) 

 A településen nincs üzemelő állomásuk és nem is tervezik annak létesítését. 

 

 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt  
 (Budapest, 1096. Lechner Ödön fasor 6.) 

 A településen nincs üzemelő állomásuk és nem is tervezik annak létesítését. 

 

A mobil-szolgáltatók azt kérik, hogy a rendezési terv ne legyen akadálya egy – a későbbiekben 

esetleg felállítandó – átjátszó állomás létesítésének. 

 

Tervezett fejlesztések: 

 

A jelen rendezési terv a község több területén irányoz elő új lakóterület, ill. gazdasági terület 

fejlesztést, valamint átsorolást. Megvizsgálandó, hogy ezek szükségessé teszik-e a meglévő 

hírközlési hálózat fejlesztését. 

 

1. Az Ady Endre utcától délre lévő – jelenleg mezőgazdasági művelésű – 0166/40-42 hrsz. 

ingatlanokon kialakítandó lakóterület a Jókai utcai, Ady Endre utcai és Hunyadi utcai 

hálózatának meghosszabbításával, és a hálózatok szükség szerinti bővítésével ellátható. A 
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kereskedelmi-szolgáltató területbe átsorolandó, Tolnai utcai, 16/3 és 16/25-30 hrsz. 

lakóingatlanok ellátása a Magyar Telekom Tolnai utcai hálózatáról megoldható. 

2. A Fácánkert pusztára vezető út melletti, 0171/9 hrsz. ingatlan 2 hektár területén tervezett, 

kereskedelmi-szolgáltató létesítmények várható hírközlési igénye a Magyar Telekom 0173 hrsz. 

út mellett húzódó földkábelére történő csatlakozással, és a hálózat szükség szerinti bővítésével 

megoldható.  

3. A Bethlen Gábor utcai, 265 és 266 hrsz. ingatlanok lakóterületbe, valamint a 242/1-3 hrsz. 

ingatlanok kereskedelmi-szolgáltató területbe való átsorolása miatt megvizsgálandó a Magyar 

Telekom Bethlen Gábor utcai földkábel hálózatának (mely az ingatlanok előtt húzódik) 

kapacitása, mely – valószínűleg – jelentős mértékben bővítendő.  

4. A Fácánkert-pusztai volt szeszgyár 0260/12-13, 0261/1 és 0261/4 hrsz. ingatlanai közül jelenleg 

csak a 0260/6 hrsz. ellátott. A többi ellátását a Magyar Telekom 0260/6 hrsz. úton húzódó, 

légkábel hálózatának meghosszabbításával és kapacitás-bővítésével lehet megoldani 

5. A fácánkert-pusztai (volt kastély) 0260/2 hrsz. ingatlan ellátása megoldott. A 0171/4, 0177/3-8, 

0261/4 és 0177/10 hrsz. működő, mezőgazdasági telephelyeknek jelenleg nincs vezetékes 

telefon ellátása, de – szükség esetén – kiépíthető a Magyar Telekom 0260/6 hrsz. úton húzódó, 

légkábel hálózatának meghosszabbításával és kapacitás-bővítésével. 

 

A vezetékes hírközlési szolgáltatók általában annak mérlegelésével döntenek egy terület 

hálózatának fejlesztéséről, hogy ott hány előfizető várható. Ezért célszerű a leendő előfizetők 

igényeit összesítve bejelenteni a szolgáltatónak. 

 

 

 

 

2019. 11. 07.        Baranyai Péter 

            településrendezési hírközlés tervező 

           (TH-T 19-0762) 

 





5 .  K Ö R N Y E Z E T I  H A T Á S O K  É S  F E L T É T E L E K  

 

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 

hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 

rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 

 

A Környezeti hatások és feltételek rendszerét a „Környezeti értékelés Fácánkert község 

településrendezési tervéhez” megnevezésű anyag tartalmazza. 

 

 

 



6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
 
 

A tervezet és a hatályos településszerkezeti terv közötti változtatásokat "1. A környezet alakítás 
terve" fejezet tartalmazza. 

 



7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
 

A szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 
változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása 

 
I. A szabályozási koncepciót megalapozó legfőbb szempontok 

1. A településtervezésre vonatkozó jogszabályok előírásai  

1.1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.); 

1.2. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet (OTÉK); 

1.3. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 

1.4. Egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet; 

1.5. A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet; 

1.6. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 

2. A tervezés során figyelembe veendő magasabb szintű tervfajták előírásai 

2.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény (MKTrT); 

2.2. Tolna Megye Területrendezési Terve 1/2005. II. 21. megyei ök. rendelet 

3. A terv egyeztetésében részt vevő államigazgatási szervek adatszolgáltatásai és javaslatai 

4. A Megalapozó vizsgálat által feltárt adottságok (kialakult területhasználat, meglévő 
létesítmények); 

5. A jóváhagyott településfejlesztési koncepció (84/2019. (X. 07.) sz. kt. határozat) célkitűzései 
(önkormányzati, lakossági és vállalkozói igények); 

6. A hatályban lévő településrendezési eszközök figyelembe vehető tartalmi elemei 

a) Fácánkert község Településszerkezeti Terve – 36/2005. (IV. 14.) sz. ök. határozat; 

b) Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (IV. 22.) rendelete a község 
Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról. 

 

c) A településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok  

7.1. Fácánkert Község Településképi Arculati Kézikönyve (75/2017. (XII. 07.) sz. kt. határozat)  

7.2. Fácánkert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (XII. 07.) ök. rendelete a 
község településképének védelméről. 

 

d) A szabályozási koncepció készítésekor alkalmazott irányelvek 

1. A szabályozás legyen egyértelmű, világos, jól tagolt és minden felhasználó (lakosság, hatósági és 
önkormányzati szereplők) számára közérthető. 



2. Az országos és megyei területrendezési tervekben foglalt elhatározások kerüljenek figyelembe 
vételre. 

3. A kialakult és jelentős átépítésre nem szánt területek szabályozása illeszkedjen a meglévő 
állapotokhoz. 

4. A fejlesztésre szánt területeken a szabályozás lehetőség szerint ne legyen gátja a később 
megjelenő lakossági, vállalkozói és önkormányzati igények befogadásának. 

5. A szabályozás ne tartalmazzon a lakosság mindennapi életét megnehezítő indokolatlan, 
felesleges, nehezen betartható előírásokat. 

6. A szabályozás a sajátos eszközrendszerével segítse elő a település mindennapi életének 
zavartalan menetét és zökkenőmentes fejlődését.  

 

e) A szabályozási eszközök körültekintően alkalmazandók különösen az alábbi esetekben 

1. Belterületi határ megváltoztatása, új beépítésre szánt területek kijelölése csak indokolt esetben, 

a termőföldek védelmének szempontjait szem előtt tartva történjen; 

2. Közterületek számára szükséges kisajátítások a magán-érdekek lehető legkevesebb sérelmével, 

ugyanakkor az indokolt közérdek (biztonságos és zavartalan közlekedés) figyelembevételével 

történjen. 

3. Az egyes építési övezetek lehatárolása a kialakult állapotok figyelembevételével, egyúttal az 

egymást zavaró környezeti hatások elkerülésével történjen, különösen az ipari gazdasági és a 

mezőgazdasági üzemi területek esetében. 

4. Az övezeti paraméterek (az ingatlanok rendeltetése, beépítési módja, beépítési intenzitása és 

beépítési magassága) megállapítása a jogszabályok adta kereteken belül a kialakult állapotokhoz 

és várható igényekhez igazodva történjen meg. Különösen fontos, hogy a település élete és 

fejlődése szempontjából jelentős vállalkozások ésszerű fejlesztéseit a szabályozás indokolatlanul 

ne korlátozza.  

  

 

 

 



8 .  B E É P Í T É S I  T E R V  

 

Fácánkert településrendezési eszközeinek tervezete nem tartalmaz olyan jelentős beépítési, 

településszerkezeti változást, amely indokolná beépítési terv készítését. 
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2.2.  A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai 

2.2.1. a régészeti örökségre, 

2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre, 

2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

 

3.  Értékvédelmi terv 
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BEVEZETÉS 

 

Fácánkert község jelenleg hatályos településrendezési terve 2004-ben készült (PÉCSÉPTERV). 

Fácánkert Község Önkormányzata a 25/2019. (II. 12.). számú ök. határozatával döntött 
településrendezési tervének elkészítéséről. Ennek keretében új örökségvédelmi hatástanulmány is 
készítendő. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány „a kulturális örökség védelméről” szóló 2001. évi. LXIV. törvény 
85/A. § (1) bekezdésének, valamint „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról” szóló 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 83-84. §-ok előírásai alapján a Korm. 
rendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint készül. 

 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

 

1.1.  A település történeti leírása 

 Fácánkert vidéke ősidők óta lakott volt. Első virágkorát a római időkben élte, mivel a közelben 
húzódott a Duna menti limes, és a limes mentén fontos hadiút Aquincum – Mursa (most Óbuda – 
Eszék) között.  

A középkorban valószínűleg az Ostffy család birtokolta e környéket. 

A török időkben a hely elnéptelenedett, de területe a XVII. század közepén (I. Pál Bornemissza 
Erzsébettel kötött házassága révén) gróf Tolnai Festetich család birtokába került. 

A XVIII. században Tolna megye elnéptelenedett vidékein az új földbirtokosok majorokat 
létesítettek. Az 1784. táján készült I. katonai felmérés térképén még Szedres területén is csak három 
major (Alsó- és Felső-Apáti és Kajmád), Tengelic helyén egy major található. Fácánkert helyén pedig 
még ennél is szerényebb épületek: a mai Fácánkertpuszta helyén „Tolner m.h.” néven valószínűleg 
egy malom, a község belterülete helyén pedig „Tolner w.h.” néven egy gazdasági épület (magtár vagy 
istálló) látható. 

 

Fácánkert területe az I. katonai felmérés térképén (forrás: www.mapire.eu) 
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Az egykori Fácánkertpuszta az 1904-1907 között építtetett Festetich-kastély köré települt. Tőle 
vásárolta meg a hőgyészi zsidó kereskedő Kunffy család. Főként ipari növényeket termeltek a 
birtokon erre alapozták a szeszgyártást. 

A 19. század végi fellendülést az uradalmi majorok megsokasodása jelzi a környéken (Simon-, 
Vadász-, Júlia-, Emma-, Ifigenia-, Felső-Apáti-, Alsó-Apáti-, Kajmád-puszta). Simon major (a mai 
Fácánkertpuszta) nevét egykori birtokosáról, Sina Simonról nyerte. Az 1920-as években a 
földterületek több mint fele 3 család (Kunffy, Illés, Balogh) kezében összpontosult. 

Hajdan gazdag állat- és növényvilág népesítette be a vidéket. Tölgyes, szilfás, vadkörtés, bozótos 
ligeterdők uralták a tájat, amelyeket apró vadak és ragadozók (Róka-völgy, Farkas-sziget), madarak 
(Csirip-dülő) népesítették be, de a vadászok kiváltképpen a fácánok sokasága miatt kedvelték. 1910 
körül lóvontatású iparvágányok hálózták be a területet, 1920-ig gőzmalom is működött, melynek 
nyoma mára már nem látható. 

1883-ban épült meg a Fácánkert területét átszelő Rétszilas – Szekszárd közti vasútvonal, melynek 
megállója vonzóvá tette a környéken való letelepülést. 

Fácánkert község 1936. október 1-jén Simonmajor és Fácánkert-puszta egyesítésével jött létre.  

A II. világháborúig csak a vasúttól nyugatra fekvő falurész alakult ki (ma Árpád, Táncsics, Petőfi és 
Kossuth utcák). Fácánkert majortól észak-keletre még egy Közép-major nevű gazdaság is létezett, 
ahova keskeny nyomközű gazdasági vasút is vezetett. A község nyugati része (Simon major, a mai 
Béke utca) környéke viszont a mainál sűrűbben beépült terület lehetett. 

 

Fácánkert az 1941. évi katonai térképen (forrás: www.mapire.eu) 

 

 
 

http://www.mapire.eu/
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1.2.  A település régészeti örökségének felmérése 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

1.3.  A védett műemléki értékek értékleltára 

1.3.1. Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

Fácánkert községben nincs világörökségi vagy világörökség várományos helyszín. 

1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei 

Fácánkert községben nincs műemléki védelem alatt álló objektum. 

1.3.3. Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

1.4.  A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

1.4.1. Településszerkezet 

Fácánkert területének középkori történetéről kevés információ áll rendelkezésre. 

A község mai településszerkezete a XX. század első felében történt parcellázások nyomán 
fokozatosan fejlődött ki. 

A XVIII. században még a mai község területén haladt át a Tolna mezővárost elkerülő, Szekszárdról 
Dunaszentgyörgy érintésével Paksra vezető út. 

A mai településszerkezet meghatározó eleme a Tolna és Kajmádpuszta közti út, valamint a XIX. 
század végén megépült vasútvonal.  

A község belterülete a XX. század második felében a vasúttól keletre tovább terjeszkedett, a 
parcellázások révén új utcák alakultak ki (Tolnai utca, Hunyadi utca, Ady Endre utca, József Attila 
utca). A korábbi és az újabb parcellázások hasonló jellegűek: az utcák egyenes vonalvezetésűek és 
viszonylag tágas, derékszögű rendszerű, szabályos telkek jöttek létre. Az utcahálózat geometriája 
azonban esetlegesnek tűnik, ez valószínűleg a korábbi birtokszerkezet miatt alakult így.  

 
1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés 

A településmagra (Ady, Árpád, Hunyadi, Jókai, József Attila, Kossuth, Rákóczi, Táncsics, Zrínyi utca 
és a Tolnai utca déli oldala) a szabályos, 20 x 100 méteres, átlagosan 2000 m2 körüli telkek jellemzők. 

Ugyanakkor a Bethlen Gábor és Béke utcákban a földterületek spontán telekalakításai révén 
nagyon eltérő méretű és formájú telkek alakultak ki. 

A Tolnai utca és az Árpád utca egy rövid szakaszának északi oldalán újabb kori parcellázások 
történtek, itt kisebb, 18 x 60 méteres, átlagosan 1000 – 1100 m2-es telkeket alakítottak ki. 
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                Hunyadi utca                           Tolnai utca északi oldala                              Béke utca 

 

1.4.3. Utcaképek   

A Kossuth, Petőfi és Táncsics utcák őriznek hagyományos jellegű karakteres utcaképet, elsősorban 
az előkert nélküli, fésűs beépítésű, esetenként tornácos lakóházakkal. A XX. század második felében 
azonban itt is megindult a régebbi épületek lecserélése korszerűbb, nagyobb lakóépületekre, 
amelyek viszont már más forma- és stílusjegyeket viseltek magukon. 

  

Utcaképek 

                                                       

1.4.4. Egyéb településkarakter elemek 

A településkarakter elemei a falu hagyományőrző népi jellegű épületei, az egykor nagyon 
igényesen megépített szeszgyár, a kastély-együttes, és egy-két szobor.   

A település helyi védelemre érdemes építészeti értékei a településkép védelméről szóló 10/2017. 
(XII. 7.) önkormányzati rendelet szerint (a helyrajzi számok pontosításával): 

 
Sz.    cím (utca, szám) hrsz. megnevezés           

1 Árpád u. 10. 222/6 községháza 
2 Árpád u. 10/2. 235 faluház 
3 Árpád u. 28. 225/2 iskola 
4 Táncsics u. 8. 157 r. k. imaház és harangláb 
5 Árpád u. 10. 222/6 hősi emlékmű 
6 József A. u. 47 Mária oszlop 
7 Fácánkertpuszta 0260/12, 0260/13  magtárak, szeszgyár, irodaépület 
  0249/9, 0261/4 
8 Fácánkertpuszta 0260/2 Volt Festetich, majd Kunffy kastély 
9 Fácánkertpuszta 0276/13 mauzóleum 
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1.4.5. Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 

A történelmi településrészen (Kossuth u., Rákóczi u., Táncsics u.) néhol még maradtak fenn a 
Mezőföld vidékére jellemző fésűs beépítésű népies lakóházak. Tolna megye népi építészete három 
karakteres irányzatra osztható: egyik a gazdagon díszített sváb háztípus, a másik a visszafogottabb 
sárközi magyar háztípus és a harmadik a mezőföldi, nagyon puritán, magyar háztípus. Fácánkert népi 
építészete ez utóbbi kategóriába sorolható.  

Fácánkert népi lakóházai a XX. század elején épültek. Jellemzőjük az előkert nélküli, utcafronti 
elhelyezés, a cserépfedésű konty nélküli nyeregtető, a két utcai ablak. Helyenként tornác is előfordul, 
a tornácok tartószerkezete egyszerű, dísztelen tégla-pillérekből áll. Az egyszerű tagolású, vakolt 
homlokzatokat is általában ornamentális díszítés nélkül alakították ki. 

   
 

   
Karakteres népi lakóházak a településen 

  

A II. világháború után parcellázott területeken az országszerte általánosan elterjedt sátortetős 
„kockaházak” és a nyeregtetős tetőtérbeépítéses házak a jellemzőek. Ezek jelentős településképi 
karaktert nem képviselnek, lakóértékük azonban számottevő. 

 

1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet 

A község legfőbb tájértéke a falutól északra elterülő, hullámos felszínű, erdőfoltokkal tarkított 
mezőföldi táj. 
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Külterületi részlet 

 

A községben egy nagyobb, szépen berendezett közpark rendeltetésű ingatlan található a Jókai 
utcában, de a faluház udvara is betölt zöldterületi funkciót. 

 

A település közparkja 
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1.4.7. Szobrok, képzőművészeti alkotások 

A községben mindössze 2 köztéri alkotás található: egyik a községháza mellett elhelyezett hősi 
emlékmű, a másik a József Attila utca sarkán elhelyezett, igényes kivitelű klasszicista Mária-oszlop 
1828-ból (műemléki védelemre is érdemes lenne). 
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2. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSE 

 

2.1.  A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és 
középtávon tervezett változások ismertetése 

A község tervezett területigényes fejlesztései, beleértve a közlekedési, és gazdasági területi 
fejlesztéseket is – az értékleltár elemeit közvetlenül nem érintik.  

Olyan fejlesztés (pl. utcanyitás) nem tervezett, amely művi érték elbontása árán lenne 
megvalósítható.  

 

2.2.  A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások 
hatásai 

2.1.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
régészeti örökségre 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

 

2.1.2. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
történeti településre, település- és tájszerkezetre 

A község értékes építményeinek helyi védelem alá helyezése által – főként ha a helyi védelem 
alatt álló értékek megőrzésére, karbantartására állami források is elérhetővé válnak, és az 
Önkormányzat is hozzáteszi saját anyagi forrásait ehhez, úgy a falukép jelentős fejlődésen mehet át.  

  

2.1.3. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai a 
települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre. 

 A községben műemléki védelem alatt álló objektum nem található. A műemlékké nyilvánítás 
lehetőségének vizsgálata javasolható a Mária-oszlop, a kastély, a szeszgyár épületei és a Kunffy-
mauzóleum esetében.  
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3. ÉRTÉKVÉDELMI TERV 

 

3.1.  Az értékleltárban szereplő értékek megőrzését biztosító szempontok és 
követelmények 

A műemléki és régészeti értékek megőrzésének szempontjait és követelményeit a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 
szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szabályozza. 

A helyi védelem szabályozása a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében az 
Önkormányzat által megalkotott helyi településkép-védelmi rendeletben történik. 

 

3.2.  Önkormányzati feladatok 

Az Önkormányzatnak minden eszközével törekednie kell az Épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 56. – 57. §-aiban megfogalmazott építészeti értékek 
megóvására, a település hagyományainak, épített örökségének népszerűsítésére, és a 
fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére. 

Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette a jellegzetes települési 
karakterjegyeket, településképi jellemzőket bemutató Településképi Arculati Kézikönyvét, a 
településkép-védelmi rendeletet, a települési értékleltárt, amely az építészeti értékeket is bemutatja. 
E dokumentumok megfelelőségét időszakonként felül kell vizsgálni és indokolt esetben aktualizálni 
szükséges.  

A helyi védelem alatt álló épületek megőrzésére a felújításukból származó többletköltségek 
fedezésére csak központi és önkormányzati támogatások együttes rendelkezésre állása esetén van 
esély. Ezért a védett épületek felújítására az önkormányzatnak is célszerű támogatást nyújtania.  

Az Önkormányzat a helyi értékek védelmében számos egyéb, nem anyagi jellegű segítséget is 
nyújthat: 

- A témában kiírt aktuális pályázati lehetőségekről a tulajdonosok értesítése; 

- A pályázaton való részvételhez szakmai segítség nyújtása (pályázati anyag összeállításában, 
elkészítésében); 

- Helyi, kistérségi, megyei, vagy egyéb szintű pályázatokon a tulajdonosokkal történő szoros 
együttműködés. 

A településfejlesztési koncepció, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet, a 
településrendezési eszközök készítésének idején az önkormányzat települési főépítészt foglalkoztat. 
Települési főépítészt azonban célszerű ezt követően is alkalmazni, aki szakmai munkájával segíti a 
település épített környezetének formálását, valamint a védelem alatt álló értékek megőrzését. 
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Nyilatkozat:  

A  tervezett megoldás megfelel  az  örökségvédelmi  jogszabályoknak  és  hatósági  előírásoknak.  A 
kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.  (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § 
(2) bekezdés c) pontja szerint előírt jogosultsággal rendelkezem. 

 

 

Szekszárd, 2019. május 

 

 

                                                                                            
……………………………….. 

  Hajba Csaba  

  okl. építészmérnök, településtervező 
                                      TT 17‐1497 

 

 
Melléklet: 
Települési értékleltár – helyi értékvédelmi kataszter: a 10/2017. (XII. 07.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklete 
Építészeti értékvizsgálat térképe 
  

 



 1 

1. mellékletet a 10/2017. (XII.07.) önkormányzati rendelethez.  

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER  

Helyi értékvédelmi kataszter 

 

 



 2 

 



 3 

 



 4 

 



 5 
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Örökségvédelmi hatástanulmány 

 

Régészeti szakterületi munkarész 

 

Fácánkert község településrendezési tervének felülvizsgálatához 

 



Bevezetés 

 

Az örökségvédelmi hatástanulmány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendeletnek és 

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendeletnek megfelelően a településfejlesztési koncepcióhoz készül. 

A hatástanulmány szerkezetét és tartalmát a 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és a 

kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet 83. § (2) bekezdése, illetve utóbbi 14. sz. melléklete határozza meg. 

 

Jelen munkát a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogi védelem illeti 

meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, régészeti lelőhelyre 

vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása csak a szerző engedélyével, a 

régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint 

a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 

13/2015. (III. 11.) MvM. rendelet, valamint a muzeális intézményekben folytatható kutatásról 

szóló 47/2001. (III. 27.) kormányrendelet szabályai szerint történhet. 

 

A hatástanulmány a rendezési tervhez változtatás nélkül, külön alfejezetként csatolandó. 

 

A vizsgálatnál figyelembe vett, a kulturális örökség régészeti vonatkozásait érintő speciális 

törvények és rendeletek: 

 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről – amely a földvárak és halmok (temetkezési 

helyek) védelméről rendelkezik (23. §), 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, 

 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről, 

 2001. évi LXIV. törvény a Kulturális örökség védelméről (a továbbiakban: Kötv.), 

 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartó rendszerről – különösen az alábbi szabálysértésnek minősülő cselekmények: 

lopás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, szándékos rongálás ötvenezer forintot meg nem 

haladó értékre – 177. § (3) bekezdése szerinti minősített esetei, 

 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről – különösen az alábbi bűncselekmények: 

 műemlék vagy védett kulturális javak megrongálása – 357. §, 

 lopás – 370. § (3) bekezdés bb) pontja, 

 rongálás – 371. § (3) bekezdés ba) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 

 jogtalan elsajátítás – 378. § (2) bekezdése, 

 orgazdaság – 379. § (3) bekezdés b) pontja szerinti minősített esetei, 

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról – az örökségvédelmi hatóság 

hatósági eljárásait ez alapján végzi, 

 149/2000. (VIII. 31.) kormányrendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európa 

Tanács tagállamai között 1992. január 16-án kelt, Vallettában aláírt, a régészeti örökség 

védelméről szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről, 

 47/2001. (III. 27.) kormányrendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról, 

 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet az örökségvédelmi bírságról, 

 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről, 



 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról. 

 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a régészeti lelőhely és a műemléki érték 

nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lelőhely és a lelet 

megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól, 

 

Fogalmi meghatározások 
A régészeti elemek vizsgálatát a kulturális örökség védelméről hozott 2001. évi LXIV. 

törvényben (a továbbiakban: Kötv.) meghatározott – és így a hatástanulmányban alkalmazott 

– alábbi fogalmi meghatározások alapján végeztük el. 

 

Fenntartható használat (Kötv. 7. § 4.): a védett kulturális örökség olyan módon történő 

használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem haladja 

meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek állapotromlásához, 

így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. 

 

Előzetes régészeti dokumentáció (Kötv. 7. § 3): valamely terület régészeti érintettségének 

tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely 

jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására 

szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- 

és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források 

feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, 

illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum. 

 

Gyűjtemény (Kötv. 7. § 6.): a gyűjtői tevékenység eredményeként létrejött, ritkaságából vagy 

jellegéből adódóan különös jelentőséggel bíró javak összessége, amelynek egységességében 

megnyilvánuló kulturális értéke meghaladja egyes darabjainak együttes értékét. 

 

Kulturális örökség elemei (Kötv. 7. § 11.): a régészeti örökség, a hadtörténeti örökség 

régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, valamint a kulturális javak. 

 

Nagyberuházás (Kötv. 7. § 20.): az alábbi, földmunkával járó beruházás: 

a) a bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, 

b)  

c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, 

d) a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapterületet meghaladó árapasztó- vagy árapasztó 

tározó-építés, vagy 

e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló 

törvény szerint kisajátítást végeztek. 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 23.): a közhiteles nyilvántartásba vett, e törvény 

alapján általános védelem alatt álló régészeti lelőhely. 

 

Megelőző feltárás (Kötv. 7. § 13.): írásbeli szerződés alapján, tudományos módszerrel 

végzett régészeti feladatellátás (régészeti megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületű feltárás), 

amely a földmunkával járó beavatkozások, fejlesztések, beruházások által érintett, 

nyilvántartott régészeti lelőhelyek feltárására irányul. 

 



Mentő feltárás (Kötv. 7. § 14.): régészeti emlék vagy lelet régészeti feltáráson kívüli, 

váratlan előkerülése során alkalmazandó, a közvetlenül érintett elemek szakszerű 

megmentésére irányuló azonnali beavatkozás. 

 

Régészeti emlék (Kötv. 7. § 28.): a régészeti örökség ingatlaneleme. 

 

Régészeti érdekű terület (Kötv. 7. § 29.): valamennyi terület, természetes vagy mesterséges 

üreg és a vízmedrek azon része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése 

várható vagy feltételezhető. 

 

Régészeti feltárás (Kötv. 7. § 30.): a földmunkával járó beavatkozás, fejlesztés, beruházás 

esetén feltárásra jogosult által végzett lelőhely-felderítés és megelőző jellegű örökségvédelmi 

tevékenység, melynek szaktevékenységi része a feltárásvezetés, a feltárás dokumentálása, a 

régésztechnikusi feladatellátás, a leletek elsődleges feldolgozása, valamint a geodéziai és 

térinformatikai feladatok ellátása. Járulékos része a régészeti bontómunka. 

 

Régészeti korú tárgy (Kötv. 7. § 32.): bizonyítottan gyűjteményben fennmaradt, a kulturális 

javak körébe tartozó, 1711 előtt keletkezett tárgy. 

 

Régészeti lelet (Kötv. 7. § 33.): a régészeti örökség érzékelt, felfedezett, feltárt – jellegénél 

fogva – ingó eleme, függetlenül attól, hogy eredeti helyéről, összefüggéseiből, állapotából 

elmozdult, elmozdították-e vagy sem. Nem minősülnek régészeti leletnek a régészeti korú 

tárgyak. 

 

Régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 35.): földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a régészeti 

örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. 

 

Régészeti megfigyelés (Kötv. 7. § 36.): a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen 

történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és 

dokumentálása. 

 

Régészeti örökség (Kötv. 7. § 37.): az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek 

felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető 

nyoma, amely segít megismerni az egyetemes kultúrát, az emberiség történetét, kapcsolatát 

környezetével, valamint hozzájárul az ország területén élt népek és a nemzet történelmének 

rekonstruálásához, igazolja, bemutatja, alátámasztja népünk eredetét és fejlődését, továbbá 

amellyel kapcsolatos információszerzés fő forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek. 

 

Régészeti védőövezet (Kötv. 7. § 38.): a védetté nyilvánított régészeti lelőhely környezete, 

amely biztosítja annak fenntarthatóságát, megközelíthetőségét, tájképi védelmét. 

 

Teljes felületű feltárás (Kötv. 7. § 40.): nyilvántartott régészeti lelőhelyen a régészeti 

örökség elemeinek a földmunkával érintett terület teljes egészén történő feltárása. 

 

Terepbejárás (Kötv. 7. § 41.): minden olyan felszínen végzett kutatás, adatgyűjtés és 

kiértékelő dokumentálás, amely a régészeti örökség nem ismert elemének felfedezésére vagy 

a régészeti lelőhely állapotának ellenőrzésére, illetve azonosítására irányul, függetlenül attól, 

hogy együtt jár-e a leletek összegyűjtésével vagy sem. 

 



Tervásatás (Kötv. 7. § 42.): tudományos célból végzett, tudományos szempontok alapján 

előre tervezett régészeti feltárás. 

 

Történeti városmag (Kötv. 7. § 44.): a mai városok területén található, az eredeti, történelmi 

városszerkezetet tükröző, a régészeti örökség elemeit nagy mélységben és több rétegben 

megőrző, a település több évezredes múltját és folyamatosságát mutató jól lehatárolható, 

nagyobb összefüggő terület. 

 

Védetté nyilvánított régészeti lelőhely (Kötv. 7. § 45.): miniszteri döntéssel, határozattal 

vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté nyilvánított kiemelkedő történeti és 

kulturális jelentőségű, nyilvántartott régészeti lelőhely. 

 

Védett örökségi elem (Kötv. 7. § 46.): az e törvény erejénél fogva védelem alatt álló, illetve 

miniszteri rendelettel vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem. 

 

Kötv. 7/A. §: A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, 

értékelésére, számbavételére, nyilvántartására. 

 

Kötv. 8. § (1): A Magyarország határain belül a föld felszínén, a földben, a vizek medrében 

vagy máshol rejlő vagy onnan előkerülő régészeti lelet állami tulajdon. 

 

A Kötv. 9. §-a kimondja, hogy a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 

számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 

régészeti örökség elemeit lehetőleg eredeti lelőhelyükön, eredeti állapotukban, eredeti 

összefüggéseikben kell megőrizni, ennek érdekében régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 

intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük a 

Kötv. 10. §-a alapján. 

 

Általános védelem (Kötv. 11. §): a régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános 

védelem alatt állnak. 

 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek védetté nyilvánítása (Kötv. 12–16. §): az ország és annak 

régiói kiemelkedő történeti és kulturális jelentőségű régészeti lelőhelyeit jogszabályban kell 

védetté nyilvánítani (12. §). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan 

tevékenységet folytatni, amely a lelőhelynek akár részleges állapotromlását eredményezheti 

(13. § (1)). A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeket kiemelten vagy fokozottan védett 

régészeti lelőhely kategóriába kell sorolni (13. § (3)). 

 

A Kötv. 19.§ (1) bekezdése alapján a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal, 

beleértve az ásványi vagyon kitermelését is a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket 

jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. 

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 21. § (3) bekezdése szerint a földmunkával járó 

beruházással el kell kerülni 

a) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet, 

b) a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet és 

c) az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emléket. 



Ez alól kizárólag az örökségvédelmi hatóság döntése alapján a belterületen tervezett 

földmunkával járó beruházások, illetve a természetvédelmi vagy örökségvédelmi célú 

beruházások képezhetnek kivételt (Korm. r. 88. § (6)). 

 

A Kötv. 19. §-a alapján a régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. A régészeti feltárások költségeit – a jogszabályban meghatározott 

kivételekkel – annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a 

nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A hatósági ár mértékét a Korm. r. 8. 

sz. melléklete határozza meg. 

 

A Kötv. 82. §-a szerint örökségvédelmi bírsággal kell sújtani azt a természetes vagy jogi 

személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki 

- jogszabályban engedélyhez kötött tevékenységet védelem alatt álló kulturális örökségi 

elemen engedély vagy tudomásulvétel nélkül vagy attól eltérő módon végzi, 

- a védelem alatt álló kulturális örökség elemeit jogellenesen megsemmisíti vagy 

megrongálja, valamint 

- a védett kulturális örökségi elemet kötelezettségének elmulasztásával veszélyezteti, 

- régészeti feltárást feltárási jogosultság nélkül végez, 

- nyilvántartott régészeti lelőhelyen a hatóság engedélye vagy nyilatkozata nélkül beruházást 

valósít meg. 

Bírsággal sújtható az, aki a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz 

eleget. 

A bírságot a hatóság szabja ki. A bírság mértéke nyilvántartott régészeti lelőhely esetén az 

örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) kormányrendelet alapján 10 ezertől 250 

millió forintig terjedhet. 

 



1. Örökségvédelmi vizsgálat 

1.1. A település történeti leírása (a történeti település- és tájszerkezet alakulása, a történeti 

településmag 

Fácánkert község területe Tolna megye középső részén, a Dél-Mezőföld nevű kistáj déli 

részén helyezkedik el. A település határa 98 és 115 méter közötti tengerszint feletti 

magasságú, futóhomokkal, fedett, enyhén tagolt hordalékkúp-síkság. A község határának 

nagysága 10,7 km². 

Fácánkert Tolna megye azon kevés településeinek egyike, amelynek mai nevén nincs 

középkori előzménye. Önálló községként csak a 19. század végén alakult meg Simonmajor 

néven, a Fácánkert nevet csak 1936-tól viseli, határának jelentős részét 1980 körül Szedreshez 

és Tengelichez csatolták. A mai Fácánkert határában az 1780-as években készült első katonai 

felmérés csupán egy majorságot és egy csárdát jelez, a második katonai felmérés a mai 

belterület helyén jelöli Simonmajort, míg a belterülettől keletre fekvő mai Fácánkertpuszta 

helyén a hasonló nevű pusztát, ettől keletre a ma már nem létező Közép-Majort, továbbá a 

mai Makkosi-dűlő területén a mára szintén eltűnt Nyulas-pusztát. 

 

1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt 

terület esetén terepbejárással 

Fácánkert közigazgatási területéről jelenleg csupán 4 régészeti lelőhely ismert (a 2004-ben 

készült régészeti hatástanulmány idején még egy sem volt ismert). Ez az alacsony szám a 

természetföldrajzi adottságok ismeretében nem mondható túlzottan alacsonynak, de a 

lelőhelyek száma intenzívebb kutatások esetén a jövőben még emelkedhet. Fácánkert 

határának régészeti lelőhelyei különböző jellegű kutatások eredményeképpen, kizárólag 

helyszínelésekből és terepbejárásokból ismertek, mert területén tervásatás, megelőző feltárás, 

régészeti szakfelügyelet vagy mentő feltárás nem történt. 

 

Helyszínelések az alábbi lelőhelyeken folytak: 

– Ódor János Gábor 2009-ben Apáti-puszta II. lelőhelyen az M6 autópályaépítéshez 

kapcsolódó, tervezett célkitermelőhely bővítéséhez végzett helyszíni szemle során ismeretlen 

korú – talán Árpád-kori – telepet azonosított. 

 

Terepbejárásokat mindössze az utóbbi időben, két alkalommal végeztek: 

– Somogyi Krisztina 2008-ban az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódóan Fácánkert 

határának északi részében két helyen talált szórvány régészeti leleteket (Fácánkert határa, 1-2. 

szórvány lelőhelynév alatt), 

– K. Németh András az örökségvédelmi hatástanulmányhoz kapcsolódóan végzett 

terepszemlét, amelynek során egy új régészeti lelőhelyet sikerült azonosítania az Öregfalui-

dűlőben. 

 

A fácánkerti határ régészeti kutatottsága a fentiek ismeretében alacsony intenzitásúnak 

minősíthető. 

 

A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához 

viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma átlagos körülinek mondható, de azok 

megoszlásából a szórvány és ismeretlen jellegű lelőhelyek nagy aránya miatt 

következtetéseket még nehéz lenne levonni. 

 

Az őskort mindössze egyetlen szórvány lelet képviseli, a római korból egy kérdőjelesen erre a 

korra meghatározott szórványlelet és egy telep maradt ránk. Népvándorláskori leletünk vagy 

lelőhelyünk nincs. Az Árpád-kort egyetlen kérdőjeles telep jeleníti meg, végül a középkort 



szintén csak egyetlen, kérdőjelesen ide keltezett szórványlelet reprezentálja. Itt érdemes 

megemlíteni, hogy a már említett Nyulas-puszta környékére a középkori Magyarország 

településtörténeti rekonstrukcióját elkészítő Engel Pál egy Nyulas nevű települést feltételezett, 

amelyre bár írásos forrás nem utal, de a helynév jellege alapján elképzelhető egykori létezése. 

 

A település mai határából egyetlen régi, a modern muzeológia előtti adatunk van régészeti 

leletekről, amelyet jelenlegi ismereteink szerint nem tudunk pontosan helyhez kötni, de 

mindenképpen számolni kell vele, és szerencsés esetben a későbbiekben sikerülhet helyét 

meghatározni: 

– Wosinsky Mór 19. század végi monográfiája szerint „Fáczánkert-pusztán régebben két 

nagy római urnát találtak”. 

 

A hatástanulmány elkészítéséhez terepbejárást végeztem. A megfigyelési viszonyok 

kedvezőtlenek voltak, mert a vizsgált területet mindenütt fel nem szántott gabonatarló és álló 

kukorica vagy napraforgó borította, ezért csupán egy új régészeti lelőhelyet sikerült 

azonosítanom: 

– az Öregfalui-dűlő déli végén, közvetlenül a Fácánkertről Öregfaluba vezető út északi 

oldalán, egy északnyugat-délkeleti irányú enyhe kiemelkedés déli sávjában álló kukoricaföld 

területéről római kori kerámiatöredékeket gyűjtöttem. 

 

Jelenlegi ismereteink szerint összesen 4 régészeti lelőhely ismert a település bel- és 

külterületén. 

 

A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom: 

– Engel Pál: Magyarország a középkori végén. Digitális térkép és adatbázis a középkori 

Magyar Királyság településeiről. CD-ROM. Bp. 2001. 

– Marosi Sándor – Somogyi Sándor (szerk.): Magyarország kistájainak katasztere. I–II. Bp. 

1990. 

– Végh József – Ördög Ferenc – Papp László (szerk.): Tolna megye földrajzi nevei. Bp. 1981. 

– Wosinsky Mór: Tolna vármegye története az őskortól a honfoglalásig. I–II. Bp. 1896. 

 

A település területének túlnyomó része mezőgazdasági művelés alá esik, melyeken optimális 

növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető, ennek megfelelően 

az ismert régészeti lelőhelyek mindegyike szántóföldre esik. 

A belterületen régészeti lelőhely nem található, de ez nem is meglepő, hiszen a 

településmagnak nincs történeti előzménye. 

 

A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban fokozottan védett vagy kiemelten 

védett régészeti lelőhely nem található. 

A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti 

lelőhely (4 db), a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a 

bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való bejegyzéssel, 

külön jogi aktus nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült régészeti lelőhelyek is 

megkapják. 

 

Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 

-őskori szórványlelet 

-római kori vagy középkori szórványlelet 

-római kori telep 

-ismeretlen korú (Árpád-kori?) telep 



 

A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább a pontos 

kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. Az adattári és 

szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján az azonosított 

lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. sz. 

mellékletben találhatók. 

 

Régészeti érdekű területek azok a területek, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során 

szerzett információk alapján egyéb lelőhelyek feltételezhetők. A régészeti lelőhelyek 

elhelyezkedését leginkább meghatározó vízfolyások közül Fácánkert határában Tolna 

megyében szokatlan módon egyet sem találunk, és ráadásul egyetlen forrást sem. Újabb 

lelőhelyeket ennek megfelelően, tehát az egykori források, vízjárta helyek ismeretének 

hiányában potenciálisan a határ bármely pontján, a környezetükből akár minimálisan 

kiemelkedő hátakon bárhol remélhetünk. 

 

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, illetve zártkertek 

művelése) a kulturális örökség régészeti elemeit nagymértékben érinti. Jelentősen 

károsodhatnak az intenzív talajművelésnek és eróziónak kitett területek, ami minden 

szántóföldi lelőhelyet hátrányosan érint. 

A régészeti lelőhelyeket az építkezések és a talajművelés súlyosan károsította és továbbra is 

veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében ez már eddig is nagyfokú pusztítást 

eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken fennmarad az intenzív 

talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon 

pedig megsemmisülést eredményezhet. 

 

1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 

2.1. A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon 

tervezett változások ismertetése 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

 

2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai 

2.2.1. a régészeti örökségre 

Erre vonatkozóan nincs adatunk. 

 

2.2.2. a történeti településre, település- és tájszerkezetre 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

2.2.3. a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 

Nem része a régészeti munkarésznek. 

 

3. Értékvédelmi terv 

3.1. Az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok és 

követelmények meghatározása 



A mezőgazdasági tevékenység különösen veszélyezteti az eredeti összefüggéseiben 

megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékeket, amelyek 

közé elsősorban a kőből és/vagy téglából készült, római kori és középkori épületek földben 

rejtőző (többnyire az alapozáshoz tartozó) falmaradványai tartoznak. Ezen régészeti emlékek 

pusztulása a szántás mélységének növekedésével, illetve az erózió által okozott hatások miatt 

olykor igen látványos. A tervezett beruházások szempontjából korlátozó tényező lehet, hogy a 

Korm. r. értelmében a földmunkával járó beruházással el kell kerülni az ilyen régészeti 

emlékeket (21. § (3) c)) is. 

 

A Kötv 9. §-a alapján a régészeti lelőhelyeket – a fenntartható használat elvének 

figyelembevételével – csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya 

számottevően ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak. A 

fenntartható használat a Kötv. 7. § 4. pontja szerint a védett kulturális örökség olyan módon 

történő használata – ideértve a kármegelőző és kárcsökkentő tevékenységeket is –, amely nem 

haladja meg a szakmailag indokolt mértéket és nem vezet az örökség elemeinek 

állapotromlásához, így biztosított fennmaradásuk a jelen és jövő nemzedékek számára. A 

Kötv. 10. § (2) bekezdése kimondja, hogy a régészeti lelőhelyek védelmére irányuló 

intézkedéseknek elsősorban megelőző, szükség esetén mentő jellegűeknek kell lenniük. 

A fenti irányelvekhez kapcsolódóan régészeti lelőhelyek kapcsán felmerülő kárenyhítési 

lehetőségek az alábbiak. 

 

I. Megelőző jellegű intézkedések 

1. A nyilvántartott régészeti lelőhelyeket lehetőség szerint el kell kerülni a földmunkával járó 

fejlesztésekkel, beruházásokkal, ezért a beruházásokat megelőzően már a terület kiválasztás 

szintjén érdemes tájékozódni a célterület régészeti érintettségéről, és amennyiben ez 

lehetséges, elkerülni a régészeti lelőhelyet a tervezett beruházással. A Kötv. 19. § (1) 

bekezdése alapján a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott 

esetekben és módon kötelezően el kell kerülni. Ezek az esetek a Korm. r. 21. § (3) bekezdése 

alapján a védett régészeti lelőhelyek, a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyek 

és az eredeti összefüggéseiben megmaradt, helyben és fizikai állapotromlás nélkül 

megőrzendő régészeti emlékek. Ez utóbbi főszabály alól az örökségvédelmi hatóság csak 

belterületi ingatlanok, valamint örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú beruházások 

esetén, illetve akkor térhet el, ha más meglévő építmény vagy műtárgy karbantartására 

irányul. 

2. Régészeti érdekű területeken tervezett beruházás esetén megelőző régészeti kutatás vagy 

örökségvédelmi hatástanulmány készítése javasolható. Régészeti érdekű terület a Kötv. 7. § 

29. pontja alapján valamennyi terület, természetes vagy mesterséges üreg és a vízmedrek azon 

része, amelyen, illetve amelyben régészeti lelőhely előkerülése várható vagy feltételezhető. 

Örökségvédelmi hatástanulmány készíttetését az örökségvédelmi hatóság is előírhatja a 

Korm. r. 87. § (4) bekezdése szerinti engedélyezési eljárásokban. 

3. Amennyiben a tervezett tevékenység a Kötv. szerint nagyberuházásnak minősül, az 

örökségvédelmi jogszabály külön szabályait kell alkalmazni az engedélyezés és a 

megvalósítás folyamán. A nagyberuházásokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokban a 

tervezett tevékenység örökségvédelmi hatásainak felmérésére Előzetes régészeti 

dokumentáció (ERD) készítését írja elő a Kötv. Az ERD-t a jogszabályban meghatározott 

szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be kell nyújtani, amely 

földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező feltárási projektterv alapján kerül sor a 

konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet – amennyiben engedélyköteles 

tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság engedélyez. 

 



II. Mentő jellegű intézkedések 

1. A védett régészeti lelőhelyek esetében örökségvédelmi engedélyt kell kérni a Korm. r. 53. 

§-a értelmében az örökségvédelmi hatóságtól – a más hatóság (örökségvédelmi szakhatóság 

hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata alapján kiadott) engedélyéhez nem kötött – 

minden 30 cm mélységet meghaladó földmunkához, tereprendezéshez, valamint depó, 

feltöltés, töltés létesítéséhez. Ebben az esetben – a Korm. r. 88. § (6) bekezdése szerinti 

kivételek fennállása esetén – a szükséges megelőző régészeti feltárást követően, illetve azzal 

párhuzamosan végezhető az engedélyezett tevékenység. 

2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a szakhatóságként vagy szakkérdés 

vizsgálatában közreműködő örökségvédelmi hatóság a földmunkával járó beruházás kapcsán 

előírja a szükséges megelőző régészeti feltárást. 

3. Régészeti lelet, jelenség vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban 

meghatározott módon be kell jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, majd ezt követően az 

illetékes, feltárásra jogosult intézmény elvégzi a mentő feltárást. 

 

A kárenyhítés lehetőségeinek figyelembevétele a beruházások szempontjából mindenképpen 

fontos, hiszen a régészeti feltárások költségeit annak kell fedeznie, akinek érdekében az 

elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált, 

így régészeti érintettség esetén a régészeti munkák költségével és időigényével is számolnia 

kell a beruházónak. A beruházások kapcsán célszerű lehet az előzetes egyeztetés az 

örökségvédelmi hatósággal. 

A belterületi vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, amelyek 

talajbolygatással járnak (pl. ház-, pince- vagy kerítésalap ásása, közművek vezetése, 

tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), veszélyeztető forrásnak 

minősülnek, az ilyen jellegű beavatkozás engedélyezése során az örökségvédelmi hatóság is 

részt vesz az eljárásban a hatályos jogszabályok alapján. A fentiek mellett bármilyen újabb 

beruházás (pl. alagcsövezés, melioráció, talajlazítás, csatornaásás, homok-, agyag- vagy 

földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.), essen az bel- vagy külterületre, 

jelentős károkat okozhat a régészeti lelőhelyekben, ezért a fenti tevékenységek esetében az 

örökségvédelmi hatóság az engedélyezés során érvényesíti az örökségvédelmi érdekeket és 

előírja a szükséges örökségvédelmi hatáscsökkentő eljárást a beruházó számára, amely a 

gyakorlatban a megelőző régészeti feltárás valamely formáját jelenti. A hatóság saját 

hatáskörében eljárva mérlegeli a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben 

keletkező visszafordíthatatlan folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal 

összhangban, ezek alapján kikötésekkel engedélyezi vagy – jogszabályi feltételek fennállása 

esetén – elutasítja az engedélykérelmet. 

A külterületi lelőhelyek közül az összes, szám szerint négy teljesen vagy részben jelenleg 

általános mezőgazdasági területen, szántó művelés alatt található. A lelőhelyek az intenzív 

talajművelés miatt lassan, de biztosan pusztulnak. A szántás – különösen a mélyszántás – az 

erózióval kiegészülve folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több 

évtizedes ilyen jellegű használat során pedig a teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a 

területeken a szántóként való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek 

többségében korlátozni ugyan nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása úgy, 

hogy az a lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja. Javasolt a 

gyep művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés után kaszálóként vagy legelőként való 

hasznosítás bevezetésének megfontolása. 

A gyep, rét, legelő művelési módok a régészeti lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése 

szempontjából kifejezetten kedvezőek, ilyen területen teljes egészében jelenleg egyetlen 

lelőhely sem található. Javasolt törekedni e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére 

a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 



A kert, szőlő vagy gyümölcsös kialakítása, illetve erdő telepítése többnyire jelentős veszélyt 

jelenthet a régészeti lelőhelyekre nézve, ugyanis a szőlő- és kertműveléshez, illetve az 

erdőgazdálkodáshoz általában kapcsolódó műveletek (pl. tuskózás, rigolírozás) a lelőhelyek 

vagy lelőhelyrészek megsemmisülésével járhatnak. E tevékenységeket ezért a régészeti 

lelőhelyek területén kerülni kell. Az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi hatástanulmány 

készíttetését írhatja elő újrahasznosításra, más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló 

földhivatali eljárás esetén. 

Régészeti érdekű terület a település közigazgatási területére eső valamennyi vízfolyás vagy 

állóvíz partszakasza, még ha ezekben ma már nem is található víz, illetve az egykori források 

környéke is. A jelen művelési ágaktól eltérni ezeken a területeken nem kell, jelenségek vagy 

leletek észlelése esetén azonban a jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a 

helyi jegyző útján a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságot és megyei hatókörű városi 

múzeumot is, hogy a lelőhely bekerülhessen a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba. 

Amennyiben ezeken a területeken belül azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a 

továbbiakban a nyilvántartott régészeti lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások 

vonatkoznak. Újabb, jelentős földmunkával járó beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen 

területen sem javasolt. Amennyiben mégis beépítésre kerül régészeti érdekűként számon 

tartott terület, fel kell készülni régészeti lelőhely előkerülésére, ami az ott folyó munkálatokat 

lelassíthatja. 

Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleg útépítés, zöldmezős 

beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű külön 

örökségvédelmi hatástanulmány készíttetése. A hatástanulmány készítése során alkalmazott, 

nem roncsoló módszerek (légi fotó, terepbejárás, geofizikai felmérés) és szondázó kutatások 

segítségével a lelőhely kiterjedése és jellege viszonylag jól meghatározható. A terv 

véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre készített örökségvédelmi hatástanulmány 

révén elkerülhető, hogy az engedélyeztetési fázisban az örökségvédelmi hatóság a kérelmet 

elutasítsa vagy a tervek módosítását írja elő. Egy-egy konkrét beruházás tervezési fázisában 

ezért mindenképpen érdemes egyeztetni az illetékes örökségvédelmi hatósággal. 

Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy 

jelenség, akkor a korábban részletesen leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 

Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő 

munkálat esetében biztosított legyen a régészeti felügyelet. Tekintettel azonban a törvényi 

szabályozásra, amely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti feltárások 

költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek kapcsán 

szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a nem kellően 

motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti jelenségek egy 

jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése érdekében szükséges az 

előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során az örökségvédelmi többletköltségek 

tervezése. 

 

3.2 Az önkormányzati feladatok meghatározása 

A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a 

lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható vagy legalább is megállítható 

lenne, ha a területeken a talajművelést a fentebb felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a 

helyi adminisztráció (Önkormányzat), a szakemberek (örökségvédelmi hatóság, Megyei 

Múzeum) és az érintett magánszemélyek vagy vállalkozások konstruktív együttműködése 

szükséges. Ellenkező esetben a folyamat megfordíthatatlannak látszik és előbb-utóbb 

menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes megsemmisüléséhez vezet. 

 

4. Összefoglalás 



A település bel- és külterületén máig összesen 4 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. 

általános elvei alapján védelem alatt. 

Ezek között kiemelten védett és fokozottan védett régészeti lelőhely nem található.  

Minden, változtatással érintett területre – legyen található azon nyilvántartott, nyilvántartásba 

vétel alatt álló vagy esetleg ismeretlen régészeti lelőhely – igaz, hogy régészeti lelet, jelenség 

vagy emlék váratlan előkerülése esetén azt a jogszabályban meghatározott módon be kell 

jelenteni, a tevékenységet szüneteltetni kell, majd ezt követően az illetékes, feltárásra jogosult 

intézmény elvégzi a mentő feltárást. 

 

Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 

(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén 

elkerülhetetlen az építési tevékenység, annak eljárásába a kulturális örökségvédelmi hatóságot 

be kell vonni. Ilyen esetben megelőző régészeti feltárásra kell számítani, amelynek költségeit 

a beruházónak kell viselnie. 

 

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a település területén a régészeti feladatellátásra 

nagyberuházások kivételével a Wosinsky Mór Megyei Múzeum (7100 Szekszárd, Szent 

István tér 26.) jogosult. 

Régészeti ügyekben szakhatóságként, illetve szakkérdés vizsgálatában jelenleg a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13., 

tel: 06 (74) 505-600, e-mail: epitesugy.szekszard@tolna.gov.hu) az illetékes. 

 

Ez a hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. A 

település területén időközben előkerülő lelőhelyekről a nyilvántartást vezető hatóság 

(Miniszterelnökség) vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt 

a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. 

 

5. Nyilatkozat 
A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy a hatástanulmány régészeti munkarésze az 

örökségvédelmi jogszabályok és a hatósági eljárások figyelembe vételével készült. 

A hatástanulmány egy nyomtatott, aláírt példányát és egy digitális változatát a megrendelőnek 

átadtam. 

A hatástanulmány készítőjeként kijelentem, hogy régész diplomával rendelkezem és a 

68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 84. § (2) a) és a 439/2013. (XI. 20.) kormányrendelet 4. § 

(1) a) pontja alapján van jogosultságom a régészeti szakterületi munkarész elkészítésére. 

 

Régész diploma száma: 947/2001. sz. (ELTE-BTK) 

Régészeti szakértői nyilvántartási szám: 15-022. 

 

 

Tamási, 2019. május 20. 

 

 

 

dr. K. Németh András  

7090 Tamási, Eötvös u. 10.  

tel.: 30/405-1986  
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Fácánkert község ismert régészeti lelőhelyeinek listája 



1. melléklet 

 

Fácánkert község ismert régészeti lelőhelyeinek listája 

 

1. Fácánkert – Fácánkert határa, 1. szórvány (Fácánkert 3) 

Lelőhely-azonosító: 59508 

A lelőhely megjelölése: római kori vagy középkori szórványlelet 

A lelőhely leírása: Az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó terepbejárás során Somogyi 

Krisztina 2008-ban a Bátaszék–Rétszilas vasútvonaltól nyugatra, Szedres és Fácánkert 

közigazgatási határától kb. 80–100 méterre délre, egy észak-dél irányú dombhát laposabb 

kiemelkedésének északi lejtőjén római kori vagy középkori kerámia-töredékeket gyűjtött. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0152/17 

 

2. Fácánkert – Fácánkert határa, 2. szórvány (Fácánkert 4) 

Lelőhely-azonosító: 59509 

A lelőhely megjelölése: őskori szórványlelet 

A lelőhely leírása: Az M6-os autópálya építéséhez kapcsolódó terepbejárás során Somogyi 

Krisztina 2008-ban a Bátaszék–Rétszilas vasútvonaltól kb. 350–400 méterre nyugatra, egy 

lankásabb domb déli lejtőjén őskori kerámia-töredékeket gyűjtött. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0152/11 

 

3. Szedres – Apáti-puszta II. (Szedres 19) 

Lelőhely-azonosító: 65492 

A lelőhely megjelölése: ismeretlen korú (Árpád-kori?) telep 

A lelőhely leírása: Az M6 autópályaépítéshez kapcsolódó, tervezett célkitermelőhely 

bővítéséhez végzett helyszíni szemle során Ódor János Gábor 2009-ben Fácánkert 

északnyugati határának szélén ismeretlen korú – talán Árpád-kori – telepet azonosított. A 

kitermelőhely nem valósult meg, így a régészeti megfigyelésre nem került sor. A lelőhely 

átnyúlik északnyugat felé átnyúlik Szedres határába is. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartott 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 018, 020/4-5 (Szedres); 0152/20-23 (Fácánkert) 

 

4. Fácánkert – Öregfalui-dűlő 

Lelőhely-azonosító: folyamatban 

A lelőhely megjelölése: római kori telep 

A lelőhely leírása: Az Öregfalu-dűlő déli végén, közvetlenül a Fácánkertről Öregfaluba 

vezető út északi oldalán, egy északnyugat-délkeleti irányú enyhe kiemelkedés déli sávjában 

álló kukoricaföld területéről K. Németh András 2017-ben római kori kerámiatöredékeket 

gyűjtött. A lelőhely bizonyára a kiemelkedés északi részére is kiterjed, ahol azonban a 

felszántatlan búzatarló miatt nem lehetett megfigyeléseket végezni. 

A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 

A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 

Hrsz.: 0152/26, 242/2, 242/3, 252 (út) 

 






