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1. BEVEZETÉS 
 

A megalapozó vizsgálat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának 
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló (419/2021. 
(VII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti tartalommal készült el. 

„A megalapozó vizsgálat a településterv készítése és módosítása esetén a település vagy 
településrész helyzetelemzése és helyzetértékelése, amely szöveges és - a tervezés 
szempontjából releváns elemek, területek tekintetében - rajzi, táblázatos vagy grafikonos 
formában tartalmazza a vizsgálati tényezőkhöz tartozó elemeket, azok elemzését, egymásra 
hatásuk összevetését és a település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak 
az összefoglalását.” (Korm. rendelet 1. melléklet 1. bekezdés) 

 

 

2. VIZSGÁLATI TÉRKÉPEK 

 
2.1 Az egyes általános használat szerinti területek és településrészek, 
infrastruktúra-elemek vizsgálata   
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2.2 A fejlesztést és rendezést befolyásoló értéket, problémát, védelmet, illetve 
korlátozást meghatározó elemek (probléma- és értéktérkép) bemutatása  
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2.3 Az intézkedést, beavatkozást igénylő területek lehatárolása 
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3. VIZSGÁLATI TÉNYEZŐK 

 
3.1 Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok 

Kajdacs község Tolna megyében a Paksi járásban fekszik, amelyet 14 település alkot. Köztük 2 
város (Paks, Dunaföldvár) található.  

Kajdacsot északról és északkelet felől Nagydorog, délkeletről Tengelic, délnyugatról Kölesd, 
északnyugatról Sárszentlőrinc települések határolják.  

Kajdacs közigazgatási területét átszeli a 63. számú Szekszárd - Székesfehérvár országos főút, 
melyről a község belterülete a 6319 sz. Kajdacs - Borjád országos mellékúton közelíthető meg. A 
község közúton Budapesttől 157 km, Pécstől 83 km, Székesfehérvártól 77 km, Szekszárdtól 32 km, 
Pakstól 26 km távolságban található. A településen vasútvonal is áthalad, de a Kajdacs 6. sz. őrház 
megállóhelyen 2009. 12. 12-től egyetlen vonat sem áll meg.   

A település méretéből adódóan részleges alapfokú települési funkciókat lát el. A helyben hiányzó 
alapfokú ellátás a szomszédos Nagydorog nagyközségben érhető el.  
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3.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (továbbiakban: OFTK)  

Az OFTK-t az Országgyűlés a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 
Koncepcióról szóló 1/2014. (I. 3.) OGY határozat mellékleteként fogadta el. Az OFTK az ország 
társadalmi, gazdasági adottságaiból kiinduló hosszú távú jövőképet és fejlesztéspolitikai elveket 
határoz meg. Az OFTK jövőképe és célrendszere 2030-ig szól. 
Magyarország fő stratégiai céljai: 

- Magyarország Közép-Európa egyik legversenyképesebb országává válik a kitörési pontjainak 
számító területeken 2030-ig. 

- Megkerülhetetlen a közép-európai üzleti kaputérség megteremtése a szolgáltatások, a 
logisztika, és az innováció területein: 

- Nyugat-Európa innovációs zónájának keleti kapuja 
- az ázsiai gazdasági erőtér nyugati kapuja 
- a közép-európai észak-déli szerveződésű gazdasági és növekedési tengely központja 
- az Európai Unió Duna Régió Stratégiájában fontos és nélkülözhetetlen szerep 

betöltésére alkalmas központi helyzet. 
- A magyar külgazdaság földrajzi diverzifikációjának kiszélesítése az EU-n kívüli gazdasági 

kapcsolatok gyarapításával.  
A nemzeti jövőkép elérése érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó 

fejlesztési célt és ezek elérése érdekében tizenhárom specifikus célt, köztük hét szakpolitikai 
jellegű és hat területi célt fogalmaz meg. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és 
területi tématerületeket ölelnek fel. A célok a társadalom és a gazdaság egészének szólnak. 

Átfogó hosszú távú fejlesztési célok 
- Értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés 

- Célja a meglévő értékek megőrzése, valamint a takarékos és hatékony erőforrás-
felhasználásra épülő gazdasági növekedés, fejlődés és jövedelemtermelés 
biztosítása, a globális gazdasághoz való felzárkóztatás és a hazai foglalkoztatás 
jelentős bővítése. 

- Népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom 
- Célja többek között a népességszám növelése, gyermekvállalás ösztönzése; 

társadalmi megújulás és gyógyulás elősegítése és a sporthoz, kultúrához 
valóhozzáférés biztosítása.   

- Természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk 
védelme 

- Célja a hosszú távú gazdasági potenciálunkat és életfeltételeinket biztosító 
természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás megteremtése, az 
erőforrások megőrzése a jövő generációinak számára, mind mennyiségben, mind 
minőségben. 

- Térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet 
- Célja egy területileg összehangolt, harmonikusan és fenntartható módon működő, a 

meglevő térszerkezet értékeit megtartó, a makroregionális és globális 
kapcsolatokban aktívan részt vevő térszerkezet kialakítása, amelyben az ország, a 
Kárpát-medence és Európa szempontjából egyaránt jól együttműködő, értékeket 
teremtő és védő partnerként vehet részt az ország minden térsége és települése.  

Specifikus célok 
Szakpolitikai jellegű célok 

- Versenyképes, innovatív gazdaság   
- Célja a magyar gazdaság újra-pozícionálása, kedvező helyzetét visszaszerezni és 

megerősíteni a külföldi és belföldi piacokon egyaránt. A gazdasági ágazataink és 
erőforrásaink, értékeink fenntartható használatára alapozva növelni szükséges az ország 
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versenyképességét, importkiváltó gazdasági termelését, a foglalkoztatás ösztönzését és a 
megélhetés biztosítását. 

- Gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság 
- Célja a gyógyító és gyógyuló Magyarország megteremtése, ennek keretében az egészségügyi 

szolgáltatások és ellátások biztosítása, az egészséges életmódra való törekvés ösztönzése, 
kiemelt tekintettel a sportra, a rekreációra és az egészséges táplálkozásra.  

- Életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és –ellátás 
- Célja a vidéki térségek népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása, ennek 

érdekében tájaink értékeinek, erőforrásainak megőrzése, a sokszínű és életképes 
agrártermelés, az élelmezési és élelmiszerbiztonság megteremtése, a vidéki gazdaság 
létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése, a vidéki közösségek megerősítése, a 
vidéki népesség életminőségének javítása. 

- Kreatív tudásalapú társadalom, piacképes készségek, K+F+I 
- Célja a kreatív képességeinkre, tudásunkra építő értékteremtés, ennek érdekében az 

információs-kommunikációs háttér javítása, az ehhez szükséges megfelelő és korszerű képzési 
rendszer létrehozása, ami biztosítja a piacképes és gyakorlati tudás megszerzését, illetve 
kedvező szellemi és innovációs környezetet biztosít a fejlesztéseknek. Ezáltal egy 
kezdeményező, akár egész életen át tartó, önálló tanulásra képes, fejlett munkakultúrájú 
munkaerő-piaci kínálat teremthető meg az országban. 

- Értéktudatos és szolidáris, öngondoskodó társadalom 
- Célja egy olyan szolidáris, felelős és összetartó, értékeit ismerő és valló társadalom kialakítása, 

amelyik képes mind a helyi közösségi, mind a nemzeti szintű megújulásra.  Összefoglalva egy 
tudatos, közösségi alapon szerveződő Magyarország megteremtése a cél. 

- Jó állam: szolgáltató állam és biztonság    
- Célja a magyar közszféra hatékonyabb szerepvállalása a közjó, a munka, a rend, a biztonság és 

a tudás szolgálatában. „Szolgáltató közszféra az ország javáért”. 
- Stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, és környezetünk védelme    

- Célja a természeti erőforrásokkal való takarékos és hatékony gazdálkodás, így a fenntartható 
energia- és hulladékgazdálkodás, a zöldgazdaság-fejlesztés, a stratégiai természeti erőforrások 
(a víz, a talaj, az ásványkincsek) fenntartható használata, a biodiverzitás megőrzése, a 
természeti értékek védelme, a környezetminőség javítása, és a környezetbiztonság erősítése. 
„Természeti erőforrásait megőrző Magyarország”. 

Területi specifikus célok 
- Az ország makroregionális szerepének erősítése    

- Célja az ország központi fekvéséből adódó fejlesztési potenciál kibontakoztatása, 
makroregionális központi funkcióinak erősítése. Magyarország, mint közép-európai 
csomópont 

- A többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat 
- Célja a településhálózat egységes elvek alapján történő fejlesztése, a többszintű 

településhálózati kapcsolatok kiegyensúlyozott működtetése, korszerű várospolitika és 
városfejlesztés, a városhálózati kapcsolatrendszer javítása, a térszerkezet funkcionális 
fejlesztése, Budapest és térsége fejlesztési potenciáljának kiteljesítése, ugyanakkor a 
többközpontú térszerkezet kialakítása. 

- Vidéki térségek népességeltartó képességének növelése 
- Célja – a Nemzeti Vidékstratégiával összhangban – a vidéki térségek táji és közösségi 

értékeire, természeti erőforrásaira, táji, kulturális, valamint épített örökségeire és 
értékeire alapozott fejlesztése. Valamint a speciális térségi vidékfejlesztési problémák 
kezelése, az elmaradott vidéki térségek felzárkóztatása, a közszolgáltatásokhoz való 
hozzáférés biztosítása és a foglalkoztatás növelése a hátrányos helyzetű vidéki 
térségekben. 

- Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 
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- Célja a kiemelkedő táji értékeket képviselő térségek, kultúrtájak értékőrző fejlesztése, a 
táji értékeikben rejlő potenciál kibontakoztatása és az egyedi karakterükre építő térség 
integrált kezelése.  Valamint az egyedi tájkarakterrel rendelkező térségek integrált 
kezelése. 

- Területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 
- Célja a leszakadó, hátrányos helyzetű térségek, külső és belső perifériák fejlesztése 

speciális gazdaságpolitikai eszközökkel, a saját meglévő társadalmi és gazdasági 
erőforrásaik kibontakoztatásával, valamint a közszolgáltatásokhoz, a tudáshoz, a 
közművelődéshez történő hozzáférés biztosításával, elérhetőségének javításával.  

- Összekapcsolt terek: az elérhetőség és a mobilitás biztosítása 
- Célja egy olyan közlekedési struktúra kialakítása, ami elősegíti a társadalmi mobilitást, a 

különböző területi szintek gyors és könnyű elérhetőségét, ezáltal kialakítva egy 
dinamikus térségi kapcsolatrendszert, amelynek révén valamennyi szolgáltatás 
elérhetővé válik egy település vagy térség szűkebb és tágabb környezetének egyaránt. Így 
biztosítható, hogy az egyes térségek képesek legyenek hatékonyan kiaknázni gazdasági 
potenciáljukat, ezzel erősítve a piaci versenyképességüket 

Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója: 
Tolna Megye Területfejlesztési Koncepcióját a Tolna Megyei Önkormányzat 45/2021. (IX. 24.) 

közgyűlési határozatával fogadta el. A 2014-2020 közötti időszak utáni, 2030-ig érvényes 
területfejlesztési koncepció a 2021-2027 közötti tervezési időszak megyei szintű fejlesztési 
dokumentuma. 
A koncepció az alábbi három fő terület fejlesztésére irányul: 

- gazdaságfejlesztés 
- humánerőforrás-fejlesztés 
- vidékfejlesztés 

A fejlesztési területek átfogó céljai: 
- A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése 
- Társadalmi megújulás, társadalmi kohézió 
- A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése és vonzó vidéki élettér 

megteremtés 

Stratégiai célok: 
- Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával 

iparáganként, termékpályánként: 
- Helyi (Tolna megyei) gazdaság fejlesztése, széleskörű vállalkozói együttműködések 

(klaszterek, projektszervezetek) támogatása a tolna megyei vállalkozások piaci 
szerepvállalásának megerősítése és versenyképessége érdekében 

- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipar ágazatok, elsősorban könnyűipari 
tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar) 
fejlesztése 

- A megye természeti erőforrásainak, táj és természeti értékeinek és épített 
környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható 
hasznosítása és tematikus összekapcsolása 

- (Vállalkozások versenyképességének erősítése) 
- Egészségügyi és egészségipari fejlesztésekkel a bővülő szolgáltatások és az 

intézményrendszer fejlesztése, mind a helyi és a kívülről érkezők ellátás 
hatékonyságát javítaná és a munkaerőpiacra is kedvező hatással lenne  

- Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a 
digitális átállás elősegítése az oktatásban 

- Gazdasági igényekhez igazított, gyakorlatorientált szakképzési rendszer kialakítása és 
bővítése. Célja az intézményekből kikerülő fiatalok az alapkompetenciákon túl 
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rendelkezzenek olyan készségekkel, amelyek megalapozzák a gazdaság által igényelt 
képzettség elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást. 

- A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatásainak mérséklése 
- Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági 

funkcióbővítéssel 
- Önkormányzati bérlakásprogram, melynek célja a fiatalok lakáshelyzetének 

megoldása és megakadályozza a falvak, illetve városok további 
népességcsökkentését 

- Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése 
- Az alapvető infrastrukturális elemek megléte már mindenhol elvárás, de mai napig 

nem mindenhol biztosított. A népességmegtartó képesség növelésének érdekében 
szükséges az infrastruktúrák kiépítése minden település részen. 

- A megyékben élőkre nagy hatással van a közszolgáltatások minősége és 
infrastruktúrája, ezért szükséges a fejlesztésük, valamint akadálymentes, ügyfél és 
családbarát közszolgáltatások kialakítása.  

- Mezőgazdasági alapanyagokra épülő, nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, 
piaci értékesítés és agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel 

- A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése 
- A klímaváltozás negatív hatásainak mérséklése 

- Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése 
- A helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása 

- A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Tolna megyét érintő területének fejlesztése 

Területi célok: 
- A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő magas hozzáadott értékű élelmiszer- és 

feldolgozóipari kapacitások kiépítése a növénytermesztés és az arra épülő állattenyésztés 
gazdasági egyensúlyára alapozva, funkcionális térségenként. 

- Helyi közösségi identitásfejlesztés és kulturális életet elősegítő közösségfejlesztő 
szakemberek indítása 

- A vidéki letelepedést segítő támogatások bevezetése, helyi adókedvezmények biztosítása 
- Sió és Duna menti rekreációs térség turisztikai hasznosítása 
- Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró- és kisfalvakban 
- Közép-Duna menti Kiemelt Térség 
- Az oktatás modernizálása (digitalizálás, e-oktatás) 
- Apró- és kisfalvas térségek elérhetőségének javítása 
- A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési programmal fejlesztendő területe 

Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztési koncepciója (továbbiakban: KDMKT) (2021. május 28.) 
A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség (KDMKT) területfejlesztési koncepciójának, stratégiájának és 
programjainak egységes rendszerben történő kidolgozását az indokolta, hogy a Közép-Duna Menti 
Kiemelt Térség területi lehatárolásáról szóló 12/2020. (V.5.) OGY határozat alapján létrejött a 
KDMKT. Létrejötte miatt az Országgyűlés a 13/2020. (V.5.) OGY határozatával módosította a Nemzeti  

Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióról szóló 1/2014. (I.3.) OGY 
határozatot, amelynek keretében a 7.§. b) pontjába Kiemelt Térségként nevesíti a KDMKT-t.  

A Paks II. beruházásához kapcsolódóan új súlyponti tényezőként jelenik meg a megye 
településeinek jelentős hányadát magába foglaló kiemelt térség (KDMKT). A KDMKT három megye 
(Tolna, Bács-Kiskun és Fejér) településeiből áll, amiből a legtöbb Tolna megyei település (62 db), ide 
tartozik Kajdacs is. A fejlesztésnek jelentős, nagy területét érintő társadalmi, gazdasági, 
infrastrukturális és környezeti hatásai lesznek, melyek kezelése, összehangolása kiemelkedő 
jelentőségű feladat. Fontos cél, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások 
szinergikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy minél jobban kiaknázzák a térségben rejlő 
potenciálokat. 
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A KDMKT három különböző fejlesztési térségre tagolódik: 

- Rurális zóna/Kistelepüléses nyugati zóna   
- Fejlett várostengely (ún. gazdasági-technológiai magterület, Duna-menti folyosó):  
- Keleti, átmeneti fejlettségű térség, Bácskai Terület (a Kiemelt Térség Dunától keletre fekvő 

települései) 
A Kvassay Jenő Terv (a továbbiakban: KJT) – a Nemzeti Vízstratégia (2017) 

A Kvassay Jenő Terv a magyar vízgazdálkodás 2030-ig terjedő keretstratégiája és 2020-ig terjedő 
középtávú intézkedési terve, a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. 
rendelet értelmében vízügyi szakpolitikai stratégia. A KJT célja a társadalom és a víz viszonyának a 
feltárására támaszkodva intézkedések megfogalmazása, hogy − a világot fenyegető vízválságot 
hazánk elkerülhesse, annak már mutatkozó jelei ellen időben megtehesse a szükséges 
intézkedéseket, − őrizzük meg a vizet a jövő nemzedékek számára, mert az élet mással nem 
pótolható feltétele, és a gazdaság erőforrása, − hatékonyan, a gazdaságot támogatóan éljünk a 
kínálkozó előnyeivel, − kellő biztonságban legyünk fenyegető káraitól. 

Kvassay Jenő terv (KJT)– Nemzeti Vízstratégiához csatlakozik a Tolna Megye Területfejlesztési 
Koncepciójában 1.1.3. számú stratégiai cél: a gazdaságtámogató vízgazdálkodáshoz és/vagy a 
természeti adottságokhoz igazodó és azzal harmóniában megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel 
támogatott vízkészlet-gazdálkodáshoz a Sió turisztikai hasznosítása (vízi közlekedés, vízi turizmus, 
mezőgazdasági területek öntözése), valamint a Duna menti rekreációs térség kialakítása (vízitúra, vízi 
sportok, horgászturizmus). 

Helyi Esélyegyenlőségi Program (továbbiakban: HEP) 
A HEP településenként eltérő, de minden esetben követi az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényt. Átfogó célok többek között az 
egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelménye, a közszolgáltatásokhoz 
történő egyenlő hozzáférés elve. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, a foglalkoztatás, 
a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt 
problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedések. 

Kajdacs településre vonatkozó megállapítások: 
A településre vonatkozó fejlesztési célok több fejlesztési koncepcióban és stratégiában 
megtalálhatók. 

A KJT-hez kapcsolódó Sió turisztikai hasznosításának keretén belüli program érinti a községet, 
mert a Sió a település közelében folyik. Az OTrT-ben kijelölt megyét érintő országos kerékpárút 
törzshálózati vonala a Sió-völgyi kerékpárútvonal Kajdacs közigazgatási területének nyugati szélén 
halad el. A kiépített megállóhelyek, pihenők alkalmasak arra, hogy a Sió tágabb vonzáskörzetében 
található értékeket a szolgáltatások nyújtásával turisztikai attrakciókká fűzzék össze. Kajdacson 
található a Sztankovánszky-kastély, valamint a Sztankovánszky mauzóleum, amelyek potenciális 
turisztikai attrakciók lehetnek. A Sió turisztikai fejlesztése gazdasági élénkülést eredményezhet 
mintegy 10 kilométeres körzetében. A turizmus segíti a helyi termékek közvetlen értékesítését, bővíti 
a szolgáltatások körét, ezáltal új munkahelyet teremt az itt élők számára. Emellett a Sió szabályozása 
az öntözésen keresztül segíti a térség mezőgazdaságát is. Jelenleg is zajlik „Balaton levezető 
rendszerének korszerűsítése" projekt (KEHOP-1.3.0-15-2015-00007) FIDIC Sárga Könyv szerinti fizikai 
megvalósítása, melynek tervezett befejezési határideje 2023. március 31. 

Kajdacs a KDMKT területén belül található, azon belül is a fejlett várostengelyhez csatlakozik, 
mivel a Paksi járáshoz tartozik a település. Fontos célja, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések 
és beruházások szinergikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy minél jobban kiaknázzák a térségben 
rejlő potenciálokat. 

A község rendelkezik saját HEP-el (61/2021. (XI. 30.) számú önkormányzati rendelet). A 
foglalkoztatottság javítása a vidéki emberek esélyegyenlőségén keresztül jelenik meg célrendszerben. 
A nők foglalkoztatási helyzetének javítása, a közmunkaprogram racionalizálása, valamint a társadalmi 
kirekesztettség mérséklése szintén megjelenik a célrendszerben. 
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A község beletartozik a Bérház (lakás) és háztáji program bevezetése az apró-és kisfalvakban 
programhoz, ami a Tolna Megyei Területfejlesztési koncepcióban található. Célja a pályakezdő 
fiatalok számára munkahely biztosítása a településen. Visszacsatolásként pedig a rendelkezésre 
állnának a helyi konyhák ellátáshoz szükséges, háztáji keretek között megtermelt alapanyagok. 

 
3.3 Területrendezési követelmények   

A településterv 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 (továbbiakban OTrT), a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának 
kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelettel (továbbiakban: MvM rendelet), 
valamint Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 
8/2020. (X. 29.) számú rendeletével (továbbiakban: MTRT). Az országos kiemelt térségi és megyei 
térségi övezetek lehatárolása az OTrT. 22. §-a szerint: 

„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek adatszolgáltatását 
mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben 
meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.”   

A terv készítése során az új OTrT. hatályba lépése után az illetékes államigazgatási szervektől új 
adatszolgáltatás-kérés megtörtént, és az így kapott adatok szerepelnek a tervben.  

Magyarország Területrendezési Tervének Kajdacs községet érintő döntései: 

Az ország Szerkezeti Terve: 
- Kajdacs közigazgatási területének túlnyomó része mezőgazdasági térség övezetébe tartozik. 

Erdőgazdálkodási térségbe a település északi része, valamint néhány kisebb erdőfolt sorolt.  
- A települési térség a központi belterületet, valamint Kiskajdacsot jelöli.  
- A közigazgatási területet észak-déli irányban átszeli a Sárbogárd-Bátaszék vasútvonal, 

valamint a 63. számú Szekszárd-Székesfehérvár országos főút.  
- A település északi részén halad kelet-nyugat irányban a Paks-Kaposvár 400 kV-os átviteli 

hálózati távvezeték.  
- A Sió mentén tervezett országos kerékpárút és elsődleges árvízvédelmi fővédvonal 

nyomvonala húzódik. 
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Az ország szerkezeti tervének kivonata 

Az OTrT országos övezetei:  

Ökológiai hálózat: 
magterület, ökológiai folyosó, 

pufferterület 

 
A magterület a község északi 

és dél-keleti, az ökológiai 
folyosó a nyugati részét érinti. 

Kiváló termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 
A község területének 

délnyugati és keleti részén 
fordul elő nagyobb arányban 

Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 

 
A község területének 

északnyugati részén fordul elő 
nagyobb arányban 
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Erdők övezete 
 

 
 

Kajdacs területét néhány kisebb 
foltban érinti. 

Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

 
Kajdacs területét néhány kisebb 

foltban érinti főként az északi 
határrészen. 

Tájképvédelmi terület övezete 
 

 
A község területének nyugati, 

északi és délkeleti része érintett. 

Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

 
Kajdacs nem érintett. 

Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

 
A község nyugati részén a vízmű-

kutak környezete érintett 

Nagyvízi meder övezete 
 

 
Kajdacs nem érintett. 

VTT tározók övezete 
 

 
Kajdacs nem érintett. 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

 
Kajdacs nem érintett. 
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A térségi és az országos övezetekre vonatkozó követelmények az OTrT előírásai szerint  
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a 
településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével 
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére 
vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni; 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető 
ki; 
c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá különleges 
beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú 
erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel 
egyeztetve kell pontosítani; 
d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető; 
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 
különleges – ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai, 
nemzetbiztonsági célú területet –, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú erdőterület, 
rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános 
mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági, 
ipari gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe kell sorolni. 

Országos övezetek: 
13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 
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14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet 
és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 

15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel 
kivételével – a településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha 
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől 
függetlenül is kijelölhető. 
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 
célkitermelőhely nem létesíthető. 

16. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 
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(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(3) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 

17. Erdők övezete 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében 
legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 
30/A. § Az erdők övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen 
elhelyezve. 

18. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési tervben 
kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos terület övezetén: 
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló 
törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 
b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 
c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a 
kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 
32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési tervben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési tervben 
a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célra szolgáló építési övezetbe vagy övezetbe kell sorolni; 
b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, ha az 
adott terület az erdők övezete által is érintett. 
(3) A (2) bekezdésben foglalt építési övezet, övezet módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter 
hozzájárulásával lehetséges. 

Megyei övezetekre vonatkozó követelmények a 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet szerint: 

2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása 
és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
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3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem 
szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési 
célokkal összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 

4. Tájképvédelmi terület övezete 
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló 
törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – 
meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 

5. Vízminőség-védelmi terület övezete 
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 
és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz 
övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

6. Nagyvízi meder övezete 
6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre 
szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával 
lehet építési tevékenységet folytatni. 
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 
beépítésre szánt területet kijelölni. 

7. VTT-tározók övezete 

7. § A VTT-tározók övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
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Tolna Megye Területrendezési Terve Kajdacs községet az alábbiakban érinti: 

Szerkezeti terv 
Az MTRT térségi szerkezeti tervlapja a település belterületét és Kiskajdacs területét települési 

térségbe, a külterületet főként mezőgazdasági térségbe és kisebb foltokban erdőgazdálkodási 
térségbe sorolta. A község közigazgatási területét átszeli a 63 sz. országos főút és a Sárbogárd-
Bátaszék vasútvonal. A 6319 sz. Kajdacs-Borjád országos mellékút a települési térséget (központi 
belterület) is átszeli. A térség északi részén húzódik kelet-nyugat irányban a Paks-Kaposvár közti 400 
kV-os átviteli hálózati távvezeték. A Sárvíz közelében, attól keletre észak-dél irányban halad az 
országos kerékpárút tervezett nyomvonala.  

 

 
Tolna megye szerkezeti tervének részlete 

 

Az MTRT-ben lévő adatok szerint Kajdacs közigazgatási területén a megyei terület felhasználási 
kategóriák kiterjedése az alábbi módon oszlik meg:  

 

 

 

 

  

Település 
területe 

(ha) 

Erdőgazdálkodási 
térség 

(ha) 

Települési 
térség 

(ha) 

Mezőgazdasági 

térség 

(ha) 

Vízgazdálkodási 
térség 

(ha) 

3772,61 360,42 274,46 3126,15 11,58 
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Térségi övezetek  

Ökológiai hálózat övezete 
 

 
A magterület a település északi 

és dél-keleti, az ökológiai 
folyosó a község nyugati részét 

érinti. 

Kiváló és jó szántók övezete 
 

 
Mindkét övezet nagy foltokban 

érinti a külterületi részeket. 

Erdők övezete, erdőtelepítésre 
javasolt terület övezete 

 
A község területén csak kisebb 
foltokban elszórtan fordulnak 

elő. 

Tájképvédelmi terület övezete 
 

 
A közigazgatási terület északi, 

nyugati és délkeleti része 
érintett. 

Világörökségi és világörökségi 
várományos területek övezete 

 
Kajdacs nem érintett. 

Vízminőség-védelmi terület 
övezete 

 
A község nyugati részén a 
vízmű-kutak környezete 

érintett 
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Nagyvízi meder övezete 
 

 
A község területe nem érintett. 

Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete 

A község területe nem érintett. 

Ásványi nyersanyagvagyon 
övezete 

A község területe érintett. 

Rendszeresen belvízjárta 
terület övezete 

 
A község területének nyugati 

része nagymértékben érintett. 

Földtani veszélyforrás terület 
övezete 

 
A község nem érintett. 

Innovációs-technológiai 
fejlesztés támogatott 

célterületének övezete 

 
A község nem érintett. 

Logisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének 

övezetek 

 
A község nem érintett. 

Turisztikai fejlesztések 
támogatott célterületének 

övezete 

 
A község érintett. 
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3.4 Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvényesülése 
Hatályban lévő településfejlesztési, településrendezési dokumentumok 

- Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (I. 30.) határozata Kajdacs 
község Településfejlesztési Koncepciójának elfogadásáról 

- Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2009. (XII. 02.) határozata Kajdacs 
község Településszerkezeti Tervének elfogadásáról;  

- módosítások:  

- 78/2017 (XI. 29.) határozat: 010/13 hrsz Má övezetből K-3 övezetbe sorolása, a 387, 
388/1-2 és 401/2 hrsz ingatlanok különleges temető területből beépítésre nem szánt 
különleges temető területbe sorolása 

- 4/2021. (II. 18.) határozat: a Vörösmarty u. – 63. főút közti összekötő út betervezése. 

- Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII. 08.) ök. rendelete 
Kajdacs község Helyi Építési Szabályozásáról;  

- Módosítva a 2/2016. (III. 3.), a 3/2017. (III. 31.) és 1/2021. (II. 18.) ök. rendelettel. 

- Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (V. 04.) ök. rendelete a 
partnerségi egyeztetés szabályairól 

- Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (XI. 13.) ök. rendelete a 
településkép védelméről 

- Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2021. (X. 27.) ök. határozata a 
község településtervének elkészítéséről 

A hatályos településszerkezeti terv településfejlesztési döntései 
- Új gyűjtőút a sportpályától a 63. útig – még nem valósult meg, de az engedélyezési terve már 

elkészült. 

- A Sió híd felújítása, valamint töltés megerősítése - a Sió Projekt keretén belül megtörtént. 

- A Sió-menti tervezett országos kerékpárút - még nem valósult meg. 

- Új szennyvíztisztító telep és a község szennyvízcsatorna hálózata – még nem került kiépítésre. 

- Új sportterület a meglévőtől keletre - megvalósult. 

- Új ipari park a község észak-keleti részén – részben megvalósult. 

- Zöldterület-rendezések a víztorony környékén és a Kossuth utca keleti végén – előbbi 
megvalósult, utóbbi még nem valósult meg. 
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3.5 A település demográfiai helyzete   
Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 
életminőség 

Kajdacs lakónépességének száma 1870-től 1910-ig lassú növekedést mutat, amit enyhe visszaesés 
követ. 1920-tól kezdve ismét növekedés figyelhető meg, ami a 20. század közepén éri el a legnagyobb 
lakos számot. Ettől kezdve folyamatos - a nagyfokú elvándorlásnak köszönhetően –
népességcsökkenés jellemző, ami kevesebb, mint az 1870. évi lakosságszámra.   

Az állandó népesség alakulása (forrás: KSH,2011): 

Év 1870 1890 1910 1920 1930 1941 1949 1970 1990 2001 2011 

Fő 1352 1680 2089 2033 2180 2131 2305 1914 1448 1384 1296 

 

  
Kajdacs népességének alakulása 1870-től 2011-ig (fő) (forrás: KSH,2011) 

A település népességmegtartó erejének egyik fő összetevője a munkalehetőségek helyben való 
biztosítása. Önálló vállalkozásokban és mezőgazdasági vállalkozásokban is dolgoznak helyben.  

Foglalkoztatott Inaktív kereső Munkanélküli Eltartott 

402 437 73 323 

A népesség megoszlása gazdasági aktivitás szerint (fő) (Forrás: KSH, 2011) 

Első évfolyamát sem 
végezte el 

1-8. évfolyam Középfokú iskola 
érettségi nélkül, 
szakmai oklevél 

Érettségi Egyetemi, 
főiskolai 
oklevél 

23 fő 609 fő 300 fő 168 fő 58 fő. 

A 7 éves és idősebb népesség a befejezett legmagasabb iskolai végzettség szerint (fő)  
(forrás: KSH,2011) 

A munkanélküliek tényleges számát csak becsülni lehet, de mindenképp meghaladja a regisztrált 
munkanélküliek számát. A munkanélküliek részére a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Osztálya szervez képzéseket.  
Kajdacson a lakosság 8,4 %-a volt roma nemzetiségű, 0,6 % alatti volt német nemzetiségű 2011-ben. 
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A társadalom térbeli rétegződése, konfliktusok, érdekviszonyok 

A népességfogyás, az öregedési index növekedése, a munkanélküliség és a válások magas száma 
az életszínvonal romlását és a társadalmi elidegenedést idézhetik elő.  

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

Kajdacs ősi település, már a kelták idejében is lakott volt. Első okleveles említése 1399-ből való, 
amikor Zsigmond király 11 besenyőnek nemességet adott és megerősítette Nagy Lajos váltságlevelét. 
A falu neve nemcsak honfoglalás kori lelőhelyként jelentős, a középkorban is országos jelentőségő 
események sodrába került, amikor a magyar koronát őrző Perényi Pétert 1529-ben Kajdacsnál fogta 
el Szerecsen János. 

1867-ben I. Ferenc József, majd 1916-ban IV. Károly koronázási dombjához szállítottak 5-5 
kilogramm földet Kajdacsról Budára. 

A falu a középkorban a környék legnépesebb települése volt. Az 1572-es összeírás szerint 
Kajdacson 32 család fizetett adót, a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc alatt azonban 
elnéptelenedett a falu. Újratelepítése 1713-1719 között történt. 

A török kiűzése után a környék új birtokosai között megjelentek a Sztankoványszkyak is. A család, 
házasság és birtokcsere révén került 1724-ben Kajdacsra és a 19. századi megyei közéletben jelentős 
szerepet játszott. Nyughelyüket, a Sztankovanszky mauzóleumot eklektikus stílusban építették 1876-
ban (Ybl Miklós és Ney Béla tervei alapján). Egykori kastélyuk (Arany János utca 173.) ma az általános 
iskolának ad otthont. 
A településen évente visszatérően az alábbi események kerülnek megrendezésre: 

- Falunap (augusztus) 

- Szüreti nap (szeptember, október) 

- Adventi gyertyagyújtás sorozat 

- „Kajdacs Nagydíj” Kerékpárverseny 

A településen működő civil szervezetek, informális szervezetek: 

- Kajdacsi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány 

- Kajdacsi Gyöngyvirág Néptánccsoport 

- Kajdacsi Gazdakör 

- Kajdacsi Sport egyesület 

- Kajdacsi Roma Egyesület 

- Kajdacsi Polgárőr Egyesület 

- Vöröskereszt helyi alapszervezete 

- Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi szervezete 

- Nyugdíjas Dalkör 

- Kajdacsi Dalárda 

- Sarlós Boldogasszony Katolikus Kórus 

- Főnix Református Kórus 

- Kajdacsi Demokratikus Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat 



Kajdacs Megalapozó Vizsgálat 
2022. 

 

 25 

 

3.6 A település humán infrastruktúrája, közszolgáltatások 
Esélyegyenlőség biztosítása 

Kajdacs település Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásával (Kajdacs Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2021. (XI. 30.) számú határozatával elfogadva) 
érvényesíteni kívánja: 

- az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, 
- a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét,  
- a diszkriminációmentességet,  
- szegregációmentességet, 

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

A településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének feltérképezése és a feltárt problémák 
komplex kezelésre szolgáló (más települési programokkal összehangolt) intézkedési terv 
megalkotása, a helyben érintett szereplők bevonásával, szükség szerint a települések közötti 
együttműködések kialakításával. 

Humán közszolgáltatások   
Oktatás 

- Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola Kajdacsi Tagintézménye (7051 Kajdacs, Arany 
János u. 173. sz.) Iskolások száma: 75 fő, foglalkoztatottak száma: 17,5 fő 

- Kajdacsi Százszorszép Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (7051 Kajdacs, Arany János u. 122. sz.) 
Óvodások száma: 41 fő, foglalkoztatottak száma: 8 fő 

Kajdacson az alapfokú oktatás biztosított, egy óvoda működik, valamint általános iskola 1-8 
osztályig. Szakirányú képzésre, felsőfokú képzésre és felnőtt‐oktatásra a környéken, Pakson, Tolnán 
és Szekszárdon nyílik lehetőség.  

Egészségügy, szociális ellátás 
- Kajdacs Község Önkormányzata Háziorvosi Rendelő (7051 Kajdacs, Kossuth u. 585/B sz.) 

- Kajdacs Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat (Kajdacs, Kossuth Lajos u. 585/B. sz.) 

- Nagydorogi Fogászati Rendelő (7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 35. sz.) 

- Paksi Kistérségi Szociális Központ Idősek Nappali Otthona (7051 Kajdacs, Kossuth Lajos u. 
586/A) 

- Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (7051 Kajdacs, Petőfi u. 1/B. sz.) 

Kultúra  

- Kajdacs Közösségi Színtér (7051 Kajdacs, Petőfi u. 1/B. sz.) 

Igazgatás  
- Kajdacs Község Önkormányzata (7051 Kajdacs, Petőfi u. 1/C. sz.) Foglalkoztatottak száma: 34 

fő 

- Kajdacs Roma Nemzetiségi Önkormányzat, (7051 Kajdacs, Petőfi u. 1. sz.) 

- Kajdacsi Polgárőr Egyesület (7051 Kajdacs, Petőfi u. 1/C. sz.) 

- Nagydorogi Rendőrőrs (7044 Nagydorog, Kossuth L. u. 37. sz.) 

- Tanyagondnoki szolgálat nem működik a településen.  
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3.7 A település gazdasága 
A település gazdasági súlya, szerepköre 

Az aktív korú lakosság egy része ingázik: elingázó lakosok: 300-350 fő; beingázó lakosok: 50 fő. 
Ingázás iránya a jellemző településekre: Tolna, Szekszárd, Paks, Györköny, Székesfehérvár. 
Közfoglalkoztatásban 14 főt foglalkoztatnak, főbb feladatuk falurendezés, karbantartás. 

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői - nagyobb jellemző vállalkozások, mezőgazdasági, 
erdőgazdasági vállalkozások, gazdasági telephelyek 

A település alapvetően mezőgazdasági jellegű, melyet a szántóföldi növénytermesztés jellemez. 
Termesztett növények: gabonaféle, kukorica, szója, napraforgó, dinnye, zöldségfélék, 
fűszernövények. Nagyüzemi állattartásban leginkább a sertés és juhtartással foglalkoznak. 

A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése  
Jelentősebb mezőgazdasági vállalkozások a településen: 

1. Kajd-Mező Kft. (7051 Kajdacs, Kossuth u. 590.) fő tevékenység: mezőgazdasági 
2. Kovács és társai Birtok Kft. (7051 Kajdacs, Dózsa György u. 520. sz.) fő tevékenység: 

mezőgazdasági 
3. Pannonpharma Kft. (7051 Kajdacs, 532 hrsz.) fő tevékenység: gyógynövénytermesztés, 

feldolgozás 
Jelentősebb kereskedelmi, szolgáltató vállalkozások a településen: 

1. Kapás Bolt (7051 Kajdacs, Hajnal u. 251. sz.) 
2. Diamond Decor Kft. (7051 Kajdacs, Kossuth L. u. 113. sz.) 
3. Zöldség-, gyümölcs Vegyeskereskedés (7051 Kajdacs, Kossuth L. u. 109. sz.) 
4. Mini Coop ABC (7051 Kajdacs, Kossuth L. u. 586. sz.) 
5. Háhner Jánosné (7051 Kajdacs, Dózsa Gy. u. 573. sz.) 

Egyéb szolgáltató jellegű vállalkozások a településen: 

Gyógyszertár, pékség, kozmetika, autószerelő, villanyszerelő, ács, pálinkafőzde. 
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A település ingatlanvagyon-kataszter térképe – külterület 
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3.8 Az önkormányzat gazdálkodása, településüzemeltetés 
Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

A gazdasági program (Kajdacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programja 
2019-2024) az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, 
feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, 
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz 
illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgálják.  

A gazdasági programban meghatározott célkitűzések eléréséhez a Képviselő-testületnek két 
irányba is koncentrálnia kell: 

- egyrészt a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására, másrészről 
- a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére. 

Az anyagi háttér, valamint a vagyon megteremtéséhez nem elegendőek a megszokott, évről évre 
keletkező, de mindig csökkenő források (állami támogatások), hanem szükség van a pályázati 
lehetőségek felkutatására, illetve az Önkormányzat sajátosságainak kihasználása alapján új 
lehetőségek keresésére, valamint a meglévő anyagi források nagyobb mértékű kihasználására. 

A vagyoni helyzet 
Az elmúlt öt évben a vagyonnövekedés a folyamatos felújítások és beruházások következtében 

folyamatos volt. 5 év alatt az önkormányzat vagyona 10,7 %-kal növekedett.  

A pénzügyi helyzet  
Az egyre fogyó lélekszám miatt a kötelezően ellátandó feladatokra biztosított központi 

finanszírozás nem elegendő, azokat jelentős mértékű forrásokkal kell kiegészíteni.  Ezért az 
Önkormányzatnak a fizetőképesség fenntartásához működési célú hitelt, a fejlesztések 
finanszírozására felhalmozási célú hitelt kellett igénybe venni. Mindezekkel együtt mindvégig a 
folyamatos likviditás biztosított volt. 

A gazdasági program anyagi forrásainak megteremtése 
Az Önkormányzat a gazdasági programban meghatározott célkitűzések megvalósításához 

szükséges anyagi források biztosítása érdekében a következő feladatokat rögzíti: 
- Az Önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni.  
- A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert, és az 

elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a támogatási rendszer nyújtotta 
előnyöket (igyekszik a feladatokat olyan formában, illetve feltételekkel ellátni, hogy a 
legkedvezőbb összegű támogatást kapja).  

- Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott 
célkitűzéseket lehetőség szerint a hitelfelvétel minimalizálásával, csökkentésével, minél több 
pályázati forrás bevonásával valósítsa meg.  

A Képviselő-testület körültekintően jár el akkor, ha az Önkormányzat működtetése, illetve fejlesztése 
hitelfelvétel mellett valósítható meg. 

A településen az elmúlt évek legnagyobb beruházásai 
• 2017.:   -     Rendezvény és rekreációs park terveinek elkészítése 

- A főzőkonyha épületének felújítása 

• 2018.:  -      Idősek Klubja felújítása, energetikai korszerűsítése 

- Iskolai tető felújítása 

• 2019.:  -      Orvosi rendelő felújítása, energetikai korszerűsítése 

- Ált. Iskolának helyet adó Sztankovánszky-kastély tetőfedésének felújítása 

- Orvosi rendelő eszközfejlesztése 
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- Óvodafejlesztés 

- Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 

- Temető fejlesztése 

- Polgármesteri Hivatal felújítása 

- Óvoda udvar 

- Kommunális tevékenységet segítő kisgépek beszerzése 

• 2020.:  -      Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása 

• 2021.:  -       Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése 

- Hivatali épület belső felújítása 

- Közterület karbantartását szolgáló eszközök beszerzése 

Gazdaságfejlesztési tevékenység 
Az önkormányzatnak az intézményfenntartáson, a kötelező önkormányzati feladatok ellátásán 

kívül tervezett gazdaságfejlesztési tevékenységekre nincs kapacitása, viszont a pályázatokban rejlő 
lehetőségeket igyekszik minél jobban kihasználni. A tervek között szerepel például az általános iskola, 
és az idősek otthona épületének felújítása, valamint egy szociális idősek otthona létrehozása. 

A község gazdasága főként a mezőgazdaságra, kereskedelmi-, szolgáltatási tevékenységekre épül. 
Eladó házak folyamatosan vannak. Az elvándorlás mértéke az elmúlt években csökkenő tendenciát 
mutat. Eladó termőföld minimális mértékben van, jellemzően magas áron. 

Intézményfenntartás 
A településen az önkormányzat által működtetett jelentősebb intézmények az óvoda, konyha, 

háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat, teleház, idősek otthona valamint a polgármesteri hivatal. 

Energiagazdálkodás 
A település intézményeit hosszútávon a környezettudatos technológiák alkalmazása mellett a 

gazdaságosság miatt is korszerűsíteni szükséges. A megújuló energiák alkalmazása mellett az 
épületek energetikai paramétereit az EU szabványok szerint kell kialakítani, amihez első lépésként az 
épületek megfelelő hőszigetelése szükséges. 

Településüzemeltetési szolgáltatások 
A szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását a Vertikál Zrt. biztosítja. A kommunális 

hulladékot hetente egy alkalommal, a szelektív és a zöldhulladékot havonta egyszer szállítják el. 
Hulladék udvar a közelben Szedres településen van. 

A településen nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat, de a tervek már elkészültek. A szippantott 
szennyvízelszállításról helyi vállalkozó gondoskodik. A közvilágítás a településen felújított. 

A vezetékes ivóvíz ellátást az E.R.Ö.V Zrt biztosítja. Az elektromos áram és gázellátást az Eon Zrt. 
szolgáltatja. 

A mobilszolgáltatók vételi lehetősége megfelelő (Telekom, Telenor (Yettel), Vodafone). A 
település kábel és internet szolgáltatója a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 

Az Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 7/2000 (X.31.) számú rendeletben 
foglaltaknak megfelelően látja el a település közigazgatási területén lévő működő köztemetővel és a 
temetkezéssel kapcsolatos tevékenységeket.  
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3.9 Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat 
 
A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

A község a török kor utáni újjáépítése során, a XVIII. sz. elején alakult ki. A település eleinte a 
Sárvíz mélyfekvésű, vízjárta völgyét kísérő, kissé magasabb szárazulat szélén alakult ki (a mai Arany 
János, Petőfi és Tabán utcák helyén). A XIX. század folyamán a Sztankovánszky uradalom kiépülése 
jelentett csak érdemi változást a településszerkezetben. A XX. század második felében az uradalom 
területének felparcellázásával a meglévő beépített területektől keletre új, derékszögű rendszerű 
lakóutcák jöttek létre mérnöki telekosztás révén. A község összességében rendezett képet mutat. A 
közintézmények (községháza, templomok, iskola, óvoda, stb.) nem a település súlypontjában, hanem 
a település nyugati szélén, a történelmi falurészen csoportosulnak. 

Az uradalmi major területe tsz-majorként bővült tovább, mely a legújabb időkben a privatizáció 
során több önálló mezőgazdasági vállalkozás üzemére osztódott. 

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak  

Művelési ág Földrészletek száma Alrészletek száma Összes alrészlet 
terület (ha) 

Erdő 95 106 286,70 

Fásított terület 1 1 1,077 

Gyümölcsös 1 1 0,12 

Kivett 993 997 415,32 

Legelő 80 84 262,57 

Nádas 28 31 50,37 

Rét 115 147 179,48 

Szántó 635 871 2577,47 

Szőlő 3 4 1,04 

 

A területfelhasználás vizsgálata (a hatályos településszerkezeti terv szerint) 

Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek  
Kajdacs beépítésre szánt területei:  
- Lakóterületek: A község belterületi lakóingatlanai és közintézményei jellemzően falusias 

lakóterület övezetbe tartoznak; 
- Gazdasági területek: vasúti megálló melletti fafeldolgozó üzem; 
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület: Imre-major új ipari park területe, Kiskajdacspuszta 

területe, a belterület keleti részén található vágóhíd és a község északi határánál fekvő tanya;  
- Különleges területek:  

- különleges temető terület,  
- különleges mezőgazdasági üzemi terület: Imre-major, Borjádi úti tanyák, 
- különleges szennyvíztisztító terület, a Petőfi u. déli részén kijelölt terület.  

Kajdacs beépítésre nem szánt területei:  
- Különleges beépítésre nem szánt terület: A település sportpályája;  
- Természetközeli terület: A település nyugati részén húzódó mocsaras terület;  
- Zöldterület: a Sztankovánszky kápolna telke, a Sport utcai park és a Kossuth utca végi teresedés;  
- Erdőterület (védelmi rendeltetésű): főként a település északi részén fordul elő több foltban; 
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- Erdőterület (gazdasági rendeltetésű): főként a település középső és északi részén találhatók; 
- Általános mezőgazdasági terület: elsősorban a település külterületén található szántó-területek;  
- Védett mezőgazdasági terület: jellemzően a külterületi gyepterületek; 
- Kertes mezőgazdasági terület: Kajdacs belterületén egyes kertként használt beépítetlen telkek; 
- Közlekedési és közmű terület: a település közútjai és közterületei, valamint vasúti területe; 
- Vízgazdálkodási terület: A vízfolyások és a községi vízmű területei. 

Funkcióvizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 
1) Igazgatás  

Kajdacs Község Önkormányzata (Petőfi u. 1.)    

Kajdacsi Polgárőr Egyesület (Petőfi u. 1/C.) 

2) Egészségügy  

Kajdacs Község Önkormányzata Háziorvosi Rendelő (Kossuth u. 585/B.)  

Kajdacs Község Önkormányzata Védőnői Szolgálat (Kossuth u. 585/B.) 

3) Oktatás-nevelés  

Kajdacsi Százszorszép Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha (Arany J. u. 122.) 

Nagydorogi Széchenyi Sándor Általános Iskola Kajdacsi Tagintézménye (Arany J. u. 173.)  

4) Kultúra, sport  

Kajdacsi Sportpálya (522. hrsz) Az épület rendelkezik öltözőkkel, állapotuk megfelelő.  

5) Egyházak  

Kajdacsi Református Egyházközösség temploma (Arany J. u, 766 hrsz) 

Sarlós Boldogasszony templom (József A. u., 139 hrsz) 

6) Temetkezés   

Református temető (Temető u. 388/1-2, 387, 388/2, 401/2) 

7) Szociális ellátás  

Paksi Kistérségi Szociális Központ Idősek Nappali Otthona (Kossuth u.   586/A.) 

8) Egyéb intézmények 

Főzőkonyha, Teleház 

9) Szálláshely  

Kajdacsi Ifjúsági Szállás (Petőfi u. 1/C.) 

10) Kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás  

Kapás Bolt (Hajnal u.,251.) 

Diamond Decor Kft. (Kossuth u. 113.) 

Zöldség-, gyümölcs Vegyeskereskedés (Kossuth u. 109.) 

Mini Coop ABC (Kossuth u. 586.) 

Háhner Jánosné (Dózsa Gy.u. 573.)  

Coffi-Szilvi Bt- Tar Söröző (Hajnal u. 251.)  
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A településszerkezet történeti kialakulása 
A település kialakulása a Kr.e. 500 körüli évekre tehető, amelyet a feltárt avar, kelta, longobárd 

temetők is bizonyítanak. A falu a középkorban a környék egyik legnépesebb településének számított, 
azonban a török hódoltság és a Rákóczi szabadságharc idején elnéptelenedett. Az újratelepedés 1716 
- 1719 között történt. A közeli Faddról jelentős számban érkeztek magyar telepesek. Az I. katonai 
térképről leolvasható (1782-1785) hogy a település fő tengelyét képező utcák (a mai Arany János 
utca, Kossuth Lajos utca nyugati része, és Tabán utca) szinte teljes hosszukban kialakultak ebben az 
időszakban. A szabályosnak mondható települési alaprajzot az északnyugati oldalon két szeg, szer 
típusú épületcsoport zárta. A József Attila és Tabán utcák csatlakozásánál a település katolikus 
templomát már jelöli a térkép.  

 
Kajdacs az I. katonai felmérés (18. sz.) idején (forrás: mapire.eu/hu/map) 

A település a Rákóczi szabadságharc után jelentős fejlődésnek indult. 1721-ben megépült a 
település első iskolája, valamint az 1811-1821 között kiépült Nádor-csatorna (Sárvíz) segítségével 
lecsapolták a környék mocsaras területeit. A mezőgazdasági termelés fejlődése a település 
virágzásához vezetett. A II. katonai felmérés idején (1806-1869) a termőterületek jelentős 
növekedésének köszönhetően a település jelentős fejlődésnek indult, ami a település belterületi 
növekedését is jelentette. A mai Kossuth utcától délre a mai Petőfi utca fésűs beépítésével bővült a 
település. A települési szövet jelentős változásához vezetett az Arany János utca keleti oldalán a 
Sztankovánszky család által épített kastélyépület és kert létesítése, valamint az Arany János utca 
északi részében orsószerű teresedésben kialakított protestáns templom.  
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 Kajdacs a II. katonai felmérés (19. sz. első fele) idején (forrás: mapire.eu/hu/map) 

A XIX. sz. második felében délkeleti irányban újabb utcákkal bővült a település: kiépült a mai 
Kossuth Lajos utca keleti szakasza, az Ady Endre utca, a Dózsa György utca, valamint a Vörösmarty 
utca északi szakasza, sőt az Arany János utca északkeleti nyúlványa is beépült. A Sztankovánszky 
kastély parkja déli és keleti irányban egészen a mai Kossuth utcáig kiterjedt.  

 
Kajdacs a III. katonai felmérés (19. sz. második fele) idején (forrás: mapire.eu/hu/map) 

A II. világháborút követő államosítás, tsz-szervezés illetve az elvándorlások következtében a 
település gazdasága átalakult, és 1960-as, 1970-es években további új utcák épültek ki, a már 
kialakult településstruktúrához igazodva. Kiparcellázásra került a kastélykert nagy része, létrejött és 
beépült a mai József Attila utca mindkét része, a Bem utca, Hajnal utca, továbbá a Vörösmarty 
utcából kiágazó Temető utca. Érdekesség, hogy ezek az újabban kiosztott telkek is – bár valamivel 
kisebbek a régieknél – a hagyományos falusias telekstruktúrát képviselték. 

A József Attila utca déli oldalán az egykori kastélykert egy kis része zöldterületként maradt fenn, 
és benne egy sportpálya is helyet kapott. A település észak-keleti részén az egykori uradalmi major a 
II. világháború után Tsz-majorként tovább épült, és napjainkban is működő mezőgazdasági 
telephelyek együttese.   
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Kajdacs (forrás: ortofotó)                              Kajdacs belterülete a településszerkezeti terven                                                          

 

A telekstruktúra vizsgálata 
Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A településképet zömmel földszintes lakóházak jellemzik. Az utcakép esztétikai élményét számos 
tényező együttes hatása befolyásolja, ezek egységes kialakítása adja az utcakép harmonikus 
megjelenését. Ilyen tényező: épülettömeg, homlokzati nyílásrend, homlokzati felületképzés, 
színhasználat, előkert mérete, utcai kerítés, növényzet minősége, járda-burkolat minősége, 
közművezetékek kialakítása. A település több utcája változatos képet mutat a hagyományos 
kialakítású és újabb építésű épületek váltakozásával. 

A község belterületének legnagyobb része falusias jellegű lakóterületbe tartozik. A lakóterületbe 
tartozó telkek nagyméretűek, gyakran az 5000 m2 nagyságot is meghaladják. Szélességük 20 méter 
körüli, mélységük változó, de előfordul a 200 méternél is hosszabb telek. Az épületek jellemzően az 
utca felőli részen helyezkednek el, míg a hátsó telekrészeket szántóföldként vagy 
veteményeskertként hasznosítják. 

Az utcák jellemzően szélesek és egyenes vonalvezetésűek. A telkek arra merőlegesen kerültek 
kialakításra. Az épületek funkciójukat tekintve túlnyomórészt lakóházak. Viszonylag szétszórva 
helyezkednek el nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális és hitéleti épületek, valamint kereskedelmi 
és szolgáltató funkciók. 
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         Hagyományos kistelkes településszerkezet         Hagyományos nagytelkes településszerkezet 
                               (Arany J. u.)                                                                         (Petőfi u.) 
 

 
Mérnöki telekosztás (Hajnal u.) 

  

Tulajdonjogi vizsgálat 

A település nagy részét családi házas lakóingatlanok alkotják, amelyek magántulajdonban vannak. Az 
intézmények, a belterületi és külterületi kiszolgáló utak, árkok zöme az önkormányzat tulajdonát 
képezik. 
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3.10 Az épített környezet és az építészeti örökség vizsgálata   
Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

Általánosságban elmondható a település utcáiról, hogy egységes utcaképpel nem, esetleg csak 
rövidebb utcaszakaszokkal találkozhatunk. Az egység alatt azt kell érteni, hogy adott utcában az 
épületek azonos távolságra kerültek elhelyezésre az utcai telekhatártól, hasonló épülettömeggel, 
nagyjából megegyező ereszmagassággal, gerincmagassággal, közel azonos tetőidommal. Ezen felül 
fokozza az egységes látványt a megegyező utcai nyílásrend, anyaghasználat, színhasználat és kerítés 
kialakítás. 

A falu épületeinek legnagyobb része a telek hosszanti oldalához közel, attól jellemzően 0,5-1 
méter távolságra (azaz csurgó-távolságra) került elhelyezésre. Az épület a kedvező tájolás érdekében 
jellemzően az északi telekhatárhoz közel helyezkedik el. A falu lakóépületeinek jelentős része 
keskeny, utcára merőleges hosszúkás (un. egytraktusos) lakóépület.  

Magasság, szintszám, tetőidom  
A falu fő utcáján, jellemzően az Arany J. utca és Kossuth L. utca mentén megjelentek az L-alakban 

befordított, un. hajlított házak, illetve az utcával párhuzamos tetőgerinccel kialakított házak is. Ezáltal 
egy zártabb utcakép alakult ki. Ez azonban csak rövid szakaszon figyelhető meg. 

Szintén jellemzően a fő utcákon jelentek meg a 70-es, 80-as évek családi házas építési szokásaira 
jellemző tetőtér-beépítéses, vagy emeletes lakóházak, melyek helyenként szabadon állóan kerültek 
elhelyezésre. Ezek alapján elmondható, hogy a Kossuth L. utca és az Arany János utca vegyes 
utcaképpel rendelkezik. 

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
A Bem utca, Hajnal utca és József Attila utca környékén, az egykori uradalmi földek felosztásával 

alakítottak ki kisebb telkeket az 50-es, 60-as években. Ezeken sátortetős, földszintes, un 
„kockaházak” kerültek elhelyezésre. Telepítésük egységesen előkerttel történt. Melléképületek 
jellemzően a lakóház mögé kerültek. Az utcai homlokzaton széles, általában redőnnyel ellátott 
műanyag ablakok kerültek kialakításra. Homlokzatuk jellemző felületképzése a fröcskölt vakolat. A 
tetőhéjazat jellemzően kerámia cserép. 

A község keleti szélén, a Sport utcában és a Hajnal utcában a 70-es, 80-as években épült kétszintes 
házakkal is találkozhatunk. Bár kis területről beszélünk, azonban a falusias jellegű területekről 
különböznek. Jellemzően előkerttel kerültek elhelyezésre. Melléképületek nem minden telken 
kerültek kialakításra, ahol vannak ott is vegyes a telepítésük: főépülettel egybe vagy külön állóan, 
épület mögé vagy oldalkert felé kerülhet elhelyezésre. Az épületek homlokzata változatos képet 
mutat, jellemző nyílásrendi elosztás nincs. Nagyméretű ablakok mellett a garázskapu és esetleg 
erkély, külső lépcső is megjelenik. 
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Az épített környezet értékei 
Az épített környezetet veszélyeztető beavatkozásokkal a terv távlatán belül nem kell számolni. 

Műemlékek (8/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerint) (TMKH Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály TOD/25B/1266-2/2021 számú adatszolgáltatás 
szerint 
Törzsszám Azonosító HRSZ Cím Megnevezés Védelem bírság 

kategória 

10203 8642 581 József Attila 
u. 

Sztankovánszky 
mauzóleum 

Műemlék II. 

10203 22161 531/1, 579, 
012/2, 580, 
603, 591, 
590, 589, 
588, 587, 
586, 585, 
584, 583/1, 
582, 531/3, 
522/2, 530/2 

 Sztankovánszky 
mauzóleum ex-lege 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

II. 

10203 12023 689 Arany János 
u. 173 

Sztankovánszky 
kastély 

Általános 
műemléki 
védelem 

III. 

4166 8643 139 Tabán u. Római katolikus 
templom 

Általános 
műemléki 
védelem 

III. 

Helyi védelem (8/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete szerint)  

Sorszám HRSZ Cím Megnevezés 

1. 766. Arany J. u.  Református templom 

2. 699. Arany J. u. 171 sz. Református parókia 

3. 689. Arany J. u. Általános isk. –volt Sztankovánszky kastély kút 

4. 139. Tabán u., kat. templom kertje emléktábla, kereszt 

5. 36. Tabán u. 82 sz. Katolikus plébánia 

6. 52. Tabán u. 69 sz. Lakóház 

7. 138. Tabán u. Kút 

8. 63. Petőfi S. u. 59. sz. Utcai kerítés 

9. 96. Petőfi S. u. 38. sz. Kereszt 

10. 123. Petőfi S. u. 30. sz. Lakóépület 

11. 425. Kossuth L. u. 185. sz. Lakóépület, utcai kerítés 

12. 406/2. Kossuth L. u.  Emlékmű 

13. 226. Dózsa Gy. u. 559. sz. Lakóépület, kerítés 

14. 521/2. Ybl M. u. Kereszt 

15. 386. Temető u. Kereszt, kút 

16. 388/1 temető síremlékek, fejfák 
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Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Kajdacs az alábbi nyilvántartott régészeti lelőhelyekkel rendelkezik, az adatszolgáltatás alapján.  

Sorszám Azonosító Megnevezés hrsz. 

1. 20449 Rókadomb 072, 068, 065/1, 033/1, 064 

2. 20450 Templomdomb 064, 065/1, 068, 029/2, 029/3, 029/5, 
029/6, 028 

3. 20452 Vasútállomás 064, 068, 033/2, 065/2 

4. 20453 Mohácsi-tanya 0208/5, 0208/6, 0208/20, 0210 

5. 20490 Imremajor, Aranykalász Tsz. gépparkja 012/16 

6. 20491 Aranykalász Tsz. homokbányája 534/1, 012/7, 012/11, 012/18 

8. 23657 Borsós-föld 017 

9. 23659 Kajdacs II. 062/5 

10. 23660 Csárdahegy 040/7, 040/8 

11. 23661 Vaskapu 045 

14. 23675 Kajdacs IV. 064, 072, 076 

16. 23725 Kajdacs IX. 060/10, 060/11 

18. 23333 Sánc 0213, 03/2, 03/4, 03/7, 03/8 

20. 20492 Hegyes-dűlő 0217/5, 0216, 0212, 0211, 0208/11, 
02217/6, 0208/13, 0208/14, , 0202, 
0205, 0203, 0208/15, 0208/16, 
0208/17, 0208/27, 0208/29 

21. 59259 Rókadomb II. 0113/1, 060/12, 060/13, 060/14, 0114 

22. 20454 Éri malom 0137/1 
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Kajdacs régészeti lelőhelyeinek térképe - adatszolgáltatás 
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Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
A település hagyományos falusias épületállományából az egykori TSz telep üzemi épületei és a 

templomtornyok emelkednek ki. Ezeket leszámítva a településképet a zömmel földszintes lakóházak 
határozzák meg. A település kiemelkedő építészeti értékei a műemlékek, melyek országos védelem 
alatt állnak. Az ide tartozó épületek – rendeltetésük mellett – turisztikai látnivalók is egyben. Így jó 
karban tartásuk nem csak a tulajdonos számára fontos, hanem a település érdeke is. 

Világörökségi és világörökségi várományos terület 
A településen nem található világörökségi, valamint a világörökség várományos terület. 

3.11 Környezeti állapot-jellemzők 
Talaj  

A község területén jelentős talajszennyező tevékenység nem folyik. A település belterülete 
szennyvízcsatornával nincs ellátva. Hulladéklerakó, szennyvíztisztító‐mű a község területén nincs. A 
településen belüli közúthálózat hossza 14 km. Az utak 75%-a aszfalt, illetve beton burkolatú. A 
települést jellemző gyér forgalom mellett a kiépítetlen útburkolattal, valamint a keskenyvonalú úttal 
rendelkező utcákban a lakóházak a nyári száraz időben erős porterhelésnek vannak kitéve. 

Felszíni és a felszín alatti vizek 
A község területén vízügyi igazgatóság által kezelt vízfolyás a Sárvíz (Nádor-csatorna), amely a 

település legjelentősebb felszíni vízfolyása. További kisebb felszíni vízfolyás az Éri-patak, mely a 
településtől keletre a külterületen folyik. Ez utóbbi igen bő vízfolyású, a 63-as főút alatt, a Tengelici-
halastavak túlfolyó vizét vezeti le a Sárvízbe. 

Levegőtisztaság és védelme 
A tiszta, egészséges levegő biztosítása alapvető emberi szükséglet. A levegő tisztaságának 

védelmét jogszabályok írják elő. A levegővédelmi követelményeket az országos és regionális 
környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a területfejlesztési, terület-és 
településrendezési tervek kidolgozása során, valamint az önkormányzatok környezetvédelmi 
programjaiban (61/2021. (XI. 12.) határozat), a gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki 
tervezésben - a külön jogszabályokban foglaltak szerint - érvényesíteni kell.  

Kajdacs település levegőtisztasága jó minőségűnek mondható. A szennyezett régiók a településtől 
viszonylag távol esnek. A természetföldrajzi adottságok igen kedvezőek, hisz a Sió és a Sárvíz-völgye – 
mint átszellőzést biztosító légcsatorna – miatt a levegőmozgás relatív értéke magas, a szélcsöndes 
időszakok viszonylag kicsik. 

Legnagyobb szennyező forrás a közlekedés és a lakossági fűtés, fő szennyező komponensek a 
nitrogén-oxidok és a por, ez utóbbi jórészt talaj eredetű. 

Zaj- és rezgésterhelés 
A legjelentősebb környezeti zajforrások a közlekedési és az ipari jellegű tevékenységek, de a 

vendéglátás, szórakoztató tevékenységek, a háztartásokban használt gépek, berendezések, valamint 
egyéb emberi tevékenységek is ide tartoznak.  

A település belterületén a fenti tevékenységek közül a közlekedésből származó zaj‐és 
rezgésterhelés a legmeghatározóbb, tekintettel arra, hogy a belterületen keresztül halad a 6319 
számú összekötő út – bár ennek mértéke sem jelentős. Repülőtér, vasútvonal és más jelentős 
zajterhelést okozó létesítmények a településen nincsenek.   

A zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a védendő létesítmények, területek besorolásának 
függvényében a környezeti zaj‐és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM EüM együttes rendelet I. számú melléklete szabályozza.  

A település helyi zajvédelmi rendelettel nem rendelkezik. 
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Sugárzásvédelem 
A hazai nukleáris létesítmények közül a Paksi Atomerőmű 26 km-re található.  

Hulladékkezelés 
A községben keletkezett hulladékot a Vertikál Kft. szállítja el. A településen a szelektív 

hulladékgyűjtés megoldott havonta 1 alkalommal, lomtalanítási akció évente egyszer van, és a 
közszolgáltatás keretében a zöldhulladék elszállítása is szervezett formában havi rendszerességgel 
működik. A közelben Szedresben működik hulladékudvar.  

A település csatornázatlan részein a szippantott szennyvizeket Gergely György egyéni vállalkozó 
gyűjti és szállítja el.  

Vizuális környezetterhelés 
Vizuális környezetszennyezést olyan építmények okozhatnak, amelyek kedvezőtlenül 

befolyásolják a településképet, valamint a tájat. Ilyen építmények jellemzően a gyárkémények, 
adótornyok, ipari tevékenységek tornyai.  

A település területén Imremajor terménytárolói és a víztorony a településképet kedvezőtlenül 
befolyásoló tényezők, ezek viszont a település szükségszerű létesítményei. 

Vízrendezés 
Vízrendezési szempontból Kajdacs település közigazgatási területére vonatkozóan a Közép-

dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében az alábbi vízfolyás található: 
- Nádor-csatorna (Sárvíz) 20+400-25+525 km szelvények közötti szakasza (Kajdacs 0211, 0212, 

0213, 0214, 0215 és 0216 hrsz-ú ingatlanok). 

Árvízvédelem 
Árvízvédelmi szempontból Kajdacs község a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon 

történő besorolásról szóló 18/2003. (XII9.) KvVM-BM együttes rendelet alapján a „B”, azaz közepesen 
veszélyeztetett kategóriába tartozik. 

A település közigazgatási területe a 04.07. számú Kölesd- Simontornyai árvízvédelmi szakasz, a 
Sió-csatorna bal parti I. rendű árvízvédelmi fővédvonala mentén található. 

Az árvízvédelmi töltés mentesíti az árvizektől az 1.28. sz. Kajdacs – Simontornyai ártéri öblözetet, 
azonban az öblözetben mértékadó vízterheléskor bekövetkező töltésszakadási esetek Kajdacs Ny-i 
részét árvízi elöntéssel veszélyeztethetik. A mentési útvonalakat, II. rendű árvízvédelmi töltések 
lokalizációs terv tartalmazza. 
 

3.12 A táji és természeti adottságok és örökség, jellemző tájkarakter, 
zöldinfrastruktúra-hálózat 

Táji és természeti adottságok 
Kajdacs község közigazgatási területéhez az alábbi tájegységek tartoznak: Sárvíz-völgyi és Dél-

mezőföldi kistáj, Mezőföld középtáj, és Alföld nagytáj tájegységek.  
A Mezőföld egykor a Sió árvizekkel gyakran elöntött területe volt, itt állandó települések csak a 

mocsaras világból kissé kiemelkedő „szigeteken” jöttek létre, és e vidék csak a nagy 
folyószabályozások után alakultak át kultúrtájjá.  

A település nagy része mezőgazdasági terület, de a magasabb térszíneken jellemzőek a kisebb 
kiterjedésű, foltokban megjelenő erdőterületek is.  

A mélyebben fekvő részeket korábban zárt tölgyes társulások borították, jellemzően kocsányos 
tölggyel. A vizes területekre a fűz-nyár liget, tölgy-kőris-szil ligeterdő volt jellemző. 

A Dél-mezőföldi táj földtörténeti kialakulása a miocén korra tehető. A kéregmozgások 
következményeként a Pannon-tenger elborította az alacsonyabb részeket, mint ahogy a Dél-
Mezőföld területét, és nagy mennyiségű üledéket rakott le. A több száz méteres üledék agyagos, 
homokos, kavicsos rétegeket tartalmaz. A folyamatos kéregmozgások következtében az északi részek 
kiemelkedtek, a déli részek süllyedtek.  A mélyebb rétegeket iszapos, agyagos képződmények építik 
fel, míg a magasabb térszíneket meghatározóan pleisztocén lösz, löszös homok, homokos lösz 



Kajdacs Megalapozó Vizsgálat 
2022. 

 

 43 

képződmények alkotják. A későbbi korokban az északi részek letarolódtak, a déli részek feltöltődtek, 
mely következtében törmelékkúpok alakultak ki. A legnagyobb törmelékkúpot az Ős-Sárvíz építette. 

A Mezőföld déli és keleti felén a szélnek jelentős felszínalakító hatása volt, melynek a vastag 
lösztakaró is köszönhető. A Dél-Mezőföld nyugati részén azonban a gyakori áradások következtében 
nem alakult ki vastag lösztakaró. A Tengelic-Szedres-Nagydorog-Németkér között lévő futóhomokos 
vidék is a szél munkája.  

Tájhasználat, tájszerkezet 
Tájtörténeti vizsgálat 

Kajdacs négy tájegység határán kialakult település, mely domborzatát tekintve igen változatos. 
Felszínét erdők, lankás dombok és a Sárvíz mentén vizes-lápos terület jellemezte. A jó minőségű 
öntéstalajok és éghajlati adottságok kedvezően befolyásolták a mezőgazdasági művelést. A 
mélyfekvésű területeken a kertészeti kultúrák voltak jellemzők, a vízborította részeken pedig a 
kendertermesztés volt előnyös. A síkvidéki részeken kukoricát, búzát, burgonyát termesztettek. A 
nagy réteken legeltető állattartás folyt, főként szarvasmarhát és birkát tartottak. 

Az I. katonai felmérés idején (1763-1787) a település nyugati határa a „Sárvíz” mentén vízjárásos 
terület volt. A mélyfekvésű részeken mocsaras, lápos terület, az ebből kiemelkedő felszíneken 
legelők, kaszálók lehettek. Szántói ez idő tájt már voltak a településnek. Szőlő-és gyümölcstermesztés 
csak a házikertekben volt jellemző.  

 
Kajdacs az I. katonai felmérés idején (forrás: mapire.eu/hu/map) 

A XIX. század első felében kezdték el a síkvidéki területek parcellázását, művelésbe vonását, de a 
felparcellázott területek aránya ekkor még csekély volt. A vízjárta területek aránya még ekkor is 
magas volt a Sárvíz mentén. Később, a XIX. század második felében tovább nőtt a művelés alá vont 
területek aránya és ekkortájt jöttek létre a településen ma is működő majorok. 
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Kajdacs a II. katonai felmérés idején (forrás: mapire.eu/hu/map) 

A XIX. századból származó III. kataszteri térkép jól szemlélteti, hogy a változatos domborzat vegyes 
tájhasználatot alakított ki. Jellemzően a rétek, legelők, a bővülő mezőgazdasági parcellák és kisebb 
erdőrészek a meghatározóak.  

 
Kajdacs a III. katonai felmérés idején (forrás: mapire.eu/hu/map) 

A folyószabályozások, belvízcsatorna-kiépítések, és utak megépítése következtében a 20. század 
első felére jelentősen átalakult a település területe. A Sárvíz mentén csökkent a vizenyős területek 
kiterjedése, ezáltal nőtt a nádasok, rétek területe. A falu külterületén a szántók aránya fokozatosan 
nőtt. A szántóföldek fasorokkal, mezsgyékkel, nádfoltokkal tagoltak voltak. 
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A tájkarakter értékelése 
Napjainkban a területhasználatok nagy részét szántóföldi művelés jelenti, de meghatározóak a 

vegyes területfelhasználású részek, illetve kisebb-nagyobb erdőfoltok. A belterülettől délre és keletre 
nagytáblás művelés folyik, ahol gabonaféléket, napraforgót, kukoricát termesztenek. Cukorrépa és 
burgonya kevés helyen fordul elő. A nagyüzemi táblákat kevés helyen választják el fasorok, mezsgyék. 
A közigazgatási terület déli és keleti részén nagyrészt mezőgazdasági művelés jellemző. A 
belterülettől keletre kisebb-nagyobb erdőfoltok teszik változatosabbá a tájat, attól nyugatra pedig 
rétek, legelők jelennek meg nagyobb kiterjedésben. A belterület délkeleti részén kisebb kertes 
mezőgazdasági terület található. 

 

  
Nagytáblás mezőgazdasági művelés Mozaikos tájhasználat 

  
Kajdacsi utcakép Sztankovánszky-mauzóleum és környezete 

  
Református templom és környezete Római katolikus temető 

 
Az Országos Erdőállomány Adattár adatszolgáltatása alapján (mely szerint 256,04 ha erdővel 
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borított, 3,42 ha nem erdővel fedett) Kajdacs közigazgatási területén lévő erdőterületek elsődleges 
rendeltetés szerint:  

- védelmi:        3,52 ha   

- gazdasági: 252,52 ha 

- közjóléti:  -  

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területe 
Tájképvédelmi területek 

A Tolna Megyei Területrendezési Terv Kajdacsot érintően jelöl tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő területet. A terület a település közigazgatási területének nyugati oldalát érinti, 
valamint a belterülettől északra és délkeletre jelöl nagyobb részeket. A Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság adatszolgáltatása viszont csak a település nyugati határát jelöli tájképvédelmi 
területként.  

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

Nemzetközi 
A 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet értelmében Kajdacs község területén van Natura2000 terület. 

A rendelet 5. melléklete alapján a települést érinti a Tengelici rétek megnevezésű (HUDD20070 jelű), 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (az Éri-patak északi, valamint déli részén). Ezek 
főként az Ős-Sárvíz árterén kialakult mocsárrétek és fűz ligeterdők, valamint a pannon homoki 
gyepek és magas füves kaszálók.  

Kajdacs közigazgatási területe nem szerepel a Ramsari egyezményben foglalt területek között. 
 
Országos jelentőségű védett természeti érték, terület, ex lege védett terület 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. értelmében védelem alatt áll valamennyi forrás, 

láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. A Tolna Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya, mint természetvédelmi 
hatóság, hivatalból indított eljárást a Kajdacsi láp (Kajdacs, külterület 0192/17-24, 0193-0195, 
0196/1-2, 0197-0199, 0200/1-2, 0200/4-7, 0201-0207, 0208/24-34 hrsz), mint ex lege védett terület 
megállapítására. Az eljárás jelenleg is folyamatban van.  

 

Ökológiai hálózat 
A Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetei közül a magterület és az ökológiai folyosó övezete található 

meg. Az ökológiai folyosó a közigazgatási terület nyugati oldalán, a Sárvíz-csatorna mentén húzódik, a 
magterület az északi és délkeleti részeken kisebb-nagyobb foltokban terül el. A Sió és a Sárvíz mentén 
húzódó galériaerdők, vizes élőhelyek, mocsaras területek – az ökológiai folyosó részeként – fontos 
szerepet töltenek be az ökológiai rendszerek fenntartásában, megőrzésében. 

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
A település napjainkban is jellemzően mezőgazdasági területekből áll. A nagytáblás 

mezőgazdasági területeken nagyrészt kukoricát, búzát, napraforgót, szóját, dinnyét, a kistáblás 
földeken zöldségfélét és fűszernövényt termesztenek. Háztáji állattartás csak néhány portán 
jellemző. Nagyüzemi állattartás (sertés, juh) van a településen. A belterület délkeleti részén 
kisparcellás kertek, gyümölcsösök teszik változatosabbá a tájat, de a zártkertek megléte alapvetően 
nem jellemző. Kertes mezőgazdasági művelést a nagyobb háztáji birtokokon folytatnak, főként saját 
fogyasztásra termelt terményekkel.  

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása szerint a település nyugati, északnyugati 
területét érintik rendszeresen belvízjárta területek. 

Zöldinfrastruktúra-hálózat  
A zöldinfrastruktúra egy komplex fogalom, mely összefüggésben van a zöldterülettel, a zöldfelületi 

rendszerrel is.  A zöldfelület a település növényzettel borított területeit jelöli, míg a zöldfelületi 



Kajdacs Megalapozó Vizsgálat 
2022. 

 

 47 

rendszer teremt kapcsolatot ezek között a zöldfelületi elemek meghatározásával. A zöldfelületi 
rendszer fogalmánál részletesebb a zöldinfrastruktúra, mely átveszi az előbbi elemeit, de kiemelten 
kezeli az ökoszisztéma-szolgáltatásokat is, mint a rekreáció, a levegőminőség-javítás vagy az élőhely.    

Az Európai Bizottság Környezetbarát Infrastruktúráról szóló Közleménye szerint egy eszköz az 
ökológiai, gazdasági és társadalmi javak természeten alapuló előállítására, a természet által az emberi 
társadalomnak nyújtott előnyök jobb felismerésére, valamint az ezen előnyök fenntartását és 
megerősítését szolgáló beruházások mozgósítására. Természetes és félig természetes területek és 
más zöldterületek hálózatát jelenti, amely emberi jóllétet és életminőséget támogató ökoszisztéma-
szolgáltatásokat nyújt. 

A település északkeleti, délkeleti és belterülettől keletre eső részét kisebb foltban 
erdőgazdálkodási terület borítja. Kertes mezőgazdasági területek (szőlő, gyümölcsös, kiskertek) a 
belterület délkeleti részén húzódnak, a déli, északi és keleti részeken mezőgazdasági művelés 
jellemző. A nyugati határon rétek, nádasok mozaikosan jelennek meg. 

Kajdacs belterületének nagyságához viszonyítva zöldterületekkel jól ellátott település. A község 
északkeleti bejáratához érve megjelenik egy háromszög alakú tér, melyen egy pad, emlékmű, 
egynyári virágkiültetés található, fás szárú növényekkel társítva. Tovább haladva, bal oldalon a 
focipálya, annak folytatásában pedig az egykori Sztankovánszky-birtok területe, mely jelenleg 
parkerdő, értékes és idős faállománnyal. A parkerdővel szemben a Sztankovánszky-mauzóleum 
található, melyeket az 531/1 hrsz-ú országos mellékút választ el egy egymástól. A mauzóleum 
kertjében szintén jelentős faállomány található. A katolikus és református templomok körül kisebb 
parkosított rész található. A köztemető egész területe rendezett, egy részében világháborús hősi 
halottak sírjai sorakoznak.  

Sportolási lehetőség az iskola udvarán lévő , valamint a parkerdő melletti sportpályán lehetséges. 
A korlátozott használatú zöldfelületek közül jelentősebb az általános iskola udvara. Rekreációs 
lehetőség még a kirándulások a település területén, hiszen itt található a Sárvíz, valamint a Tengelici 
rétek, mint Natura2000 terület. 

A külterületi utak mentén jó néhány helyen találhatóak fasorok.  A belterületen fasorok 
telepítésére csak akkor nyílna lehetőség, ha a nagyszámú elektromos és telefon légkábel terepszint 
alá kerülne.  

A lakótelkek - méretükből adódóan - jelentős zöldfelülettel rendelkeznek. A lakóingatlanok be 
nem épített területeit kertként, gyümölcsösként művelik.  

Zöldinfrastruktúra-hálózat értékelése  
A település zöldfelületi ellátottsága a külterületi adottságoknak, valamint a lakóterületek 

kertjeinek köszönhetően jónak mondható. A település zöldinfrastruktúra-hálózata gazdag, több 
elemből álló. A külterületeken található véderdők, mezőgazdaságilag művelt területek, legelők és a 
Natura2000 valamint az országos ökológiai hálózat területei hozzájárulnak a lakosság 
életminőségének és jólétének fenntartásához. A község belterületein lévő parkokkal, jelentős számú 
zöldterületekkel és kertekkel szintén hozzájárul a fejlett zöldinfrastruktúrához. Az utcafásítást 
korlátozza az elektromos légkábelek és telefonvezetékek megléte. A kül- és a belterületen lévő 
zöldterületek közötti kapcsolódási pontokban van némi fejlődési lehetőség, de alapvetően fejlett a 
település zöldinfrastruktúra-hálózata.  

 
 
 
 

  



Kajdacs Megalapozó Vizsgálat 
2022. 

 

 48 

3.13 Közlekedés 
Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Kajdacs község Tolna megye középső részén, a Paksi járás nyugati részén, Szekszárdtól északra 
fekszik.  

A település Budapesttől 157 km, Székesfehérvártól 77 km, Szekszárdtól 32 km Simontornyától 27 
km, Pakstól 26 km, Nagydorogtól 8 km távolságban található. 

A térség közúti közlekedési gerincét a 63. számú Szekszárd - Székesfehérvár másodrendű 
főútvonal alkotja. Az M6 autópálya Nagydorogon keresztül a 6232. sz. Paks - Sárszentlőrinc 
mellékúton át közelíthető meg, amely 17 km távolságban fekszik a településtől. 

A térségben a közúti kapcsolatok megfelelőek, Szekszárdra és Paksra az eljutási lehetőség 
kifejezetten jónak mondható. 

A térség közlekedésében a 46 sz. Sárbogárd - Bátaszék törzshálózati vasútvonal is szerepet játszik, 
mely Kajdacs község közigazgatási területét is átszeli, de a Kajdacs vasúti megállóhelyen a vonatok 
már nem állnak meg. 

Kajdacs közigazgatási területén ágazik ki a 63 sz. útból a 6319 sz. Kajdacs – Borjád (Kölesd község 
egyéb belterületi része) országos mellékút, mely Borjád belterületén csatlakozik a 6317 sz. Harc – 
Simontornya országos mellékúthoz. Ezen út átmenő forgalma és térségen belüli hálózati szerepköre 
nem különösebben jelentős. 

Közúti közlekedés 
Országos főutak 
Kajdacs közigazgatási területét egyetlen országos főút érinti: a 63 sz. Szekszárd – Székesfehérvár 

másodrendű főútvonal. 
Az út Kajdacs területén csak külterületi szakasszal rendelkezik, nyomvonala és vonalvezetése a 

síkvidéki körülményeknek köszönhetően megfelelőek.  
Az út forgalmi terhelése Kajdacs térségében 3228 E/nap, azaz jelentős (2020 évi adat), de a 2x1 

forgalmi sáv a forgalom lebonyolítására még megfelelő.  
Kajdacs közigazgatási területén a 63 sz. út nyomvonalán a hatályos megyei területrendezési terv 

változtatást nem irányoz elő. 
Az út közterületi szélessége az OTÉK alapvető előírását (40 m) nem elégíti ki, mivel ténylegesen 13 

– 18 m között ingadozik (de jellemzően 17-18 m, csak a vasúti keresztezés közelében szűkül le), e 
szélességen belül az útpálya és az úttartozékok (padka, árok) még elférnek, út menti fasorok, illetve 
védőfásítás telepítésére azonban nincs mindenütt lehetőség. 

Országos mellékutak 
Kajdacs közigazgatási területén egyetlen országos mellékút található: a 6319 sz. Kajdacs – Borjád 

összekötő út.  
Az út Kajdacs közigazgatási területén belterületi átkelési és külterületi szakaszokkal is rendelkezik.  
Az út nyomvonalán mintegy 10 éve jelentős változás történt: korábban a víztoronytól a Kossuth 

utcán haladt az út, két csomópontban is derékszögű kanyarral, azonban az út áthelyezésre került a 
Sport utca – József Attila utcákra, így nyomvonala lényegében kiegyenesedett és jelentősen 
megrövidült. 

Az út forgalmi terhelése 469 E/nap (2020. évi adat), azaz nem jelentős, a 2x1 forgalmi sáv 
kapacitása nincs leterhelve. 

Az út paraméterei a forgalmi igények számára megfelelőek, bár a belterülettől nyugatra a Sárvíz és 
a Sió között éles kanyarok nehezítik a közlekedést. Kajdacs közigazgatási területén a 6319 sz. út 
nyomvonalán a hatályos megyei területrendezési terv változtatást nem irányoz elő. 

Az út közterületi szélessége az OTÉK előírását (30 m) nem elégíti ki, a Sport utcában és a József 
Attila utca nyugati részén alig 11 méterre szűkül, azonban a József Attila utca középső hosszabb 
szakaszán 17-18 méter széles, ami a 2x1 forgalmi sáv, kétoldali vízelvezető árok, zöldsáv és kétoldali 
járda, illetve kerékpárút elhelyezésére is elegendő.  
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Gyűjtőutak 
A 2009-ben elfogadott hatályos HÉSZ és szabályozási terv szerint Kajdacs belterületén a Sport utca 

és József Attila utca helyi gyűjtőutaknak minősülnek, ezek azonban a településszerkezeti terven 
országos mellékútként jelennek meg. 

A településrendezési eszközök 2020. évi módosításakor a belterület keleti szélén a Sport utcát a 
63 sz. úttal összekötő új gyűjtőút betervezése történt meg a 047/2 és a 0151 hrsz-ú külterületi 
mezőgazdasági utak részbeni felhasználásával. Ezen gyűjtőút kiépítése a közeljövőben várható a paksi 
fejlesztésekhez kapcsolódó állami beruházás keretében. 

Belterületi kiszolgáló utak 
A község fentebb nem említett belterületi utcái kiszolgáló utaknak minősülnek. A belterületi utcák 

kialakult szélessége sok helyen nem éri el az OTÉK szerinti elégséges kiépítettségi szinthez 
minimálisan szükséges 12 métert. 

utcanév közterületi szélesség 
(m) 

járda árok 

Ady Endre utca 10,5 – 16 egyoldali egyoldali 

Arany János utca (déli szakasz) 20 – 40 kétoldali nincs 

Arany János utca (északkeleti 
szakasz) 

5 – 12 nincs nincs 

Bem utca 10 – 12,5 egyoldali nincs 

Dózsa György utca 13 – 16 egyoldali nincs 

Hajnal utca 10,3 – 22 egyoldali nincs 

Iskola köz  11 – 13,5 nincs nincs 

József Attila utca (északi szakasz) 11 – 13,5 az utca feléig nincs 

Kiss János utca 11,8 nincs nincs 

Kossuth Lajos utca (keleti szakasz) 15 – 35 kétoldali kétoldali 

Kossuth Lajos utca (nyugati szakasz) 13 – 26 kétoldali kétoldali 

Kossuth Lajos utca (déli szakasz) 9 – 14,5 részlegesen nincs 

Petőfi Sándor utca 8 – 21 egyoldali egyoldali 

Tabán utca 8 – 14 egyoldali nincs 

Temető utca 14 – 23 egyoldali egyoldali 

Vörösmarty utca 9 – 18 egyoldali nincs 

Ybl Miklós utca 9 – 17 m az utca déli felén egyoldali félig 

A belterületi utcákon jellemzően 3-4 méter szélességű szilárd burkolat található, kivétel a 6 méter 
széles burkolattal ellátott Kossuth Lajos utca. 

A csapadékvíz-elvezetés kizárólag nyílt árkos rendszerű, de a vízelvezető árkok kiépítettsége is 
hiányos. 

Külterületi mezőgazdasági kiszolgáló utak 
Külterületen csupán Kiskajdacspuszta bevezető útjának eleje rendelkezik szilárd burkolattal, a 

többi mezőgazdasági út kiépítetlen és jellemzőn 4-6 m szélességű. Kajdacs helyzete annyiban 
előnyös, hogy a homokos talajon könnyen elszikkad a csapadékvíz, így a külterületi utak az év 
nagyobb részében járhatók. 
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 Parkolás 
Kajdacson a községháza előtt mintegy 8-10 férőhelyes, az óvoda előtt 3-4 férőhelyes kiépített 

parkoló található. Az iskola és a mezőgazdasági üzemek parkolói telken belül találhatók. 
A temetőnél a ravatalozó-épület előtt mintegy 30-40, a sportpálya keleti oldalán mintegy 15-20 

gépkocsi számára elegendő kiépítetlen parkoló-tér található.   

Közösségi közlekedés 
Közúti közösségi közlekedés 

Kajdacson helyi autóbusz közlekedés nincs, csupán távolsági autóbusz járatok érintik a települést. 
A község területén 4 db, egyik oldalon fából épült fedett buszváróval ellátott buszmegálló található: 

- Kajdacs községháza (Kossuth utca – Petőfi u. sarok) 
- Kajdacs forduló (Arany János u. eleje) 
- Kajdacs, sportpálya (Kossuth u. északkeleti vége) 
- Kajdacs vasúti megálló (63 sz. út) 

Vasúti közlekedés 
Bár Kajdacs közigazgatási területét átszeli a 46 sz. Sárbogárd – Bátaszék törzshálózati vasútvonal és 

Kiskajdacspusztánál egy vasúti megálló is volt, ez azonban a közelmúltban a csekély kihasználtság 
miatt megszűnt. A legközelebbi vasútállomás Nagydorogon található. A vasúti közlekedésnek Kajdacs 
életében nincs érdemi szerepe. 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
Kerékpáros közlekedés 

Kajdacs területén kiépített kerékpárút jelenleg nincs. A hatályos településszerkezeti terven egy 
tervezett helyi kerékpárút látható Borjád – Kajdacs – Nagydorog nyomvonalon. 

Tolna megye hatályos területrendezési terve szerint a település területének nyugati határ-szélét 
érinti az országos jelentőségű kerékpárút hálózat tervezett nyomvonala.  

Gyalogos közlekedés 
A községben a gyalogos közlekedés a belterületi utcák mentén bonyolódik le, Kajdacson önálló 

gyalogút-hálózat nincs. Az egyetlen önálló rövid önálló kiépített gyalogút az 522/1 hrsz-ú közparkot 
szeli át a József Attila utca és Ybl Miklós utca között. 

Az utcák többségében csak egyoldali gyalogjárda található. A járdák zöme jellemzően két sor 
40x40-es betonlapokból van kirakva, ez sem a közúti szabványt (min. 1,5 m szélesség), sem a 
kényelmes közlekedési elvárásokat nem elégíti ki. 

 Légi közlekedés 
Kajdacs légi közlekedés vonatkozásában nem érintett, a községhez a legközelebbi nem nyilvános 

repülőtér 40 km-re, Őcsényben található.  

Vízi közlekedés 
Kajdacs közigazgatási területén vízi közlekedésre alkalmas vízfelület nincs. A községhez közeli Sió-

csatorna hajózhatóvá tétele csak hosszútávú elképzelés. 
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3.14 Közművesítés, elektronikus hírközlés, csapadékvíz-gazdálkodás 
Víziközművek 
Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

A község vízellátását helyi vízmű biztosítja, 2 db kúttal (ezek közül 1 tartalék kút), melyet az 
E.R.Ö.V. Zrt. üzemeltet. 

Kajdacs belterületén a vízellátó hálózat kiépítettsége közel ~ 90 %-os. A helyi vízbázis 
mennyiségileg megfelelő. A szolgáltatott víz minőségileg azonban nem felel meg a követelményeknek 
a határértéknél magasabb ammónium és nátrium tartalma miatt. A hálózat azbesztcementből 
készült, emiatt csak gyakori hálózati öblítéssel biztosíthatók az előírt vízminőségi határértékek. 

A vízminőség javítása céljából új vízmű kút létesítését tervezik, amelyre 2006-ban elvi vízjogi 
engedélyt kapott a vízszolgáltató. 
Szennyvízelvezetés 

Kajdacs településen nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat, de erre vonatkozóan tervek 
rendelkezésre állnak. 

A szippantott szennyvizek elszállítását Gergely György egyéni vállalkozó végzi. 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település belterületi csapadékvíz elvezetése túlnyomórészt nyílt árokrendszerrel történik, 
némely utcában azonban nincs semmilyen vízelvezető rendszer kiépítve. A csapadékvizek végső 
befogadója a település nyugati szélén folyó Sárvíz (Nádor-csatorna), azonban az útárkokban 
összegyűlt csapadékvizek is jellemzően helyben elszikkadnak, és nemigen jutnak el a befogadókig. 

A domborzati viszonyok a csapadékvizek lefolyásának irányát meghatározzák.    
Energia 
Energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és 
más ellátórendszerek) 

A község elektromos energia ellátása megfelelő, a közvilágítás felújítása öt éven túl történt. 
Kajdacs község villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja.  

A közvilágítást energiatakarékos fényforrások biztosítják.  
Kajdacs lakóterületeinek 65 %-a földgázzal ellátott, melynek szolgáltatója az E.on Dél-dunántúli 

Gázhálózati Zrt.  A vezetékes földgázhálózat a községben 2002-ben kiépítésre került. A hálózatra való 
rákötések folyamatosan történnek. A többi háztartásokban a fűtés egyedi, jellemzően fa és szén 
energiahordozóval történik.  

Egyes utcák, illetve utcavégek a gyér igény miatt maradtak ellátatlanok, mint a Petőfi u. vége, 
József Attila u. északi vége, Hajnal u. északi vége, Sport u. északi szakasza.  

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 
A település energiagazdálkodása a jövőben a makrotermészeti folyamatoknak köszönhetően 

jelentős változáson mehet keresztül. Az elektromos áram előállítására a megújuló energiák: a 
biomassza, a szél-, nap-, víz és a geotermikus energia alkalmazása jöhet számításba.  

Kajdacson az éves napfénytartam átlagosan 2050 óra körül alakul, ami jelentős részben 
elegendő a fűtés és a használati melegvíz előállításához. A szélenergia hasznosítása sem zárható ki a 
térségben, illetve a geotermikus energia is mindenütt rendelkezésre áll. A háztartási 
méretű kiserőművek közüzemi hálózathoz való csatlakozását engedélyezi a szolgáltató.  

A település intézményeinek megújuló energiaforrások alkalmazásával történő üzemeltetése a 
lakosság szemléletmód váltását is elősegíti a jövőben. Ez eredményezheti, hogy a háztartások 
energiaellátása is megújuló energiaforrások alkalmazásával történjen hosszútávon.  

Kajdacs Község Önkormányzata jelenleg a községháza, valamint az Óvoda épületén használ 
megújuló energiaforrásokat. 
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Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) 
Kajdacs községben mindhárom mobilszolgáltató megtalálható, a Telekom, Yettel (korábban 

Telenor) és Vodafone vételi lehetősége is megfelelő. 
A kábel tv és internet szolgáltatás helyi üzemeltetője a TARR Kft. A hálózat a település belterületét 

fedi le. 
Az elektronikus hírközlési létesítmények elhelyezésének területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. 

rendelet 26.§ (1) bekezdése szabályozza. Az elhelyezés engedélyezésének feltételeit a 14/2013. (IX. 
25.) NMHH rendelet írja elő. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit 
rögzíteni szükséges a településrendezési eszközök keretében készített infrastruktúra alátámasztó 
tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan keletkező konfliktusok feltárhatók 
legyenek. Az elektronikus hírközlési építmények egyéb vonalas építményfajtákkal való keresztezését, 
megközelítését és védelmét a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet rögzíti.  
 

3.15 Katasztrófavédelem, a területek használatát, építési tevékenységet 
befolyásoló vagy korlátozó tényezők 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 
1.sz. melléklet értelmében Kajdacs község II. katasztrófavédelmi osztályba tartozik.  

Tolna Megye Katasztrófavédelmi Igazgatóságának 36700/1640-1/2021. (XII. 21.) sz. 
adatszolgáltatása szerint: 

A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében Kajdacs községben lebiztosítás szükséges. A 
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 
törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint a 
katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba sorolt településeken az elégséges védelmi 
szint meglétéhez a következők szükségesek: 

- Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása 
- Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, 

elsősorban elzárkózás 
- Felkészítés:  a) a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatásban;  b) a lakosság passzív 

tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; c) a 
lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak 
megfelelő magatartási szabályokra. 

- Védekezés: a) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 
bevonásának tervezése és begyakoroltatása; b) a kockázatbecslésnek megfelelően egyes 
polgári védelmi szakalegységek megalakítása; c) a karitatív és más önkéntes, humanitárius 
feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése. 

- Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 
Az R1. 9. melléklet alapján a polgári védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított objektumról a 

települési veszélyelhárítási terv mellékletét képező települési adattár alapján valósul meg. Az adattár 
elektronikus formában Kajdacs község közbiztonsági referensnél rendelkezésre áll. 

A településen telepített riasztó eszközök (Arany J. u. 172., Petőfi u. 67., Vörösmarty u. 437.) 
működőképes állapotban vannak. 

Kajdacs községben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik. 

Építésföldtani korlátok 
Tolna Megye Területrendezési Terv 3.11. melléklete szerint Kajdacs földtani veszélyforrással nem 

érintett település.    

Alábányászott területek, barlangok és pincék területei  
A település területén alábányászott területek, barlangok az eddig ismert adatok alapján nem 

találhatók.  
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Csúszás-, süllyedésveszélyes területek, kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei alapján összeállításra került 

Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban Kajdacs község igazgatási 
területén ásványvagyon gazdálkodási övezethez tartozó egységként szerepel a tőzeg előfordulás.  

Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésre álló gravitációs 
tömegmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban nem szerepel Kajdacs község igazgatási 
területhez tartozó napjainkban is aktivitást mutató tömegmozgásos helyszín, így az új 
településrendezési eszközök összeállításakor nem válhat érintetté olyan földrészlet, amely földtani 
veszélyforrások területe övezetbe tartozik. 

Kajdacshoz tartozó földrészletek nem szerepelnek a földtani veszélyforrásokat összegző aktuális 
kataszterekben. 

Vízrajzi veszélyeztetettség 
Árvíz- és belvízveszélyes területek  

A KDT VIZIG Tolna Megyei Szakaszmérnökség Szelk-A-0010-0004/2022. (I.12.) adatszolgáltatása 
szerint: 

Kajdacs község a települések ár- és belvíz-veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 
18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján a „B”, azaz közepesen 
veszélyeztetett kategóriába tartozik. 

Kajdacs ártéri öblözetbe tartozó része a Sió-csatorna menti töltésre vetítve hozzávetőlegesen a 
38+358 – 47+331 fkm szelvények között húzódik. 

A folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 74/2014. (XII.23.) BM rendelet alapján az ezekhez a 
szelvényekhez tartozó mértékadó árvízszint (MÁSZ) értéke: 94,23 – 95,44 mBf között változik. 

Mélyfekvésű területek 
Kajdacs mélyfekvésű területei a Sárvíz-csatorna mentén találhatók.  

Mélységi, magassági korlátozások 
Kajdacs község területén repülési vagy honvédelmi okokból magassági korlátozás nincs elrendelve.  

Tevékenységből adódó korlátozások 
Kajdacs község területén tevékenységi okokból korlátozások nincsenek elrendelve.  

Ásványi nyersanyaglelőhely 
Az ásványi nyersanyag előfordulási területét a Baranya Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály 

BA/V/2643-2/2021 számú adatszolgáltatásban megadta - az adat azonban tévesnek bizonyult, a 
lehatárolás nem érinti a település közigazgatási területét. 
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1 . 1  F E J L E S Z T É S I  É S  R E N D E Z É S I  J A V A S L A T  Ö S S Z E F O G L A L Ó J A  

A fejlesztésben javasolt változások, a rendezést érintő módosítások bemutatása, 
összefüggéseik feltárása, szakági javaslatok összefoglalása 

Kajdacs község 2009-ben készült, jelenleg még hatályban lévő településrendezési eszközei az 
elmúlt 13 évben jól szolgálták a községben felmerült építési igényeket. A község életében igazán nagy 
horderejű fejlesztési – változtatási igények nem is merültek fel. Néhány esetben időközben mégis 
szükségessé vált a rendezési terv kisebb módosítása (010/22 hrsz. terményszárító; 0155/6 hrsz. 
vágóhíd, 100 hrsz. erdő, Sport u. – 63. út közti gyűjtőút), ezeket azonban az Önkormányzat kellő 
időben kezelte és módosította a rendezési tervet. 

További fejlesztési szándékok miatt szükséges a Kossuth u. 97-98. sz. ingatlanok területének 
övezeti átsorolása sportcsarnok elhelyezhetősége érdekében, valamint a tervezett Sió-menti 
kerékpárút nyomvonalának szerepeltetése a terven. 

Az 562 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kiszolgáló út korábban megtörtént privatizálása miatt 
szükséges az út-terület különleges mezőgazdasági területbe történő átsorolása, továbbá az új 
beépítésre szánt terület 5 %-ának megfelelő új védelmi erdőterület kijelölése az 562 hrsz-ú, 
magántulajdonba került út területén.  

 
1. A fejlesztésben javasolt változások  

 

fejlesztési cél fejlesztéssel érintett 
helyszín (hrsz.) 

a rendezést érintő módosítás 

új gyűjtőút építése a Sport u. 
– 63. út között 

403, 404, 522/3, 047/2, 0151 a hatályos tervben már szerepel, 
módosítás nem szükséges 

a község 
szennyvízcsatornázása 

teljes belterület a hatályos tervben már szerepel, 
módosítás nem szükséges 

új sportcsarnok építése 160/1, 160/2, 161 falusias lakóterületből 
településközpont vegyes területbe 
került átsorolásra 

Sió-menti országos kerékpárút 
kiépítése 

0217/2-5, 0217/9-10, 
0221/1, 0223/4-7, 0230 

az OTRT-ben és Tolna megye 
területrendezési tervében szereplő 
nyomvonal került átvezetésre 
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2. A rendezést érintő módosítások 
 

rendezési feladat rendezéssel érintett helyín 
(hrsz.) 

a rendezést érintő módosítás 

egyes közintézmények 
jellegének jobban megfelelő 
szabályozás 

139 (r.k. templom)  
766 (ref. templom) 
689 (ált. iskola)  
163 (községháza) 

falusias lakóterületből 
településközpont vegyes 
területbe került átsorolásra 

Kiskajdacs gazdasági területei 
funkciójának jobban 
megfelelő szabályozás 

086/2, 086/4, 086/5, 086/7, 
086/8, 086/10, 086/11, 
086/12, 086/13, 086/14 

kereskedelmi, szolgáltató 
területből általános gazdasági 
területbe került átsorolásra 

vasúti megálló környéki üzemi 
terület funkciójának jobban 
megfelelő szabályozás 

062/5 északi része, 062/6, 063 jelentős mértékű zavaró hatású 
ipari területből általános 
gazdasági területbe került 
átsorolásra 

új ipari park funkciójának 
jobban megfelelő szabályozás 

532, 534/1, 545 kereskedelmi, szolgáltató 
területből általános gazdasági 
területbe került átsorolásra 

Imremajor délkeleti út 
megszüntetése 

562 közlekedési út területből 
különleges mezőgazdasági 
üzemi területbe és védelmi 
erdőterületbe került átsorolásra 

Kiskajdacsi tó 

Tolna megye TRT szerint 
vízgazdálkodási térség 

087/f védelmi erdőterületből 
vízgazdálkodási területbe került 
átsorolásra 

Erdőterületek az erdők 
elsődleges rendeltetése 
szerinti övezetbe kerültek 
besorolásra 

  

05/8, 010/9, 013, 0223/7 b, 
0223/5 b, 0223/6 b, 0225/1, 08/2 
b, 010/6, 019, 069/3, 025/45, 
029/2, 065/2 b, 033/2, 040/2, 
082/9, 084, 087 a,c,d,j,h,k, 091/1, 
096/1, 060/9, 062/3, 094/1, 
099/13-14, 0108/13, 0106/2, 
0100/3, 078/4, 099/19 c,d, 078/7, 
078/2, 051/22, 051/21 b, 0148/3, 
0134/13, 0126/1 a, 0179/13 c, 
0187/1, 0185/1,3, 0183/2, 
0181/18, 0192/25, 0192/4, 
0183/1 

védelmi erdőterületből egyéb 
erdőterületbe került átsorolásra 

 
A változtatások részben a tényleges területhasználat miatt, részben jogszabályi változások miatt 

váltak szükségessé. 

Az OTÉK 19. § kereskedelmi, szolgáltató területeken elhelyezhető rendeltetések körének 
megváltozása miatt Kiskajdacspuszta és az új ipari park korábban kereskedelmi, szolgáltató övezetbe 
sorolt ingatlanai átsorolásra kerültek általános gazdasági területbe. 
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A ténylegesen folytatott tevékenységek jellege miatt a Kajdacs vasúti megálló melletti 
fakereskedés és környéke jelentős mértékű zavaró hatású ipari területből általános gazdasági 
területbe került átsorolásra. 

Az OTRT előírásainak változásai lehetővé tették, hogy a beépítésük szempontjából falusias 
lakóterületbe nem illeszkedő egyes ingatlanjai falusias lakóterületből településközpont vegyes 
területbe kerülhessenek átsorolásra. 

Az új OTRT szerint vízgazdálkodási térségbe sorolt területek csak vízgazdálkodási, vízgazdálkodási 
célú erdő-, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, vagy különleges 
honvédelmi terület övezetbe sorolhatók, ezért a Kiskajdacsi-tó területe védelmi erdőterületből 
vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra. 

Az erdők elsődleges rendeltetéséről szóló adatszolgáltatás függvényében szükségessé vált több 
erdőterület övezeti besorolásának megváltoztatása. 

3. Szakági javaslatok összefoglalása 

3.1. Közlekedés 

A település megközelítésének javítását szolgáló új gyűjtőút kiépítése a Kossuth utca vége és a 63. 
út között elősegíti a települést feltáró helyközi autóbusz-közlekedés megoldását, továbbá lerövidíti a 
község és a megyeszékhely közti közúton mért távolságot. 

A Sió-menti tervezett kerékpárút elsődlegesen a kerékpáros turizmus céljait szolgálja.  

3.2. Közművek 

A község egyik legfontosabb fejlesztési szükséglete a szennyvíz-csatornázás megoldása. 

3.3. Tájrendezés 

A tájrendezés területén az erdősült területek növelése, a vizenyős rétek és mocsarak 
természetközeli állapotának megőrzése, valamint az ökológiai hálózathoz tartozó területek védelme 
a legfontosabb. 

3.4. Környezetvédelem 

A község kedvező környezeti állapota megőrizendő. 

Törekedni kell a szennyvízcsatornázás megvalósítására. 

3.5. Örökségvédelem 

A község műemléki értékeit, és helyi védelem alatt álló, illetve arra érdemes értékeit meg kell 
őrizni, és szükség szerint eredeti állapotuknak megfelelően fel kell újítani. 
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1 . 2  T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I  J A V A S L A T  

Javasolt településszerkezet, általános használat 

Kajdacs község településszerkezetét és az egyes területek általános használat szerinti besorolását 
egyrészt a természeti adottságok, másrészt a történetileg kialakult emberi beavatkozások 
(földművelés, erdőgazdálkodás, vízrendezés, épületek, utak és közművek építése) alakították ki.  

Az általános használat szempontjából a kiinduló bázis a jelenleg hatályos településszerkezeti terv 
övezeti rendszere, ehhez képest történik az önkormányzati, lakossági és vállalkozói igények 
figyelembevételével az új általános használati besorolás megállapítása. 

1.Beépítésre szánt területek 
 

Beépítésre szánt területek 

Általános használat kódja Általános használat megnevezése 

Lakóterületek 

Lf Falusias lakóterület 

Vegyes terület 

Vt Településközpont vegyes terület 

Gazdasági területek 

Gksz Kereskedelmi, szolgáltató terület 

Gá Általános gazdasági terület 

Különleges területek 

Kmü Különleges mezőgazdasági üzemi terület 

 
1.1.  Lakóterületek 

Falusias lakóterület 
A község belterületének családi házakkal beépített ingatlanainak túlnyomó része falusias 
lakóterületbe tartozik, igazodva a kialakult állapotokhoz.  

1.2.  Vegyes területek 

Településközpont vegyes terület 
Településközpont vegyes területbe tartoznak: 

- Általános iskola (689 hrsz., volt Sztankovánszky kastély),  
- Római katolikus templom (139 hrsz.),  
- Református templom (766 hrsz.),  
- Községháza (163 hrsz.),  
- Sportcsarnok számára fenntartott ingatlanok (160/1-2, 161 hrsz.).  

1.3.  Gazdasági területek 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe tartoznak:  

- Varga tanya (028 hrsz.)  
- Vágóhíd (0155/6 hrsz.).  

Általános gazdasági terület 
Általános gazdasági területbe tartoznak: 

- Kiskajdacspuszta (086/2, 086/4, 086/5, 086/7, 086/8, 086/10, 086/11, 086/12, 086/13, 
086/14 hrsz.),  

- a volt vasúti megálló melletti fakereskedés (062/5 északi része, 062/6, 063 hrsz.),  
- az új ipari park (532, 534/1, 545 hrsz.) területe. 
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1.4.  Különleges területek 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület 
Különleges mezőgazdasági üzemi területbe tartoznak  

- Imremajor (010/20, 012/2, 012/3, 012/5, 012/7, 012/13, 012/14, 012/15, 012/16, 012/18 
hrsz.) 

- Nagy-tanya (03/2, 03/3, 03/4 hrsz.) 
- Mohácsi-tanya (0208/5 hrsz.) 

2. Beépítésre nem szánt területek 
 

Beépítésre nem szánt területek 

Általános használat kódja Általános használat megnevezése 

Közlekedési és közműterületek 

KÖu Közúti közlekedési terület  

KÖe Egyéb közlekedési terület (vasút) 

Közm Közmű-elhelyezési terület 

Zöldterület 

Zkp Közpark zöldterület 

Zkk Közkert zöldterület 

Erdőterületek 

Ee Egyéb erdőterület 

Ev Védelmi célú erdőterület 

Mezőgazdasági terület 

Má Általános mezőgazdasági terület 

Mk Kertes mezőgazdasági terület 

Mt Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 

Vízgazdálkodási terület 

V Vízgazdálkodási terület 

Természetközeli terület 

Tk Természetközeli terület 

Beépítésre nem szánt különleges területek 

Kb-Sp Beépítésre nem szánt különleges sport terület 

Kb-T Beépítésre nem szánt különleges temető terület 

 

2.1. Közlekedési és közműelhelyezési terület 

Közlekedési terület 
Közlekedési területbe tartoznak: 

- 63 sz. országos főút (055, 068, 0149 hrsz.) 
- 6319 sz. országos mellékút (047/1, 531/1-3, 530/1-3, 31, 0210, 0219 hrsz.) 
- Sport u. – 63 út között tervezett gyűjtőút (403 K-i része, 404, 522/3 NY-i része, 047/2 D-i 

része, 0151 hrsz.) 
- Kossuth utca gyűjtőút (405/1-3, 406/1-8 hrsz.) 
- Temető parkolója (401/4 NY-i része) 

Közműelhelyezési terület 
Közműelhelyezési területbe tartoznak: 

- vízmű-kutak (0208/2, 0208/8, 086/9 hrsz.) 
- gázfogadó (533/2 hrsz.) 
- víztorony (522/3 hrsz.) 
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2.2. Zöldterület 

Közpark zöldterület 
Közpark zöldterületbe tartozik: 

- volt kastélypark (522/1 hrsz.) 
- Sztankovánszky mauzóleum parkja (581 hrsz.) 

Közkert zöldterület 
Közkert zöldterületbe tartozik: 

- víztorony környéke (522/3 hrsz. ÉK-i része) 
- vágóhíd környéke (403 hrsz. NY-i része) 

2.3. Erdőterület 
Az erdők besorolása a BMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály 
adatszolgáltatásának figyelembe vétele mellett történt.  

Védelmi célú erdőterület 
Védelmi célú erdőterületek:  

- 657, 03/8b, 010/8, 029/7, 048/7b, 048/8b, 048/9b, 078/1, 078/5, 089/4a, 091/2, 096/5, 
099/11, 099/19b,f,g, 0118/3, 0137/1c, 0165614b, 0179/13a, 0192/6a, 0217/8 hrsz.  

Egyéb erdőterület 
A község erdőinek többsége egyéb erdőterületbe tartozik a fejlesztési tervlap szerint. 

2.4. Mezőgazdasági terület 

Kertes mezőgazdasági terület 
A belterület egyes beépítésre nem alkalmas, jellemzően kert hasznosítású területei tartoznak a 
korábbi rendezési tervvel összhangban kertes mezőgazdasági területbe.  

- 728/2, 729/1, 730/2, 731/1 hrsz. (Hajnal u. É-i végén) 
- 324/1-2, 340-363 hrsz. (Vörösmarty u-tól K-re) 
- 98, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2 hrsz. (Petőfi u. déli vége) 

Általános mezőgazdasági terület 
A település külterületén található, jellemzően szántóként művelt területek tartoznak általános 
mezőgazdasági övezetbe.  

Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 
A település külterületének jellemzően rét, legelő művelési ágú földrészletei tartoznak tájgazdálkodási 
mezőgazdasági övezetbe. (A 2009. évi településrendezési eszközökben ezeket védett általános 
mezőgazdasági terület kategóriába sorolták.) 

2.5. Vízgazdálkodási terület  

Vízgazdálkodási területbe tartoznak a község területén lévő vízfolyások (Sárvíz, Éri-patak), önálló 
ingatlannak minősülő vízelvezető árkok és a Kiskajdacspuszta melletti tó (087 hrsz. f alrészlet).  

2.6. Természetközeli terület  

Természetközeli területbe tartozik a belterülettől DNY-ra fekvő Dunaj-csík vizenyős, mocsaras 
területe.   

2.7. Beépítésre nem szánt különleges területek 

Beépítésre nem szánt különleges sport terület 
Ebbe az övezetbe tartozik a községi sportpálya területe (522/2 hrsz.). 

Beépítésre nem szánt különleges temető terület 
Ebbe az övezetbe tartozik a település DK-i részén fekvő temető (387, 388/1, 401/2, 401/4 K-i része) 
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1.3 JAVASLAT AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉRE 
 

1.3.1 Általános javaslatok 

A település épített környezetének összetevői a közterületeken, valamint a nem közterületen 
elhelyezett épületek, építmények és növényzet.  

Az épített környezet alakításának befolyásolására – az épületek, a kerítések, reklámok, 
utcabútorok és egyéb műtárgyak kialakításának meghatározására - a településképi arculati kézikönyv 
(TAK), valamint a helyi településképi rendelet (TKR) hivatott. Kajdacs mindkettővel rendelkezik (L. 
Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (XI. 13.) ök. rendelete a településkép 
védelméről) 

Emellett azonban a településtervnek és a helyi építési szabályzatnak is van befolyásoló hatása az 
épített környezetre.  

A településszerkezet alakításánál figyelembe veendő szempontok: 

1. A különböző övezetek egymás melletti megállapítása esetén ügyelni kell arra, hogy az eltérő 

rendeltetésű és beépítési paraméterű területek ne zavarják egymást, illetve ne 

eredményezzenek eleve disszonáns településképet. 

2. Lakóterületek szabályozásánál a beépítési paraméterek és az elhelyezhető rendeltetések 

ésszerű megválasztásával törekedni kell az indokolatlan zsúfoltság elkerülésére. 

3. Új gazdasági területeket lehetőség szerint a meglévőkhöz szervesen kapcsolódó módon és a 

lakó- és vegyes területek zavarása nélkül célszerű elhelyezni.  

4. Mivel az általánosan alkalmazott gazdasági épületek és berendezések (pl. terményszárító, 

magas-siló) látványa rendszerint nem kedvező, gazdasági területeknél törekedni kell a 

látvány-takaró növényzet elhelyezési feltételeinek biztosítására, szükség esetén a beültetési 

kötelezettség elrendelésével.  

5. Új közmű-elhelyezési és hírközlési területek kijelölése esetén figyelembe kell venni a 

műtárgyak településképre gyakorolt hatásait is. 

6. A közterületi utak, kerékpárutak és járdák burkolatának, a csapadékvíz-elvezető árkok 

kiépítettségének minősége meghatározó jelentőségű településképi tényező. 

7. A településkép formálásának egyik leghatékonyabb eszköze az elektromos és hírközlési 

légvezetékek megszüntetése és a kábelek terepszint alá helyezése, mivel ez a közterületek 

fásítását is alapvetően meghatározza. 

8. Törekedni kell az utak és közterületek burkolatlan felületeinek egységes koncepcióval 

telepített, rendszeresen gondozott növényzettel való beültetésére. Utcafásítás esetén az 

egységes karaktert biztosító fasorok telepítése javasolt.  

9. Javasolt a Kossuth utca és Vörösmarty utca találkozásánál lévő háromszögű teresedés 

parkosítása. 
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1.3.2 A műemlékek védelmére irányuló javaslatok 

Kajdacs község három műemléki védelem alatt álló objektummal rendelkezik: R.k. templom, 
volt Sztankovánszky kastély, Sztankovánszky-mauzóleum. 

1. A római katolikus templom jó állapotú, rendezett környezetű, egyszerű barokk épület. 

Egy tetőfelújításra és homlokzat-festésre szükség lenne. A templom telkén álló sűrű 

növényzet a településképi megjelenés érdekében némi ritkításra szorul. 

2. Az eklektikus stílusú volt Sztankovánszky kastély – jelenleg általános iskola – egy 

esetleges rendeltetés-váltás (pl. idegenforgalmi hasznosítás) esetén eredeti formájának 

megfelelő teljes felújításra szorul. Fontos lenne a kastély körüli parkosítás megvalósítása 

is. 

3. Az Ybl Miklós által tervezett neoreneszánsz Sztankovánszky-mauzóleum felújítása 

megkezdődött, sőt a külső felújítás megtörtént, de a belső felújítás a soron következő 

évek feladata. 

1.3.3 Helyi védelmi javaslatok 

A helyi védelem a településkép védelmének és alakításának legfontosabb eszköze, miután 
darabszámban jóval felülmúlja a csak lokálisan előforduló műemlékeket, és a tágabb térségre (Dél-
Mezőföld) jellemző építészeti karakter őrzői. Védelmük elősegítése, ösztönzése és támogatása az 
egyik legfontosabb feladat lenne.  

Kajdacs településképi rendeletének 1. melléklete szerint az alábbi objektumok részesülnek helyi 
védelemben: 

sz. Megnevezés cím hrsz. tul. 

 1.  Református templom  Arany János u.  766  egyházi 
2.  Református parókia  Arany János u. 171.  699  egyházi 
3.  Ált. iskola - volt Sztankovánszky kastély, kút  Arany János u.  689  önk. 
4.  emléktábla, kereszt  Tabán u., r.k. templom kertje  139  egyházi 
5.  Katolikus plébánia  Tabán u. 82.  36  egyházi 
6.  Lakóház  Tabán u. 69.  52  magán 
7.  Kút  Tabán utca  138  önk. 
8.  Utcai kerítés  Petőfi Sándor u. 59.  63  magán 
9.  Kereszt  Petőfi Sándor u. 38.  96  magán 
10.  Lakóépület    Petőfi Sándor u. 30.  123  magán 
11.  Lakóépület, utcai kerítés  Kossuth Lajos u. 185.  425  magán 
12.  Emlékmű  Kossuth Lajos utca  406/2  önk. 
13.  Lakóépület, kerítés  Dózsa György u. 559.  226  magán 
14.  Kereszt  Ybl M. utca  521/2  önk. 
15.  Kereszt, kút  Temető utca  386  önk. 
16.  síremlékek, fejfák  temető  388/ önk. 

Megjegyzendő, hogy a község hatályos rendezési terve (HÉSZ) még az alábbi objektumokat is 
tartalmazta, ezek védelme azonban ismeretlen okokból az új TKR-ből kimaradt. 

sz. Megnevezés cím hrsz. 

 1.  Kulturház  Tabán u. 83.  35 
2.  Lakóépület Petőfi u. 5.  167/1 
3.  Lakóépület Kossuth u. 582. 191 
4.  Lakóépület Kossuth u. 197. 413 
5.  Lakóépület Kossuth u. 183. 427 
6.  Lakóépület Kossuth u. 207. 467 
7.  Gazdasági épület Arany J. u. 173. 687 
8.  Kápolna Kiskajdacs 099/2 
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A helyi védelem alatt álló objektumok zöme magán- illetve egyházi tulajdonú, ezek felújítására 
elsődlegesen az e célra szóló pályázati lehetőségekkel célszerű élni. Természetesen az Önkormányzat 
saját anyagi eszközeiből is nyújthat ezekhez támogatást. 

Az önkormányzati tulajdonú, jellemzően közterületen álló emlékmű és keresztek felújítására 
ugyancsak pályázatokat célszerű igénybe venni, de az Önkormányzat saját erejéből, illetve civil 
összefogásból eredő felajánlásokkal is élhet.  

Javasolt megvizsgálni a kiskajdacsi Perczel kápolna helyreállításának – mint kultúrtörténeti és 
idegenforgalmi látványosság – lehetőségeit. 
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1.4 TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
 
 
1. Tájszerkezet, tájkarakter, tájhasználat, táji örökség 

Kajdacs földrajzi besorolás alapján az Alföld, mint nagytájhoz, a Mezőföld középtájhoz, valamint a 
Dél-Mezőföld, és a Sárvíz-völgy kistájhoz tartozik. A Dél- Mezőföld térségének uralkodó talajtípusai a 
lösz alapkőzeten kialakult csernozjom- barna erdőtalaj és a kiváló termőképességű mészlepedékes 
csernozjom talaj, ezen kívül futóhomok és csernozjom jellegű homoktalaj is jellemző. Sárvíz menti 
mélyen fekvő vizes területeken réti talajok találhatók. 

1.1. Tájkarakter 

Kajdacs külterületére kettősség jellemző, a Dél-Mezőföldhöz tartozó részein a nagyüzemi táblákon 
szántóföldi termesztést folytatnak, a Sárvíz és az Éri-patak környezetében mozaikos tájhasználat 
alakult ki, itt gyepek, nádasok, rétek, ártéri galériaerdők váltják egymást. A település tájszerkezetét az 
elsősorban a domborzati és borítottsági viszonyokból fakadó tájhasználatok és a vonalas szerkezeti 
elemek határozzák meg. Domborzatára jellemző a síkvidék, amely 90,5- 133 mBf. közötti magasságú. 
A település Dél-Mezőföldhöz tartozó részeire jellemző a nagyüzemi táblákon folytatott szántóföldi 
termesztés. Jellemzően a magasabb térszinteket, lejtőket erdők borítják.  Vonalas tájszerkezeti 
elemként jelennek meg a vízfolyások (Sárvíz, és az Éri- patak), melyeket gyepek, nádasok, ártéri 
galériaerdők kísérnek.  
A fentiekben vizsgált domborzati viszonyok és tájhasználatok alapján több tájkarakter típus 
különíthető el egymástól, amelyek a következők: 

1. Síkvidék, dominánsan nagytáblás homogén szántóterülettel: A település délnyugati részén, 

Kölesddel és Tengeliccel határos területek, valamint a délkeleti részén Nagydorog és Tengelic 

határában. 

2. Síkvidék, szántóföld és erdő heterogén borítással: 63-as út menti területek Tengelic határától 

az Éri-patakig, valamint a település északkeleti részén Nagydorog határában. 

3. Síkvidék, vízparti és folyómenti szántó, nádas, rét, erdő heterogén borítással: Sárvíz, Éri-patak 

körüli területek. 

1.2 Tájhasználat értékelése 

A mai tájhasználat alapja a XX. században nagy vonalakban kialakult. Legnagyobb változás a szántók 
arányának erőteljes növekedésében valósult meg. A XXI. században tovább nőtt az intenzív 
szántóföldi területek aránya a kis parcellák összeszántása révén. A nagy arányú tájátalakítás nem 
hozta magával a táj népességmegtartó képességének növekedését. A tájhasználat részben kikerült a 
faluközösség kontrollja alól, mivel a földeket nem mindig az ott lakók használják.  
Cél a tájfunkciók, tájhasználatok optimális összhangjának megteremtése, olyan egyensúly kialakítása, 
amely az ökológiai rendszert nem rontja és egyben a legnagyobb gazdasági hasznot hozza.   

1.2.1 Általános mezőgazdasági területek 

Kajdacson a termőterületek nagy része szántó. A nagy kiterjedésű szántóföldek alkotta táj 
sérülékenyebb a környezeti hatásokkal szemben, mint a tagoltabb mezőgazdasági területek. Emellett 
a lakóterületeket a szárazabb időszakban porterhelés is érheti. 

Javaslat  
1. Az üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok a termesztést szolgáló épületek, létesítmények 

környezetében, illetve töltések és rézsűk mentén, fasorok, cserjék ültetésével biztosítható a 
biológiai sokszínűség. A főleg vegyes fa- és cserjefajokból telepített erdősávok, erdőfoltok előnyei 
ökológiai és környezetvédelmi szempontból a következő: 

 A szélnyomástól és deflációtól védik a tábla talaját, illetve növényállományát.  
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 Csökkentik – az előbbiek miatt – a tábla talajának és növényzetének evaporációját és 
transzspirációját, azaz párolgását és párologtatását.  

 Élő-, búvóhelyet, táplálékot teremtenek számos élőlénynek, többek között sok – növényi 
károsítók természetes ellenségének tartott – állatnak. 

 Gátolják az esetleges permetlé-, illetve a növényvédőszer-elsodródását. 

 Hozzájárulnak a tájkép gazdagításához. 

2. Az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása. Tájkímélő 
agrotechnika, vetésforgó, vetésszerkezet, tápanyagellátás, öntözés alkalmazása, erózióvédelem, 
integrált növényvédelem, tarlóégetés elkerülése. 

3. Talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradáció mérséklése és megelőzése, a talaj 
vízháztartási képességének a javítása. 

4. A szántóterületeken előtérbe kell helyezni a szerves trágya használatát a túlzott műtrágyázással 
szemben, amely a talajvíz és a felszíni vizek nitrátosodásához vezet. 

5. A tisztított szennyvíz és szennyvíziszap szakszerű felhasználása. 
6. A termőföld igénybevételével megvalósuló beruházásoknál a talajvédelmi szabályok betartása, a 

beruházással érintett humuszos termőréteg megmentése és a környező talajok minőségének 
megóvása. 

7. Az inváziós és allergén növényfajok terjedésének a megakadályozása. 
8. A vízfolyások menti hullámtéri területeken és az ökológiai és zöldfolyosóként jelölt területeken 

található szántókat fásítani, illetve gyepesíteni célszerű. 

1.2.2 Kertes mezőgazdasági területek 

Kajdacson a hagyományos kisparcellás terület (zártkert) nem jellemző, csak egy kisebb terület van a 
Petőfi utca végén és a belterület délkeleti részén. Mezőgazdasági kertes művelést a nagyobb 
belterületi lakótelkeken is folytatnak. Itt szőlőt, gyümölcsöt, gyógynövényt, fűszernövényt és 
zöldséget is termesztenek elsősorban saját fogyasztásra. 

1.2.3 Erdő területek 

Kajdacs erdősültsége alacsony. Erdők egy-egy foltban fordulnak elő, legnagyobb összefüggő területű 
erdő a 63-as úthoz közel van. Az erdők többsége vegyes erdő, a mélyfekvésű részeken elegyes- 
kőrises és elegyes hazai nyárfaerdő található. A magasabb területek uralkodó fája az akác. 

Javaslat  
A természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők fenntartása és erdőtelepítés a folyamatos 
erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek figyelembevételével javasolt. Kajdacson nincs 
közjóléti erdő, amelynek pótlása fontos lenne. A vizes élőhelyeken őshonos fafajokból álló erdők 
telepítése javasolt, pl. hazai nyárfa, fűzfa. Ahol lehet, a természetszerű elegyes állományú, vegyes 
korú fákból álló erdők fenntartását javasoljuk.  

2. Táji, természeti értékek vizsgálata 
 
2.1 Nemzetközi egyezmény hatálya alá eső területek 

2.1.1 Natura 2000 területek 

Natura 2000 természetmegőrzési területek Kajdacson az Éri-patak északi részén (Templom-domb, 
Kostök-sziget, Szúnyog-kúti büttös, Gulya-járó), és az Éri-patak déli részén lévő területek (Kurd-hegy, 
Székes-nádas, Kenderföldek). 
Kajdacs községben a Natura 2000 területek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága által kiadott 
jegyzék szerint a következők: 
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Tengelici rétek (HUDD20070) Kajdacs 
025/2, 025/3b, 025/4b, 025/6b, 025/7b, 025/9b, 025/11b, 025/14b, 025/16b, 025/17b, 025/19b, 
025/22b, 025/22d, 025/24b, 025/25b, 025/25c, 025/25d, 025/25g, 025/26b, 025/26c, 025/26d, 
025/26f, 025/26g, 025/28b, 025/30b, 025/31b, 025/32b, 025/33b, 025/34b, 025/35b, 025/36b, 
025/37b, 025/37c, 025/37d, 025/38b, 025/38c, 025/39b, 025/40b, 025/41b, 025/42b, 025/54a, 
025/56b, 025/57b, 029/4, 029/5a, 029/6, 031, 032, 033/1a, 034, 035, 036/1, 036/2, 036/3, 037, 038, 
039/1, 039/2, 040/1, 040/5, 040/6, 040/8, 040/3b, 041, 042/2, 042/3, 042/4a, 043, 0126/1, 0127, 
0128, 0129, 0130/1, 0130/2, 0130/3, 0131, 0132, 0134/28, 0134/29, 0134/30, 0134/31, 0134/32, 
0134/33, 0134/34, 0134/35, 0134/36, 0134/37, 0134/38, 0137/1, 0137/2 

 
Javaslat  
Kajdacson a Natura 2000 területek a pannon homoki gyepek, az üde magas füves kaszálók, illetve az 
Ős-Sárvíz árterén kialakult mocsárrétek és fűz ligeterdők. Feladat az élőhelyek természetvédelmi 
helyzetének javítása és fajtaösszetételének hosszú távú megőrzése. Fontos célkitűzés, hogy ezek a 
természeti értékek minél szélesebb körben bemutathatók legyenek, kihasználva az ebben rejlő 
oktatási, turisztikai és munkalehetőségeket is. 

 
2.2 Országos jelentőségű védelem 

2.2.1 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. A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztálya, mint 
természetvédelmi hatóság hivatalból indított eljárást Kajdacs, külterület 0192/17-24, 0193-0195, 
0196/1-2, 0197-0199, 0200/1-2, 0200/4-7, 0201-0207, valamint 0208/24-34 hrsz-ú területek, a 
törvény erejénél fogva (ex lege) védett láp megállapítására.  

2.2.2 Ökológiai hálózat övezete 
Kajdacson magterület a közigazgatási terület északi és délkeleti részén kisebb foltokban található. Az 
ökológiai folyosó a Sárvíz mentén húzódik. Ökológiai szempontból a legnagyobb, táji és természeti 
értéket a Sió és Sárvíz közötti gyep, rét, illetve az azokat övező legelők, mocsaras és vizes élőhelyek, 
valamint a csatornák partmenti sávjaiban lévő galériaerdők képviselik. Ezek fontos területek a 
természetes ökológiai rendszerek megőrzése szempontjából. 

Javaslat  
Sárvíz természeti környezetének megőrzése fontos feltétele a turizmus fejlesztésének. Kiemelt 
célként kezelendő az ökoturizmus feltételeinek megteremtése. Ezekhez kapcsolódhat kiegészítésként 
a gyalogos-, kerékpáros- és horgászturizmus és a vendéglátás megteremtése. 

 
2.2.3 Tájképvédelmi területek övezete 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása a település nyugati határát jelöli 
tájképvédelmi területként. A Megyei Területrendezési Terv emellett a belterülettől északra és 
délkeletre is jelöl területeket. 
A tájképvédelmi terület övezetében a Tolna Megyei Területrendezési Terv településrendezési 
ajánlásait figyelembe véve és a település adottságaira tekintettel az alábbi irányelvek javasolhatók: 

1. a művelési ág váltás, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő 

termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint közmű 

és közút építése érdekében az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulásával 

lehetséges,  

2. a tájképvédelmi szempontból érzékeny mezőgazdasági területeken a településrendezési 

eszközök készítése során célszerű támogatni a természetközeli területi átsorolást, 
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elsődlegesen a vízparti, vízközeli, illetve a gyep művelési ágú területeken, valamint az 

erdőterületi zárványban elhelyezkedő területeken; 

3. csak a meglévő beépített területhez kapcsolódva, valamint külterületen a megyei 

területrendezési terv elfogadását megelőzően művelés alól kivett területen javasolható új 

beépítésre szánt terület kijelölése,  

4. új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi 

adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok 

figyelembevételével történhet, 

5. a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik 

kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai 

követelmények érvényesítése céljából – a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 

szempontjainak mérlegelésével – a terepszint alatti elhelyezést kell előnybe részesíteni; 

6. Az övezet mezőgazdasági területein törekedni kell a hagyományos tájkarakter megőrzésére. 

7.  A települések beépítésre nem szánt területén a tájkarakter védelme érdekében: a 

magasépítményeket a környezethez (domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően 

lehet elhelyezni. 

8. A különböző művelési ágú területeket, mezőgazdasági táblákat elválasztó gyepűk (mezsgyék), 

zöldsávok megtartása, illetve kialakítása szükséges, a mezőgazdasági tájfásítás meglévő 

elemei megtartandók, hiányzó elemei pótlandók. 

 
3. Zöldfelületi rendszer 

3.1 Műemléki környezet kertjei 

Sztankovánszky- mauzóleum kertje (581 hrsz) 
Az Ybl Miklós és Ney Béla által tervezett műemléki épület környezetében lévő kert, mint műemléki 
környezet védett. Itt több értékes fa is található. Értékes a sétány melletti hatalmas kettős törzsű 
Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis). A parkban az árnyékot hársfasor (Tilia cordata) és ostorfasor 
biztosítja. 
 
Római katolikus templom kertje 
A Római katolikus templom épülete műemlék, ezért a templomkert is műemlék. Itt elsősorban 
örökzöldek jelentenek értéket, Ezüstfenyő (Picea pungens), Kaukázusi jegenyefenyő (Abies 
nordmanniana). 

3.2. Helyi jelentőségű védelemre javasolt területek 

Sztankovánszky- kastély kertje 
A volt Sztankovánszky-kastélyban ma az általános iskola működik. Egykori hatalmas parkját az iskolai 
sportpályák és kiskertek darabolták fel. Mára még megmaradt értékes növények miatt a területet 
helyi jelentőségű védelemre javasoljuk. A legértékesebb növényeket a kastély építésével egyidőben 
ültethették, ilyenek a Kocsányos tölgyek (Quercus robur), melyek törzsátmérője 1- 1,2 m, és a 
törökmogyoró, amely törzsátmérője 1,2 m.  Közel 1 m törzsátmérőjű fák: Korai juhar (Acer 
platanoides), Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), Nyugati ostorfa (Celtis occidentalis), Kislevelű 
hárs (Tilia cordata). 

Kastélypark (522/1 hrsz) 
A park is a Sztankovánszky-birtok része volt. A parkot sok nagyméretű fa alkotja. Említést érdemelnek 
a Lepényfák (Gleditsia triacanthos), Nyugati ostorfák (Celtis occidentalis), Kislevelű hársak (Tilia 
cordata), Kocsányos tölgyek (Quercus robur), Gyertyánok (Carpinus betulus). A park védelme a sok 
nagyméretű, értékes fák miatt javasolt. 
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4. Zöldfelületi rendszer fejlesztésére vonatkozó általános javaslatok 

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. 

 
4.1 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. 

 
4.1. 1  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 
többfunkciójú 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. 

Kastélypark (522/1 hrsz) 
A park méreténél és funkciójánál fogva közparknak számít. A parkot idős, értékes növényzete 

miatt helyi védelemre javasoltuk. A parkot sétaút szeli át, játszótér és szabadtéri tornapálya is 
található benne. A játszóteret fakerítés szegélyezi, itt több faragott játék és kombinált játék 
csúszdával is megtalálható. A játszóeszközök egy része rossz állapotban van, javításra szorul, 
hiányoznak az ütéscsillapító felületek. A sportpark 2019-ben létesült pályázati forrásból. A fémből 
készült kombinált tornaállvány jó állapotban van. A park középső részén található kis tóban a bejárás 
idején nem volt víz. A parkban többféle pad található, a fából készült padok és a beton gyámos padok 
farészei egyaránt rossz állapotban vannak. 
Javaslat  
A játszótér EU szabványoknak megfelelő felújítása szükséges lenne. A tó vízutánpótlását meg kellene 
oldani. A parki padok javítása, festése indokolt.  
Településkapu közkert (522/3 hrsz) 

A település bejárata melletti háromszög alakú zöldfelület díszkertként kialakított terület, mely 
zöldterületként kerül besorolásra. A kert nagyrészt gyepes terület kettő virágos szigettel, melynek 
egy részét hiányos sövény keretezi. A félköríves virágágy mellett kopjafa van és egy pad. Díszítő elem 
még a virággal feldíszített régi kerékpár is. 
Javaslat  
A kertben nincsenek fák, célszerű lenne néhány szoliter fa kiültetése, elsősorban a pad környékére és 
háttérként a terület végére. A díszkert köré nyírott sövényt telepítve, egységesebb kép fogadná a 
településre látogatót.  

Utak menti zöldsávok, fasorok 
Kajdacs utcáira az egységes fasor nem jellemző. Az utcáinak nagyrésze alkalmas az utca fásításra. 

Az utak és járdák között széles zöldsáv áll rendelkezésre. Több helyen egy-egy fasor, esetleg örökzöld 
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látható. A fák nagy része gyümölcsfa és örökzöld. Néhány helyen található platánsor, ilyen a Kossuth 
Lajos utcában az Idősek klubja előtti és a Polgármesteri Hivatal előtti facsoport. 
 
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. A kapcsolódás 
révén nagy jelentőségűek a település zöldfelületi rendszerében. Mindezek figyelembevételével 
szorgalmazni kell a fásítást a település utcáiban.  Kétoldali fásítás lehetséges a következő utcákban: 
Kossuth Lajos, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, József Attila, Arany János és a Sport utcákban. Az 
utcákban egységes fasor telepítése javasolt. A szűk utcákban és a légvezetékek alatt kis méretű fákat 
vagy gömbfákat javaslunk. 

4.1.2  Korlátozott használatú zöldfelületek 

 Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 
Az oktatási jellegű közintézmények funkciójuk betöltéséhez szükséges kerttel együtt létesíthetők.  

Általános iskola (689 hrsz) 
Az iskola hatalmas zöldfelülettel rendelkezik. Az évek során az értékes faállomány erősen 

megritkult, ezért a még meglévő idős fák védelmében, helyi jelentőségű védelembe javasoljuk 
részesíteni. A kertet feltáró sétautak töredezettek, rossz állapotúak, a játszóudvaron lévő játékok és 
torna eszközök elavultak. 
Javaslat: 
 Kert az épülethez hasonlóan felújítandó. A kert felújítását táj- és kertépítész bevonásával javasoljuk.  
 
Óvoda (16 hrsz) 
Az óvoda udvara szintén nagy zöldfelülettel rendelkezik. A kertben árnyat adó fák és örökzöldek 
egyaránt vannak. Jellemző növények: juhar (Acer platanoides), tuja (Thuja occidentalis), selyemfenyő 
(Pinus strobus). Az udvar végében van egy KRESZ pálya, ahol kismotorokkal, rollerekkel közlekedve 
megtanulhatják a gyerekek a közlekedési szabályokat.   Az óvoda épületének a felújításakor, az udvar 
felújítása elmaradt. A játszóudvaron lévő játékokhoz ütéscsillapító talaj nem épült, ezért 
balesetveszélyesek.   
Javaslat: 
A játszóudvar felújítása szükséges, a balesetveszélyes eszközök javítása, vagy cseréje elsőrendű 
feladat. 
 
4.1.3 Zöldfelületi jellegű intézmények 

Kajdacs temető (387, 388/1- 2 hrsz) 
A temető nagy területen fekszik. A régi részén a megmaradt és értéket képviselő sírjeleket a temető 
szélén sorba rendezték és a területet kaszálással tartják fenn. A temető azon része, amelyet jelenleg 
is használnak zsúfolt, növényzete ritka. 
Javaslat: 
A temető ma is használt részén az új sírok létesítését utak, fasorok közbeiktatásával kellene 
kialakítani. A temetőt javasoljuk körül keríteni, illetve élősövénnyel elválasztani a környezetétől.  

Sportpálya (522/2 hrsz) 
A sportpálya a parkerdő mellett található, igényesen kialakított gyepes labdarúgó pályával és 
gyakorlópályával. A pályákat fásított zöld környezet veszi körül. 
 
 
 
 



K A J D A C S  K Ö Z S É G  T E L E P Ü L É S T E R V E  -  2 0 2 2  
 

18 

4.2 Zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztése 
Zöldinfrastruktúrának nevezzük azokat a természetes és félig természetes területeket, valamint 
egyéb növényzettel fedett és ökológiai funkciót betöltő területek hálózatát, amelyek széleskörű 
ökoszisztémaszolgáltatást képesek nyújtani (ZIFFA). 
A zöldinfrastruktúra szerepe a következők szerint csoportosítható: 

 A biodiverzitás és az ökoszisztéma állapotának megőrzése 

 Az ökoszisztéma funkciók és szolgáltatások javítása 

 A közösségi jóllét és az egészség megőrzése 

 A zöld gazdaság, a fenntartható tájgazdálkodás és vízgazdálkodás támogatása. 

 A zöldinfrastruktúra magába foglalja a vízi ökoszisztémák alkotta kékinfrastruktúrát is, 

amelynek egyik központi kérdése a csapadákvíz kezelése. 

 A zöldinfrastruktúra- tervezés a zöldfelületek tervezésének általános módszere, a települési 

szinttől a térségi léptékig bezáróan. 

Javaslat: 
Kajdacson egy jól kapcsolódó zöld- és kékinfrastruktúra áll rendelkezésre, amely a domborzati és 
természeti adottságok következtében alakult ki. A Sárvíz völgye, valamint az Éri-patak környezete 
zöldfolyosónak tekinthető. Óvni kell az itt kialakuló természetközeli ökoszisztémát. Törekedni kell a 
meglévő őshonos fák megőrzésére. Új növényzet telepítése esetén elsősorban a helyi környezeti 
feltételeknek megfelelő fajokat kell előnyben részesíteni. 
Fontos feladat lenne a település külterületén az utak és a belterületén az utcák fásítása, amelyek jól 
kapcsolódnak az erdőkhöz és a vizes élőhelyekhez, valamint a belterületi zöldfelületekhez, ezáltal 
hozzájárulnának a zöldinfrastruktúra-hálózat fejlesztéséhez. 

 

KAJDACS ZÖLDFELÜLETEI 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK , MOZAIKOS SZERKEZET 

 
 

TELEPÜLÉSKAPU KÖZKERT (522/3 hrsz) 
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SPORTPÁLYA SÉTÁNY A PARKBAN 

 

 

„B” TÍPUSÚ SPORTPARK 

 

 

JÁTSZÓTÉR A SPORTPARK MELLETT REFORMÁTUS TEMPLOM  

 

 

KASTÉLYPARK JÁTSZÓTÉRREL, AZ ISKOLÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN 
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SZTANKOVÁNSZKY KASTÉLY és MAUZÓLEUM 

  

KASTÉLYPARK SZTANKOVÁNSZKY KASTÉLY – jelenleg általános iskola 

 

 

KAJDACS UTCAKÉP FASORRAL TEMETŐ 

  
TEMETŐ ÓVODA KERTJE, MINI KRESZPÁLYA 
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TEMPLOMKERT - BEJÁRAT TEMPLOMKERT 

  

KATOLIKUS TEMPLOM KERTJÉBEN SÁRVÍZ ÉS PARTMENTI VEGETÁCIÓ 

  
KOSSUTH U. VÉGE KÜLTERÜLETI LÁTKÉP 

 





Vizes terület

Művelési ág
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szőlő

gyümölcsös

gyep (rét)

gyep (legelő)
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fásított terület
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kivett

Jelmagyarázat

Vizes terület

Művelési ág

szántó

szőlő

gyümölcsös

gyep (rét)

gyep (legelő)

nádas

fásított terület

erdő
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Jelmagyarázat

KAJDACS KÖZSÉG TÁJHASZNÁLATA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

2022.
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Gemenc Bau Tolna Kft. 
7100 Szekszárd 

Tinódi út 7. 
Tsz:525-10-21 

 

 

1.5 KÖZMŰJAVASLAT 

KAJDACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSTERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szekszárd, 2022. augusztus 
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             Tervező 

                VZ-TEL//17-00669 
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1. VÍZELLÁTÁS 

Kajdacs község közüzemi vízellátását a Kajdacsi vízmű biztosítja. A vízmű üzemeltetését az E.R.Ö.V. 
ZRT végzi. A rendszer vízbázisát 2 db mélyfuratú kút képezi, 2 db kút üzemel. 

A település átlagos vízfogyasztása az ERÖV ZRT adatszolgáltatása alapján:  
 2019 évben: 40.579 m3/év 111.17 m3/d 

  2020 évben: 39.636 m3/év 108.59 m3/d 

  2021. évben:.32.220 m3/év   88.27 m3/d 

A vízfogyasztás éves tendenciában csökkenést mutat. 

A település fajlagos vízfogyasztása: 

 1128 Fő x 90.00 l/Fő/d=101.520 l/d =101.52 m3/d 

1.1. A mélyfuratú kutak adatai: 

1.1.1. Kajdacs III. sz. kút  

Kataszteri száma:   K-10 

Talpmélysége:    140.00 m 

Létesítés éve:    2009 

Helyének EOV  koordinátái:  X=135490     
      Y=616716 

Nyugalmi vízszintje:   + 2,66 m 

Üzemi vízszint:   +1,85 m 

 Üzemben kitermelhető  Q = 410 l/perc 

1.1.2. Kajdacs IV. sz. kút 

Kataszteri száma:   K-11 

Talpmélysége:                130.00 m 

 Létesítés éve:    2013. 

Helyének EOV koordinátái:  X.= 135245,60 

      Y =.616626,91 

Nyugalmi vízszintje:   +2,65 m 

Üzemi vízszint:    12,00 m  

Üzemben kitermelhető:  620 l/perc  állandó üzemben 

 

1.2. A Vízellátó hálózathoz az alábbi műtárgyak tartoznak: 

1.2.1. Vízmű telepen levő műtárgyak  

Mélytároló medence: 2 x 50,00 m3-es talajba süllyesztett előre gyártott Hydrostella típusú vasbeton 
műtárgy: 

Vastalanító: 
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  1 db vastalanító szűrő 

  gyártmány: Eurowater,Tipus: TFB.35 

  Átmérő: 1700 mm 

  Magasság: 3000 mm 

  szűrő teljesítmény: Q =.35 m3/h 

  öblítővíz mennyisége: 4 m3/öblítés, Öblítővíz intenzitás: 60 m3/h 

  Mosatási idő: 40 min, 

  Pihentetési idő: 2. min 

  Tömeg: 1650 kg Bruttó tömeg: 11 500 kg  

1 db vas-mangán mentesítő szűrőtartály 

Gyártmány: Eurowatwer, Tipus:TFB 35. 

  Átmérő: 1700 mm. 

  Magasság: 300 mm. 

  Szűrési teljesítmény: Q = 35. m3/h 

  Öblítővíz mennyisége: 4m3/öblités. Öblítővíz intenzítás 60m3/h 

  Mosatási idő: 4 min 

Pihentetési idő: 2 min 

Tömeg: 1650 kg: Bruttó tömeg: 11500 kg 

1.2.2. Magastározók 

50,00 m
3
-es víztorony 

1.3. Vízellátó hálózat adatai: 

Település Csőhálózat anyaga Átmérő (mm) Hossz (fm) 

Kajdacs: KPE DN80  

  DN100  

 AC DN80 6 707 

  DN100 

DN125 

DN150 

4 824 

1 374 

   376 

 KM-PVC DN80  

  DN100  

Összesen   13 281 

 Kajdacs vízellátó hálózat anyaga és hossza: KPE, Ac és KM-PVC cső. 
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1.4. A vízellátó hálózatra csatolt elemek az alábbiak: 

 közkifolyó:  24 db, 

 földfeletti tűzcsap: 41 db. 

 Ellátott lakosok száma: 1128 fő 

1.5. Fejlesztési javaslat: 

Meglévő gazdasági terület fejlesztése: 

A 532, 534/1, 545 hrsz-ú ingatlanok északi részén lévő beépítetlen területeken terveznek további 
fejlesztéseket. A tömb jelenleg kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület besorolású, mely általános 
gazdasági területté változik. Az ingatlan olyan új tevékenységeknek ad helyet, melyek nem zavaró 
hatásúak. A tervek szerint autómosó, benzinkút épül, illetve bővül a már meglévő 
gyógynövényközpont. 

A tervezett gazdasági terület vízellátását a Kajdacs községi vízmű hálózatról lehet megoldani. A 
gyógynövény feldolgozó üzemhez megépítésre került a vezetékes vízvezeték hálózat, arról történő 
leágazással lehet biztosítani a fejlesztendő terület vízellátását. 

2. SZENNYVÍZELVEZETÉS, SZENNYVÍZTISZTÍTÁS 

Kajdacs településen jelenleg nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat. A településen keletkezett 
szennyvizeket szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, és szippantó autóval szállítják a kölesdi vagy a 
nagydorogi szennyvíztisztító telepre ártalmatlanításra.  

Kajdacs községben a szennyvízelvezetés megoldására a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, és a 
keletkezett szennyvizeknek távvezetéken a kölesdi szennyvíztisztító telepre történő eljuttatása 
javasolt. 

A szennyvízelvezető rendszert önerőből nem tudja megvalósítani a település, így csatlakozni kellett 
egy meglevő szennyvízelvezetési agglomerációhoz. A település környezetében a Kölesdi 
szennyvíztisztító-telep van a legközelebb, Kajdacs település  csatlakozott a Kölesdi 
szennyvízelvezetési agglomerációhoz, melyhez még Kistormás  község tartozik. 

Az agglomerációhoz való csatlakozáshoz Kajdacs elkészítette a 379/2015. (XII. 08.) korm. rendeletben 
előírt agglomerációs lehatárolási tervdokumentációt. Az agglomerációs tervdokumentációt az 
Országos Vízügyi Főigazgatóság javaslatára a Belügyminisztérium jóváhagyta és javasolta a Kölesdi 
szennyvízelvezetési agglomeráció bővítését Kajdacs  településsel. 

Az agglomerációs fejlesztésben Kölesd településen a meglevő szennyvíztisztító telep bővítésre kerül, 
és Kajdacs települése kiépül a gravitációs szennyvízcsatorna hálózat. A fejlesztés után a kölesdi 
szennyvíztisztító telep fogadni tudja a Kajdacs településeken keletkezett szennyvizeket. 

A meglevő Kölesdi szennyvíztisztító telep terhelése: 

    Q =  270 m3/d 

   Lakosegyenértékben: 2720 LE 

A tervezett szennyvíztisztító telep a fejlesztendő területekről érkező szennyvizeket is fogadni tudja. 

A közös szennyvíztisztító telepre Kajdacs településről eső terhelések: 

Kajdacs lakszám: 1128 x 90, 00 l/fő/d   = 101,52 m3/d 

 távlati fejlesztési területekről:50 ingatlan x2,70 Fő x 90.00 l/fő/d = 12.15 m3/d 

 Kajdacs község  összes szennyvízmennyiség 113.67 =114.00 m3/d 

A tisztított szennyvizek befogadója a Sió-csatorna. 
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2.1. Tervezett szennyvízelvezető hálózat ismertetése: 

Kajdacs település 9 öblözetre tagolódik, melyek mélypontjain átemelők helyezendők el. Az 
öblözetekben gravitációsan összegyűjtött szennyvizeket nyomott vezeték továbbítja az 1-0-0 jelű 
főgyűjtőre. Végül a településen keletkező szennyvíz az K1 jelű végátemelőből nyomott vezetéken  
NY-1-0 Kajdacs-Kölesd keresztül kerül a Kölesd külterületén található központi szennyvíztisztító 
telepre. 

A községben összesen 9 db átemelő építése szükséges. 

A településen 4 db  házi átemelő került betervezésre. 

2.1.1. Gravitációs csatorna hálózat 

Csatorna 
jele 

Gerinc csatorna           
NA 200 KG-PVC 

Gravitációs házi 
bekötőcsatorna 
NA150 KG-PVC 

Utca neve Rákötési arány 

Hossza: db   db/1000 fm 

K1 jelű szennyvízátemelő öblözete 

1-0-0 681 34 Petőfi S. u., Tabán u. 49,9 

1-1-0 305 12 Petőfi S. u. 39,3 

1-1-1 100 1 Petőfi S. u. 10,0 

1-2-0 825 50 Ady E. u., Dózsa Gy. u. 60,6 

1-2-1 57 5 Kossuth L. u. 87,7 

1-2-2 116 9 Dózsa Gy. u. 77,6 

1-3-0 94 5 Petőfi S. u. 53,2 

K-1.  
öblözet 

összesen: 
2178 116 --- 53,3 

 

K2 jelű szennyvízátemelő öblözete 

2-0-0 1043 20 József A. u., Sport u. 19,2 

2-1-0 41 3 József A. u. 73,2 

2-2-0 383 21 Tabán u. 54,8 

2-3-0 122 9 Arany J. u. 73,8 

2-4-0 700 48 Kossuth L. u. 68,6 

2-5-0 64 4 Bem J. u. 62,5 

2-6-0 115 8 Hajnal u. 69,6 

2-7-0 335 33 Hajnal u. 98,5 

2-8-0 844 49 
Ságvári E. u., Kossuth 

L. u. 
58,1 
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2-8-1 122 6 Ságvári E.u. 49,2 

2-8-2 170 5 Kossuth L. u. 29,4 

2-8-3 293 13 Kossuth L. u. 44,4 

2-8-4 112 6 Hajnal u. 53,6 

2-8-5 142 9 Dózsa Gy. u. 63,4 

2-9-0 685 34 József A. u. 49,6 

K-2.  
öblözet 

összesen: 
5171 268 --- 51,8 

K3 jelű szennyvízátemelő öblözete 

3-0-0 251 13 Arany J. u. 51,8 

3-1-0 207 13 Arany J. u. 62,8 

3-1-1 92 5 Arany J. u. 54,3 

3-2-0 401 19 Arany J. u. 47,4 

K-3.  
öblözet 

összesen: 
951 50 --- 52,6 

K4 jelű szennyvízátemelő öblözete 

4-0-0 135 13 Bem J. u. 96,3 

K-4.  
öblözet 

összesen: 
135 13 --- 96,3 

K5 jelű szennyvízátemelő öblözete 

5-0-0 275 23 Hajnal u. 83,6 

5-1-0 188 9 Hajnal u. 47,9 

K-5.  
öblözet 

összesen: 
463 32 --- 65,8 

K6 jelű szennyvízátemelő öblözete 

6-0-0 81 4 Kiss J. u. 49,4 

K-6.  
öblözet 

összesen: 
81 4 --- 49,4 

K7 jelű szennyvízátemelő öblözete 

7-0-0 401 15 Sport u. 37,4 

K-7.  
öblözet 

összesen: 
401 15 --- 37,4 

K8 jelű szennyvízátemelő öblözete 

8-0-0 145 17 Vörösmarty u. 117,2 
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8-1-0 318 15 Temető u. 47,2 

8-2-0 43 6 Vörösmarty u. 139,5 

K-8.  
öblözet 

összesen: 
506 38 --- 75,1 

K9 jelű szennyvízátemelő öblözete 

9-0-0 177 11 Vörösmarty u. 62,1 

9-1-0 302 14 Vörösmarty u. 46,4 

K-9. 
öblözet 

összesen: 
479 25 --- 52,2 

Kajdacs 
összesen 

10365 561 --- 54,1 

 

2.1.2. Szennyvíznyomó vezetékek: 

 

Nyomóvezeték jele 
Átmérő szerinti hossz (fm) 

Anyag 
ø 90 ø 110 

NY-1   5620 KPE 

NY-2 411   KPE 

NY-3 287   KPE 

NY-4 164   KPE 

NY-5 299   KPE 

NY-6 56   KPE 

NY-7 452   KPE 

NY-8 181   KPE 

NY-9 201   KPE 

NY-10 119   KPE 

NY-11 242   KPE 

Összesen 2412 5620   

 

2.2. Fejlesztési javaslat: 

Meglévő gazdasági terület fejlesztése: 

A 532, 534/1, 545 hrsz-ú ingatlanok északi részén lévő beépítetlen területeken terveznek további 
fejlesztéseket. A tömb jelenleg kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület besorolású, mely általános 
gazdasági területté változik. Az ingatlan olyan új tevékenységeknek ad helyet, melyek nem zavaró 
hatásúak. A tervek szerint autómosó, benzinkút épül, illetve bővül a már meglévő 
gyógynövényközpont. 
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Ha Kajdacs településen megvalósul a tervezett szennyvízelvezető rendszer, akkor a fejlesztendő 
területek szennyvízelvezetése megoldható a megépített csatornahálózaton keresztül, megépült 
csatornahálózat bővítésével. A tervezett csatornahálózatra való rákötés előtt az autómosónál, illetve 
a benzinkútnál keletkezett szennyvizek előkezelésére benzin-olajfogó, illetve iszapfogó műtárgy 
beépítése szükséges. 

Ha nem készül el a csatornahálózat, akkor a fejlesztendő területen egyedi szennyvízkezeléssel 
(szennyvízgyűjtők, vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések) kell megoldani a 
szennyvízelhelyezést. 

3. CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS 

Kajdacs község belterületi csapadékvíz elvezetése az út-burkolatok melletti nyílt árokrendszerrel 
történik. 

A csapadékvizek fő befogadója a településtől nyugatra található Sárvíz-csatorna. 

A település külterületi szakaszán észak, dél és nyugati irányban kisebb vízlevezető árkok találhatók 
melyek bekötnek a Sárvíz-csatornába. 

A településen áthaladó 6319. számú úttól északra levő területek északi irányba lejtenek, az úttól 
délre levő területek dél felé lejtenek. 

A településre hullott csapadékvíz a burkolatok mellett megépített csapadékvíz-elvezető árkokba 
kerül. Az árkok a fentebb említett irányokba lejtenek, majd bekötnek a külterületen lévő csapadékvíz 
elvezető árkokba. 

A külterületi csapadékvíz levező árkokon keresztül a csapadékvizek a Sárvíz-csatornába jutnak. 

A belterületi csapadékvíz elvezetés biztonságos megoldásának egyik feltétele a magán területek 
előtti kapubejárók átereszeinek karbantartása és tisztítása. 

A fejlesztendő kereskedelmi szolgáltató gazdasági területeken a csapadékvíz elvezetés nyílt 
árokrendszerrel történik, befogadó a meglevő nyílt vízelvezető árok. 

A település homokos területen fekszik, így a csapadékvizek egy része a talajba elszivárog.  

A terv távlatán belül feladat a belterületi nyílt árokrendszer folyamatos karbantartása. 
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Földgáz-energia ellátás   

 

 

Tolna megye keleti részének vezetékes földgáz-ellátását az FGSZ által üzemeltetett, Tolna 
megye délkeleti részén (Gerjen – Szekszárd – Várdomb – Báta) áthaladó Szank – Pécs 
nagynyomású szénhidrogén szállító hálózat biztosítja.  

Erről ágazik le Fadd nagyközség közelében nyugati irányban Hőgyész felé egy 
nagyközépnyomású hálózat, melynek végpontjai: Regöly /Szárazd/, Miszla, Kalaznó, 
Sárszentlőrinc és Pusztahencse. Kajdacs községet a Tengelicnél északi irányban kiágazó 
ágvezeték látja el, mely Kajdacson keresztül Nagydorog és Sárszentlőrinc, illetve 
Pusztahencse ellátását biztosítja. 

Kajdacs földgáz-ellátását az E.on Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. szolgáltatja a község 
belterületének észak-keleti részén az új ipartelep közelében lévő gázfogadó állomástól 
(533/2 hrsz.).  

A község belterületén a gázfogadó állomástól a József Attila utcán az Arany utcáig NÁ90 
keresztmetszetű, az Arany János utcán, a Kossuth utca nyugati részén, a Petőfi utcán és a 
Hajnal utca déli szakaszán NÁ63, a többi utcákban pedig NÁ32 keresztmetszetű vezetékek 
kerültek lefektetésre. 

Kajdacs község teljes belterülete - néhány lakóház kivételével - vezetékes földgázzal 
ellátott. Az ellátatlan szakaszok: Petőfi utca déli vége, Hajnal utca legészakibb vége, és Ady 
Endre utca nyugati szakasza. 

A középnyomású elosztó hálózat a rendezési tervek figyelembevételével készült, a 
település fejlesztési terveinek megfelelő tartalékokkal rendelkezik. A közintézmények 
többsége átállt az új, korszerűbb energiahordozó felhasználására. A mezőgazdasági és ipari 
jellegű fogyasztók a földgáz megjelenése után az energetikai berendezések cseréjét, illetve 
átállítását szintén végrehajtották. 

A tervezett fejlesztések közül a jövőben létesülő ipari és mezőgazdasági üzemek esetében 
fontos, hogy a meginduló beépítést megelőzően történjen meg a közművek kiépítése is.   

  

Szekszárd, 2022. 11. 

 

                                Széth Ferenc 

épületgépész mérnök (17-0041, 17-5532) 
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Villamos energia ellátás 

szakági munkarész 
 

A meglévő állapot: 
Kajdacs község villamos energia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626. Pécs, Búza tér 
8/a) biztosítja, a Paksi alállomás (PAKS) 22 kV-os (KÖF) celláiból induló szabadvezetékekre csatlakozó, 
22/0,4 kV-os transzformátor állomásokon keresztül. 
A község területén 11 db. E.ON tulajdonú transzformátor állomás található. A 22/0,4 kV-os transzformátor 
állomások adatai a mellékelt xlsx táblázatban láthatók. 
Az E.ON 22 kV-os (KÖF) szabadvezeték hálózata 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 területét nagyfeszültségű hálózat nem érinti. 
A villamos művek biztonsági övezetének nagyságát, és az ott létesíthető objektumokat, valamint az ott 
végezhető tevékenységeket a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet szabályozza. 132 és 22 kV-os szabadvezeték 
esetében ez a vezeték minkét oldalán, a szélső áramvezetőktől mért 5-5 m, de a vezeték azon szakaszán, 
mely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírások betartásával létesült, 2,5-2,5 m. A 
biztonsági övezetek teljes szélessége a kereszttartók szélességétől függ, ami változó. 
Földkábelek biztonsági övezetének szélessége (feszültség-szinttől függetlenül) +/- 1 m. 
Az új energiaigények teljesítésén, állagmegóváson és megelőző karbantartáson kívül, az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt jelentősebb/stratégiai beavatkozást, átépítést nem tervez. Kérése az, hogy a 
településterv 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, annak költsége az igénylőt terheli. 

Megújuló energiaforrások használata: 
Kajdacs Község Önkormányzata (7051. Kajdacs, Petőfi u. 1.) jelenleg az alábbi intézményeiben/ 
épületeiben használ megújuló energiaforrásokat: 

Intézmény neve, címe Megújuló energiaforrás megnevezése – használatának 
célja 

Kajdacs Község Polgármesteri Hivatala 
(7051. Kajdacs, Petőfi u. 1.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 

Kajdacsi Százszorszép Óvoda, Mini Bölcsőde 
és Konyha épülete 
(7051. Kajdacs, Arany János u. 172.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 

Kajdacs Ipari Park/Gyógynövény Feldolgozó 
(7051. Kajdacs Sport u. 532 hrsz.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 

 
Az Önkormányzat a közeljövőben az alábbi megújuló energiaforrások használatát tervezi: 

Kajdacsi Százszorszép Óvoda, Mini Bölcsőde 
és Konyha épülete 
(7051. Kajdacs, Arany János u. 172.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 

Orvosi Rendelő épülete 
(7051. Kajdacs, Kossuth u. 584.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 

Idősek Otthona épülete 
(7051. Kajdacs, Kossuth u. 583.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 
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Kajdacs Ipari Park/Csomagoló Üzem 
(7051. Kajdacs Sport u. 532 hrsz.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 

Civilek Háza 
(7051. Kajdacs, Kossuth u. 98.) 

napelem – villamos energia felhasználásának 
csökkentése, téli fűtés rásegítése 

 

A tervezett fejlesztési terület vizsgálata azok villamos energia ellátása szempontjából: 

Meglévő gazdasági terület fejlesztése az 532, 534//1 és az 545 hrsz. ingatlanok északi részén. A tömb 

jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolású, mely általános gazdasági területre 

változik. 

Megvizsgálandó a jelenlegi fogyasztó – Gyógynövény Logisztikai Központ – ellátását biztosító, 50510 

sz. SPORT U. SZÁRÍTÓ elnevezésű, OTR FF 1400 típ. transzformátor állomás tartalék kapacitása. 

Amennyiben az nem fedezi a tervezett, új fogyasztók energia-igényét, a transzformátor állomást 

bővíteni kell, de új transzformátor állomás létesítése is szóba jöhet, a meglévő, 22 kV-os 

szabadvezeték hálózatra csatlakoztatva. Ez a hálózat keresztezi a fejlesztési területet, tehát az új 

létesítmények elhelyezésének tervezése során figyelembe kell venni a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet 

ide vonatkozó előírásait. Végső esetben a szabadvezeték nyomvonalának módosítása is szükségessé 

válhat. A fejlesztést mindenképpen egyeztetni kell az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel. 

 

Mellékletek: 
Kajdacs község belterületi E.ON hálózata 
22/0,4 kV-os transzformátor állomások 

          
Baranyai Péter 

     Területrendezési energiaellátás tervező (T-ET 19-0762) 





K A J D A C S  K Ö Z S É G  T E L E P Ü L É S T E R V E  -  2 0 2 2  
 

33 

 
Szám Üzemeltető 

üzem 
Alállomás 
kivezetés 

Primer 
feszültség 

Állomás 
száma 

Állomás neve Állomás 
kategóriája 

Állomás 
típusa 

Tulajdonos 

1. Szekszárd PAKS220016 22 kV 50510 SPORT U. SZÁRÍTÓ Beton 
áttört, 
egytörzsű 

OTR FF 1400 E.ON ZRT 

2. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16941 KISKAJDACS TSZ Rácsos, 
acél-
oszlopos 
egytörzsű 

VOTR 
20/125 

E.ON ZRT 

3. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16942 KIKAJDACS 
FATELEP 

Szekszárd PAKS220016 E.ON ZRT 

4. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16939 KISKAJDACS 
VADÁSZHÁZ 

Beton 
áttört, 
egytörzsű 

OTR 20/400 E.ON ZRT 

5. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16987 KISKAJDACS 
KOSSUTH U. KG. 
III. 

Rácsos, 
acél-
oszlopos 
egytörzsű 

VOTR 
20/125 

E.ON ZRT 

6. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16988 KIKAJDACS 
KELTETŐ 

Beton 
áttört, 
egytörzsű 

OTR 20/250 
 

E.ON ZRT 

7. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16937 JÓZSEF A. U. KG. I. Fa 
bakoszlopos 

FOTR 
20/125 

E.ON ZRT 

8. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16984 VÖRÖSMARTY U. 
KG. V. 

Beton 
áttört, 
egytörzsű 

OTR 20/400 E.ON ZRT 

9. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16985 ADY E. U.KG. IV. Beton 
áttört, 
egytörzsű 

OTR 20/400 E.ON ZRT 

10. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16986 TABÁN KG. II. Beton 
áttört, 
egytörzsű 

OTR 20/400 E.ON ZRT 

11. Szekszárd PAKS220016 22 kV 16938 TSZ IMRE MJ. 
SZÁRÍTÓ 

Rácsos, 
acél-
oszlopos 
egytörzsű 

VOTR 
20/400 

E.ON ZRT 
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Hírközlés 

szakági munkarész 

A meglévő állapot: 
Kajdacs Község vezetékes telefon szolgáltatás szempontjából a 75. sz. Paks primer körzetbe tartozik, 
melynek telefon hálózata a Magyar Telekom Nyrt. tulajdona. 
A Magyar Telekom Gigabites hálózatok igazgatósága (7632. Pécs, Aidinger János u. 45.) által küldött 
tájékoztatás szerint a településen törzsvégpontos struktúrájú hálózat üzemel, melynek központja a 
Kossuth Lajos utcában van. (A rajzon kék kör jelöli.) Az országos hálózattal való összeköttetést a 
Nagydorog felől érkező optikai kábel biztosítja. A törzshálózat föld alatti, közvetlenül földbe fektetett 
kábelekből áll. A hálózat második síkja föld feletti hálózat, mely tisztán Telekom tulajdonú oszlopokon 
épült. 
A település optikai, lefedő hálózatának kiépítését 2022 negyedik negyedévében tervezik. 
A településen vezetékes beszédcélú és szélessávú szolgáltatást nyújtanak. Műholdas TV szolgáltatással, ill. 
mobil lefedettséggel is rendelkeznek. A hálózatban jelenleg 210 áramkör üzemel, ebből 22 SAT TV. 

Kajdacs másik, vezetékes hírközlési szolgáltatója a Tarr Kft.  
(7100. Szekszárd, Kadarka u. 18.)  
Gerinc-kábelük ugyancsak Nagydorog felől érkezik a településre. 
Az E.ON oszlopsorának felhasználásával kiépített, légkábel hálózatukon (mely a Magyar Telekoménál 
kisebb kiterjedésű) kábel TV, internet és telefon szolgáltatást kínálnak az előfizetőknek. 

Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatást 
az alábbi szolgáltatók biztosítanak Kajdacs településen: 
Magyar Telekom Nyrt. 
 Technológia Igazgatóság 
 Vezetéknélküli ágazat 
 (1519. Budapest, Pf. 512.) 
 
 Kajdacs településen jelenleg nem üzemel vezeték nélküli telephelyük. 
  A településen tervezett telephelyük nincs. 

 A település területét nem érinti a Magyar Telekom által, magassági építéskorlátozással védett, 
mikrohullámú összeköttetés nyomvonala. 

 
Telenor Magyarország Zrt (új neve: Yettel) 
 Kivitelezési Igazgatóság 
 (2045. Törökbálint, Pannon út) 
Nem küldött adatszolgáltatást. Honlapja szerint a településen 4G szolgáltatást biztosít. 
 
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt (új neve: 4iG) 
 (Budapest, 1096. Lechner Ödön fasor 6.) 
Nem küldött adatszolgáltatást. Honlapja szerint a településen 4G szolgáltatást biztosít. 
 
 Fejlesztést egyik szolgáltató sem tervez a közeljövőben, de ennek lehetőségét kéri biztosítani, a 
14/2013.(IX.25.) NMHH rendelet 26.§(6). bekezdéséhez igazodva.  

Az Antenna Hungária Zrt földfelszíni sugárzású rádió és TV műsorai a község területén többé-
kevésbé foghatók. 
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A tervezett fejlesztési terület vizsgálata hírközlés szempontjából: 
Meglévő gazdasági terület fejlesztése az 532, 534//1 és az 545 hrsz. ingatlanok északi részén. A tömb 

jelenleg kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület besorolású, mely általános gazdasági területre 

változik. 

A fejlesztési terület jelenleg – vezetékes hírközlés szempontjából – teljesen ellátatlan. Ellátását a 
Magyar Telekom Sport utcai hálózatának meghosszabbításával, és kapacitásának a várható 
igényeknek megfelelő bővítésével javaslom. 
A területet érinti a Magyar Telekomnak a községet ellátó, geinc-hálózata. Az építkezések megkezdése 
előtt ennek közterületre helyezéséről gondoskodni kell. 
Amennyiben valamelyik vezeték nélküli hírközlési szolgáltató elérhetősége a területen nem 
megfelelő, azt haladéktalanul közölni kell a szolgáltatóval. 

 
 

Baranyai Péter 
     Területrendezési hírközlés tervező (T-HT 19-0762) 
 
 

Melléklet:  
Kajdacs hírközlő hálózata 
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1.6 VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 
 
 

1. Közlekedési létesítmények védőterülete  

Az OTÉK 38. §-a szerint:  
„(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.” 

 
Kajdacs község területén a 63 sz. Szekszárd – Székesfehérvár országos főút, valamint a Sárbogárd – 
Bátaszék törzshálózati vasútvonal mentén szükséges a védőtávolságokat betartani. 
 

2. Közmű-létesítmények védőterülete 

Nagyfeszültségű elektromos vezetékek, földgáz- és termékvezetékek mentén az ágazati szabványok 
szerinti védőtávolságok a mértékadóak. 
Kajdacs község területén áthalad a Paks – Kaposvár 400 kV-os távvezeték, melynek védőtávolságát a 
szabályozási terv tartalmazza. 
 

3. Táj- és természetvédelmi korlátozó elemek 

Kajdacs község közigazgatási területének keleti részén több terület (a Gulya-járó vizenyős rétjei, a 
Kiskajdacs környéki erdők és a Kurdi-hegy és Székes-nádas vizenyős területei magterületnek, a Sió-
Sárvíz menti vizenyős rétek pedig ökológiai folyosónak minősülnek.   
 
A MATrT magterületre vonatkozó előírásai az alábbiak: 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, 
vagy a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 
települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700253.KOR#lbj138id8d00
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vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

 

A MATrT ökológiai folyosó területére vonatkozó előírásai az alábbiak: 
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti 

Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei 
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely 
az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója természetes és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha 

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

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak 
az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki 
és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

 
Tájképvédelmi területbe tartozik a község közigazgatási területének nyugati keskeny sávja a Sárvíz 
mentén, a község északi részén a Gulya-járó környéke, valamint délkeleti részén a Székes-nádas 
környéke.   
 
A 9/2019. (VI. 14.) MvM. rendelet tájképvédelmi területekre vonatkozó előírásai az alábbiak: 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
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határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani. 
   

4. Kulturális örökségvédelmi korlátozó elemek 
A kulturális örökségvédelmi elemek körét a településen a nyilvántartott régészeti lelőhelyek, a 
műemlékek (R.k. templom, Sztankovánszky kastély és Sztankovánszky mauzóleum), valamint a helyi 
védelem alatt álló épületek alkotják, amelyet részletesen az örökségvédelmi hatástanulmány 
tartalmaz. 

 
5. Vízügyi szempontú védelmi és korlátozó elemek 

Kajdacs község területén a belterülettől nyugatra fekvő vízmű-kutak környezetében 
vízminőségvédelmi terület van kijelölve. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendelet 5. §-a szerint: 

„5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület 
övezet területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 

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

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást 
kivéve - nem létesíthető.” 

A község nyugati részén a Sárvíz völgye, de különösen északnyugati része egészen a 63. sz. útig 
rendszeresen belvízjárta terület. A Sárvíz (Nádor)-csatorna mentén kb. 200 m széles sávban magas 
vízállás esetén fakadó vízzel veszélyeztetett terület is található. 
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A  község  a  Települések  ár‐  és  belvízveszélyeztetettségi  alapon  történő  besorolásáról  szóló  18/2003. 
(XII.9.) KvVM‐BM együttes  rendelet melléklete alapján  „B”, azaz közepesen veszélyeztetett kategóriába 
tartozik.  

A Sárvíz esetleges  töltésszakadása esetén a község nyugati  része árvízi elöntéssel veszélyeztetett. A Sió 
mértékadó  árvízszintje  Kajdacs  területén  94,23  ‐  95,44  mBf  között  változik.  Eszerint  a  belterület 
északnyugati peremén kis számban találhatók veszélyeztetett ingatlanok is. 

 

5. Földtani és ásványvagyon‐védelmi szempontú korlátozó elemek 

A  Szabályozott  Tevékenységek  Felügyeleti  Hatósága  Pécsi  Bányafelügyeleti  Osztály  adatszolgáltatása 
szerint  Kajdacs  község  területe  sem  földtani  veszélyforrással,  sem  ásványi  nyersanyagvagyonnal  nem 
érintett, az Országos Felszínmozgásos Kataszterben nem szerepel.  
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Védelmi és korlátozó elemek átnézeti térképe  
 
A  táj‐  és  természetvédelmi  elemeket,  területeket,  kulturális  örökségvédelmi  elemeket  a  tájrendezési 
javaslat, valamint az örökségvédelmi javaslat tartalmazza részletesen. 
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 1 . 7  A  M Ó D O S Í T Á S S A L  É R I N T E T T  T E R Ü L E T E K  B E M U T A T Á S A  

 
 
 
 

 
A módosítással érintett területek áttekintő térképe 
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A módosítások részletes bemutatása 
 

1. Községközpont 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

139, 160/1-2, 161, 163, 
689, 766 

Lf Vt 

Az ingatlanok tényleges 
rendeltetése;  

az országos területrendezési 
terv előírásainak változása 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett ingatlanok települési térségbe tartoznak. 
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2. Sportpálya környéke 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új területfelhasználás indoklás 

522/1 K-i része KÖu Z tényleges területhasználat 

522/3 középső része Z Közm tényleges területhasználat 
(víztorony) 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett ingatlanok települési térségbe tartoznak. 
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3. Imremajor 

A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településfejlesztési terv részlete 

  

 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

532, 534/1, 545 Gksz Gá Az OTÉK változása 

05/8, 010/9, 013 Ev Ee erdőkre vonatkozó 
adatszolgáltatás 

533/2 Köu Közm tényleges állapot (gázfogadó) 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett gazdasági területi és közlekedési ingatlanok települési 
térségbe, az erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe tartoznak. 
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4. Sió - Sárvíz-menti területek 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új területfelhasználás indoklás 

0223/7 b, 0223/5 b, 
0223/6 b, 0225/1, 08/2 b 

Ev Ee 
erdőkre vonatkozó 

adatszolgáltatás 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe tartoznak. 
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5.  Nagydorogi út környéke 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új területfelhasználás indoklás 

010/6, 019 
Ev Ee 

erdőkre vonatkozó 
adatszolgáltatás 

020/34 b, 020/6 b, 020/7 
a, 020/8 d, 020/9 a-b,  

Mv Má 
tényleges 

területhasználat (szántó) 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe, a 
mezőgazdasági területek mezőgazdasági térségbe tartoznak. 
 

 



K A J D A C S  K Ö Z S É G  T E L E P Ü L É S T E R V E  -  2 0 2 2  
 

47 

 

6. Nagydorogi határszél 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

025/55 a, 025/49 c középső 
része 

Má Mt Az ingatlan meghatározó 
területhasználata 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett mezőgazdasági területek mezőgazdasági térségbe 
tartoznak. 
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7. Templom-dombi dűlő 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

069/3, 025/45, 029/2, 
065/2 b, 033/2, 040/2 

Ev Ee 
erdőkre vonatkozó 

adatszolgáltatás 

033/1 é-i csücske Má Mt tényleges területhasználat 

 Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe, a 
mezőgazdasági területek mezőgazdasági térségbe tartoznak. 
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8. Kiskajdacs és környéke 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett ingatlan 
(hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

063, 062/6 Gip Gá az OTÉK változása 

086/7, 086/2, 4, 5, 8, 10-11, 
13-14,  

Gksz Gá 
az OTÉK változása 

087 f 
Ev V 

tényleges állapot és a megyei 
területrendezési tervi besorolás 

082/9, 084, 087 a,c,d,j,h,k, 
091/1, 096/1, 060/9, 062/3, 
094/1, 099/13-14, 0108/13, 
0106/2, 0100/3, 078/4, 
099/19 c,d, 078/7, 078/2 

Ev Ee 

erdőkre vonatkozó 
adatszolgáltatás 

0108/1-3 egy része Mv Má tényleges területhasználat 

086/1 középső része 
Gksz Közm 

tényleges állapot 
(ásványvízkút) 

086/9 V Gá tényleges állapot 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe, a 
mezőgazdasági területek mezőgazdasági térségbe, a gazdasági és vízgazdálkodási területek települési térségbe 
tartoznak.  
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9. 63. főút környéke 

A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településfejlesztési terv részlete 

 
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

051/22, 051/21 b Ev Ee erdőkre vonatkozó 
adatszolgáltatás 

0148/17 é-i, ény-i része Mv Má tényleges területhasználat 

 Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe, a 
mezőgazdasági területek mezőgazdasági térségbe tartoznak. 
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10.  Székes-nádas környéke 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

 
 

 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új területfelhasználás indoklás 

0148/3, 0134/13, 
0126/1 a 

Ev Ee 
erdőkre vonatkozó 

adatszolgáltatás 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe tartoznak. 
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11. Hídvégi-dűlő 

A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településfejlesztési terv részlete 

 
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

0179/13 c, 0187/1, 
0185/1,3, 0183/2, 0181/18 

Ev Ee 
erdőkre vonatkozó 

adatszolgáltatás 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe tartoznak. 
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12. Petőfi utca vége 

A hatályos településszerkezeti terv részlete 

 
Az új településfejlesztési terv részlete 

 
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

0192/25, 0192/4, 0183/1 Ev Ee erdőkre vonatkozó 
adatszolgáltatás 

78 K Lf a tervezett szennyvíztelep 
kijelölése szükségtelenné vált 

0208/34, 0192/21, 0192/22, 
0192/23, 0196/1, 0196/2 

Mv Tk a természetvédelmi terület 
kijelölése 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett erdőterületek erdőgazdálkodási térségbe, a 
mezőgazdasági területek mezőgazdasági térségbe, a különleges terület települési térségbe tartoznak. 
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13. Vízmű-kutak környéke 

A hatályos településszerkezeti terv részlete Az új településfejlesztési terv részlete 

  
 Változással érintett 
ingatlan (hrsz.) 

hatályos tervi 
területfelhasználás 

 új 
területfelhasználás 

indoklás 

0208/2, 0208/8 V Közm tényleges területhasználat 

Területrendezési tervi besorolás: A változással érintett ingatlanok mezőgazdálkodási térségbe tartoznak. 
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1 . 8  A  T E R Ü L E T R E N D E Z É S I  K Ö V E T E L M É N Y E K K E L  V A L Ó  
Ö S S Z H A N G  I G A Z O L Á S A  

 
1. A térségi területfelhasználási kategóriák és a településtervi területfelhasználási egységek 

összhangja 
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. törvény, továbbiakban (MaTrT), valamint Tolna Megye Területrendezési 
Tervével (továbbiakban: TMTRT) is. Az országos kiemelt térségi és megyei térségi övezetek 
lehatárolása a MaTrT. 22. §-a szerint: 

„A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése 
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatását mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben meghatározott 
szerkezeti terveket kell elsősorban figyelembe venni.”   

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

 
Az ország szerkezeti tervének kivonata 

 
A megye szerkezeti tervének kivonata 

A térségi területfelhasználási kategóriák és a települési területfelhasználási egységek összhangjának 
igazolása a MaTrT. 11. § előírásai szerint: 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére 
vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 
szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan 
lehatárolni;  

MaTrT. 29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. 

Az erdők övezetének területe: 263,36 ha 

Az erdők övezetének területéből erdőterületbe sorolt terület: 250,29 ha 

A településrendezési eszközök erdőterülete az erdők övezetén belül 250,29 ha, azaz 95,04 
lefedettségű, tehát megfelel a TrTv 29. § előírásainak (95 % < 95,04 %) 
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b) A mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell 
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem 
jelölhető ki; 

Mezőgazdasági térség területe: 3126,15 ha 

A mezőgazdasági térségből mezőgazdasági területbe sorolt terület: 2869,09 ha 

A mezőgazdasági térség 91,7 %-a mezőgazdasági területbe sorolt, tehát legalább 75%-a 
mezőgazdasági terület övezetébe van sorolva.  

c) A vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen 
kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, 
továbbá különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület 
vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi 
igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

Vízgazdálkodási térség területe 11,58 ha (Sárvíz, Kiskajdacsi-tó) 

A vízgazdálkodási térség összes területe vízgazdálkodási területbe sorolt. 

d) A települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető. 

Települési térség: központi belterület (jellemzően beépítésre szánt területek), Kiskajdacspuszta 
(gazdasági terület), Nagy-tanya (különleges mezőgazdasági üzemi terület), Mohácsi-tanya 
(különleges mezőgazdasági üzemi terület). 

2. Az országos műszaki infrastruktúra hálózatok településtervi összhangja 

Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok a településtervben változtatás nélkül szerepelnek. 

Sárbogárd – Bátaszék törzshálózati vasútvonal   

- 63. Szekszárd – Székesfehérvár országos főút   

- 6319 sz. Kajdacs – Borjád országos mellékút   

- tervezett Sió-völgyi országos kerékpárút nyomvonala   

- Paks – Kaposvár 400 kV-os átviteli hálózat. 
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Kajdacs területfelhasználási területi mérlege 

Térségi területfelhasználás TSZT területfelhasználási övezet Terület (ha) 
Az adott térségre 
vonatkozó %-os 

megoszlás 

Települési térség   274,46  

Ebből: Lakóterület 179,71 65,4 

  Településközpont terület 3,49 1,2 

  Gazdasági terület 16,67 6 

  Különleges terület 25,7 9,3 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 7,1 2,5 

  Zöldterület 3,92 1,4 

  Erdőterület 1,53 0,5 

  Mezőgazdasági terület 7,16 2,6 

  Közlekedési terület (út, vasút) 27,94 10,1 

  Vízgazdálkodási terület 0,04 0,01 

 Természetközeli terület 0,83 0,3 

 Közműelhelyezési terület 0,37 0,1  

Összesen:   274,46 100 

  

Mezőgazdasági térség   3126,15  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 2,1 0,06 

 
Különleges terület 0,44 0,01 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 21,8 0,69 

  Mezőgazdasági terület 2867,38 91,7 

  Közlekedési terület (út, vasút) 61,34                                 1,9 

  Vízgazdálkodási terület 46,37 1,4 

 Természetközeli terület 126,72 4 

 Közműelhelyezési terület 0  

Összesen:   3126,15 100 

    

Erdőgazdálkodási térség  360,42  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

 Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület                         249,14                           69,12 

  Mezőgazdasági terület 111,07 30,8 

  Közlekedési terület (út, vasút) 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 0,21 0,05 

 Természetközeli terület 0 0 

    

Összesen:   360,42 100 
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Vízgazdálkodási térség  11,58  

Ebből: Lakóterület 0 0 

  Településközpont terület 0 0 

  Gazdasági terület 0 0 

 Különleges terület 0 0 

  Különleges beépítésre nem szánt terület 0 0 

  Zöldterület 0 0 

  Erdőterület 1 0,08 

  Mezőgazdasági terület 0 0 

  Közlekedési terület (út, vasút) 0 0 

  Vízgazdálkodási terület 10,58 99,92 

 Természetközeli terület 0 0 

    

Összesen:   11,58 100 
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3. Az országos övezeti terv térségi övezetei 

3.1.  Az ökológiai hálózat övezetei (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (Trtv) 25-27. § 

„13. Ökológiai hálózat magterületének övezete 

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami 
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági 
eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni 
kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok 
zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító 
módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
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célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 

14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet 
és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület 
és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az 
övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 

15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 

27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében csak olyan megyei területfelhasználási 
kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan övezet és építési övezet 
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem károsítja. 

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) bekezdésben meghatározott feltétel 
kivételével – a településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha 
az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, 
valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési 
térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől 
függetlenül is kijelölhető. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben 
célkitermelőhely nem létesíthető.” 

 

A településtervben az ökológiai hálózat területén nem került kijelölésre sem új beépítésre szánt 
terület, sem új bányaterület, sem erőmű. 
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3.2.  Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (Trtv) 28. § 

„16. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(3) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű 
kiserőmű létesíthető, épületen elhelyezve.” 

 

Kajdacs község kiváló termőhelyi adottságú szántó-területein sem új beépítésre szánt terület, sem új 
bányatelek, sem erőmű nem került kijelölésre. 
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3.3. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 2. § 

„2. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység területét elsősorban - a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi 
adottságú szántók övezetén javasolt kijelölni. 

(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek 
megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a 
jó termőhelyi adottságú szántók övezete területén, az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon túl, új 
beépítésre szánt terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a település közigazgatási területén a 
kijelölés máshol már nem lehetséges.” 

 

A településtervben a jó termőhelyi adottságú szántók területén nem került kijelölésre sem új 
beépítésre szánt terület, sem új bányaterület, sem erőmű. 
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3.4. Erdők övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (Trtv) 29. § 

„17. Erdők övezete 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében 
legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 
lehet. 

30/A. § Az erdők övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető, épületen 
elhelyezve.” 

A településtervben az erdők övezetének terület 95,04 %-ban erdő területfelhasználási egységbe 
sorolt, és nem került kijelölésre benne sem új bányaterület, sem erőmű. 
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3.5. Erdőtelepítésre javasolt területek övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 3. § 

„3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem 
szereplő erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési 
célokkal összhangban - a természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül - az erdőtelepítésre 
javasolt terület övezet területén javasolt kijelölni. 

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben 
az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén az (1) bekezdésben foglaltak mellett beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki, és erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén 

a) az erdőtelepítés megvalósulásáig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat 
folytatható, valamint 

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

 

 A településtervben az erdőtelepítésre javasolt területek övezetének területe általános 
mezőgazdasági, vagy egyéb erdőterületbe került besorolásra. 
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3.6. Tájképvédelmi területek övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 4. § 

„4. Tájképvédelmi terület övezete 

4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó 
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes 
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell 
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos 
tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében - a településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő 
rendelkezésének hiányában - meg kell határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 

(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai 
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos 
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 
megvalósítani.” 

 A településtervben tájképvédelmi területek övezetének területén nem került kijelölésre sem 
bányaterület, sem erőmű. 
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3.7. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (Trtv) 31. § 

 „18. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 

31. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos területek övezetét a településrendezési tervben 
kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

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

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségről szóló 
törvényben, valamint a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 

b) új külfejtéses művelésű bányatelek, célkitermelőhely nem létesíthető, meglévő külfejtéses 
művelésű bányatelek területe horizontálisan nem bővíthető; a felszíni tájsebeket rendezni kell, 

c) a közlekedési, vízgazdálkodási és hírközlő infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a 
kulturális és természeti örökség értékeinek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk 
érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell elhelyezni.” 

 

Kajdacs község területe nem érintett világörökségi és világörökségi várományos területek övezetével. 
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3.8. Vízminőségvédelmi területek övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 5. § 

„5. Vízminőség-védelmi terület övezete 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a 
szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület 
övezet területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 

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

b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást 
kivéve - nem létesíthető.” 

 
A településtervben a vízminőségvédelmi területek övezetének területén nem került kijelölésre 
bányaterület. 
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3.9. Nagyvízi meder övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 6. § 

„6. Nagyvízi meder övezete 

6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre 
szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával 
lehet építési tevékenységet folytatni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új 
beépítésre szánt területet kijelölni.” 

 
Kajdacs község területe nagyvízi meder övezetével nem érintett. 



K A J D A C S  K Ö Z S É G  T E L E P Ü L É S T E R V E  -  2 0 2 2  
 

69 

3.10. Honvédelmi és katonai célú területek övezete 

Magyarország területrendezési terve Tolna megye területrendezési terve 

  

 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvény (Trtv) 32. § 

 „19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

32. § (1) A honvédelmi és katonai célú terület övezetét a településrendezési tervben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet (1) bekezdés alapján lehatárolt területét a településrendezési tervben 

a) a b) pontban megfogalmazottak kivételével – minden területfelhasználási kategóriában – 
beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célra szolgáló építési övezetbe vagy övezetbe kell sorolni; 

b) a zárt bekerített objektumok kivételével honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, ha az 
adott terület az erdők övezete által is érintett. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt építési övezet, övezet módosítása csak a honvédelemért felelős miniszter 
hozzájárulásával lehetséges.” 

 

 Kajdacs község területe nem érintett honvédelmi és katonai célú területek övezetével.  
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3.4.  A megyei területrendezési terv megyei övezetei 

 

Tolna megye területrendezési terve 

3.11. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 3.12. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 8. § 

„8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi 
nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 

Kajdacs község nyersanyagvagyonnal érintett területén új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 9. § 

„9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető 
ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök 
egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.” 

Kajdacs község rendszeresen belvízjárta övezethez tartozó területén új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre. 
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Tolna megye területrendezési terve 

3.13. Földtani veszélyforrás terület övezete 3.14. Innovációs-technológiai fejlesztés 
támogatott célterületének övezete 

  

 

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019. 
(VI.14.) MvM rendelet 11. § 

„11. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezetében a földtani veszélyforrással érintett terület 
kiterjedését a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti területen új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 
bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében 
hozzájárul. 

(3) A beépítés feltételeit a bányafelügyeleti hatáskörben eljáró illetékes fővárosi és megyei 
kormányhivatal hozzájárulásával kell meghatározni.” 

Kajdacs község területe földtani veszélyforrással nem érintett. 

 

Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X.29.) ök. rendelet 8. § 

„8. § Az innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete által érintett 
településeken a településrendezési eszközök készítése során – azokon az innovációs-technológiai 
fejlesztési céllal kijelölt kereskedelmi, szolgáltató gazdasági besorolású területeken, amelyeket a 
települési önkormányzat döntésével kiemelt innovációs-technológiai fejlesztési területté minősít – az 
építési telek megengedett legnagyobb beépítettsége 10 %-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi 
arány pedig 5 %-al alacsonyabb, mint az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban az OTÉK) 2. mellékletében meghatározott, a 
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület sajátos használat szerinti területéhez rendelt érték.” 

Kajdacs község nem tartozik az innovációs –technológiai fejlesztés támogatott célterületének 
övezetébe. 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-253-20-22
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/456740#ME2
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Tolna megye területrendezési terve 

3.13. Logisztikai fejlesztések támogatott 
célterületének övezete 

3.14. Turisztikai fejlesztés támogatott 
célterületének övezete 

  

 

Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X.29.) ök. rendelet 9. § 

„9. § A logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete által érintett települések 
településrendezési eszközei készítése során – azokon a logisztikai fejlesztésre kijelölt kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági besorolású területeken, amelyeket a települési önkormányzat döntésével 
kiemelt logisztikai fejlesztési területté minősít – az építési telek megengedett legnagyobb 
beépítettsége 10%-al lehet magasabb, a legkisebb zöldfelületi arány pedig 5 %-al alacsonyabb, mint 
az OTÉK 2. mellékletében meghatározott, a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület sajátos 
használat szerinti területéhez rendelt érték.” 

Kajdacs község nem tartozik logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetébe. 

 

Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X.29.) ök. rendelet 10. § 

„10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések 
településfejlesztési koncepciója és településrendezési eszközei készítése során törekedni kell a 
turisztikai nyomvonalas fejlesztések folytonosságára, az egymást gyengítő párhuzamosságok 
kiküszöbölésére.” 

Kajdacs község nem tartozik a turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetébe. 

 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/456740#ME2
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1.9  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK 

SZÁMÍTÁSA 

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § előírásai 
szerint: 

„(1) Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv 
készítése vagy módosítása során, az Étv. 7. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott 
követelmény teljesülése érdekében, az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő 
biológiai aktivitásérték 

a) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarészében kell igazolni, és 

b) egyenleg fenntartásához szükséges zöldfelületi követelményeket a helyi építési szabályzatnak 
kell tartalmaznia. 

(2) A településtervezési szabályzat a biológiai aktivitásérték számítására vonatkozó műszaki 
elvárásokat is tartalmaz. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti alátámasztó munkarész a biológiai aktivitásérték számítás során 
keletkezett növekmény (a továbbiakban: növekmény) mértékét is tartalmazhatja. A növekmény a 
teljes közigazgatási területre készülő új településterv elfogadásáig felhasználható, amennyiben a 
felhasználás módját az alátámasztó javaslat biológiai aktivitásérték számítási eredménye és a 
helyi építési szabályzat tartalmazza. 

(4) Az új beépítésre szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartása - 
ideértve a biológiai aktivitásérték pótlását - a település, fővárosban a fővárosi kerület teljes 
közigazgatási területén történhet. 

(5) A biológiai aktivitásérték számítási eredmény tartalmazza legalább 

a) az újonnan beépítésre szánt terület lehatárolását, területét, a változás előtti és változással 
meghatározott övezetet, építési övezetet, a vonatkozó biológiai aktivitásérték mutatókat, 

b) az újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével létrejött biológiai aktivitásérték csökkenés 
mértékét, a növekményből ezzel összefüggésben felhasznált mértéket és a felhasználás módját 
és 

c) a növekmény b) pont szerinti felhasználással csökkentett mértékét. 

(6) Az egyes építési övezetek, övezetek, építési telkek vagy telkek és a különböző felületminőségek 
biológiai aktivitásértékét az adott terület hektárban mért területnagyságának és a 9. melléklet 
szerinti értékmutatójának a szorzata adja. 

(7) A terület eredeti vagy módosítás előtti biológiai aktivitásértékét - a (9) bekezdésben foglalt 
kivétellel - a 9. melléklet 1. pontjában megadott értékmutatók alkalmazásával kell kiszámítani 

a) hatályos rendezési terv és településrendezési eszköz hiányában a beépített területen a kialakult 
állapotnak, az egyéb területen az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett művelési ág szerinti 
övezetnek, 

b) hatályos rendezési terv esetében az építési övezeti, övezeti besorolásának, 

c) hatályos településrendezési eszköz esetében a területfelhasználási egység vagy építési övezeti, 
övezeti besorolásnak megfelelően. 

(8) A 9. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban az építési övezetekre megadott értékmutatók az 
OTÉK-ban meghatározott legkisebb vagy a 9. melléklet szerinti zöldfelületi arányokra 
vonatkoznak. 
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(9) A (8) bekezdésben meghatározott legkisebb zöldfelületi aránytól eltérő - kialakult, meglévő vagy 
újonnan szabályozott - zöldfelület esetén az egyes területek biológiai aktivitásértéke arányosan 
módosítható, vagy differenciált számítással az adott területen belüli különböző 
felületminőségekhez tartozó 9. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatban meghatározott 
értékmutatók segítségével pontosítható, helyszíni vizsgálat adatai vagy az új szabályozás szerinti 
különböző felületek mérete alapján. 

(10) Ha egy terület biológiai aktivitásértéke differenciált számítással került meghatározásra, akkor e 
terület biológiai aktivitásértéke differenciált számítással módosítható, kivéve, ha a módosítás 
során a követelmény a legkisebb zöldfelületi legkisebb mérték meghatározásával biztosítható.” 

Kajdacs község új településtervében a hatályos tervhez viszonyítva egy kis területen került sor új 
beépítésre szánt terület kijelölésére: Imremajor területén az 562 hrsz-ú út-területet az Önkormányzat 
értékesítette, és a tulajdonos a meglévő majorhoz kívánja kapcsolni különleges mezőgazdasági üzemi 
területként. Az új beépítésre szánt terület növekmény 5 %-ának megfelelő zöldterület a 522/1 hrsz-ú 
terület keleti szélén került kijelölésre. 

 Hatályos rendezési terv Új településterv 

Terület 
(hrsz.) 

terület 
(hektár) 

Övezet Értékmutató 
(pont/hektár) 

BAÉ 
érték 

Övezet Értékmutató 
(pont/hektár) 

BAÉ érték 

562 0,14 KÖu 0,6 0,084  K-Mü 0,7 0,098 

A módosítás által a BAÉ érték 0,014 ponttal növekedett az új beépítésre szánt terület esetében, 
ezért a csökkenés ellentételezése nem vált szükségessé.  

 

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA KAJDACS – A TELJES 

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETRE VONATKOZÓAN 

Hatályos településszerkezeti terv szerinti biológiai aktivitásérték 

 

Területfelhasználási kategória 

Területnagy

ság 

(ha) 

Értékmutató BAÉ* 

Falusias lakóterület 181,56 2,4 435,74 

Gazdasági terület, kereskedelmi, szolgáltató  17,11 0,4 6,84 

Zavaró hatású ipari terület 1,66 0,2 0,33 

Különleges terület, mezőgazdasági üzemi 26,2 0,7 18,34 

Különleges terület, szennyvíztisztító 0,51 1,5 0,77 

Különleges terület, temető 3,97 6 23,82 

Különleges terület, sportpálya 3,13 6 18,34 

Zöldterület 4 6 24,0 

Gazdasági rendeltetésű erdőterület 157,74 9 1419,66 

Védelmi rendeltetésű erdőterület 113,91 9 1025,19 

Általános mezőgazdasági terület 2270,77 3,7 8401,85 

Védett általános mezőgazdasági terület 733,02 5 3665,10 

Kertes mezőgazdasági terület 6,15 5 30,75 

Természetközeli terület 105,62 8 844,96 

Közutak, közművek területe 89,96 0,6 53,92 

Vízgazdálkodási terület 57,40 7 401,8 

    

Összesen 3772,61  16372,62 

 

*BAÉ: Biológiai aktivitásérték  
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Településfejlesztési terv szerinti biológiai aktivitásérték (tervezet) 

 

Területfelhasználási kategória 

Területnagy

ság 

(ha) 

Értékmutató BAÉ* 

Falusias lakóterület 179,71 2,4 431,3 

Településközpont vegyes terület 3,49 0,5 1,75 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 1,49 0,4 0,6 

Általános gazdasági terület 17,28 0,4 6,91 

Különleges terület – mezőgazdasági, üzemi 

terület 
26,14 0,7 18,3 

Közmű elhelyezési terület 0,38 1,5 0,57 

Közúti közlekedési terület 79,07 0,6 47,44 

Egyéb közlekedési terület 10,19 0,6 6,11 

Közpark zöldterület 2,74 6 16,44 

Közkert zöldterület 1,18 6 7,08 

Védelmi célú erdőterület 12,46 9 112,14 

Egyéb erdőterület 260,1 9 2340,9 

Kertes mezőgazdasági terület 5,61 5 28,05 

Általános mezőgazdasági terület 2240,8 3,7 8290,96 

Tájgazdálkodási mezőgazdasági terület 740,12 5 3700,6 

Vízgazdálkodási terület 57,2 7 400,4 

Természetközeli terület 127,55 8 1020,4 

Különleges beépítésre nem szánt terület – 

nagy kiterjedésű sportolási célú terület 
3,13 6 18,78 

Különleges beépítésre nem szánt terület – 

temető területe 
3,97 6 23,82 

    

Összesen 3772,61  16472,55 

 

*BAÉ: Biológiai aktivitásérték 

 

A 2023-ben készült Településterv készítése során számolt biológiai aktvitás értéke (BAÉ) 16472,55 a 

település teljes közigazgatási területére vonatkozóan.  

A növekmény 99,93 pontérték, mely a jövőbeli fejlesztések esetén beszámítható. 
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1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 

1.1. Előzmények 

Kajdacs község 2009-ben készült, jelenleg még hatályban lévő településrendezési eszközei az 

elmúlt 13 évben jól szolgálták a községben felmerült építési igényeket. A község életében 

igazán nagy horderejű fejlesztési – változtatási igények nem is merültek fel. Néhány esetben 

időközben mégis szükségessé vált a rendezési terv kisebb módosítása (010/22 hrsz. 

terményszárító; 0155/6 hrsz. vágóhíd, 100 hrsz. erdő, Sport u. – 63. út közti gyűjtőút), ezeket 

azonban az Önkormányzat kellő időben kezelte és módosította a rendezési tervet. Azonban 

mostanra aktuálissá vált egy új településterv készítése. 

Kajdacs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2022. (IV. 28.) számú határozatában 

döntött az új településterv elkészítéséről. Az új településterv célja a jelenleg érvényben lévő – 

mára elavult – tervek aktualizálása a megváltozott gazdasági-, társadalmi-, és területi 

igényeinek figyelembevételével. Az új településterv készítése során az önkormányzati és 

partneri fejlesztési szándékok, az elmúlt időszakban összegyűjtött módosítási igények, 

településfejlesztési elképzelések beépítése, a megvalósult városépítészeti elemek felvezetése 

és a jogszabályi változások követése az elsődleges cél. 

Jelen fejezet Kajdacs településtervének környezeti vizsgálatának megállapításait ismertető 

környezeti értékelés. A környezeti vizsgálat lefolytatásának eljárásrendjét és a környezeti 

értékelés elkészítésének tartalmi követelményeit a településtervek tartalmáról, elkészítésének 

és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet tartalmazza. Kajdacs község új településterve a 

település egészére készülő, ezért a teljes tervezési területre környezeti vizsgálat lefolytatása 

szükséges és környezeti értékelés készítendő. 

A koncepció felülvizsgálatát megelőzően készült Megalapozó vizsgálat a környezeti elemek 

állapotát, a környezeti hatótényezőket részletesen feltárta. A Településfejlesztési koncepció 

készítésével párhuzamosan megindult a településrendezési eszközök teljes közigazgatási 

területre vonatkozó felülvizsgálata. 

1.2. A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása 

A környezeti értékelés a településterv elkészítésének folyamatában alapját képezi a terv által 

kitűzött célok, fejlesztési elképzelések, intézkedési javaslatok meghatározásának. A 

környezeti értékeléshez szükséges adatok beszerzése, a településterv elkészítéséhez 

kapcsolódó adatok begyűjtésével párhuzamosan történt.  

A településrendezés célja, hogy az érintett lakosság lakás, munkahelyi és egyéb települési 

ellátási szükségletei optimálisan a települési és a természeti környezet jó állapotának, az 

egészséges környezetnek a biztosításával legyen kielégítve. A településrendezés kapcsán a 

településszerkezetet, a terület felhasználás rendjét, a közlekedési hálózatot és a közmű 

infrastruktúrát a jövőre is gondolva úgy kell alakítani, hogy az egészséges élethez szükséges 

környezeti elemek jó minőségben, távlatosan is rendelkezésre álljanak, a nem megújuló 

környezeti elemek igénybe vétele a takarékos használat eredményeként csökkenjen, a 

megújuló energiaforrások alkalmazása, a hulladékok csökkenése, újrahasznosítása, a 

környezettudatos élet áltanos gyakorlattá váljon. 

Jelen környezeti értékelés Kajdacs Településtervének, Szabályozási tervének és helyi építési 

szabályzatának felülvizsgálata megvalósulása során várható környezeti következményeket 

hivatott feltárni és a terveket ennek alapján értékelni a környezeti szempontoknak a 

döntéshozási folyamat minél korábbi fázisában történő integrálása és a környezetvédelmi 

szempontból előreláthatóan káros hatásokkal járó folyamatok kiszűrése érdekében. Az 
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értékelés célja, hogy a tervbe szükség esetén olyan további intézkedések, feltételek kerüljenek 

beépítésre, melyek a környezeti elemek védelmét, a környezet károsodásának elkerülését 

biztosítják 

1.3. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv 

alakulására 

A környezeti értékelés során olyan információ, állapotjellemző nem merült fel, amely a 

jogszabályi előírásokon túlmenően jelentősen befolyásolta volna a településrendezési terv 

alakítását. 

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság 

bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti 

értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása; 

A környezeti értékelés során felvettük a kapcsolatot a település Polgármesteri Hivatalával. A 

hivatal készséggel tájékoztatott a felmerült kérdésekkel kapcsolatban, illetve 

rendelkezésünkre bocsátotta a birtokukban lévő, a tervezés szempontjából fontos 

dokumentumokat. Az általános kapcsolatfelvételt követően település specifikus adatgyűjtés 

következett.  

1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az 

alkalmazott módszer korlátai 

A környezeti értékelés során csak a szakirodalomban megtalálható, publikált térképeken, 

tanulmányokban, jogszabályokban megjelent ill. az önkormányzat, a hatóságok és a 

különböző szolgáltató szervezetek által szolgáltatott adatokat használtuk fel, mivel ezek a 

tervezési terület adottságait figyelembe véve elégséges információval szolgáltak a tervnek 

megfelelő mélységű értékelés elkészítéséhez. 

2. A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 

2.1. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a 

környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket 

Kajdacs településrendezési eszközei felülvizsgálatának célja egyrészt, hogy az elmúlt 

időszakok jogszabályi változásaival összhangba kerüljenek a község településrendezési 

eszközei, másrészt egyes településrészekre vonatkozóan módosult településfejlesztési 

elképzelések térbeli-fizikai kereteinek megteremtése. 

A terv a beépítés feltételeinek, építési követelményeknek, jogoknak és kötelezettségeknek a 

megállapítására hivatott, a környezeti ártalmak legkisebbre való csökkentése, a település 

megőrzésre érdemes, értékes építészeti és természeti arculatának védelme mellett. 

Kajdacs településrendezési eszközeinek módosítása környezetvédelmi vizsgálatának a fő célja 

— a tervezési folyamat szerves részeként — az elgondolások és a tervjavaslatok alternatívái 

környezeti hatásainak módszeres elemzése annak érdekében, hogy a terület fejlesztése minél 

kevésbé terhelje környezetét. A terv készítése során így figyelembevételre került, hogy a 

településen, különösen a tervezett fejlesztési területeken megvalósításra kerülő létesítmények 

és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása, fejlesztése révén a környezethasználat 

úgy legyen szervezhető és végezhető, hogy – a legkisebb mértékű környezetterhelést és 

igénybevételt idézze elő; – megelőzhető legyen a környezetszennyezés; – kizárja a 

környezetkárosítást, – kulturált környezetű létesítmények jelenjenek meg a tájban. A 

településszerkezeti és szabályozási terv kialakításakor a környezetvédelem területén 
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elsődleges cél, hogy a hazai környezetvédelmi jogszabályoknak és az EU elvárásoknak is 

megfelelő terv készüljön a Településfejlesztési koncepcióban elhatározott fejlesztési 

szándékok szerint. 

A településterv célja a települések terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának 

kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a környezet természeti, táji és épített 

értékeinek fejlesztése és védelme. 

A felülvizsgálat elsődleges célja a jogszabályi változások követése. Továbbá az elmúlt 

időszakban összegyűjtött módosítási igények, településfejlesztési elképzelések beépítése, a 

megvalósult elemek felvezetése. A korábbi tervhez képest jelentősebb módosítások a 

következők: 

A közlekedési elemek változása: 

Már a korábbi rendezési tervben is szerepelt, de még nem kiépített új gyűjtőút a Sport u.– 63. 

út között (jelenleg földesút). 

Új kerékpárútként jelenik meg a Sió-menti országos kerékpárút kiépítése. Az OTRT-ben és 

Tolna megye területrendezési tervében szereplő nyomvonal került átvezetésre. 

A területfelhasználási elemek változása: 

Jogszabályok miatti övezeti átsorolások. 

Az OTÉK 19. § kereskedelmi, szolgáltató területeken elhelyezhető rendeltetések körének 

megváltozása miatt Kiskajdacspuszta és az új ipari park korábban kereskedelmi, szolgáltató 

övezetbe sorolt ingatlanai átsorolásra kerültek általános gazdasági területbe. 

A ténylegesen folytatott tevékenységek jellege miatt a Kajdacs vasúti megálló melletti 

fakereskedés és környéke jelentős mértékű zavaró hatású ipari területből általános gazdasági 

területbe került átsorolásra. 

Az OTRT előírásainak változásai lehetővé tették, hogy a beépítésük szempontjából falusias 

lakóterületbe nem illeszkedő egyes ingatlanai falusias lakóterületből településközpont vegyes 

területbe kerülhessenek átsorolásra (egyes közintézmények jellegének jobban megfelelő 

szabályozás: 139 (r.k. templom), 766 (ref. templom), 689 (ált. iskola), 163 (községháza)). 

Az új OTRT szerint vízgazdálkodási térségbe sorolt területek csak vízgazdálkodási, 

vízgazdálkodási célú erdő-, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli 

terület, vagy különleges honvédelmi terület övezetbe sorolhatók, ezért a Kiskajdacsi-tó 

területe védelmi erdőterületből vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra. 

Az erdők elsődleges rendeltetéséről szóló adatszolgáltatás függvényében szükségessé vált  

Fejlesztési szándékok miatti módosítások: 

A Kossuth u. 97-98. sz. ingatlanok területének övezeti átsorolása sportcsarnok 

elhelyezhetősége érdekében, 160/1, 160/2, 161 hrsz. falusias lakóterületből településközpont 

vegyes területbe került átsorolásra. 

Az 562 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kiszolgáló út korábban megtörtént privatizálása miatt 

szükséges az út-terület különleges mezőgazdasági területbe történő átsorolása, továbbá az új 

beépítésre szánt terület 5 %-ának megfelelő új védelmi erdőterület kijelölése az 562 hrsz-ú, 

magántulajdonba került út területén. 

2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

Településtervek esetében a területrendezési tervek egyes övezeti tervlapjait és térszerkezeti 

terveit környezeti célkitűzéseket megfogalmazó terveknek tekintendők. Kajdacs 

településrendezési eszközeinek így összhangban kell lenniük 

- az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT) (2018. évi CXXXIX. tv.), és 
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- Tolna Megyei Területrendezési Tervével (TMTrT, (8/2020. (X. 29.) önk. rendelet) 

A felsorolt területrendezési tervekkel való összhang igazolását Kajdacs Településszerkezeti 

tervet elfogadó határozat-tervezet melléklete, a „Területrendezési tervekkel való összhang 

igazolása” melléklet részletesen tárgyalja. A környezeti értékelés során a releváns helyi, 

térségi és országos környezetpolitikai célokat megfogalmazó területfejlesztési 

dokumentumokkal, környezetvédelmi programokkal való egyezés ellenőrzése is szükséges. 

Kajdacs településrendezési eszközeit az alábbi dokumentumokban megfogalmazott célokkal 

vetettük össze: 

- IV. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) (2015-2020) 

- Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) (2013) 

- Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) (2014-2025 kitekintéssel 2050-re) 

- Nemzeti Vidékstratégia (NVS) (2012-2020) 

- Kvassay Jenő Terv - Nemzeti Vízstratégia 

- Nemzeti Erdőstratégia (2016-2030) 

- Tolna Megye Környezetvédelmi Programja 

- Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 

- Tolna Megye Integrált Területi Programja (TIP) 2014-2020. 

- Tolna Megyei Klímastratégia 

3. A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek 

feltárása 

3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, 

közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi 

célokkal, szabályokkal 

3.1.1. Országos övezetek általi érintettség 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatánál a területi terveknek való megfelelőség 

vizsgálatra került. Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az 

országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában. Az 

országos övezetek közül Kajdacs község területének érintettsége a következő: 

1. Ökológiai hálózat övezete 

Kajdacson magterület a közigazgatási terület északi és délkeleti részén kisebb foltokban 

található. Az ökológiai folyosó a Sárvíz mentén húzódik. Ökológiai szempontból a 

legnagyobb, táji és természeti értéket a Sió és Sárvíz közötti gyep, rét, illetve az azokat övező 

legelők, mocsaras és vizes élőhelyek, valamint a csatornák partmenti sávjaiban lévő 

galériaerdők képviselik. Ezek fontos területek a természetes ökológiai rendszerek megőrzése 

szempontjából. 

2. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
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A község területének délnyugati és keleti részén fordul elő nagyobb arányban. Külterületi 

részeket nagyobb foltokban érint. 

3. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

A község területének északnyugati részén fordul elő nagyobb arányban. 

4. Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

Kajdacs területét néhány kisebb foltban érinti. 

5. Tájképvédelmi terület övezete 

A község területének nyugati, északi és délkeleti része érintett. 

6. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete: 

A község területe nem érintett. 

7. Vízminőség-védelmi terület övezete: 

A község nyugati részén a vízmű kutak környezete érintett. 

8. Nagyvízi meder övezete 

A község területe nem érintett. 

9. VTT-tározók övezete 

A község területe nem érintett. 

10. Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

A község területe nem érintett. 

11. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

A község területének nyugati része nagymértékben érintett. 

3.1.2. Országos programokhoz való illeszkedés 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz való illeszkedés 

A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott 2015-2020. közötti időszakra szóló 

Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-IV.) után az V. Nemzeti Környezetvédelmi 

Program még nem került elfogadásra, azonban társadalmasítása megtörtént. Az értékelés 

során így az ebben foglalt célokat is figyelembe vettük. A Nemzeti Környezetvédelmi 

Program több alapelvet határoz meg, amelyeket a környezeti tervezés, környezethasználat 

során érvényesíteni kell minden szinten, így a településrendezési terv készítése során is. A 

Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti 

feltételeinek biztosításához. 

A NKP stratégiai céljaihoz való illeszkedés vizsgálata: 

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása: Ezek közé 

tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas színvonalú környezeti 

infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és természeti elemeinek megfelelő 

aránya, minősége és összhangja. Kajdacs település zöldfelületi ellátottsága a külterületi 

adottságoknak, valamint a lakóterületek nagy kertjeinek köszönhetően megfelelő. A tervezett 

módosítások nem okoznak a környezeti feltételekben változást. 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata: Kajdacson egy 

jól kapcsolódó zöld- és kékinfrastruktúra áll rendelkezésre, amely a domborzati és természeti 

adottságok következtében alakult ki. A Sárvíz völgye, valamint az Éri-patak környezete 
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zöldfolyosónak tekinthető. Óvni kell az itt kialakuló természetközeli ökoszisztémát. 

Törekedni kell a meglévő őshonos fák megőrzésére. A településterv megvalósulása során 

természeti erőforrás csökkenést nem okoz, a természeti értékek védelmét biztosítja. 

3. Természeti erőforrásaink és értékeink megőrzése: A természeti erőforrásokkal való 

takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzésére, a 

terhelhetőség/megújuló képesség figyelembevételére épülő fenntartható használat 

megvalósítása. Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a 

környezetterhelés szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő 

környezetterhelés mellett legyen biztosítható. A terv a célt megfelelően szolgálja, nem jelöl ki 

olyan övezetet és határoz meg olyan beépítési követelményeket, mely a természeti 

erőforrások védelmét csökkentené. 

4. Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése: A 

fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a termőföld- és 

energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, az anyagciklusok 

körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros hatásokat (kibocsátások és 

hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások fenntartható mértékű használata); növeli a 

termékek és szolgáltatások értékét a fogyasztók számára.  

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia (NFFS) 

A 18/2013. (III. 28.) OGY határozattal elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Keretstratégia valamennyi társadalmi, gazdasági és környezeti területre egy pozitív, 

fenntartható, társadalmasítható jövőképnek megfelelő eszközrendszert és reformkeretet vázol 

fel. A nemzet fenntarthatósági politikájának átfogó célja a folytonosan változó társadalmi-

humán-gazdasági-termeszéti külső környezethez való alkalmazkodóképesség feltételeinek 

biztosítása, az ahhoz szükséges kulturális adaptáció minőségi javítása. A fenntartható fejlődés 

keretstratégiája szerint a környezeti eltartóképességet mint a gazdálkodás korlátját kell 

érvényesíteni. 

A NFFS stratégiai céljaihoz való illeszkedés vizsgálata:  

1. A fajgazdagság fenntartása, a táj és a természeti értékek megőrzése: Kajdacs település 

országos jelentőségű természeti területtel nem rendelkezik, azonban nagyobb kiterjedésű 

Natura 2000 és az országos ökológiai hálózatba kapcsolt területei vannak. A természeti 

értékek megőrzéséhez különleges intézkedés nem indokolt. A célok teljesülését biztosítja a 

településrendezési terv. 

2. A talaj termőképességének fenntartása: A felülvizsgálat során termőföld mennyiségi 

védelme érvényesült; települési területen kívül nem került kijelölésre beépítésre szánt terület. 

3. Az emberi egészséget és életminőséget veszélyeztető kibocsátásokat korlátok között 

kell tartani, azokat megfelelően szabályozni szükséges: 

A településen nem tervezett olyan funkció, amely jelentős légszennyezést okozna. 

Esetlegesen mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódóan sor kerülhet terményszárító 

telepítésre, mely azonban egyedi jogszabályi vizsgálat alapján telepíthető. A településterv 

jelentős zavaró hatású ipari létesítmény számára nem biztosít keretet. 

4. Ésszerű, beosztó gazdálkodás az ásványkincsekkel és az energiahordozókkal: A 

településen nem található bányatelek, nem tervezett olyan jelentős fejlesztés, mely a célt 

negatívan befolyásolná. 

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS2) céljaihoz való illeszkedés 

A NÉS a 2008-2025 időszakra határozza meg Magyarország középtávú klímapolitikáját. 

Három fő cselekvési irányt határoz meg:  
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1. Az energiafelhasználás, ill. az éghajlatváltozásért felelős gázok kibocsátásának 

csökkentése, növekedésük megelőzése: A településen teljes mértékben kiépült a gázhálózat. 

A terv szorgalmazza a vezetékes energiahordozók, valamint a megújuló energiaforrások 

használatát a hagyományos fűtési módokkal szemben. 

2. Az éghajlatváltozás hatásai elleni védekezés, a következményekhez való 

alkalmazkodás: Az éghajlatváltozás egyik legjelentősebb hatása a szélsőséges időjárási 

jelenségek gyakoriságának növekedése. A klímaváltozás kedvezőtlen hatásait csökkentő helyi 

alkalmazkodási stratégiák meghatározását (zöldterület fejlesztési program, helyi termék 

előállítás és fogyasztás elősegítése, házi komposztálás és csapadékvíz gyűjtés lehetőségének 

biztosítása, talajvédő fölművelési módszerek népszerűsítése) a településfejlesztési 

koncepcióval összhangban támogatja a terv. 

3. Az éghajlatváltozás társadalmi tudatosítása, a klímatudatosság erősítése: A társadalmi 

tudatosság erősítése nem településfejlesztési feladat. 

Nemzeti Vidékstratégia (NVS) céljaihoz való illeszkedés 

A Nemzeti Vidékstratégia (a továbbiakban NVS) az eddigi elkülönült, egymással gyakran 

szemben álló ágazati szemlélet helyett a szakterületek közötti kapcsolatrendszerre építve 

közös stratégiai kereteket kíván biztosítani. Az NVS átfogó célkitűzése a vidéki térségeink 

népességeltartó és népességmegtartó képességének javítása. Az átfogó célkitűzés elérése 

érdekében az NVS az alábbi öt stratégiai célt tűzi ki: 

1. Tájaink, természeti értékeinek, erőforrásainak megőrzése: Kajdacs település országos 

jelentőségű természeti területtel nem rendelkezik, azonban nagyobb kiterjedésű Natura 2000 

és az országos ökológiai hálózatba kapcsolt területei vannak. A természeti értékek 

megőrzéséhez különleges intézkedés nem indokolt. A célok teljesülését biztosítja a 

településrendezési terv. 

2. Sokszínű és életképes agrártermelés: A felülvizsgálat során termőföld mennyiségi 

védelme érvényesült. 

3. Élelmezési és élelmiszerbiztonság: A felülvizsgálat során termőföld mennyiségi védelme 

érvényesült. 

4. A vidéki gazdaság létalapjainak biztosítása, a vidéki foglalkoztatás növelése: A helyi 

gazdaságfejlesztés számára a településrendezési eszközök tartalmaznak gazdasági, 

kereskedelmi, szolgáltató területeket, melyeket már a korábbi településrendezési eszközök is 

tartalmaztak. 

5. A vidéki közösségek megerősítése, a vidéki népesség életminőségének javítása: Kajdacs 

településen nincsen kiépített szennyvízcsatorna hálózat, de erre vonatkozóan tervek 

rendelkezésre állnak. A település belterületi csapadékvíz elvezetése túlnyomórészt nyílt 

árokrendszerrel történik, némely utcában azonban nincs semmilyen vízelvezető rendszer 

kiépítve. A csapadékvizek befogadója a településen áthaladó Sió-csatorna. A Várhegy utca 

környékén az útburkolat vápás vízelvezetőként lett kialakítva. A gyepes felületű árkok 

jobbára szikkasztó jelleggel működnek, hirtelen lezúduló nagyobb esőzések idején előfordul, 

hogy megtelnek, kiöntenek.  

Kvassay Jenő Terv - Nemzeti Vízstratégia céljaihoz való illeszkedés 

A vízpolitikai stratégia megalkotásának fő célja a vízgazdálkodás fejlesztési irányainak illetve 

erre épülő céljainak meghatározása Magyarország vízügyi adottságaira és a vízgazdálkodás 

szakmai-szervezeti hátterére építve. A KJT alapelve, hogy csak a társadalom által ténylegesen 

igényelt, de a fenntarthatóság követelményeinek megfelelő vízügyi beavatkozásokat szabad 

megtenni az elkövetkező években. 
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1. A víztestek állapotromlásának megakadályozása, állapotuk javítása: A település 

csatornázottságának megvalósítása célként jelenik meg. 

3.1.3. A térségi programokkal való kapcsolatok 

A felsorolt területrendezési tervekkel való összhang igazolását Kajdacs Településszerkezeti 

tervet elfogadó határozat-tervezet melléklete, a „Területrendezési tervekkel való összhang 

igazolása” melléklet részletesen tárgyalja.  

Tolna Megyei Területrendezési Tervről szóló Tolna Megyei Önkormányzat 4/2012. (II. 17.) 

önkormányzati rendeletével módosított 1/2005. (II. 21.) önkormányzati rendelettel 

jóváhagyott anyagának térségi szerkezeti tervlapja a település belterületét és Kiskajdacs 

területét települési térségbe, a külterületet főként mezőgazdasági térségbe és kisebb foltokban 

erdőgazdálkodási térségbe sorolta. A község közigazgatási területét átszeli a 63 sz. országos 

főút és a Sárbogárd-Bátaszék vasútvonal. A 6319 sz. Kajdacs-Borjád országos mellékút a 

települési térséget (központi belterület) is átszeli. A térség északi részén húzódik kelet-nyugat 

irányban a Paks-Kaposvár közti 400 kV-os átviteli hálózati távvezeték. A Sárvíz közelében, 

attól keletre észak-dél irányban halad az országos kerékpárút tervezett nyomvonala. 

3.2. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben lévő 

elemeinek ismertetése; 

3.2.1. A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv 

megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 

Felszíni vizek védelme 

A község területén vízigazgatóság által kezelt vízfolyás nincs. A település felszíni vízfolyása 

a Sárvíz. Kisebb felszíni vízfolyás a településtől keletre a külterületen folyik. Ez utóbbi igen 

bő vízfolyású a 63- as főút alatt, Tengelic- Szőlőhegy halastavainak túlfolyó vizét vezeti le a 

Sárvízbe. Kajdacs a Duna vízgyűjtő területe, a Duna jobb parti részvízgyűjtő területe, a Sió 

vízgyűjtő-tervezési alegység része. 

A településen jelentős ipari vízfelhasználó nincs. A szántóföldi műveléssel hasznosított 

területeken főként felületi jellegű mezőgazdasági eredetű szennyezésekkel lehet számolni. 

A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 

kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint Kajdacs 

nem tartozik az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területét kijelölő települések közé. A felszíni 

vizek mentén meghatározott vízgazdálkodási területen belül a területhasználatot és az építést a 

vízvédelem érdekeinek kell alárendelni. 

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 

célja a felszíni vizek minőségének megóvása, fenntartása és javítása, a vízi és vízközeli, 

továbbá a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek 

fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása, a vízhasználatok biztonsága, az emberi 

egészség-, és a környezeti állapot megőrzése érdekében a szennyezések megelőzése és 

csökkentése. A Korm. Rendelet 25.§-a kimondja, hogy szennyvízkibocsátással, közcsatornába 

vezetéssel kapcsolatos környezetvédelmi követelményeket a kibocsátó számára külön 

jogszabály szerinti engedélyben, - illetve azok hatálya alá nem tartozó külön jogszabály 

szerinti tevékenység esetén a felügyelőség által kiadott külön engedélyben - kell 

meghatározni.  

A kibocsátási követelményeket: 

a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó kötelezett tevékenységek esetén 

környezetvédelmi engedélyben, 
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b) a Kormány által külön rendeletben meghatározott egyes létesítmények tekintetében, 

egységes környezethasználati engedélyben, 

c) környezetvédelmi-felülvizsgálat elvégzése esetén a környezetvédelmi működési 

engedélyben kell meghatározni. 

A kormányrendelettel összhangban az egyes befogadókba vezethető szennyező és mérgező 

anyagokra vonatkozó határértékeket a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó 

határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

írja elő. E rendelet 2. számú melléklete szerint a vizsgálati terület a 4. általánosan védett 

befogadók területi kategóriájába tartozik. Ezáltal a településen a 4. kategóriára vonatkozó 

határértékek az irányadók közvetlenül a befogadóba történő bevezetés esetén. Az egyes 

technológiákra vonatkozó határértékeket ugyanezen rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 

Felszín alatti vizek védelme 

A környezet vízvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a termőföldről szóló 1994. évi LV. 

törvény egyaránt meghatároz általános következményeket a vizek és a föld védelme 

érdekében.  

A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szól a 

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, melynek célja: a felszín alatti vizek jó állapotának 

biztosításával és annak fenntartásával, szennyezésének fokozatos csökkentésével és 

megelőzésével, hasznosítható készleteinek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható 

vízhasználattal, a földtani közeg kármentesítésével összefüggő feladatok, jogok és 

kötelezettségek megállapítása. A rendelet hatálya - a magánszemélyek háztartási igényeit meg 

nem haladó tevékenységek, és az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény hatálya alá 

tartozó anyagok és tevékenységek kivételével - kiterjed a felszín alatti vízre és a földtani 

közegre, és a szennyező anyagra; a felszín alatti vizek és a földtani közeg állapotát érintő 

tevékenységekre. 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. számú 

melléklete tartalmazza a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek 

besorolásának a feltételrendszerét, a besorolásokat pedig a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 

tartalmazza, mely szerint Kajdacs község közigazgatási területe a kevésbé érzékeny, általános 

védettségű területek körébe sorolható. 

A területen a talajvíz általában 4-6 m között, vagy még mélyebben helyezkedik el. 

A szántóföldi műveléssel hasznosított területeken főként felületi jellegű mezőgazdasági 

eredetű szennyezésekkel lehe t számolni. A gazdasági telephelyeken folytatott tevékenységek 

(növényvédőszer-gyártás, autójavítók, stb.) során talajba jutó szennyezőanyagok 

elszennyezhetik a környező területek termőtalaját, illetve a talajba való bemosódással a 

felszín alatti vizek állapotát veszélyeztetik. Az állattartó telepek trágyatárolói szintén terhelést 

jelentenek a talajra nézve. 

A szennyvízcsatorna hálózat kiépítése még nem történt meg a településen, ezért a felszín alatti 

vizek kommunális eredetű szennyeződése feltételezhető. A településrészeken előforduló 

szennyvíz talajba történő szikkasztása nemcsak a talajt, hanem a felszíni és felszín alatti 

vízkészleteket is szennyezi, amelynek következménye az élővizekben nitrogénfeldúsulás, 

eutrofizáció is lehet. 

Kajdacs község területe üzemelő, vagy távlati vízbázis védelmi területet nem érint. 

A 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet szerint alapvető célkitűzés, hogy legkésőbb a Kvt.-

ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a 

jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek. Ennek érdekében úgy 

kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében: 
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- azok állapota ne romoljon; 

- a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú 

állapotváltozás megforduljon; 

- a felszín alatti víztestek jó mennyiségi és minőségi állapotára vonatkozó 

követelmények a kockázatos helyzetű víztestek kivételével teljesüljenek; 

- a kockázatos helyzetű víztestek állapota fokozatosan javuljon; 

- a tartósan károsodott felszín alatti víz és a földtani közeg nyilvántartásba és ellenőrzés 

alá kerüljön, és állapota kármentesítéssel javuljon. 

A vizek védelme érdekében nitrátérzékeny területek kerültek kijelölésre az alábbi szempontok 

szerint: - geológiai okok (karsztos területek) - felszíni vizek minőségének biztosítása - nagy 

létszámú állattartó telepek, valamint a hozzájuk tartozó trágyatárolók területe. A 

nitrátérzékeny területek fizikai blokkazonosítóit MEPAR szinten történő közzétételét a 

43/2007. ( VI.1.) FVM rendelet melléklete tartalmazza. Kajdacs közigazgatási terülte teljes 

egészében nitrátérzékeny terület. A vizek nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése 

érdekében követendő helyes mezőgazdasági gyakorlat szabályait az 59/2008. (IV. 29.) FVM 

rendelet tartalmazza. A melléklet előírásai a településen kötelezően betartandók! 

Külterületi területeken is, ha lehetőség van rá, a csatorna-hálózatra való rákötés a vízvédelmi 

(és talajvédelmi) szempontból elvárható megoldás. A szennyvizek szikkasztása átmenetileg 

sem engedélyezhető a közigazgatási területen. 

A településterv célként fogalmazza meg a teleülés csatornázásának előmozdítását, mely 

jelentősen hozzájárulna a felszín alatti vizek jó állapotának eléréséhez. 

Földvédelem 

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és 

az ásványokra, ezek természetes és átmeneti forrásaira és folyamataira. A védelemnek 

magába kell foglalnia a talaj termőképességének, víz- és levegőháztartásának védelmét is. 

Jelentős földfelszínt szennyező objektumok (ipari üzemek, veszélyes anyagraktárak) a 

településen nem találhatók. A földfelszín terhelése elsősorban a mezőgazdasági termeléshez 

kapcsolódó szennyezésekből (bemosódások, kemikáliák) származik. 

A Megyei Területrendezési Terv kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületeket jelöl a 

közigazgatási terület nagyrészén. A szántóföldi művelést nagy kiterjedésű, homogén táblákon 

végzik, melyeket nem tagolnak mezővédő erdősávok, vagy fasorok. Az intenzív művelés 

során a talaj mezőgazdasági kemikáliákkal terhelt. A talaj kiszáradásának megelőzésére, és a 

termőréteg megóvása érdekében mulcsozás, az elmaradt növényi részekkel való talajtakarás, 

talajkímélő művelés javasolt. 

A talajvédelem érdekében a felszíni vízelvezetést korrekt rendszer kiépítésével meg kell 

oldani. A lehullott és káros szennyező anyagoktól mentes csapadék „helyben tartását” a 

zöldfelületeken, illetve burkolatlan gyepes árkokban történő szikkasztással meg kell oldani. A 

település területén a településrendezés eszközeivel is segíteni kell a talaj- és vízszennyezés 

veszélyével járó kemikáliák (növényvédőszerek, műtrágyák) használatának szabályozását, a 

közterületi és magán telkek gyom- és allergén növényektől mentesítésének kötelezettségét. Az 

ágazati jogszabályi előírások mellett, azokat kiegészítő előírások érvényesítésére helyi 

rendelet készítése javasolt. 

A földtani közeg a természeti környezet és tájhasználat alapvető eleme, így kiemelt 

jelentőségű, hogy az antropogén hatásokkal szemben megfelelő védelmet biztosítsunk. Ezen 

célból környezetvédelmi vonatkozású engedély (egységes környezethasználati engedély, 

környezetvédelmi engedély, működési engedély) kizárólag a földtani közeg védelmének 

érvényesülése esetén adható. A földtani közeg elszennyeződésének megakadályozása 

érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a beruházások megfelelő műszaki 
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védelemmel valósuljanak meg. A műszaki védelem kiépítését minden esetben ellenőrzötten 

kell megvalósítani, annak megfelelőségét igazolni kell, a hatályos jogszabályok, szabványok 

figyelembe vételével. 

A talaj és a vizek minőségét befolyásoló külső tényezők a vízellátás, a szennyvízelhelyezés, 

trágyakezelés és a csapadékvíz-elvezetés. A földtani közeg és a felszín alatti vizek állapotát 

érintő tevékenységek kivitelezése csak az elérhető legjobb technika illetve a leghatékonyabb 

megoldás alkalmazásával, ellenőrzött  körülmények között történhet meg. Fokozott 

odafigyelés szükséges a szennyező anyag földtani közegbe történő közvetlen bevezetése 

(ugyan úgy, mint a felszín alatti vizekbe történő közvetlen bevezetéskor is), esetében, ami 

szintén engedélyköteles tevékenység. 

A településrendezési eszközök által a legjelentősebb talajra és a termőföldre kifejtett hatás a 

területfoglalás. A településrendezési eszközök felülvizsgálata során termőterület 

igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt terület kijelölése nem történt. A talajra, 

termőföldre érdemi hatásuk nem lesz a módosításoknak. A javasolt, de területhasználatukban 

már beépítésre szánt területként hasznosított területek egyike sem érint, sem az OTrT, sem a 

megyei terv övezeti tervlapján lehatárolt kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet. 

Levegőtisztaság-védelem 

Kajdacs település levegőtisztasága jó minőségűnek mondható. A szennyezett régiók a 

településtől viszonylag távol esnek. A természetföldrajzi adottságok igen kedvezőek, hisz Sió 

és a Sárvíz-völgye – mint átszellőzést biztosító légcsatorna – miatt a levegőmozgás relatív 

értéke magas, a szélcsöndes időszakok viszonylag kicsik. 

Kajdacson a levegőminőséget meghatározó szennyezőanyagok nagyobb felét a közlekedés, 

míg kisebbik felét a helyhez kötött források eredményezik. A közlekedési emissziókat a szén-

monoxid, nitrogén-oxidok, korom és kén-dioxid szennyezőanyagok jellemzik. 

A település közúti közlekedési gerincét a 63. számú Szekszárd - Székesfehérvár másodrendű 

főútvonal alkotja. Az M6 autópálya Nagydorogon keresztül a 6232. sz. Paks – Sárszentlőrinc 

mellékúton át közelíthető meg, amely 17 km távolságban fekszik a településtől. 

Kajdacs közigazgatási területén ágazik ki a 63 sz. útból a 6319 sz. Kajdacs – Borjád (Kölesd 

község egyéb belterületi része) országos mellékút, mely Borjád belterületén csatlakozik a 

6317 sz. Harc – Simontornya országos mellékúthoz. Ezen út átmenő forgalma és térségen 

belüli hálózati szerepköre nem különösebben jelentős.  

A térség közlekedésében a 46 sz. Sárbogárd - Bátaszék törzshálózati vasútvonal is szerepet 

játszik, mely Kajdacs község közigazgatási területét is átszeli, de a Kajdacs vasúti 

megállóhelyen a vonatok már nem állnak meg. 

Fontos feladat a hiányosan kiépített, belterületi útszakaszok stabilizálása, illetve a megromlott 

állapotú részek kijavítása, a földes utak szilárd burkolattal történő kiépítése. Porterhelésre 

számíthatunk a mezőgazdasági munkák idején, amikor a talajmunkák során jelentős 

mennyiségű por kerül a levegőbe, valamint megnövekszik a tehergépjármű-forgalom is.  

A településen jelentős légszennyező forrás nem található. A levegőminőség kedvező 

állapotának a fenntartása érdekében a jövőben csak olyan új tevékenységeket célszerű 

támogatni, melyek a lakókörnyezetet minimális mértékben terhelik. A településterv nem 

biztosít övezetet jelentős terheléssel, zavaró hatással bíró ipai létesítménynek. 

A mezőgazdaság légszennyezése a porterhelésen túl a terményszárítók és állattelepek 

üzemeléséből származik. A településen több mezőgazdasági vállalkozás üzemeltet a 

telephelyén terménytisztító és szárítóberendezést melyek mindegyike rendelkezik 

légszennyező pontforrás működési engedéllyel. Ezen telephelyek távol fekszenek a 

lakóövezettől. Kajdacson található néhány, inkább háztáji állattartásnak nevezhető gazdaság. 
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Ezek mindegyike nagyobb távolságra fekszik lakott területtől, így zavaró bűzhatást nem 

eredményez. 

A lakossági fűtés a vezetékes gáz illetve az egyedi fa- és vegyestüzelésű kazánok között 

oszlik meg, nagyobb részben a gázfűtés jellemző. A fűtés következtében elsősorban kén-

dioxid és szilárd anyagok levegőbe történő kikerülésével számolhatunk. 

A hagyományos tüzelőberendezéssel végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező 

hatásának fő oka a nem tökéletes égés, mivel az egységnyi tüzelőanyag mennyisége a 

tökéletlen égés következtében lényegesen több szén-monoxid- és koromkibocsátást okoz, 

mint ha azt jól szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék. 

A fatüzelés viszonylag alacsony hőmérsékletű égéssel történik, így nitrogénoxid kibocsátást 

nem eredményez. Mivel a fa ként nem tartalmaz, elmarad a kén-dioxid kibocsátás is. Ezzel 

szemben jelentős a szilárd nem toxikus légszennyezőanyag (pernye) kibocsátás. 

A jó szabályozási lehetőség következtében a gáztüzelés viszonylag kis mértékű szén-monoxid 

kibocsátást eredményez. Mivel a gáz kéntartalma jelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem 

keletkezik. A magas égési hőmérséklet miatt nitrogén-oxid kibocsátással kell számolni, de 

szilárd szennyeződés gyakorlatilag nem keletkezik. Megállapítható, hogy a fatüzelés mellett a 

gáztüzelés okozza a legkisebb környezetszennyezést.  

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A 

kibocsátások vizsgálata alapján a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről 

szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapján Kajdacs az „F" zónacsoportba sorolható, azaz 

azon területek közé tartozik, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg. 

A hagyományos szén-, fa- esetleg olajtüzelésű fűtésből származó légszennyező anyagok- 

szén-monoxid és kén-dioxid, korom, pernye - mennyisége a jó levegő-minőséget lényegesen 

befolyásolhatja, ezért a fűtési időszakban a levegő minősége rosszabb, mint azon kívül.  

A faluban jellemzően kialakult az a gyakorlat, hogy a lehullott faleveleket, elszáradt kerti 

növényeket égetéssel semmisítik meg. A levegő tisztasági mutatóinak megőrzésében jelentős 

előrelépést jelentene a lakosság komposztálási szokásainak változása. 

A település levegő minőségében jelentős szerepet betöltő közterületi zöldfelületeket más 

terület felhasználás számára megszüntetni nem lehet. A jelentős környezeti zavaró hatással, 

így légszennyezéssel járó közúti közlekedéshez biztosított közúthálózatot a 

településszerkezeti tervnek megfelelően úgy kell fejleszteni, hogy a közúti forgalom a 

védendő lakóterületek környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, csillapított jellegű 

legyen. Jelentős légszennyező anyag keletkezésével járó új gazdasági tevékenység számára 

gazdasági terület a város területén belül nem biztosítható. 

A település levegőminőségi besorolása összességében kedvezőnek tekinthető. A levegő 

tisztaságának védelmét a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 

szabályozza részletesen, melynek 3. §-a alapján a levegővédelmi követelményeket az 

országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi, gazdasági programok, tervek, a 

területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció 

kidolgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a 

gazdálkodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesíteni kell. 

Kajdacs területén kiépített kerékpárút jelenleg nincs. A hatályos településszerkezeti terven 

egy tervezett helyi kerékpárút látható Borjád – Kajdacs – Nagydorog nyomvonalon. A 

kerékpározás ösztönzésének alapfeltétele a megfelelő infrastruktúra kialakítása, mely 

hosszútávon csökkentheti a gépjármű forgalmat. 

A település belső úthálózatának fejlesztése is meghatározóan fontos a levegő védelme 

szempontjából. A kertvárosias lakóterületeken még sok olyan utca van, amely burkolatlan, így 
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a közlekedési eredetű porszennyezés jelentős. Az utcák rendezése, a felszíni csapadékvíz 

elvezetés kialakításával, az utak burkolásával és fasorok telepítésével oldható meg. A zöldítési 

lehetőségek tervezése Kajdacson még erősítheti a jelenlegi jó környezeti állapot fenntartását. 

A tájrendezési javaslattal összhangban levegőminőség-védelmi szempontból is javasolt az 

utcák fásításával komolyabban foglalkozni. A fasorok nagymértékben javítják a mikroklímát, 

megszűrik az ülepedő port, ezáltal javítják a lakókörnyezet minőségét, így nagy jelentőségűek 

a település zöldfelületi rendszerében. Mindezek figyelembevételében szorgalmazni kell a 

fásítást a település utcáiban. 

Hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés 

Kajdacson a Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékról szóló 

13/2013. (XI.17.) önkormányzati rendelete rendelkezik a helyi hulladékgazdálkodás 

szabályairól. Az Önkormányzat kötelező helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez 

és tart fenn a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és 

kezelésére. A szilárd kommunális hulladék begyűjtését és elszállítását az ALISCA TERRA 

Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosítja hetente egy alkalommal. Szelektív 

hulladékgyűjtés havonta 1 alkalommal, házhozmenően, lomtalanítási akció évente egyszer 

igényelhető, és a közszolgáltatás keretében a zöldhulladék elszállítása is szervezett formában 

havi rendszerességgel működik. A legközelebbi hulladékudvar Szedresen található. 

A településen keletkezett hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szervesanyag 

tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmazhat még vegyes kerti és veszélyes hulladékot 

(növényvédő szeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem stb.) is, ezért 

elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani. A szerves anyag tartalmú hulladékok 

mennyiségének csökkentésére a házi komposztálás javasolt. 

Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot a 

környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni. Háztartási 

hulladékot felhalmozni nem szabad, azt az ingatlanhasználók a szállítási napokon a 

Közszolgáltatónak kötelesek átadni. A településen törekedni kell arra, hogy minden 

ingatlanhasználó rendelkezzen közszolgáltató szerződéssel, megelőzve az illegális 

hulladéklerakásokat. 

A termelő üzemeknél keletkező hulladékok telephelyen belüli gyűjtéséről, nyilvántartásáról, 

és elszállíttatásáról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendelet előírásait betartva a telephelyek 

üzemeltetőjének kell gondoskodni. 

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos teendőket a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 

tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szabályozza. A 

termelőknél keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat csak hatósági engedéllyel 

rendelkező szakcég szállíthatja el! 

A gazdasági területeken keletkező kommunális, termelési és veszélyes hulladékok 

elszállíttatásáról a hulladék termelőjének kell gondoskodnia a mindenkori szabályozásnak 

megfelelően. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálata a hulladékgazdálkodásra hatással nincs. 

Zaj és rezgésvédelem 

A tervezés során alapvető feladat a lakosság megfelelő környezeti komfortérzetének 

biztosítása érdekében a zajhelyzet vizsgálata. Az akusztikai vizsgálat során a beépített 

környezet zajhelyzetét értékeltük. Ennek során értékelésre került a zajt kibocsátó 

létesítmények és a közlekedés hatása települési környezetre. 
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A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet szab keretet azokra a tevékenységekre és létesítményekre vonatkozóan, melyek 

környezeti zajt vagy rezgést okozhatnak. A település helyi zajvédelmi rendelettel nem 

rendelkezik. 

Közlekedési zaj 

Kajdacs településen közúti és vasúti közlekedésből eredő zajterheléssel is számolni kell. 

A közlekedési zajok legfőképp a lakott területen áthaladó 6319. számú Kajdacs-Borjád 

összekötő, viszonylag alacsony forgalmú úttól származnak. A közúti forgalom mértékét 2021. 

évi forgalomszámlálási adatok alapján határoztuk meg, melynek alapjául az Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. által kiadott anyag szolgált. Az adatok alapján számítással meghatároztuk a 

közúti közlekedés által okozott környezeti zajterhelést az ÚT 2-1.302. számú útügyi műszaki 

előírás alapján. 

A forgalom változásának tendenciáinak megismerése érdekében megvizsgáltuk, hogy az 

elmúlt 10 évben hogyan változott az út terheltsége. A 10 évvel korábbi adatokhoz mérten 

jelentősen nőtt a személygépjármű forgalom a településen, azonban az autóbusz és a 

tehergépjátmű forgalom jelentősen csökkent. 

Az 6319. számú összekötő út 5436. számú számlálóállomáson 2011-ben és 2021-ban közölt 

adatok a következők voltak: 

 Járműkategória 

 I. II. III. 

 (jármű/nap) 

2011 187 77 72 

2021 259 144 15 

Egyes járműkategóriákhoz tartozó nappali óraforgalom: 

Q1n=0,91*ÁNF1/16 = 14,73 

Q2n=0,91*ÁNF2/16 = 8,19 

Q3n=0,90*ÁNF3/16 = 0,84 

Egyes járműkategóriákhoz tartozó éjszakai óraforgalom: 

Q1n=0,09*ÁNF1/8 = 2,9 

Q2n=0,09*ÁNF2/8 = 1,62 

Q3n=0,1*ÁNF3/8 = 0,1875 

Az egyenértékű A-hangnyomásszint értéke (egyenletesen áramló forgalom esetén), vmeg=50 

km/h 

LAeq (d=7,5 m) nappal = 56,8 dB 

LAeq (d=7,5 m) éjjel = 49,8 dB 
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A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 

együttes rendelet 3. melléklete tartalmazza. A vizsgált 6319. számú összekötőút besorolása 

alapján a mellékutakra, gyűjtőutakra vonatozó határértékek a mérvadók. 

Területi funkció 
Megengedett egyenértékű 

A-hangnyomásszint LAeq, dB 

 
nappal 

6-22h 

éjjel 

22-6h 

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű) 
60 50 

Az elvégzett zajkibocsátás számítás eredményét a zajterhelési határértékkel összehasonlítva 

megállapíthatjuk, hogy a 6319. számú összekötőút középvonalától 7,5 m távolságra a 

közlekedés okozta zajterhelés mind nappal mind éjjel megfelel a lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias telepszerű beépítéssel) funkciójú területekre vonatkozó határértékeknek. 

A vasúti közlekedésből eredő zajterheléssel a Bátaszék–Szekszárd–Sárbogárd-vasútvonal a 

MÁV 46-os számú, egyvágányú, nem villamosított fővasútvonala okán szükséges számolni. 

A vasútvonalon elsősorban személyvonat forgalom bonyolódik, a tehervonat forgalom mára 

elenyésző. A vasúti járművek keltette zaj nagymértékben függ a sebességtől. Alacsony 

sebességnél a vontató jármű gépzaja a meghatározó elem, ez „csupán” 10 dB körüli zajszint-

emelkedést okoz a teljes sebesség intervallumban. Hazánkban használatos mozdonytípusok 

80 km/h sebesség mellett 75-90 dB(A) közötti hangnyomás szintet produkálnak. A nagyobb 

teljesítményű villamos mozdonyok nagyobb sebességen is alacsonyabb zajszintet 

produkálnak, míg a dízel mozdonyokra az jellemző, hogy a kis frekvencia tartományban 

okoznak különösen nagy zajt. 

A vasútvonal lakóterülettől viszonylag távol halad. Az Európai Parlament és Tanács a 

környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelve (END) értelmében az 

uniós tagállamok kötelezettsége az aktuális helyzetet, a zajterhelési küszöbérték túllépés 

mértékét és a lakosság érintettségét bemutató stratégiai zajtérképeket elkészíteni. A stratégiai 

zajtérképek a fő közlekedési létesítmények körében a nagyforgalmú vasutakra (30 000 

szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) készül. Kajdacs településen áthaladó 

vasútvonal ez alapján nem tartozik a nagyforgalmú vonalak közé. Külön vizsgálata nem 

indokolt. A településtervben a meglévő állapotok kerültek a vasútvonal mellett rögzítésre. Új 

lakóövezet vagy védendő épületet magában foglalható terület nem került kijelölésre a vasút 

környezetében. 

A község területén áthaladó vasútvonal forgalma nem jelentős. A közúti közlekedéshez képest 

a zajterhelése nem jelentős. 

A település belterületének további részein csak a helyi közlekedés hatásai érvényesülnek, így 

a közlekedésből eredő zajterhelés részletesebb vizsgálatát a többi útra nem tartjuk 

indokoltnak. 

Összefoglalva: a településen áthaladó 6319. számú összekötőút forgalmi adatai alapján a 

település közlekedésből eredő zajterhelése nem jelentős. A jelentős környezeti zavaró 

hatással, így zaj- és rezgésterheléssel járó belterületi úthálózatot is úgy kell fejleszteni, hogy a 

forgalom a védendő területek környezetében a lehetséges legkisebb mértékű, csillapított 

jellegű legyen. 

Üzemi zaj 

A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló országos hatókörű jogszabály 

üzemi eredetű zajterhelésre vonatkozó határértékeit a zajforrást üzemeltetőnek be kell tartani. 

Az üzemi tevékenység zavaró mértékű – lakóterületi határértéket meghaladó - zajterhelésétől 
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mentesíteni kell a védendő lakó- és intézményterületeket. A védőtávolságok mértéke – 

amennyiben azt nem külön jogszabály írja elő kötelező jelleggel - a zavaró környezeti hatások 

mérséklését eredményező környezetvédelmi célú technológiai változtatások esetén, 

környezeti hatáselemzést tartalmazó szakértői anyagokra alapozottan módosítható. 

Az üzemi létesítményektől származó zajterhelés ellen a településszerkezeti terv úgy óvja a 

lakóterületeket, hogy közvetlen szomszédságukban nem jelöl ki új gazdasági területeket. A 

felülvizsgálat során történt módosítások zaj szempontú értékelése során azt vizsgáltuk, hogy 

az egyes területi átsorolások együtt járhatnak-e határérték módosulásokkal. 

Az üzemi és szabadidős zajforrások zajterhelési határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Kajdacsra releváns határértékek a 

következők. 

 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 

(dB) nappal 06-22 óra 

Határérték (LTH) az 

LAM megítélési szintre 

(dB) éjjel 22-06 óra 

Lakóterület (falusias), különleges területek 

közül az oktatási létesítmények területe, a 

temetők, a zöldterület 

50 40 

Vegyes terület 55 45 

Gazdasági terület 60 50 

 

A zajvédelmi szempontból releváns változások értékelése: 

1. A beépítésük szempontjából falusias lakóterületbe nem illeszkedő egyes ingatlanai falusias 

lakóterületből településközpont vegyes területbe kerültek átsorolásra (139 (r.k. templom), 

766 (ref. templom), 689 (ált. iskola), 163 (községháza)) 

Az átsorolt területek védettsége az átsorolással csökken, a megengedett határértékek a 

területen 5 dB-el  nőnek, azonban a funkcióra és beépítettségre vonatkozóan az átsorolás 

indokolt, környezeti konfliktust várhatóan nem okoz. 

2. Kiskajdacspuszta és az új ipari park korábban kereskedelmi, szolgáltató övezetbe sorolt 

ingatlanai átsorolásra kerültek általános gazdasági területbe. 

Az átsorlásnak zaj- és rezgésvédelmi hatása nincs, a terület nem zavaró kereskedelmi, 

szolgáltató és ipari tevékenység végzésére ad lehetőséget. Környezetében védendő ingatlan 

elhelyezésére szolgáló övezet nem található. 

3. A ténylegesen folytatott tevékenységek jellege miatt a Kajdacs vasúti megálló melletti 

fakereskedés és környéke jelentős mértékű zavaró hatású ipari területből általános 

gazdasági területbe került átsorolásra. 

Az átsorolás zaj- és rezgésvédelmi szempontból pozitív, az övezetben ezáltal nem lehet 

jelentős mértékű zavaró hatású funkciót telepíteni. 

4. A Kossuth u. 97-98. sz. ingatlanok területének övezeti átsorolása sportcsarnok 

elhelyezhetősége érdekében, 160/1, 160/2, 161 hrsz. falusias lakóterületből 

településközpont vegyes területbe került átsorolásra. 
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Maga az övezet védettsége csökkent, mivel azonban nem védendő épület létesítése 

tervezett, nincs jelentős zajvédelmi hatása.  

5. Az 562 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kiszolgáló út korábban megtörtént privatizálása 

miatt szükséges az út-terület különleges mezőgazdasági területbe történő átsorolása, 

továbbá az új beépítésre szánt terület 5 %-ának megfelelő új védelmi erdőterület kijelölése 

az 562 hrsz-ú, magántulajdonba került út területén. 

Az átsorolásnak nincs zajvédelmi hatása. 

Az új létesítmények telepítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a zajvédelmi határértékek, 

előírások betartására. Ezek használatbavétele, üzembe helyezése során műszeres mérésekkel 

kell ellenőrizni, illetve igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését. 

Törekedni kell arra, hogy a zaj- és rezgésártalmak minimalizálására már a telepítéskor 

történjenek intézkedések. 

A terv szerint fejlesztések esetén törekedni kell arra, hogy a jelenlegi megfelelő állapot 

maradjon fenn. 
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Épített környezetre, településre gyakorolt hatások 

A településen világörökség, valamint világörökség várományos terület nem található. 

A községben három műemléki védettség alatt álló objektum található: a Sztankovánszky 

mauzóleum, Sztankovánszky kastély (jelenleg iskola) és a római katolikus templom. 

A műemléki védettségű elemek és környezetének területfelhasználása a terv szerint nem 

változik, településközpont övezetben marad, mellette kis zöldterülettel. A műemlék templom 

környezetében falusias lakóterületek találhatók, ugyancsak a kialakult állapotokhoz igazodva, 

ezek sem veszélyeztetik a műemlék állapotát, fennmaradását illetve településképi 

megjelenését.  

A műemlékekhez műemléki környezet tartozik a műemlékek közvetlen környezetének 

védelme érdekében, hogy a jövőbeli beavatkozások ne rontsák a műemlékek látványát. 

Ezen kívül a helyi védelem jogintézménye szolgál a műemléknek nem minősülő, de a 

település számára a helyi hagyományok, illetve a településkép szempontjából fontos épületek, 

emlékművek, útmenti keresztek megőrzésére, védelmére. 

A községben a karakteres népi épületek, objektumok közül többet az Önkormányzat már a 

korábbi településrendezési tervében helyi védelem alá helyezett. A lista 16 tételre rövidítve 

került átvételre az új településképi rendeletbe. A népi lakóépületek mellett Kajdacs karakteres 

építészeti értéke a református templom és parókia. 

Kajdacs község településképének védelméről szóló 8/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet 

tartalmazza a község helyi védelem alá helyezett építészeti értékeit. A településrendezési 

tervhez Örökségvédelmi hatástanulmány is készült elsődlegesen a műemléki és régészeti 

értékek helyzetének bemutatására. 

Az épített környezet konfliktusai, problémái: 

A településen több lakatlan épület is található, amelynek következtében az épületek állaga 

romlik, a telkek területei helyenként gondozatlanok. 

A településterv módosításai az épített környezet védendő elemeire nincsenek hatással. 

 

Régészeti örökség védelme 

A településtervhez dr. K. Németh András által készített Örökségvédelmi hatástanulmány 

régészeti szakterületi munkarésze részletesen bemutatja a község régészeti lelőhelyeit. A 

település bel- és külterületén máig összesen 30 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. általános 

elvei alapján védelem alatt. Ezek között külön jogszabályban kiemelten vagy fokozottan 

védett régészeti lelőhely nem található. 

A településhatár régészeti érdekű részének jelentős része mezőgazdasági művelés alá esik, 

ahol optimális növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető, 

ennek megfelelően az ismert régészeti lelőhelyek jelentős része szántóföldre esik. A község 

jelenlegi belterületén mindössze négy nyilvántartott lelőhely található részben vagy egészben. 

A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés) 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 
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(vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is folytatódik, hosszú távon pedig megsemmisülést 

eredményezhet. 

A település tervben történt egyes változások régészeti örökségre gyakorolt hatásai a 

következőképpen értékelhetők: 

1. A Kossuth u. 97-98. sz. ingatlanok területének övezeti átsorolása sportcsarnok 

elhelyezhetősége érdekében, 160/1, 160/2, 161 hrsz. falusias lakóterületből 

településközpont vegyes területbe került átsorolásra: 

Ismert régészeti lelőhelyet nem érint. Az újonnan létesülő sportcsarnok építése során 

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. 

2. Az 562 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú kiszolgáló út korábban megtörtént privatizálása 

miatt szükséges az út-terület különleges mezőgazdasági területbe történő átsorolása, 

továbbá az új beépítésre szánt terület 5 %-ának megfelelő új védelmi erdőterület kijelölése 

az 562 hrsz-ú, magántulajdonba került út területén. 

Ismert régészeti lelőhelyet nem érint. A beépítésre szánt 562 hrsz.-ú számú terület 250 

méter sugarú körzetében két nyilvántartott régészeti lelőhely is található, mindkettő északi 

irányban. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze 

részletesen vizsgálja a területet, megállapítása szerint a terület fekvése alapján nem zárható 

ki, hogy temetkezőhelynek használták volna a régészeti korokban. 

Beépítés esetén 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 településterv egyéb változásai nem jelentenek beépítettség változást, nem teremtenek 

lehetőséget új területhasználatnak. 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 kajdacsi lelőhelyek túlnyomó része jelenleg teljes területével vagy részben általános 

mezőgazdasági területen, szántó művelési ág alatt található, szám szerint 27 lelőhely (1., 2., 

4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26, 27., 28., 

29. 30. lelőhely). 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 jelenleg mindössze egyetlen lelőhely 

kisebb részlete található (22. lelőhely). Javasolt törekedni e felületek lehetséges kiterjesztésére 

a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 
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Természet és tájvédelem 

A közigazgatási területen levő táji-, természeti értékeket a tervhez készült „Tájrendezési 

javaslat” részletesen vizsgálja. Kajdacs településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának 

tervezett területfelhasználás módosításai nem érintenek országos védettség alatt álló, sem 

Natura 2000 területet. Az egyes területekhez tartozóan a szakági anyag olyan javaslatokat 

fogalmaz meg, melyek összhangban vannak mind az országos, mind a területi 

környezetvédelmi stratégiákkal. 

3.2.2. Az emberek egészségi állapotára, életminőségére, társadalmi, gazdasági 

helyzetére gyakorolt hatások 

A településterv megvalósulása a lakosság egészségi állapotára, életminőségére közvetlen 

negatív hatást várhatóan nem okoz. A területhasználat változások, melyek a jelenlegi 

jogszabályok szerinti területfelhasználási egységbe való sorolást irányozzák elő, nem 

befolyásolják az emberek életminőségére vonatkozó körülményeket. A cél megvalósulása 

érdekében fontos az építési engedélyezés során a környezeti és zöldfelületi feltételek 

betartásának ellenőrzése. 

A tervezett fejlesztéseknek lehet közvetlen, hosszabb távon érvényesülő pozitív gazdasági és 

társadalmi hatásai. 

3.2.3. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek értékelése (eltartóképesség, 

terhelhetőség) 

A felülvizsgálat során javasolt módosítások vizsgálata alapján jelentős mértékű, a környezeti 

állapotot veszélyeztető környezeti hatás bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem 

prognosztizálható. Így a területfelhasználási egység módosítások és a közlekedési 

infrastruktúra fejlesztések további természet‐ és környezetvédelmi célú vizsgálatot csak a 

314/2005. (XII.25.) Korm. r. hatálya alá tartozó tevékenységek illetve engedélyezések 

későbbi megjelenése esetében szükséges. 

3.2.4. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása 

A mezőgazdaságilag művelt területeken, köztük a domboldali kertes területeken törekedni 

kell a talajerózió megakadályozására (termőtalajok minőségének megóvásával, művelési mód 

és művelési irány megválasztásával). A dűlőutak és árkok mentén szorgalmazni kell további 

erdősávok telepítését. 

Kajdacs területén szennyvízhálózatot nincs, ez jelentősen veszélyezettei a felszín alatti vizeket 

és a földtani közeget. Az ingatlanokon közműpótló aknában gyűjtik a szennyvizet, melynek 

egy része biztosan nem zárt, így a szennyvíz elszikkad. A szennyvízhálózat kiépítését 

szorgalmazni szükséges. Új létesítmények, épületek esetében a szociális szennyvizek 

gyűjtését szakszerűen kialakított vízzáró, szivárgásmentes közműpótlókkal kell megoldani a 

felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében. Javasolható a településen található 

szennyvízgyűjtő aknák állapotának, minőségének felmérése. Javasoljuk, hogy az 

önkormányzat kényszerítse ki a bizonytalan vízzáróságú gyűjtők lecserélését ott, ahol nem 

igazolható az elvárt minőségű közműpótló berendezések megléte. 

A község csapadékvíz elvezetése többnyire nyílt árkos rendszerű. A belterületen a 

csapadékvíz elvezetés nem mindenhol megoldott. A csapadékvíz-elvezető árkok kiépítéséről, 

a meglévők rendszeres karbantartásáról, tisztításáról gondoskodni szükséges. 

A kommunális hulladék szervezett gyűjtése megoldott, szelektív hulladékgyűjtés havonta 1 

alkalommal, lomtalanítási akció évente egyszer van, és a közszolgáltatás keretében a 

zöldhulladék elszállítása is szervezett formában működik. A zöldhulladék elszállítása helyett 
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szorgalmazni kell a házi komposztálást a szerves hulladék mennyiségének csökkentése 

érdekében. 

A településen a hulladékkezelést a jogszabályoknak megfelelően folyamatosan biztosítani 

kell. Annak érdekében, hogy a kommunális hulladék közé ne kerüljön veszélyes hulladék, az 

önkormányzatnak tájékoztatnia kell a lakosságot a probléma nagyságáról és megoldási 

lehetőségeiről. 

A gazdasági területeken keletkező kommunális, termelési és veszélyes hulladékok 

elszállíttatásáról a hulladék termelőjének kell gondoskodnia a mindenkori szabályozásnak 

megfelelően.  

A településen a gázhálózatot kiépítették, a rákötések aránya viszonylag magas. A fűtést a 

település fennmaradó részén főként fatüzeléssel oldják meg. A fűtési emisszió csökkentése 

érdekében a vegyes tüzelésű kazánokban a hulladék égetését meg kell akadályozni. 

A közlekedésből eredő lészennyezőanyag-kibocsátás nem számottevő. A belterületi utak 

javítása, karbantartása, továbbá az út menti fásítás javasolt a felverődő por csökkentése 

érdekében.  

A településen légszennyező ipari üzemek nincsenek. Új légszennyező pont- és diffúz 

forrásokat csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet létesíteni a határértékek 

betartása mellett. Bűzt okozó létesítmény telepítése esetén a védelmi övezet kialakítása 

szükséges a környezetvédelmi hatóság előírásai szerint az elérhető legjobb technika 

alkalmazása mellett. 

A település lakóterületein a közlekedésből származó zaj éjszaka és nappal is megfelel a 

vonatkozó határértékeknek.  

Jelentős ipari jellegű zajkeltő létesítmények a településen nincsenek. Új létesítmények 

telepítésénél fokozott figyelmet kell fordítani a zajvédelmi határértékek, előírások betartására. 

Ezek használatba vétele, üzembe helyezése során mérésekkel kell ellenőriztetni, illetve 

igazolni a megengedett zajterhelési határértékek teljesülését. Törekedni kell arra, hogy a zaj- 

és rezgésártalmak minimalizálására már a telepítéskor történjenek intézkedések. 

A tervezett fejlesztések esetén törekedni kell arra, hogy a jelenlegi állapot ne romoljon. 

3.3. A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást 

kiváltó tényezők, okok feltárása 

3.3.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés 

közvetlen előidézését jelentik 

A településterv jelentősebb beépítettséget nem tesz lehetővé. A talaj, mint természeti erőforrás 

védelme biztosított. A tervbe vett egyéb módosítások természeti erőforrások közvetlen 

igénybevételét, vagy közvetlen környezetterhelést nem idéznek elő. 

3.3.2. Olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, 

amelyek közvetett módon környezeti következménnyel járhatnak  

A településterv intézkedéseinek megvalósulása esetén várható a helyi gazdasági 

tevékenységek és a turisztikai tevékenységek fellendülése, ami célja is a tervnek.  

A tervezett változtatások miatt a tevékenységekkel összefüggően növekedő közúti 

forgalomból származó zajterhelés és légszennyezőanyag kibocsátás kis mértékű emelkedése 

várható, pontos számítása a növekedés mértékének pontos ismerete nélkül nem lehetséges. 
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3.4. A terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti 

következmények előrejelzése 

A szabályozási tervben foglalt előírások és az egyéb környezetvédelmi jogszabályi előírások 

betartásával az új területeken épülő épületek, létesítmények egyéb hatásai a jelenlegi 

területhasználatokra nem jelentenek veszélyt, a természeti környezetet károsan nem 

befolyásolják. A gazdasági tevékenységre alkalmas területek mértéke a jelenlegi igénynek 

megfelelő.  

A javasolt további zöldítések település- és tájesztétikai szempontból és nem elhanyagolhatóan 

turisztikai szempontból is pozitív szerepet töltenek be. 

Egyéb környezeti konfliktusok, problémák a tervben foglaltak megvalósulása esetén nem 

keletkeznek. 

4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő 

környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 

ellentételezésére, monitoringozására vonatkozó javaslatok 
A korábbiakban ismertettük, hogy a terv megvalósítása nem jár jelentős környezetre káros 

hatásokkal, így ezekkel kapcsolatban sem szükségesek intézkedések. 

Az épületek létesítése során a megfelelő szennyvízkezelésre, a csapadékvíz elvezetésre és a 

hulladék kezelésére fokozott figyelmet kell fordítani. 

5. Közérthető összefoglaló 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet 1.§. (3) a) pontja értelmében a település egészére készülő szabályozási terv és helyi 

építési szabályzat készítése esetén környezeti vizsgálat lefolytatása és környezeti értékelés 

készítendő. A környezeti vizsgálat eredményét összegző környezeti értékelés környezet 

védelméért felelős szervekkel egyeztetett tartalommal került kidolgozásra.  

Kajdacs településrendezési eszközei felülvizsgálatának célja egyrészt, hogy az elmúlt 

időszakok jogszabályi változásaival összhangba kerüljenek a község településrendezési 

eszközei, másrészt egyes településrészekre vonatkozóan módosult településfejlesztési 

elképzelések térbeli-fizikai kereteinek megteremtése. A terv a beépítés feltételeinek, építési 

követelményeknek, jogoknak és kötelezettségeknek a megállapítására hivatott. 

Az értékelés részletesen vizsgálta az egyes tervi elemek környezeti elemek és rendszereik 

állapotára, valamint az emberre, mint végső hatásviselőre gyakorolt hatásait. 

Összességében a tervben foglaltak jelentős környezeti hatással nem bírnak. A környezeti 

értékelés nem állapított meg olyan tervi elemet, amely kifogásolható lenne. A környezeti 

vizsgálat az egyes esetekben intézkedésekre tesz javaslatot, amelyek nem a településterv 

készítése során, hanem a létesítmények megvalósítása, illetve üzemeltetése során 

érvényesíthetők a környezetterhelések minimalizálása, a környezetszennyezések, káros 

környezeti hatások kiküszöbölése érdekében. 

Összegzésként megállapítható, hogy a tervben foglalt tervi elemek, előírások és javaslatok a 

környezeti elemeket (levegő, föld, víz, élővilág, épített környezet) és rendszereiket (táj, 

település, ökológiai rendszer) érő, a tervezett fejlesztések negatív környezeti hatásainak 

lehetőség szerinti csökkentését, a táji, természeti értékek védelmét kívánják biztosítani. 
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3. KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 

  

 
1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 

Kajdacs község Tolna vármegye középső részén, a Paksi járás nyugati részén, Szekszárdtól északra 
fekvő település.  

Kajdacs közúton mért távolsága (km) 

Budapest 157 
Pécs 83  
Székesfehérvár 77  
Szekszárd 32  
Simontornya 27  
Paks  26 
Szedres 15  
Tengelic 14 
Sárszentlőrinc  10  
Kölesd  8  
Nagydorog  7 

A térség közúti közlekedési gerincét a 63. számú Szekszárd - Székesfehérvár másodrendű 
főútvonal alkotja. Az M6 autópálya Nagydorogon keresztül a 6232. sz. Paks - Sárszentlőrinc 
mellékúton át közelíthető meg, amely 24 km távolságban fekszik a településtől. 

A térségben a közúti kapcsolatok megfelelőek, Szekszárdra (34 perc) és Paksra (29 perc) az eljutási 
lehetőség jónak mondható. 

A térség közlekedésében a 46 sz. Sárbogárd - Bátaszék törzshálózati vasútvonal is szerepet játszik, 
mely Kajdacs község közigazgatási területét is átszeli, de a Kajdacs vasúti megállóhelyen a vonatok 
már nem állnak meg. 

Kajdacs közigazgatási területén ágazik ki a 63 sz. útból a 6319 sz. Kajdacs – Borjád (Kölesd község 
egyéb belterületi része) országos mellékút, mely Borjád belterületén csatlakozik a 6317 sz. Harc – 
Simontornya országos mellékúthoz. Ezen út átmenő forgalma és térségen belüli hálózati szerepköre 
kevésbé jelentős. 

 
2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS 

2.1. Országos főutak 

Kajdacs közigazgatási területét egyetlen országos főút érinti: a 63 sz. Szekszárd – Székesfehérvár 
másodrendű főútvonal. 

Az út Kajdacs területén csak külterületi szakasszal rendelkezik, nyomvonala és vonalvezetése a 
síkvidéki körülményeknek köszönhetően megfelelőek.  

Az út forgalmi terhelése Kajdacs térségében 3228 E/nap, azaz jelentős (2020 évi adat), de a 2x1 
forgalmi sáv a forgalom lebonyolítására még megfelelő.  

Az út közterületi szélessége az OTÉK alapvető előírását (40 m) nem elégíti ki, mivel ténylegesen 13 
– 18 m között ingadozik (de jellemzően 17-18 m, csak a vasúti keresztezés közelében szűkül le), e 
szélességen belül az útpálya és az úttartozékok (padka, árok) még elférnek, út menti fasorok, illetve 
védőfásítás telepítésére azonban nincs mindenütt lehetőség. 
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Fejlesztési javaslat (terv) 

Kajdacs közigazgatási területén a 63 sz. út nyomvonalán a hatályos megyei területrendezési terv 
változtatást nem irányoz elő. 

A Közép-Duna menti térségi úthálózat fejlesztésekről szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 
D/3. tételében szereplő „Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. sz. főút között összekötő 
út megvalósítása” projekt keretében a 63. főút 19+054 km-szelvényében új csomópont 
(útkereszteződés) tervezett, a főúton kanyarodó sáv beiktatásával. 

 

A 63. főút tervezett mintakeresztszelvénye a tervezett új csomópont térségében 

 

2.2. Országos mellékutak 

Kajdacs közigazgatási területén a 6319 sz. Kajdacs – Borjád összekötő út az egyetlen országos 
mellékút. Az út a 63. útból ágazik ki Kajdacs külterületén és a 6317. sz. Harc – Simontornya országos 
mellékútba csatlakozik Kölesd-Borjád területén. A 6319 jelű út Kajdacs közigazgatási területén 
belterületi átkelési és külterületi szakaszokkal is rendelkezik.  

Az út nyomvonalán mintegy 10 évvel ezelőtt jelentős változás történt: korábban a víztoronytól a 
Kossuth utcán haladt az út, két csomópontban is derékszögű kanyarral, azonban az út áthelyezésre 
került a Sport utca – József Attila utcákra, így az út nyomvonala lényegében kiegyenesedett és 
jelentősen megrövidült. 

Az út forgalmi terhelése 469 E/nap (2020. évi adat), azaz nem jelentős, a 2x1 forgalmi sáv 
kapacitása nincs leterhelve. 

Az út paraméterei a forgalmi igények számára megfelelőek, bár a belterülettől nyugatra a Sárvíz 
és a Sió között éles kanyarok nehezítik a közlekedést. Kajdacs közigazgatási területén a 6319 sz. út 
nyomvonalán a hatályos megyei területrendezési terv változtatást nem irányoz elő. 

Az út közterületi szélessége a József Attila utca nyugati részén alig 11 méterre szűkül, azonban a 
József Attila utca középső hosszabb szakaszán 17-18 méter széles, mely az OTÉK előírását (30 m) nem 
elégíti ki, de a 2x1 forgalmi sáv, kétoldali vízelvezető árok, zöldsáv és kétoldali járda elhelyezésére így 
is elegendő.  

Fejlesztési javaslat 

Kajdacs közigazgatási területén a 6319 sz. út nyomvonalán a hatályos megyei területrendezési 
terv változtatást nem irányoz elő. 

Az út mentén helyi kerékpárút tervezett, ennek helyszükséglete a közterület szélességén belül 
jellemzően biztosított, egyedül a katolikus templomtól nyugatra eső szakaszon kérdéses, itt csak az 
útpályán vegyes forgalmi rendben képzelhető el, ami alsóbb rendű közutakon megengedett. 
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2.3. Gyűjtőutak 

A hatályos településrendezési eszközök Kajdacs területén nem soroltak egyetlen közutat sem 
gyűjtőút kategóriába.  

Ugyanakkor a 6319 jelű út belterületén áthaladó régebbi (2008 előtti) nyomvonala (Kossuth Lajos 
utca) kiépítettsége és a település úthálózatában betöltött szerepe alapján gyűjtőút funkciót lát el (a 
kiszolgáló utak forgalmát összegyűjti és a forgalmi utakra vezeti, továbbá a közforgalmú közlekedés is 
ezen bonyolódik le). Ezért a Kossuth utca helyi gyűjtőúttá nyilvánítása javasolt. 

Fejlesztési javaslat  

A hatályos településrendezési eszközökben már 2009 óta szerepel, és a 2020. évi módosításakor 
pontosításra került a belterület keleti szélén a Sport utcát a 63 sz. úttal összekötő új gyűjtőút terve a 
047/2 és a 0151 hrsz-ú külterületi mezőgazdasági utak részbeni felhasználásával. E gyűjtőút 
engedélyezési tervei elkészültek, és kivitelezése a Közép-Duna menti térségi úthálózat fejlesztésekről 
szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat D/3. tételében szereplő „Kajdacs, Vörösmarty utca 
rekonstrukciója és a 63. sz. főút között összekötő út megvalósítása” projekt részeként a közeljövőben 
várható állami beruházás keretében. 

 

A tervezett gyűjtőút belterületi szakaszának mintakeresztszelvénye 

 

A tervezett gyűjtőút külterületi szakaszának mintakeresztszelvénye 
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2.4. Belterületi kiszolgáló utak 

A belterületi kiszolgáló utcákon jellemzően 3 méter szélességű szilárd burkolat található.  A 
csapadékvíz-elvezetés a községben nyílt árkos rendszerű, de a vízelvezető árkok kiépítettsége is 
hiányos. 

Az utak javasolt keresztmetszeti elrendezését a közterület szélessége alapvetően meghatározza.  

I. Zöldsávokkal, kétoldali járdával rendelkező út-keresztmetszet minimum 14 m útszélesség 
esetén. (A normális utcafásítás előfeltétele az elektromos és hírközlési vezetékek 
földkábelre történő cseréje.) 

II. Zöldsávok nélküli, kétoldali járdával rendelkező út-keresztmetszet 12 – 14 m útszélesség 
esetén. 

III. Zöldsávok nélküli, egyoldali járdával rendelkező út-keresztmetszet 10,5 – 12 m útszélesség 
esetén. 

IV. Vegyesforgalmú útkeresztmetszet 9 - 10,5 m útszélesség esetén (kisforgalmú, rövid 
mellékutcáknál alkalmazható) Ilyen utakon a vegyesforgalmú közlekedési rendre és a 
sebességkorlátozásra (max. 30 km/h) figyelmeztető KRESZ-tábla kihelyezése javasolt.   

V. Vegyesforgalmú, szűkített út-keresztmetszet 9 m-nél keskenyebb útszélesség esetén, 
indokolt esetben egyoldali árokkal és nem szabványos útkorona-szélességgel (hely hiányában 
egészen kis forgalmú, rövid, legfeljebb néhány ingatlant kiszolgáló utcáknál alkalmazható).  

Belterületi közutak (gyűjtő- és kiszolgáló utak) javasolt keresztmetszeti elrendezése: 

Közterület megnevezése Hrsz. közter. szélesség 
(m) 

javasolt 
keresztszelvény 

Ady Endre utca 203 10,5 – 16 II. 

Arany János utca (déli szakasz) 743 20 – 40 I. 

Arany János utca (északi szakaszok) 743 5 – 12 III - V. 

Bem József utca 673 10 – 12,5 II - III. 

Dózsa György utca 236 13 – 16 I - II. 

Hajnal utca (déli szakasz) 473 10,5 – 15 I – III. 

Hajnal utca (északi szakasz) 659 14,5 - 22 I. 

Iskola köz 688 11 – 13,5 II - III. 

József Attila utca (északi szakasz) 582 11 – 13,5 II – III. 

Kiss János utca 603 11,8 II. 

Kossuth Lajos utca (keleti szakasz) 
/gyűjtőút/ 

405/1-3,  406/1, 
406/3-4,  047/2, 

15 – 35 I. 

Kossuth Lajos utca (nyugati szakasz) 
/gyűjtőút/ 

406/1, 406/6-8 13 – 26 I - II. 

Kossuth Lajos utca (déli szakasz) 180 9 – 14,5 III - IV. 

Petőfi Sándor utca (Ady u-tól északra) 137 16 – 21 I. 

Petőfi Sándor utca (Ady u-tól délre) 137 10,5 - 18 I - III. 

Sport utca (északi szakasz) 561 10,5 – 12,5 II - III. 

Tabán utca 138 10 – 14 II - III.  

Tabán u. (déli vége) 138 8,5 - 12 III – IV. 

Temető utca 386 14 – 23 II. 

Vörösmarty utca (Temető u-tól É-ra) 313 17 – 18 I. 

Vörösmarty utca (Temető u-tól D-re) 313 10 – 17 II-III. 

Ybl Miklós utca (északi szakasz) 521/1 10,5 – 14,5 II-III. 

Ybl Miklós utca (déli szakasz) 502 10 – 17 II-III. 
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A belterületi utcákon jellemzően 3-4 méter szélességű szilárd burkolat található.   
A csapadékvíz-elvezetés nyílt árkos rendszerű, de a vízelvezető árkok kiépítettsége is hiányos. 

Utcafásításra a legalább 14 m szélességű utcák alkalmasak. Az ideális utcafásítás előfeltétele az 
elektromos és hírközlési vezetékek földkábellel történő kiépítése.   

Fejlesztési javaslat 

A hatályos településrendezési eszközök egyetlen új kiszolgáló út kiépítést javasolnak: az új 
iparterület észak-keleti oldalán. Ennek keleti szakasza a közelmúltban megvalósult (533/1 hrsz.), 
északi szakaszának megvalósítása jövőbeli elképzelés. 

 

2.5. Mezőgazdasági kiszolgáló utak 

Külterületen minden mezőgazdasági út kiépítetlen és jellemzőn 4-6 m szélességű. Kajdacs 
helyzete annyiban előnyös, hogy a homokos talajon könnyen elszikkad a csapadékvíz, így a külterületi 
utak az év nagyobb részében járhatók. 

Fejlesztési javaslat 

A külterületi utak állapotára és járhatóságára a jövőben több gondot kell fordítani. Miután ezek 
jellemzően önkormányzati tulajdonban vannak, az önkormányzatoknak viszont nincsenek meg a 
szükséges eszközei a külterületi utak kiépítésére és fenntartására, ezért a terv távlatában (10-15) év 
számottevő javulás sajnos nem várható. 

  

 2.6. Parkolás 

Kajdacson a községháza előtt mintegy 8-10 fh-es, az óvoda előtt 3-4 férőhelyes kiépített parkoló 
található. Az iskola és a mezőgazdasági üzemek parkolói telken belül találhatók. 

A temetőnél a ravatalozó-épület előtt mintegy 40, a sportpálya keleti oldalán mintegy 20 gépkocsi 
számára elegendő kiépítetlen parkoló-tér található.   

Fejlesztési javaslat 

A temetőnél és a sportpályánál lévő parkolókat szilárd burkolattal javasolt ellátni. 

 

3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 

3.1. Közúti közösségi közlekedés 

Kajdacson helyi autóbusz közlekedés nincs, csupán távolsági autóbusz járatok érintik a települést. 

A község területén 4 db, egyik oldalon fából épült fedett buszváróval ellátott buszmegálló található: 

- Kajdacs községháza (Kossuth utca – Petőfi u. sarok) 

- Kajdacs forduló (Arany János u. eleje) 

- Kajdacs, sportpálya (Kossuth u. északkeleti vége) 

- Kajdacs vasúti megálló (63 sz. út) 

Fejlesztési javaslat 

Az autóbusz-közlekedés a tervezett Vörösmarty utca – 63. úti összekötő út kiépítésével 
megváltozhat, lehetőség lesz arra, hogy a 63. úton közlekedő, de jelenleg a község belterületét 
elkerülő távolsági járatok is érintsék Kajdacs lakott területét. 
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3.2. Vasúti közlekedés 

Bár Kajdacs közigazgatási területét átszeli a 46 sz. Sárbogárd – Bátaszék egy vágányú, nem 
villamosított törzshálózati vasútvonal. Kiskajdacs-pusztánál egy vasúti megálló is működött, ez 
azonban 2009-ben a csekély kihasználtság miatt megszűnt. A legközelebbi vasútállomás 
Nagydorogon található. A vasúti közlekedésnek Kajdacs életében nincs érdemi szerepe. 

A vasútvonal és a 63 sz. út szintbeli kereszteződését fénysorompóval kombinált félsorompó 
biztosítja, a település területén ezen kívül még három dűlőút esetében csak jelzőtáblával biztosított 
szintbeni vasúti kereszteződés is található. Ezeken a terv távlatában változás nem tervezett. 

Fejlesztési javaslat 

A 46 sz. vasútvonalon a terv távlatában jelentősebb fejlesztés nem tervezett. 

 

4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 

4.1. Kerékpáros közlekedés 

Kajdacs területén kiépített kerékpárút jelenleg nincs.  

Fejlesztési javaslat 

Tolna megye hatályos területrendezési terve szerint a település területének nyugati határ-szélét 
érinti az országos jelentőségű kerékpárút hálózat tervezett nyomvonala.  

(Megjegyzendő, hogy a megyei terven szereplő nyomvonal műszaki, gazdaságossági és ökológiai 
szempontból is célszerűtlen, a Sió-menti kerékpárút számára kínálkozó alkalmas nyomvonal 
leginkább a Sió töltésén lenne megvalósítható, ehhez azonban a megyei terv módosítására lenne 
szükség.) 

A hatályos településszerkezeti terven egy tervezett helyi kerékpárút szerepel Borjád – Kajdacs – 
Nagydorog nyomvonalon. A kerékpáros közlekedés elősegítésére kívánatos lenne e kerékpárút 
kiépítése a közeljövőben, erre lakossági igény is lenne. 

A tervezett kerékpárút kiépítésére a József Attila utca északi oldalán az Arany utcától egészen az 
ipari park feltáró útjáig (533/1 hrsz. út) elegendő hely áll rendelkezésre az út északi oldalán. Mivel itt 
járda nincs, a kerékpárút gyalogjárdával vegyes forgalmú útként történő kiépítése javasolt. A József 
Attila utca nyugati szakaszán az Arany utca – Kossuth utcai keresztezéstől nyugatra mindössze 11 – 
11,5 m a közterületi szélesség és jelenleg járda egyáltalán nincs. Itt az út északi oldalán lévő 2,5 
méteres zöldsáv burkolatával létesíthető vegyesforgalmú gyalog- és kerékpárút. Külterületen az 
útmenti ároktól északra egy átlagosan 3 méter szélességű sáv szükséges a kerékpárút elhelyezése 
számára.  

 
4.2. Gyalogos közlekedés 

A községben a gyalogos közlekedés a belterületi utcák mentén bonyolódik le, Kajdacson önálló 
gyalogút-hálózat nincs. Az egyetlen önálló rövid önálló kiépített gyalogút az 522/1 hrsz-ú közparkot 
szeli át a József Attila utca és Ybl Miklós utca között. 

Az utcák többségében csak egyoldali gyalogjárda található. A járdák zöme jellemzően két sor 
40x40-es betonlapokból van kirakva, ez sem a közúti szabványt (min. 1,5 m szélesség), sem a 
kényelmes közlekedési elvárásokat nem elégíti ki. 
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Fejlesztési javaslat 

A község belterületén lényegében az összes meglévő gyalogjárda újjáépítése és szélesítése 
javasolt. 12 méternél szélesebb közterület esetén kétoldali járda, annál keskenyebb utca esetén 
legalább egyoldali járda kiépítése javasolt. 10 méternél keskenyebb utca esetében, ahol gyalogjárda 
kiépítésére nincs hely, vegyesforgalmú út léte is elfogadható, de ilyen utcákban a sebesség-
korlátozást és a vegyesforgalmú közlekedési rendet jelzőtáblával is jelezni szükséges.  

 

5. LÉGI KÖZLEKEDÉS 

Kajdacs légi közlekedés vonatkozásában nem érintett, a községhez a legközelebbi nem nyilvános 
repülőtér 40 km-re, Őcsényben található. 

Fejlesztési javaslat 

A község légi közlekedését érintő fejlesztésre nincs javaslat. 

  

6. VÍZI KÖZLEKEDÉS 

Kajdacs közigazgatási területén vízi közlekedésre alkalmas vízfelület nincs.  

A község közelében húzódó Sió-csatorna - mint negyedrendű víziút - csak kivételes balatoni 
vízleeresztés idején hajózható. 

Fejlesztési javaslat 

A XX. sz. második felében még léteztek koncepciók a Sió-csatorna vízlépcsők és zsilipek 
beépítésével történő állandó hajózhatóvá tételére, de az új OTRT és a megyei területrendezési terv 
ilyen előirányzatot nem tartalmaz. 
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BEVEZTÉS 

Kajdacs község közigazgatási területére vonatkozóan a 2009-ben készült településrendezési terv 
van jelenleg hatályban. A tervhez az akkor hatályos jogszabályoknak megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány is készült, építészeti érték-vizsgálattal együtt.  

Kajdacs Község Önkormányzata az 56/2021. (X.27.) számú határozatával döntött új településterv 
készítéséről. Ennek keretében új örökségvédelmi hatástanulmány is készül. 

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. § előírásai alapján a Korm. 
rendelet 14. mellékletében szereplő tartalmi követelmények szerint kerül kidolgozásra. 
 

1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 

1.1 A település történeti leírása 

A település neve a besenyő eredetű „kajdách” = papagáj jelentésű szóból származik, személynévi 
névadással. 

A település kialakulása a Kr. e. 500 körüli évekre tehető, amelyet a feltárt avar, kelta, longobárd 
temetők is bizonyítanak. Az 1970. és 1994. évben zajló ásatások jelentős honfoglaláskori temetőt is 
feltártak. 

A falu első okleveles említése 1399-ből maradt fenn, amikor Zsigmond király nemességet 
adományozott 11 besenyő személynek. 

A falu a középkorban a környék egyik legnépesebb településének számított, azonban a török 
hódoltság és a Rákóczi szabadságharc idején elnéptelenedett.  

A mohácsi csata után 1529-ben Perényi Péter koronaőr Kajdacson rejtette el a királyi koronát, akit 
Szerecsen János elfogott és Szapolyai Jánoshoz vitte a koronával együtt. János király a foglyot átadta 
II. Szolimán szultánnak és egyúttal elismerte a Szultán magyarországi uralmát. A történet emlékére 
1867-ben I. Ferenc József, majd 1916-ban IV. Károly koronázási dombjához 5-5 kg földet szállítottak a 
településről. 

A török hódoltság utáni újratelepedés 1713 és 1719 között történt. A magyar lakosságú Faddról 
1713 és 1715 között jelentős számban érkeztek ide telepesek. 

A település a Rákóczi szabadságharc után jelentős fejlődésnek indult. 1721-ben megépült a falu 
első iskolája, valamint az 1811-1821 között kiépült Nádor-csatorna megvalósításával lecsapolták a 
környék mocsaras területeit. A mezőgazdasági termelés fejlődése a település virágzásához vezetett. 

A török kiűzése után a megye új birtokosai közt bukkant fel a Sztankovánszky család is. A család 
leghíresebb tagja Sztankovánszky János császári és királyi kamarás, illetve Sztankovánszky Imre, Tolna 
megyei főispánja 1848-ból. A Sztankovánszkyak ma iskolaként használt kastélya 1892-ben, valamint a 
család mauzóleuma 1876-ban épült, utóbbi Ybl Miklós és Ney Béla tervei alapján. 

A falu további kiemelkedő személyisége Hrabovszky János altábornagy, aki 1848-ban Szlavónia, 
Horvátország, valamint Buda katonai főparancsnoka volt. 

A II. világháborút követő államosítás, illetve az elvándorlások következtében a település 
népessége folyamatosan csökken. A település gazdaságát mindenkor a mezőgazdaság határozta meg, 
az ipar és a szolgáltatások csak kismértékben járultak ehhez hozzá (vágóhíd, gyógynövény-
feldolgozó).  

1.2  A település régészeti örökségének felmérése 

      (L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 
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1.3 A védett műemléki értékek értékleltára 

(L. Melléklet) 

1.3.1 Világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

Kajdacs község nem érintett világörökségi, illetve világörökségi várományos helyszínekkel.   

1.3.2 Az országos építészeti örökség elemei 

A község három műemléki védettségű épülete a barokk római katolikus templom, az eklektikus 
Sztankovánszky mauzóleum és a Sztankovánszky kastély. 

Kajdacs műemlékeinek jegyzéke: 

törzsszám azonosító hrsz.  cím 
  

név védelem 
  

bírság 
kategória 

4166 8643 139 Tabán u. Római katolikus 
templom 

általános 
műemléki 
védelem 

III 

10203 8642 581 József 
Attila u. 

Sztankovánszky 
mauzóleum 

Műemlék II 

10203 22161 531/1, 579, 
012/2, 580, 603, 
591, 590, 589, 
588, 587, 586, 
585, 584, 583/1, 
582, 531/3, 
522/2, 530/2 

 Sztankovánszky 
mauzóleum 
műemléki 
környezete 

műemléki 
környezet 

 

10203 12023 689 Arany 
János u. 
173. 

Sztankovánszky 
kastély 

általános 
műemléki 
védelem 

III 

Megjegyzés: A 2009. évi állapothoz képest változás, hogy a műemléki elővédettségű Perczel kápolna 
nem nyert később védelmet, viszont a Sztankovánszky kastély műemléki védelmet kapott. 

1.3.3 Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

1.4 A helyi építészeti örökség települési értékleltára 

(L. a mellékelt értékleltárt)  

1.4.1 Településszerkezet 

Kajdacs a középkorban a környék egyik legnépesebb települése volt, azonban a török hódoltság és 
a Rákóczi szabadságharc idején teljesen elnéptelenedett. Az újratelepedés 1716 - 1719 között 

történt. Az újkori település a Sárvíz folyóágakkal szabdalt, ingoványos völgyét keletről kísérő, néhány 
méterre kiemelkedő szárazulaton történt a völgyvonulat irányával párhuzamosan.  Az I. katonai 

térképről leolvasható (1782‐1785) hogy a település fő tengelyét képező utcák (a mai Arany János 
utca, Kossuth Lajos utca nyugati része, és Tabán utca) szinte teljes hosszukban kialakultak ebben az 

időszakban. A szabályosnak mondható települési alaprajzot a nyugati oldalon két szer jellegű 
épületcsoport zárta Sánc (vagy újabban a mai Nagy-tanya és a Mohácsi tanya) helyén. A József Attila 

és Tabán utcák csatlakozásánál a település katolikus templomát már jelöli a térkép. 
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Kajdacs az I. katonai felmérés 18. sz. végén (forrás: mapire.eu/hu/map) 

A település a Rákóczi szabadságharc után jelentős fejlődésnek indult. 1721-ben megépült a 
település első iskolája, valamint az 1811-1821 között szabályozott Sárvíz (Nádor-csatorna) 
segítségével lecsapolták a környék mocsaras területeit. A XIX. század második felében a mai Kossuth 
utcától délre a mai Petőfi utca fésűs beépítésével bővült a község. A települési szövet jelentős 
változásához vezetett az Arany János utca keleti oldalán a Sztankovánszky család által épített kastély 
és kastélykert létesítése, valamint az Arany János utca orsószerű teresedésében felépített református 
templom. 

 

Kajdacs az II. katonai felmérés (19. sz. közepe) idején (forrás: mapire.eu/hu/map) 
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 Kajdacs az III. katonai felmérés (19. sz. vége) idején (forrás: mapire.eu/hu/map)  

A XIX. sz. második felében délkeleti irányban újabb utcákkal bővült a település: kiépült a mai 
Kossuth Lajos utca keleti szakasza, az Ady Endre utca, a Dózsa György utca, valamint a Vörösmarty 
utca északi szakasza, sőt az Arany János utca északkeleti nyúlványa is beépült. A Sztankovánszky 
kastély parkja déli irányban egészen a mai Kossuth utcáig, keleti irányban az Imre-majorig kiterjedt. 

A II. világháborút követő államosítás, tsz-szervezés illetve az elvándorlások következtében a 
település gazdasága átalakult, és 1960-as, 1970-es években további új utcák épültek ki, a már 
kialakult településstruktúrához igazodva. Kiparcellázásra került a kastélykert nagy része és létrejött és 
beépült a mai József Attila utca mindkét szakasza, a Bem utca, Hajnal utca, továbbá a Vörösmarty 
utcából kiágazó Temető utca. Érdekesség, hogy ezek az újabban kiosztott telkek is – bár valamivel 
kisebbek a régieknél – lényegében a hagyományos falusias telekstruktúrát képviselik. 

A József Attila utca déli oldalán az egykori kastélykert egy kis része zöldterületként maradt fenn, 
amelyben egy sportpálya is helyet kapott. A település észak-keleti részén az egykori uradalmi major a 
II. világháború után Tsz-majorként tovább épült, és napjainkban is működő mezőgazdasági 
telephelyek együttese.   
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                   Kajdacs (forrás: ortofotó)                                             Kajdacs településszerkezeti terve - belterület                                                           
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1.4.2 Telekstruktúra és utcavonal-vezetés 

A település telekszerkezetét vizsgálva két jellegzetesen eltérő karakter figyelhető meg. Az egyik a 
belterület nyugati részére jellemző (Arany János u., Tabán u., Kossuth u. nyugati része, Petőfi u.), ahol 
a XVIII-XIX. század folyamán spontán fejlődéssel kialakult, meglehetősen szabálytalan alakú, és 
többségében viszonylag hosszú telkek találhatók, a Petőfi utcában előfordulnak 250 méter 
hosszúságú telkek is.  

Megjegyzendő, hogy a XIX. század végén a Vörösmarty és a Dózsa György utcában ugyancsak 
hosszú, 300-350 m hosszú, de helyenként csak 14-16 m széles telkeket is kiosztottak, csak az 
előzőeknél szabályosabb rendben.  

A másik jellemző telekstruktúra a XX. század második felében történt mérnöki parcellázásokkal 
létrejött telkek esetében figyelhető meg – utóbbi parcellázások eredménye a József Attila, Hajnal, 
Bem és Sport utca. Itt 100-150 méter hosszúságú, és általában 18 m széles, de egyes utcaszakaszokon 
még 30 m széles, szabályos téglalap alakú telkek is előfordulnak.   

 

    

      A községközpont hagyományos telekszerkezete             Szabályos telekszerkezet a község északkeleti részén 
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1.4.3 Utcaképek, utcakép-részletek   

A község utcáiban találunk hagyományos – Tolna megye más településeire is jellemző – karakteres 
utcaképet, utcaképi részleteket oldalhatáron álló, fésűs beépítésű, oromfalas, hosszú házakkal, 
azonban az idők során e házak közé is beékelődtek újabbkori sátortetős, tetőtér-beépítéses családi 
házak.  

A település észak-keleti részén viszont egységesen az újabb építésű sátortetős és nyeregtetős, sőt 
néhol emeletes lakóházak is.  

Az utcaképeket csak a két templom és a kastély képe gazdagítják látványos építészeti elemekkel. A 
legkarakteresebb utcaképet az Arany János utcában láthatjuk, ahol a kastély közelében a kiszélesedő 
utca tengelyébe helyezték el az elődök a református templomot. A kastély – bár rendkívül impozáns 
épület – a településképben hátrahúzott telepítése és parkosított környezete miatt kevésbé 
meghatározó az utcaképben. 

 
Arany utca a református templommal 

 
Arany utca az óvoda épületével 

 
Vörösmarty utca 

 
Vörösmarty utca 

 
Tabán utca 

 
Dózsa György utca 
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1.4.4 Egyéb településkarakter elemek 

A községben a karakteres régi épületek közül néhányat az Önkormányzat a korábbi 
településrendezési tervében helyi védelem alá helyezett, ezek körét azonban az új településkép-
védelmi rendeletében leszűkítette, így jelenleg csak a református templom, a református parókia, a 
katolikus plébánia, és további négy lakóépület, négy kőkereszt, három kút és három kerítés áll helyi 
védelem alatt. (Az általános iskola helyi védelme viszont okafogyottá vált az épület műemléki 
védelem alá helyezése miatt.)    

A településen a legmarkánsabb karakter-alkotó épületek a barokk stílusú római katolikus 
templom, a neogótikus stílusú református templom, a romantikus stílusú Sztankovánszky kastély és 
az eklektikus Sztankovánszky mauzóleum.  

A község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletében az alábbi 
objektumok kerültek helyi védelem alá helyezésre. 

Helyi egyedi védelem 

Sorszám Hrsz. Cím Megnevezés 

1. 766. Arany J. u.  Református templom 

2. 699. Arany J. u. 171 sz. Református parókia 

3. 689. Arany J. u. Általános iskola / volt Sztankovánszky kastély és 
kút 

4. 139. Tabán u., kat. templom 
kertje 

emléktábla, kereszt 

5. 36. Tabán u. 82 sz. Katolikus plébánia 

6. 52. Tabán u. 69 sz. Lakóház 

7. 138. Tabán u. Kút 

8. 63. Petőfi S. u. 59. sz. Utcai kerítés 

9. 96. Petőfi S. u. 38. sz. Kereszt 

10. 123. Petőfi S. u. 30. sz. Lakóépület 

11. 425. Kossuth L. u. 185. sz. Lakóépület, utcai kerítés 

12. 406/2. Kossuth L. u.  Emlékmű 

13. 226. Dózsa Gy. u. 559. sz. Lakóépület, kerítés 

14. 521/2. Ybl M. u. Kereszt 

15. 386. Temető u. Kereszt, kút 

16. 388/1 temető síremlékek, fejfák 

Megjegyzések: 
A Sztankovánszky-kastély műemlékké nyilvánításával a helyi védelme okafogyottá vált, sőt az Étv. 

57. § (1) bek. szerint nem is állhat fenn kettős védelmi szabályozás. 
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A HÉSZ (12/2009.(XII. 8.) ök. rendeletben még az alábbi helyi védett épületek szerepeltek: 

Hrsz. Cím   Megnevezés 

35 Tabán u. 83. Kultúrház 

167/1 Petőfi u. 5. Lakóépület 

191 Kossuth u. 582., Lakóépület 

413 Kossuth u. 197. Lakóépület 

427 Kossuth u. 183. Lakóépület, utcai kerítés 

467 Kossuth u. 207. Lakóépület, utcai kerítés 

687 Arany János u. Gazdasági épület 

099/2 Külterület, Kiskajdacs Kápolna 

1.4.5 Építményrészletek, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati kialakítás 

A történelmi településrészen nagy számban maradtak fenn a fésűs beépítésű, a tolnai falvakra 
jellemző népi lakóházak, melyek még ma is meghatározzák a település karakterét. E házak többsége a 
XIX. század végén - XX. század elején épült. Sajnos ezen épületek nagy része az idők során 
átalakításokat szenvedett, pl. a tornácok beépítésével, a nyílászárók valamint a tetőhéjazat 
cseréjével, a homlokzati ornamentika eltüntetésével.  

A hagyományőrző lakóépületek rendszerint előkert nélkül, vagy csak egy keskeny előkert 
elhagyásával az utcafronton helyezkednek el. Jellemző elemek: a helyenként téglaoszlopos 
oldaltornác, cserépfedésű nyeregtető, a két utcai ablak, és mellette egy tornácvég-nyílás, valamint az 
egyszerű homlokzati vakolatdísz. 

 

Kossuth Lajos u. 185. 

 

Dózsa György u. 559. 

 

Tabán u. 79. 

 

Tabán u. 69. 
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1.4.6 Táj- és kertépítészeti alkotások, egyedi tájértékek, növényzet 

Kajdacson a volt kastélypark megmaradt része a sportpálya mellett, a Sztankovánszky mauzóleum 
környezete, a Sztankovánszky kastély udvara (iskola) és a katolikus templom kertje rendelkeznek 
említésre méltó telepített növényzettel. 

Mind a négy fent említett területen kertépítészeti terv alapján javasolt a zöldterület rendezése.   

 

A község bejáratánál lévő park 

 

A Sztankovánszky mauzóleum kertje 

 

A temető bejárati része 

 

A volt kastélypark 

1.4.7 Szobrok, képzőművészeti alkotások 

A hősi emlékmű, a Petőfi és Kossuth mellszobrok, öt kőkereszt és néhány fából faragott emlékmű 
a község legjelentősebb köztéri alkotásai.   

 

Hősi emlékmű 

 

Kossuth Lajos 
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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 fejlesztései közül a Sztankovánszky mauzóleum felújítása és az általános iskola 
javasolt funkció-váltása és felújítása érintik az értékleltár elemeit. Mindkét esetben az eredeti állapot 
minél tökéletesebb visszaállítását célzó műemlék-felújításról van szó. 

2.2 A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában tervezett változások hatásai 

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

(L. Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány) 

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

A község tervezett fejlesztései a történeti településrészt csak a Sztankovánszky-kastélynál és a 
községközpontnál (községháza) érintik.  

A tervezett gazdasági és idegenforgalmi fejlesztések a település kialakult szerkezetéhez szervesen 
igazodnak, a történeti településre, a település-szerkezetre és a tájképre nem járnak zavaró hatással. 

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

A község tervezett fejlesztései közül a Sztankovánszky mauzóleum felújítása és az általános iskola 
javasolt funkció-váltása és felújítása érintik az értékleltár elemeit. Mindkét esetben az eredeti állapot 
minél tökéletesebb visszaállítását célzó műemlék-felújításról van szó. A változások előnyös hatással 
lehetnek a műemléki értékekre. 

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 2018-ig a Helyi Építési Szabályzatban történt. A településkép védelméről 
szóló 2016. évi LXXIV. törvény előírásaira tekintettel az Önkormányzat 2018-ben megalkotta a 
településkép védelméről szóló 8/2018. (XI. 13.) ök. rendeletét, melyben a helyi védelem ügye új 
szabályozásra került. 

3.2 Önkormányzati feladatok 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv) 5. § (1) bekezdése a kulturális 
örökség védelmét az önkormányzati szervek feladatává is teszi.  

A kulturális örökség helyi védelmét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv) 13. § (1) bek. 7. pontja az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 57. §-ában említett helyi építészeti értékek megóvásának 
kötelezettségét helyi önkormányzati feladatként állapítja meg.   

Az Önkormányzat feladata e téren a település hagyományainak, épített örökségének 
népszerűsítésére, és a fennmaradásukhoz szükséges anyagi források előteremtésére.  

Kajdacs Község Önkormányzata a vonatkozó jogszabály szerint elkészíttette a jellegzetes települési 
karakterjegyeket, településképi jellemzőket bemutató Településképi Arculati Kézikönyvét és a 
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13 

településkép-védelméről szóló 8/2018. (XI. 13.) ök. rendeletét. E dokumentumok megfelelőségét 
időszakonként célszerű felülvizsgálni és indokolt esetben aktualizálni.  

Jelen munka keretében a jogszabályi előírásoknak megfelelően új települési értékleltár is készült. 
A műemlékek törvényben előírt jó karban tartási kötelezettsége elsődlegesen a tulajdonos 

feladata. A község műemlékei közül jelenleg a Sztankovánszky kastély és a Sztankovánszky 
mauzóleum önkormányzati, a római katolikus templom pedig egyházi tulajdonban van.  

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 településképi és örökségvédelmi feladatok szakszerű ellátására az önkormányzatnak célszerű 
állandó munkaviszonnyal rendelkező települési főépítészt alkalmazni.   
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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, 2022. május 

 

 

 

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

                                                                   Deák-Varga Dénes 
                                                                   okl. építészmérnök 
             TT 14-0058 

                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: 
Örökségvédelmi értékvizsgálati adatlapok 
Építészeti értékvizsgálat térképei 

  





ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: M1 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:    Tabán utca 

HELYRAJZI SZÁM:  139 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

műemlék 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

  

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Római katolikus templom 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Egyhajós, nyugati homlokzati tornyos templom, ívesen 
záródó szentéllyel, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel, a 
szentély D-i oldalán sekrestyével, É-i oldalán bővítménnyel, 
a felújítások során erősen leszegényített homlokzatokkal. A 
D-i hajófalhoz támaszkodnak a Hrabovszky család sírkövei, 
köztük Hraboszvky János 1848-as altábornagyé.  
Építtette a birtokos Petrovszky család 1753-ban. 1894-ben 
bővítve sekrestyével és karzattal.  Felújítva:1970, 1978, 
2015.  
 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Teljes objektum (külső és belső) 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

A templom telkének kertészeti rendezése javasolt. 

 

  

 

 

 

Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

 

 

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: M2 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  József Attila utca      

HELYRAJZI SZÁM: 581 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

műemlék 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Sztankovánszky-mauzóleum 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Ligetes dombon szabadon álló, lépcsősoron megközelíthető, 
téglafalazatú, négyzet alaprajzú, három oldalán belül félköríves, 
kívül poligonális fülkékkel bővített mauzóleum, bejárati oldalán 
oszlopos, Sztankovánszky-címeres, oromzatos portikusszal, a kapu 
feletti ívmezőben Krisztus-domborművel. A fülkepoligonok külső 
oldalai előtt kő fedlapok alatt a Sztankovánszky család sírhelyei. 
A középrész felett nyolcszögű kupoladob csegelyes kupolával, az 
oldalfülkék felett félkupolák. Festett, stukkódíszes belső, kismozaik 
padlóburkolat. Építtette Sztankovánszky Imre 1896-ban, Tervezők: 
Ybl Miklós és Ney Béla. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Teljes objektum (külső és belső) 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Belső felújítás szükséges. Javasolt a telek északi részének 

kertészeti rendezése (parkosítás). 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: M3 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Arany János u. 173.       

HELYRAJZI SZÁM:  689 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

műemlék 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Általános iskola (volt Sztankovánszky kastély) 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Eklektikus stílusú, összetett alaprajzú, nagyrészt földszintes, keleti 
részén egyemeletes kastély-épület. Utcára merőleges hosszanti 
elhelyezése egy korábbi épület részbeni felhasználására utal, amit 
keleti irányban megbővíthettek és az egész együttest egységes 
homlokzati karakterrel látták el. Eredeti belső kialakítása a jelenlegi 
funkció miatt jórészt megsérült. Épült 1894-ben Ney Béla tervei 
szerint.  

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Teljes objektum (külső és belső) 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Külső-belső teljes műemléki helyreállítás, a telek kertészeti 

rekonstrukciója 

 

  

  

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H1 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Arany János u.      

HELYRAJZI SZÁM: 766 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Református templom 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A középső szakaszán kiteresedő Arany János utca tengelyének 
közepén áll a templom. Eredetileg klasszicista, de jelen formájában 
historizáló (neoromán – neogót) stílusú egyhajós templom a déli 
homlokzat tengelyében álló toronnyal, az északi oldalon sokszög 
lesarkított alaprajzzal, kontyolt tetőidommal, hegyes toronysisakkal. 
Épült 1811-ben. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Teljes objektum (külső és belső) 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

  

 

  

  

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H2 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:    Arany János u. 171.     

HELYRAJZI SZÁM:  699 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Református parókia 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Utcával párhuzamos tengelyű, földszintes, piros égetett cseréppel 
fedett kontyolt nyeregtetős épület. Homlokzata jelen formájában 
díszítetlen. Nyílászáróinak kiosztása vélhetően eredeti, de a 
nyílászárók mind ki vannak cserélve újakra. 
Az eredetileg L alaprajzú épület hátsó szárnya helyén ma új épület 
áll. 
Épült 1888-ban. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

épülettömeg, homlokzatok 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: Ha régi fényképek léteznek, 

vizsgálandó az esetleg létezett építéskori homlokzati részletek 

rekonstruálásának lehetősége. 

 

  

   
  

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 

Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 
 

 
  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H3 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Arany János utca 173.    

HELYRAJZI SZÁM: 689 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

öntöttvas kút 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A kastély-iskola udvarán álló, sorozatban gyártott öntöttvas karos 
kút.   

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

teljes objektum. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Időszakonkénti korrózió-védelem. 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 

Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H4 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Tabán utca, R.k. templom kertje      

HELYRAJZI SZÁM: 139 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

emléktábla és kereszt 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A templom kert déli oldalán álló kőkereszt, posztamensére felszerelt 
táblán 2004. évszámmal, de a kőkereszt mintegy 100 évesnek 
tűnik. 
A templombelsőben van a Sztankovánnszky család emléktáblája, a 
templom déli falán Hrabovszky altábornagy sírköve, a templomtól 
ÉNY-ra pedig Rücker Ferenc plébános sírköve (1996). 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

az emléktábla és a kereszt teljes egésze 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

  

 

  

  

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H5 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:   Tabán u. 82.      

HELYRAJZI SZÁM: 36 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Római katolikus plébánia 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Utcával párhuzamos tetőgerincű, XX. század közepére datálható 
egyszerű homlokzati architektúrával rendelkező „kora-modern” 
stílusú épület. Az utcai homlokzaton négy azonos méretű, közel 
négyzetes ablak, cserépfedésű kontyolt nyeregtető. 
 
 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

épülettömeg, homlokzatok 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Amennyiben az eredeti formáról fénykép fellelhető, az utcai 

homlokzat eredeti formában történő visszaállítása javasolt,  

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H6 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Tabán u. 69.      

HELYRAJZI SZÁM: 52 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

lakóépület 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Fésűs telepítésű, földszintes, egyszerű nyeregtetővel fedett 
lakóépület. Díszítetlen utcai homlokzatán két vastáblás ablak.   
Az udvari homlokzaton végid négyszögletes keresztmetszetű 
pillérekből álló oldaltornác található.   
Részben megmaradt XX. század közepéről való téglapilléres 
vasrácsos kerítés. 
Az egész épület leromlott állagú.      

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

épülettömeg, homlokzatok 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Teljes felújítás eredeti formában. 

 

  

  

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H7 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Tabán utca      

HELYRAJZI SZÁM:  138 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

öntöttvas közkút 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Közterületen álló, öntöttvas anyagú karos közkút. Egykor ezeket 
sorozatban gyártották. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

teljes objektum. 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Időszakonkénti korrózió-védelem. 

 

  

  

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H8 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Petőfi u. 59.      

HELYRAJZI SZÁM: 63 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

utcai kerítés 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Utcai telekhatáron álló, műkő lábazatú, drótháló-betétes, díszes 
vaskerítés. 

 

 

 
 

 

VÉDENDŐ:   

teljes objektum 

 

  KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Korrózió-védelem 

 

  

  

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H9 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Petőfi u. 38.      

HELYRAJZI SZÁM: 96 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

kőkereszt 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

 Utcai telekhatáron, telken belül álló kőkereszt. Felirata: 
„ÁLL A KERESZT MÍG OMLIK A VILÁG 
A MÁSODIK NAGY VILÁGÉGÉS SZENVEDÉSEINEK ÉVEIBEN 
ENGESZTELÉSÜL ÁLLITOTTA 
KAJDACS KÖZSÉG ÁLDOZATKÉSZ KATOLIKUS NÉPE 
1943. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

teljes objektum 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Kö-restaurálás, környezet kertészeti rendezése 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H10 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Petőfi u. 30.      

HELYRAJZI SZÁM: 123 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

lakóépület  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Utcával párhuzamosan telepített L alaprajzú, kúria jellegű 
földszintes lakóépület, déli folytatásában vele egybeépült gazdasági 
épülettel. 
Tetőidoma egyszerű nyeregtető. Igényes Eklektikus stílusú, 
eredetinek tűnő homlokzat. Homlokzatáról a timpanonokat már 
eltávolították. Stílusából ítélve a XIX. sz. végén épülhetett.  
  

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

épülettömeg, homlokzatok 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Eredeti formában történő felújítás javasolt. 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H11 

 

 

   

TELEPÜLÉS:          Kajdacs   

UTCA, HÁZSZÁM:   Kossuth Lajos u. 185. 

HELYRAJZI SZÁM: 425  

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Lakóépület, utcai kerítés 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Fésűs telepítésű keskeny előkerttel rendelkező népi lakóház és 
folytatásában gazdasági épület. Utcára merőleges, csonkakontyolt, 
palafedésű nyeregtető. Utcai homlokzatán két eredeti ablak és egy 
félköríves záródású tornácajtó, markáns osztópárkány, az ablakok 
fölött egyszerű tagozatú szemöldökpárkány és három lizéna. Udvari 
homlokzatán 5 db. egyszerű, négyzetes keresztmetszetű tornác-
pillér és tégla mellvéd-falazat. 
Utcai telekhatáron XX. sz. közepére jellemző kovácsoltvas kerítés. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Épülettömeg, homlokzatok 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Tetőhéjazat cseréje esetén égetett cserépfedés, homlokzat-felújítás 

esetén a hagyományos színhasználat javasolt. 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 

Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

 



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H12 

 

 

   

TELEPÜLÉS:       Kajdacs     

UTCA, HÁZSZÁM: Kossuth Lajos utca  

HELYRAJZI SZÁM: 406/2 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Hősi emlékmű 

 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Közterületen álló, körbejárható elkerített kis négyzetes telken, 
kocka-posztamensen álló, kétalakos fehér kőszobor. 
Posztamensének felirata:  
„A VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSEINKNEK 1914 – 1918” 
A posztamens oldalán a hősök nevének felsorolását tartalmazó 
kőtábla. 
Az emlékmű körül műkő lábazatra helyezett díszes kovácsoltvas-
kerítés. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Teljes objektum 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Időnkénti (10-20 évenként) kőkonzerválás, és a kerítés lefestése 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

 

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H13 

 

 

   

TELEPÜLÉS:       Kajdacs     

UTCA, HÁZSZÁM: Dózsa György utca 559. 

HELYRAJZI SZÁM: 226 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

Lakóház, utcai kerítés 

 

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Fésűs telepítésű, keskeny előkerttel rendelkező népi lakóház és 
folytatásában gazdasági épület. Utcára merőleges, csonkakontyolt, 
palafedésű nyeregtető. Utcai homlokzatán két eredeti ablak és egy 
befalazott tornácnyílás, két kisméretű padlás-szellőzőnyílás, 
markáns osztópárkány, az ablakok körül egyszerű tagozatú 
vakolatkeretezés és a földszinten négy, a padlásszinten két art 
deco tagozatú lizéna. Udvari homlokzatán 2 db. faragott fa 
tornácoszlop.. 
Utcai telekhatáron XX. sz. közepére jellemző kovácsoltvas kerítés. 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Épülettömeg, homlokzatok 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Tetőhéjazat cseréje esetén égetett cserépfedés, homlokzat-felújítás 

esetén a hagyományos színhasználat javasolt. 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 

Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 
 

 

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H14 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Ybl Miklós utca      

HELYRAJZI SZÁM: 521/2 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

kőkereszt 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Közterületen álló kőkereszt.  
Felirata: 
„ISTEN NAGYOBB DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE HORVÁTH 
JÓZSEF NEJE KELEMEN ÁGNES ÉS CSALÁDJA. 1943.” 

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

teljes objektum 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Időszakonkénti kö-restaurálás, környezet kertészeti rendezése 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 

Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

 

  



ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H15 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Temető utca      

HELYRAJZI SZÁM: 386 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

kőkereszt és közkút 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

Közterületen álló kőkereszt és öntöttvas karos közkút.  
  
  

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

Mindkét teljes objektum 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Időszakonkénti kö-restaurálás, környezet kertészeti rendezése 

 

  

 

 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3. 

 

 



 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAP   SORSZÁM: H16 

 

 

   

TELEPÜLÉS:           Kajdacs 

UTCA, HÁZSZÁM:  Temető 

HELYRAJZI SZÁM: 388/1 

 

 

 
 

 
 

 

 

   
JELENLEGI VÉDELEM: 

helyi védelem 
 

JAVASOLT VÉDELEM: 

   

 

  
AZ ÉPÍTMÉNYJELENLEGI RENDELTETÉSE:  

régi síremlékek 

  

 

   
AZ ÉPÍTMÉNY ÉS KÖRNYEZETÉNEK LEÍRÁSA: 

A temető bevezető útja mentén kettős sorba rendezett régi 
sírkövek, valamint a ravatalozó közelében és a régi (nyugati) 
temető-részen álló régi sírkövek. Jellegzetesek a lapos, felül 
lekerekített sírkövek.  

 

 

 
 

 

 

VÉDENDŐ:   

teljes objektum 

 

   

KORREKCIÓS JAVASLAT: 

Időszakonkénti kö-restaurálás, környezet kertészeti rendezése 

 

  

 
 

 
Meridián Mérnöki Iroda Kft 
Telefon: 74/419-283   Fax: 74/510-201 
Cím: 7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örökségvédelmi hatástanulmány 
 

Régészeti szakterületi munkarész 
 

Kajdacs község településrendezési eszközeihez 
 
 



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 
Kajdacs község határa két kistájon terül el, nyugati része a Sárvíz-völgy nevű kistáj, keleti fele 
pedig a Dél-Mezőföld nevű kistáj területén fekszik. A Sárvíz-völgy teraszos folyóvölgy, három 
magassági szintre osztható: az átlagosan 1 kilométer szélességű árterek 100–105 méter 
tengerszint feletti magasságon helyezkednek el, erre 2–4 relatív magasságú, magasártéri 
szintek települtek, ezeket az ártér fölött 6–12 méterre a folyó második teraszai követik. A 
Dél-Mezőföld futóhomokkal, illetve lösszel fedett, a Sió árterétől kelet felé egyre inkább 
kiemelkedő, enyhén tagolt hordalékkúp-síkság. 
A település külterületének nagysága 37,73 km². Természetes határa csak nyugaton van, ahol 
a Sárvíz egykori kanyargós medrei több mint 7 km hosszan jelentik a határt Sárszentlőrinc és 
Kölesd felé. 
Kajdacs vízhálózatának legjelentősebb vízfolyásai az említett, ma már szabályozott 
mederben folyó Sárvíz, amely mintegy 5 km hosszan érinti a határ nyugati részét, valamint a 
Tengelic felől érkező Éri-patak, amely délkeleti–északnyugati irányban több mint 6 km 
hosszan szeli ketté a kajdacsi határt, és a belterülettől északra folyik bele a Sárvízbe. Az Éri-
patakba a belterülettől északra torkollik egy névvel nem illetett, kb. 4 km hosszú patak, 
amely a határ északi részén, több ágból ered. 
A településhatár területén meghatározó arányban találhatók szántóföldek, kisebb 
erdőterület csak a 63-as úttal párhuzamosan, attól nyugatra, valamint a határ északkeleti 
részében, a nagydorogi határvonallal párhuzamosan húzódnak. 
Kajdacs neve a nyelvészeti szakirodalom szerint egy Koídí személynévnek a származékából 
keletkezett, amelynek forrása egy török *Qajdï (tulajdonképpeni jelentése: ’megfordult’) 
személynév lehetett. A települést először 1321-ben említi oklevél, egy Kajdacsi előnevű 
nemes nevében. Kajdacs neve a középkorban leggyakrabban az ide valósi nemesek nevében 
tűnik fel, akiknek egy része besenyő volt (őket 1399-ben Zsigmond király felvette az ország 
igaz nemesei közé). Kajdacs az 1330-as években keletkezett pápai tizedjegyzék tanúsága 
szerint egyházas hely volt, 1450-ben hetipiacát említik, kastélyáról pedig annak kapcsán 
maradt feljegyzés, hogy 1529-ben itt fogta el a koronát őrző Perényi Pétert a Szapolyai-párti 
Szerecsen János. 
A középkori Kajdacs falu helyét valószínűleg a mai belterülettől északkeletre kb. 3 km-re 
fekvő Templomdombon kereshetjük (2. lelőhely), ugyanakkor a mai belterület közelében, 
tőle kissé nyugatra is található egy középkori lelőhely-együttes: az erődítésre utaló, Sánc 
nevű lelőhely (13. lelőhely), valamint közelében a Mohácsi-tanya (4. lelőhely), ahonnan 
középkori település nyomai is ismertek. 
 
1.2. A település régészeti örökségének felmérése újonnan beépítésre szánt területnek 
kijelölt terület esetén terepbejárással 
Kajdacs közigazgatási területéről jelenleg 30, lokalizált régészeti lelőhelyről van tudomásunk. 
Ez a szám a településhatár nagysága, valamint a természetföldrajzi adottságok – a viszonylag 
sok vízfolyás – ismeretében átlagosnak mondható. A jövőbeli esetleges intenzívebb 
kutatások bizonyára még több lelőhelyet eredményezhetnek a falu határában, elsősorban a 
nem vagy kevésbé kutatott vizek mentén. 
 
Az eddig azonosított lelőhelyek különböző jellegű kutatások eredményeképpen váltak 
ismertté. 



 
Tervásatás egyetlen lelőhelyen folyt a település határában: 
– 1965–1968 között, valamint 1973-ban Bóna István az Aranykalász TSz homokbányájában 
egy teljes langobard temetőt tárt fel. 
 
Helyszíni szemle (illetve ehhez kapcsolódó leletmentés), régészeti megfigyelés, régészeti 
szakfelügyelet több alkalommal történt: 
– 1949-ben Novák József a vasútállomásnál fekvő avar kori temetőben végzett leletmentést; 
– 1959-ben Mészáros Gyula szintén a vasútállomásnál található, megbolygatott avar kori 
temetőből tárt fel újabb sírokat; 
– 1961-ben Mészáros Gyula a Sió-híd építése kapcsán végzett földkitermelésnél, az 
útbevágás profiljában kelta tűzhelyet és középkori kemencét figyelt meg (Sánc lelőhelyen); 
– 1971-ben Horváth Jolán az Aranykalász Tsz területén feldúlt 10. századi sírt leletmentését 
végezte el; 
– 1994-ben Ódor János Gábor a korábbi rablóásatásokból ismert Rókadombon, egy kora 
Árpád-kori besenyő temető területén végzett hitelesítő feltárást; 
– 2008-ban K. Németh András helyszínelést végzett Rókadomb lelőhely egy másik részén, a 
vasúti töltésből kilógó csontváznál; 
– 2008-ban a fenti lelőhelyen talált csontvázat Ódor János Gábor tárta fel leletmentés 
keretében, amely gazdag besenyő temetkezésnek bizonyult. 
 
Terepbejárások több alkalommal is érintették a kajdacsi határt: 
– Tolna megye múzeumalapító régésze, Wosinsky Mór Kajdacs határában mindössze 
egyetlen lelőhelyen járt igazolhatóan, a Sánc területén végzett terepbejárást; 
– 1969-ben Csorba Csaba járta be a Sió és Sárvíz mentét, amelyek során Kajdacs határában is 
több új lelőhelyet (6–14. lelőhely) azonosított (valamint több további, a hiányos leírások 
miatt nem azonosítható lelőhelyet is bejárt); 
– 1992-ben Miklós Zsuzsa a Tolna megye várkutató program keretében Mohácsi-tanya 
lelőhelyen végzett terepbejárást; 
– 1995-ben Miklós Zsuzsa és Nováki Gyula Mohácsi-tanya lelőhelyet járta be újra; 
– 1994-ben Ódor János Gábor a Templomdomb, Mohácsi-tanya és Éri malom lelőhelyeken 
végzett terepbejárást; 
– K. Németh András 2002-ben és 2003-ban a középkori Tolna megye templomainak kutatása 
keretében bejárta a Templomdombon fekvő templomos falut, és újra azonosította Hegyes 
dűlő elpusztult templomát; 
– 2014-ben Koller Melinda a Kajdacs ivóvízminőség-javító programja keretében készített 
előzetes régészeti dokumentáció kapcsán újra bejárta Mohácsi-tanya lelőhelyet; 
– 2021-ben Ódor János Gábor 15 új lelőhelyet azonosított Kajdacs határában (16–30. 
lelőhely), valamint pontosította négy, már ismert lelőhely kiterjedését (7., 10., 12., 14. 
lelőhely). 
 
A település határának kiterjedéséhez és a megtelepedésre alkalmas területek nagyságához 
viszonyítva az ismert régészeti lelőhelyek száma átlagosnak mondható, így az egyes 
korszakokra vonatkozóan néhány következtetést le lehet vonni. 
 
Az őskori lelőhelyek száma a legnagyobb, de ez a régészeti korszak egyben a leghosszabb is. 
Öt, tágabban az őskorra keltezett lelőhely pontosabb korszak-besorolása nem történt meg. 



Általánosan a neolitikumra keltezve két telep ismert, a késő neolit Lengyel-kultúrához egy 
telep köthető. Rézkori telepből kettőt ismerünk, az egyik helyen temető is előkerült. A 
bronzkor mindhárom korszakából kimutatásra kerültek telepek: a kora bronzkorból a 
Vučedol-Zók-kultúrának egy, a középső bronzkorból a mészbetétes edények népe 
kultúrájának két telepe ismert, a késő bronzkorból pedig pontosabb kultúra-besorolás nélkül 
egy telep lett azonosítva. 
A római korból tíz telep került elő eddig, egy további telep pedig csak a kora római korban 
élt. Talán szintén római kori lehet egy űrfotóról ismert, kerek objektum (sír?). 
A népvándorláskorból viszonylag sok lelőhelyet ismerünk, annak minden periódusában 
kimutatható az emberi jelenlét Kajdacs határában. A kora népvándorlás korból (az 5. 
századból) két telepet ismerünk, előkerült egy országos viszonylatban is ritka, 6. századi 
langobard temető, a 6–9. századi avarok hagyatékát pedig három avar kori telep és két 
temető képviseli. A magyar honfoglaláskor korából egy 10. századi sír, a kora Árpád-korból, a 
10–11. századból pedig két temető is ismert, jelezve a terület korai megszállását. 
A középkori megtelepedés kilenc lelőhelyen igazolható, ezek között két olyan falu van, ahol 
templom és templom körüli temető nyomai is felszínre kerültek. Középkori falunévvel való 
megfeleltetésük nem problémamentes. A Hatszázas-dűlőben azonosított templomos hely 
valószínűleg a középkori Bélcs, a Templomdombon fekvő pedig a középkori Kajdacs helyével 
azonosítható. A Sánc helynév egy középkori erősség emlékét őrizte meg. A középkoron belül 
hét telep csak az Árpád-korban, kettő pedig csak a késő középkorban létezett. A legfiatalabb 
régészeti korok emléke egy, a török korra keltezhető, valószínűleg a balkáni eredetű rácok 
által lakott telep, továbbá két, a kora újkorra, a 17–18. századra datált telep, amelyek talán 
az 1711-es régészeti korszakhatár után is léteztek. 
Az ismeretlen korú, egyelőre nem keltezhető lelőhelyeket egy lósír képviseli. 
 
Ugyanitt jelzem, hogy a múzeumi nyilvántartásokban és szakirodalomban több további olyan 
régészeti lelőhelyre is található utalás, amelyek pontos elhelyezkedése, kiterjedése az adatok 
hiányossága miatt jelenleg nem ismert (olykor a dűlő neve sem). Ezeket – mivel azonosításuk 
a későbbiekben esetleg terepen elvégezhető lesz – itt sorolom fel (ábécésorrendben): 
– Alszeg: 1959-ben kézzel formált kis avar kori fazék jutott a szekszárdi múzeumba 
(valószínűleg sírlelet); 
– „Kajdacs”: 1962-ben Kajdacs megnevezéssel egy borostyángyöngy és egy fekete 
üveggyöngy került a szekszárdi múzeumba; 
– Kajdacsi sziget: a szekszárdi múzeum a Lengyel kultúra egy edényét őrzi a lelőhelyről 
(lehet, hogy azonos az alább említendő „nagykajdacsi szigettel”); ugyaninnen Wosinsky Mór 
egy bronzkori raktárleletet említ („Koncsics Pál rátáján, azon csatorna torkolatánál, mely a 
doroghi határ felé esik”); 
– Lófejhegy: Wosinsky Mór két, itt talált és a Magyar Nemzeti Múzeumba jutott római kori 
fibulát és egy votívtöredéket említ innen; 
– „nagykajdacsi sziget”: a 19. század legvégén honfoglalás kori leletek kerültek innen vétel 
útján a Magyar Nemzeti Múzeumba, amelyek megbolygatott sírból vagy temetőből 
származhattak. 
 
Jelenlegi ismereteink szerint összesen 30 azonosított régészeti lelőhely ismert a település 
bel- és külterületén. 
 
A hatástanulmány készítéséhez felhasznált szakirodalom: 



– Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I–II. Hrsg. Szentpéteri, József. 
Budapest 2002. (Varia Archaeologica Hungarica XIII/1–2.) 
– Bóna István – B. Horváth Jolán: Langobardische Gräberfelder in West-Ungarn. Budapest 
2009. (Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae 6.) 
– Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában III. Budapest 1897. 
– Horváth Jolán: Kajdacs. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 24 (1971) 48. 
– Horváth Jolán: Kajdacs-Imre major. Régészeti Füzetek I. Ser. 1. No. 25 (1971) 60. 
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A településhatár régészeti érdekű részének jelentős része mezőgazdasági művelés alá esik, 
ahol optimális növényborítottság mellett a régészeti érintettség könnyebben felderíthető, 
ennek megfelelően az ismert régészeti lelőhelyek jelentős része szántóföldre esik. 
A község jelenlegi belterületén mindössze négy nyilvántartott lelőhely található részben vagy 
egészben. A beépítettségből fakadó rossz kutathatóság miatt a belterület bárhol előkerülhet 
új régészeti lelőhely. 
 
A település közigazgatási határain belül külön jogszabályban kiemelten vagy fokozattan 
védett régészeti lelőhely nem található. 
 
A Korm. r. 21. § (3) bekezdése alapján a védett régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó 
beruházásokkal el kell kerülni. Ez utóbbi főszabály alól kivételt csak a Korm.r. 88. § (6) 
bekezdése szerinti esetek jelentenek, azaz ha belterületi ingatlanon megvalósuló, valamint 
örökségvédelmi vagy természetvédelmi célú beruházásokról van szó, illetve ha már meglévő 
építmény vagy műtárgy karbantartására irányul a beruházás. 
 



A Kötv. általános elvei alapján ex lege védett minden, jelenleg nyilvántartott régészeti 
lelőhely (30 db); a további ismert, de még nem nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében a 
bejelentést követően a központi közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásba való 
bejegyzéssel, egyedi hatósági döntés nélkül, az általános védettséget az újonnan előkerült 
régészeti lelőhelyek is megkapják. 
 
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 
– őskori telep (5 db) 
– neolit telep (2 db) 
– késő neolit (Lengyel-kultúra) telep 
– rézkori telep (2 db) 
– rézkori temető 
– kora bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) telep 
– középső bronzkori (mészbetétes edények népe) telep (2 db) 
– késő bronzkori telep 
– kelta telep 
– kelta temető 
– kelta temető (?) 
– római kori telep (10 db) 
– római kori (?) ismeretlen jellegű objektum (sír?) 
– kora római kori telep 
– kora népvándorlás kori telep (2 db) 
– langobard temető 
– avar kori telep (3 db) 
– avar kori temető (2 db) 
– honfoglalás kori sír 
– kora Árpád-kori temető (2 db) 
– Árpád-kori telep (7 db) 
– középkori telep (9 db) 
– középkori templom (2 db) 
– középkori temető (2 db) 
– középkori földvár 
– késő középkori telep (2 db) 
– török kori telep 
– kora újkori telep (2 db) 
– ismeretlen korú lósír (?) 
 
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 azonosítások alapján az azonosított 
lelőhelyekkel érintett területek a hozzájuk tartozó helyrajzi számokkal részletesen az 1. 
számú 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 között Kajdacs határában a Sárvíz, az Éri-



patak és ennek mellékvizei említhetők (ld. 1.1. pont), amelyek melléke minden régészeti kor 
embere számára lehetőséget biztosított a megtelepedésre. 
 
A felsorolt vízfolyások mentén – ahogy az összes, egykori (de ma már esetleg kiszáradt) 
vízfolyás, illetve forrás és tó mentén – bárhol várható további régészeti leletek vagy 
lelőhelyek előkerülése. 
 
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés) 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. 
 
2022. augusztus 29-én meleg időben terepbejárást végeztem az egyetlen, beépítésre szánt 
területen, ami Kajdacs belterületének északkeleti részén, a Sport utca északnyugat–délkeleti 
irányú ága nyugati oldalán terül el, és az utcára merőleges, délnyugat–északkeleti irányú, kb. 
130 méter hosszú, néhány méter széles sávot jelöl, és keletről nyugatra enyhén emelkedik. A 
terület művelési ága közlekedési terület, valójában azonban egy elhagyott, gazos sáv, ami a 
Kajd-Mező Kft. telephelye, valamint a Sport utca délnyugat–északkeleti fő ága mentén állók 
házak kertjei közé ékelődik be. Északnyugati oldalán a telephely lemezkerítése, délkeleti 
oldalon helyenként a telkek kerítése határolja. 
A beépítésre szánt területet sűrű, helyenként magas aljnövényzet és gaz borította, így 
érdemi felszíni leletgyűjtést nem tudtam végezni. 
 

 
A beépítésre szánt terület délkeletről 

 



 
A beépítésre szánt terület nyugatról 

 
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 
Az 562 hrsz.-ú, jelenleg közlekedési területként használt terület különleges mezőgazdasági 
területbe kerül. 
 
2.2. A 2.1. pontban szereplő változások hatásai 
2.2.1. a régészeti örökségre 
A beépítésre szánt keskeny, de hosszú sáv területén végzett terepbejárásom idején a 
területet vegetáció borította, érdemi felszíni leletgyűjtést nem tudtam végezni. 
A beépítésre szánt 562 hrsz.-ú számú terület 250 méter sugarú körzetében két nyilvántartott 
régészeti lelőhely is található, mindkettő északi irányban: kb. 150 méterre Kajdacs–
Imremajor, Aranykalász TSz gépparkja (honfoglalás kori sír; Kajdacs 5, lelőhely-azonosító: 
20490), kb. 160 méterre pedig Kajdacs – Aranykalász TSz homokbányája / Csorba Csaba 43. 
lelőhely (langobard temető, középkori telep; Kajdacs 6, lelőhely-azonosító: 20491). A 
honfoglalás kori sír talán temetőt jelez, ennek a lelőhelynek a kiterjedése nem ismert, a 
langobard temetőt azonban Bóna István teljességre törekvően feltárta, így ez bizonyára nem 
terjed ki a beépítésre szánt területig. 
A fenti két lelőhely kisebb kiemelkedéseken terül el, és a beépítésre szánt terület éppen két 
hasonló jellegű, északnyugat–délkeleti irányú kiemelkedésen, homokdombon vonul 
keresztül, azokra merőlegesen. A terület fekvése alapján nem zárható ki, hogy 
temetkezőhelynek használták volna a régészeti korokban (ha nem is telepedtek meg rajta). 



 

 
A beépítésre szánt terület (9) és a közelében fekvő nyilvántartott lelőhelyek (20490 és 20491) 
 
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 68/2018. (IV. 9.) 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 a földmunkával járó tevékenység már 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 
örökségvédelmi szerv készíti el, ezt az első olyan hatósági engedélyezési eljárásban be kell 
nyújtani, amely földmunkák végzésére jogosít. Az ERD részét képező feltárási projektterv 
figyelembe vételével kerül sor a konkrét régészeti feladatellátás meghatározására, amelyet – 
amennyiben engedélyköteles tevékenységről van szó – az örökségvédelmi hatóság végez. 
 
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. §-a 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 
meghatározza a szükséges megelőző régészeti feltárás módját. 
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 Kajdacs község területére eső nyilvántartott lelőhelyek száma 30, ezek közül belterületen 
négy lelőhely található (5., 6., 19., 21. lelőhely) részben vagy egészben. 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. Az örökségvédelmi 
hatóság szakhatóságként, vagy örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során eljárva mérlegeli 
a tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan 
folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban, ezek alapján 
kikötésekkel hozzájárul a tevékenység végzéséhez vagy – jogszabályi feltételek fennállása 
esetén – megtiltja azt. 
A kajdacsi lelőhelyek túlnyomó része jelenleg teljes területével vagy részben általános 
mezőgazdasági területen, szántó művelési ág alatt található, szám szerint 27 lelőhely (1., 2., 
4., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26, 27., 28., 
29. 30. lelőhely). 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 jelenleg mindössze 
egyetlen lelőhely kisebb részlete található (22. lelőhely). Javasolt törekedni e felületek 
lehetséges kiterjesztésére a régészeti lelőhelyeken és környezetükben. 
Kert kialakítása, szőlő, gyümölcsös, más ültetvény vagy erdő telepítése jelentős mértékben 
veszélyezteti a régészeti lelőhelyeket, ugyanis a szőlő- és kertműveléshez, ültetvény.-
telepítéshez, 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 a bányászati (kutatási 
műszaki üzemi terv jóváhagyása, bányatelek megállapítása és módosítása, védőpillér 
kijelölése, módosítása, meggyengítése és lefejtése) hasznosítás, előzetes környezeti 
hatásvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenység, vagy újrahasznosításra, 
más célú hasznosításra vagy telekalakításra irányuló földhivatali eljárás esetén. 



Erdővel fedett területen jelenleg hét lelőhelyet ismerünk (3., 11., 15., 20., 21., 24., 26. 
lelőhely), többségüknek csak egy kisebb része húzódik rá az erdők területére. Itt az 
erdőműveléshez szükséges földmunkák végzése során legalább a régészeti felügyeletet 
biztosítani kell. 
Külön említésre méltó három olyan lelőhely, amelyeket a vasúti pálya érint, illetve vágja 
ketté (1., 2., 3. lelőhely). Ezeken a lelőhelyen – mint azt Rókadomb lelőhely is mutatja, ahol a 
vasútépítéskor egykor kialakított rézsűből megbolygatott csontváz került elő – a 
mesterségesen kialakított vasúti bevágások minden, további földmunkával történő 
bolygatása tovább károsíthatja a lelőhelyeket. 
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 korlátozások 
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 akadályozhatja, 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 fentiekben 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 30 régészeti lelőhely (terület) áll a Kötv. 
általános elvei alapján védelem alatt. Ezek között külön jogszabályban kiemelten vagy 
fokozottan védett régészeti lelőhely nem található. 
 
Minden ismert és nyilvántartott lelőhely esetében már a jelenlegi humuszréteg bolygatása 
(eltávolítása) is sérti a régészeti örökség földben rejlő emlékeit. Amennyiben ezek területén 
elkerülhetetlen a földmunkával járó építési tevékenység, annak hatósági engedélyezési 
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 Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztálya 
(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 vezet 
közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való 
érintettségről időben meggyőződni. 
 
A HÉSZ-be javasolt szövegrész 
„(1) Régészeti érintettség esetén a hatályos kulturális örökségvédelmi jogszabályok alapján 
kell eljárni. 
(2) Minden olyan esetben, amikor régészeti lelet vagy annak tűnő tárgy, régészeti emlék vagy 
régészeti jelenség kerül elő, a területileg illetékes jegyzőt értesíteni kell, aki haladéktalanul 
tájékoztatja az örökségvédelmi hatóságot, a további intézkedésig a munkálatokat fel kell 
függeszteni, a terület őrzéséről a megtaláló köteles gondoskodni. 
(3) A régészeti örökséget és a műemléki értéket érintő kérdésekben a központi közhiteles 
örökségvédelmi nyilvántartásban és a rendezési tervhez készített örökségvédelmi 
hatástanulmányban foglaltak együttesen irányadók.” 
 
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. 
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1. melléklet 
 

Régészeti lelőhelyek Kajdacs közigazgatási területén 
 
1. Kajdacs – Rókadomb (Kajdacs 1) 
Lelőhely-azonosító: 20449 
A lelőhely megjelölése: kora Árpád-kori temető 
A lelőhely leírása: A Kajdacstól északkeletre található, környezetéből kiemelkedő, 
északnyugat–délkeleti irányú, 105 méter magas, a vasút által kettévágott Rókadombon 
1943-ban rigolírozás során embercsontok és fémtárgyak kerültek elő. Az 1970-es években 
egy rablóásatásból besenyő jellegű kengyel került be innen a szekszárdi múzeumba. 1994-
ben Ódor János Gábor az általa immár besenyőkhöz kötött temető hitelesítésére egy kb. 80 
méter hosszú árokkal átvágta a dombot. Ennek során csak a szőlőművelés nyomait tudta 
azonosítani, de a domb északi oldalán lócsontokat figyelt meg a felszínen, mely továbbra is 
lehetővé teszi a temető besenyő eredeztetését. Ettől a helytől mintegy 200 méterre 
északnyugatra található a Rókadomb folytatásának tekinthető, de annál mintegy 2 méterrel 
alacsonyabb, a környezetéből szintén erősen kiemelkedő domb, amelyet észak–déli 
irányban, középen 3–4 méter mélyen vág át a vasút. 2008-ban K. Németh András lakossági 
bejelentés nyomán helyszínelést végzett itt, és egy, a vasútvonal által kettévágott csontvázat 
figyelt meg a töltés nyugati oldalában, a vasútvonaltól nyugatra eső dombrészen pedig 
emberi és lócsontokat gyűjtött. Ezt követően Ódor János Gábor leletmentés keretében 
feltárta a II. István kori denárral eltemetett, trepanált koponyájú felnőtt férfi sírjának 
maradványát, a domb keleti feléről pedig újabb jelentős szórvány tárgyak (tausírozott 
kengyel, tausírozott kardpenge, kengyelek, szablyatöredék, nyílhegyek) kerültek elő. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), vasútépítés 
Hrsz.: 060/12, 060/13, 060/14, 0113/1, 0114 
 
2. Kajdacs – Templomdomb / Kiskajdacs, Templomdomb (Kajdacs 2) 
Lelőhely-azonosító: 20450 
A lelőhely megjelölése: középkori telep, középkori templom, középkori temető 
A lelőhely leírása: Kajdacs belterülettől északra, a 63-as úttól és a vasúttól nyugatra 
középkori faluhely található, amelynek templomromját 1829-ben említették. 1994-ben Ódor 
János Gábor szerzett tudomást a Templomdombnak nevezett lelőhelyről, akinek a terület 
tulajdonosa jelezte, hogy a területen sok kőtöredék található. K. Németh András 2002-es és 
2003-as terepszemléi során a vasúttól nyugatra fekvő domb északkeleti sarkában kb. 40×50 
méteres, nagy mészkövekkel, kisebb téglákkal és sok embercsonttal jelzett területen 
azonosította a templomot. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), vasútépítés, útépítés 
Hrsz.: 033/1, 064, 065/1, 068, 072 
 
3. Kajdacs – Vasútállomás (Kajdacs 3) 
Lelőhely-azonosító: 20452 
A lelőhely megjelölése: avar kori temető, középkori telep 
A lelőhely leírása: 1933-ban útépítés közben a vasútállomásnál, a domb lábánál 17 avar kori 
sírt találtak, köztük lovas temetkezéseket is. Novák József múzeumigazgató 1949-ben 



leletmentő ásatást végzett, amikor öt avar sír került elő egy domb átvágásakor, 
dokumentáció azonban erről nem maradt fenn. 1959 tavaszán újabb avar kori sírok 
bukkantak elő, amikor a vasútállomástól északra, a vasút és a vele párhuzamos 63-as út 
között fekvő, háromszög alakú területen földhordást végeztek. A négy megbolygatott sír 
leletmentését Mészáros Gyula végezte, és további két bolygatatlan sírt is feltárt. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), anyagkitermelés, 
útépítés 
Hrsz.: 033/2, 064, 065/2, 068 
 
4. Kajdacs – Mohácsi-tanya (Kajdacs 4) 
Lelőhely-azonosító: 20453 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, római kori telep, középkori telep 
A lelőhely leírása: A Sárvíz egykori medre által három oldalról körülvett, észak–déli irányú 
dombon 1992-ben Miklós Zsuzsa, 1995-ben pedig ő és Nováki Gyula gyűjtött őskori, római 
kori és középkori leleteket. A részben legelőként használt dombtetőn Ódor János 1994-ben 
kevés, jellegtelen őskori kerámiát gyűjtött, egyik helyi adatközlője szerint ezen a területen az 
1980-as években beszakadt egy traktor, a gödörben állítólag kemence(?), égett fa-, faszén- 
és kerámia-töredékek voltak. Koller Melinda 2014-es terepbejárása a lelőhely északi és keleti 
szélét vizsgálta, régészeti leletanyagot azonban itt nem talált, véleménye szerint a lelőhely a 
valószínűleg a magasabb szinteken, főként a dombháton helyezkedik el. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0208/5, 0208/6, 0208/20, 0210 
 
5. Kajdacs – Imremajor, Aranykalász TSz gépparkja (Kajdacs 5) 
Lelőhely-azonosító: 20490 
A lelőhely megjelölése: honfoglaláskori sír 
A lelőhely leírása: 1971-ben a Kajdacs belterületének északkeleti részén található 
Aranykalász Tsz gépparkjában fadúcok földbe helyezése során 10. századi sírt bolygattak 
meg. A helyszínelést végző Horváth Jolán feltárta a bolygatott sír maradékát, és megtudta, 
hogy a lelőhely dombját korábban 150 cm mélyen legyalulták, de ekkor sírok állítólag nem 
kerültek elő. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: építkezés 
Hrsz.: 012/16 
 
6. Kajdacs – Aranykalász TSz homokbányája / Csorba Csaba 43. lelőhely (Kajdacs 6) 
Lelőhely-azonosító: 20491 
A lelőhely megjelölése: langobard temető, középkori telep 
A lelőhely leírása: A Kajdacs belterületétől közvetlenül északkeletre található 
homokbányában Bóna István 1965–1968 között, valamint 1973-ban egy 48 síros langobard 
temetőt tárt fel. A sírok között tíz urnasír is volt. Csorba Csaba 1969-ben terepbejárásán a 
homokbányánál, „egy lankás halom keleti alján” néhány jellegtelen középkori cserepet 
gyűjtött. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), építkezés 



Hrsz.: 012/7, 012/11, 012/18, 534/1 
 
7. Kajdacs – Borsós-föld / Csorba Csaba 37. lelőhely (Kajdacs 8) 
Lelőhely-azonosító: 23657 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, rézkori telep, rézkori temető, késő középkori telep 
A lelőhely leírása: Csorba Csaba 1969-ben terepbejárása során őskori cserepet talált 
Kajdacstól északra, az Éri-pataktól délre kb. 200 méterre fekvő dombon, ami hasonló korú 
telepre utalhat. Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacs belterületétől északra, az Éri-patak és 
egy másik patak összefolyásától délre, az ártérből kiemelkedő kisebb domb tetején, főleg 
annak déli részén ismeretlen korú embercsontokat, valamint rézkori és középkori kerámiát 
talált. A temető leginkább az őskori telephez tartozhat. A nyugat–keleti tengelyű lelőhely 
kiterjedése 250×100 méter. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 017 
 
8. Kajdacs – Kajdacs II. / Csorba Csaba 38. lelőhely (Kajdacs 9) 
Lelőhely-azonosító: 23659 
A lelőhely megjelölése: középkori telep 
A lelőhely leírása: Csorba Csaba 1969-ben középkori telepet azonosított a 63-as úttól délre, 
az északnyugat–délkeleti irányú kis patak keleti oldalán, az országúttól számított második 
dombhát déli lejtőjén, kb. 20×30 méteres területen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 062/5 
 
9. Kajdacs – Csárdahegy / Csorba Csaba 39. lelőhely (Kajdacs 10) 
Lelőhely-azonosító: 23660 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: Csorba Csaba 1969-ben a 63-as úttól északnyugatra, a vasúti töltéstől kb. 
100 méterre, egy mocsaras területtel körülvett dombháton, az ún. Csárdahegyen kevés 
őskori kerámia mellett Árpád-kori leleteket gyűjtött egy 60×60 méteres területről. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 040/7, 040/8 
 
10. Kajdacs – Vaskapu / Csorba Csaba 42. lelőhely / Vaskapu-sarok (Kajdacs 11) 
Lelőhely-azonosító: 23661 
A lelőhely megjelölése: késő bronzkori telep, római kori telep, avar kori telep, Árpád-kori 
telep 
A lelőhely leírása: Csorba Csaba 1969-es terepbejárásán, a Kajdacsra vezető úttól északra, az 
Éri-patak hídján túl álló dombhát északi szélén Árpád-kori cserepeket talált. Ódor János 
Gábor 2021-ben ugyanitt, az Éri-pataktól nyugatra a korábbinál nagyobb kiterjedésű, azt 
teljesen magába foglaló, 700×350 méter nagyságú lelőhelyet lokalizált. A lelőhely déli 
felében, a domb magasabb részén Árpád-kori telepet, ezen északi irányban túlnyúlva egy 
római kori telepet, a lelőhely északkeleti részén késő bronzkori telep, északnyugati 
harmadában pedig avar kori telepet azonosított. 



A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 045, 047/1, 051/3 
 
11. Kajdacs – Kajdacs IV. / Csorba Csaba 35. lelőhely (Kajdacs 14) 
Lelőhely-azonosító: 23675 
A lelőhely megjelölése: középkori telep 
A lelőhely leírása: Csorba Csaba 1969-ben a 63-as út keleti oldalán, a kajdacsi 
vasútállomástól kb. 30 méterre északra kb. 20×30 méteres területen középkori telepet 
azonosított. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 064, 072, 076 
 
12. Kajdacs – Kajdacs IX. / Csorba Csaba 40. lelőhely / Pincés-dűlő 2. lelőhely (Kajdacs 16) 
Lelőhely-azonosító: 23725 
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes edények népe) telep, középkori 
telep, kora újkori telep 
A lelőhely leírása: Csorba Csaba 1969-ben terepbejárással középkori telepet azonosított a 63-
as út elágazása előtt 30 méterrel, az út által kettévágott lankás domb déli részén. Ódor János 
Gábor 2021-ben Kajdacstól északkeletre, a 63-as út mindkét oldalán, de zömmel tőle 
északra, az egykori ártérből kiemelkedő dombon 550×200 méter nagyságú, északi–déli 
tengelyű lelőhelyet azonosított, jelentős mennyiségű középső bronzkori (mészbetétes) 
kerámiával, a ma már kivágott erdőrészen, a lelőhely északi szélén pedig 17–18. századi (?) 
leletekkel. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 042/3, 042/4, 055, 060/10, 060/11 
 
13. Kajdacs – Sánc / Csorba Csaba 44. lelőhely (Kajdacs 18) 
Lelőhely-azonosító: 23333 
A lelőhely megjelölése: neolit telep, római kori telep, középkori földvár 
A lelőhely leírása: A falu nyugati szélén, a Borjádra vezető műúttól északra, a Sárvíz árteréből 
kiemelkedő, Sáncnak nevezett dombot nyugatról, északról és keletről egykor víz ölelte körül, 
dél felől pedig árok vágta el a domb folytatásától. Több rövid említés után Wosinsky Mór írt 
róla hosszabban először 1896-os monográfiájában, ő természetes eredetűnek tartotta, és 
egy kelta edényt említett innen. 1961-ben Mészáros Gyula a Sió-híd építése kapcsán végzett 
földkitermelésnél, az útbevágás profiljában kelta tűzhelyet és középkori kemencét figyelt 
meg. 1969-ben Csorba Csaba neolit cserepeket gyűjtött a Sánc területén. 1971-ben Horváth 
Jolán a lelőhelyen beásásokban Árpád-kori cserepeket talált. Miklós Zsuzsa 2003-as és 2004-
es terepbejárásán őskori, római kori és középkori cserepeket gyűjtött, de erődítésre utaló 
nyomokat nem talált. 1997–2004 között több alkalommal légi fotózta a lelőhelyet, 2004-ben 
pedig geofizikai kutatást is végzett. Az erődítés a felszíni leletek alapján leginkább a 
középkorban épülhetett, és a Sárvíz rendezésének eshetett áldozatul. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), erózió, építkezés 
Hrsz.: 03/2, 03/4, 03/7, 03/8, 0213 



 
14. Kajdacs – Hegyes-dűlő / Hatszázas-dűlő / Sárvíz-part / Csorba Csaba 45. lelőhely (Kajdacs 
20) 
Lelőhely-azonosító: 20492 
A lelőhely megjelölése: neolit telep, kora bronzkori (Vučedol-Zók-kultúra) telep, kelta temető 
(?), római kori telep, középkori telep, középkori templom, középkori temető 
A lelőhely leírása: Kajdacs hatának délnyugati sarkában, a Hatszázas-dűlőben Csorba Csaba 
1969-ben középkori (az Árpád-kortól a 15. századig terjedő) cserepek mellett a domb északi, 
legmagasabb végén elpusztult templomra utaló tégla- és kődarabokat, embercsontokat talált 
egy 5×10 méteres területen. 1970-ben lakossági bejelentés nyomán Horváth Jolán járta be a 
középkori templom helyét, Hegyes-dűlő névvel jelölve a lelőhelyet. 1989-ben a szántással 
megbolygatott templom helyén – Kajdacs-Sárvíz-part lelőhely-névvel – Rosner Gyula végzett 
leletmentést, és egy kisméretű, félköríves szentélyzáródású, kora Árpád-kori téglatemplomot 
hozott napvilágra. K. Németh András 2002-es terepbejárása során a lelőhelyen a vegetáció 
miatt még csak néhány középkori kerámiát talált, majd 2003-ban újra azonosította a 
templom helyét. 2021-ben Ódor János Gábor és K. Tóth Gábor fémkeresős gyűjtést végzett a 
lelőhelyen, amelynek során bronzkori, római kori és középkori telepek mellett a lelőhely 
keleti szélén kelta (La Téne D) fibulákat találtak, melyek talán egy kelta temetőt jeleznek. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0179/13, 0179/14 
 
15. Kajdacs – Éri malom (Kajdacs 22) 
Lelőhely-azonosító: 20454 
A lelőhely megjelölése: kora Árpád-kori temető 
A lelőhely leírása: Kajdacs-Éri malom lelőhelyről a Magyar Nemzeti Múzeum 1893-ban 
vásárolt 10–11. századi leleteket. Mivel ekkor épült a Sárbogárd–Szekszárd vasútvonal, 
amelyet az Éri-patak nyugati oldalán (a patak és egy mellékága között) fekvő domb oldalába 
vágtak, feltehetően ekkor bolygathattak meg egy 10–11. századi temetőt. Ódor János Gábor 
1994-ben terepbejárást végzett a lelőhelyen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás), vasútépítés 
Hrsz.: 0133, 0137/1 
 
16. Kajdacs – Gulya-járó, Éri-patak mente 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: középső bronzkori (mészbetétes edények népe) telep, római kori 
telep, avar kori telep, kora újkori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben az Éri-patak keleti oldalán, az ártérből déli 
irányba kiemelkedő dombnak zömmel a kajdacsi bekötőúttól északra fekvő részén (kisebb 
részben az út déli oldalára is áthúzódva) egy északi–déli tengelyű, kb. 400×250 méter 
kiterjedésű lelőhelyet azonosított. A lelőhelyen több középső bronzkori (mészbetétes), kevés 
római kori, és elég sok avar kori kerámiát gyűjtött, északi lankáin pedig néhány kora újkori 
(17–18. századi) cserepet talált. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 042/2, 042/3, 047/1, 054/1, 054/4, 054/5, 054/6 



 
17. Kajdacs – Kajdacsi bekötőút és 63-as út között 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben a kajdacsi bekötőúttól délre, a bekötőút és a 
63-as út között, az ártérből kiemelkedő gerincen kevés és elszórt Árpád-kori kerámiát (közte 
cserépbogrács töredékét) talált egy jól körülhatárolható, 150×100 méteres területen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 054/1, 054/4, 054/5, 054/6, 054/7 
 
18. Kajdacs – Pincés-dűlő 1. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: római kori (?) ismeretlen jellegű objektum (sír?) 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben egy légi és űrfotón mutatkozó, kör alakú, 31 
méter átmérőjű anomália helyének terepi azonosítása során a 63-as úttól kb. 100 méterre 
keletre, az Éri-patak keleti oldalán kb. 400×250 méteres területen egy római kori, és kevés 
jellegtelen, egyéb kerámiát talált. Ez alapján feltételezte, hogy körárkos római kori sír 
maradványai húzódnak a felszín alatt. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 060/1, 060/3, 060/4, 060/5 
 
19. Kajdacs – Tyúkházi-dűlő 1. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: Árpád-kori telep, késő középkori telep, ismeretlen korú lósír (?) 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacs belterületétől és az egykori 
téeszmajortól északra, a kelet–nyugat folyásirányú Éri-pataktól délre, az ártérből kiemelkedő 
dombvonulaton 500×400 méter nagyságú, észak–déli tengelyű Árpád-kori telepet 
azonosított. A lelőhely nyugati részén kevés 14–15. századi cserép is volt, keleti felében, a 
magasabban fekvő, homokos jellegű dombvonulaton szórvány lócsontok bukkantak elő. A 
lelőhely északkeleti harmadát erdő fedi, de a leletek szóródása alapján ott is folytatódnia 
kell. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 010/4, 010/15, 010/17, 010/19 
 
20. Kajdacs – Tyúkházi-dűlő 2. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: római kori telep, kora népvándorlás kori telep, avar kori temető, 
Árpád-kori telep, török kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacs belterületétől és az egykori 
homokbányában feltárt langobard temetőtől északra, a Tyúkházi-dűlő keleti felében, az Éri-
pataktól délre, a patak egy kisebb, mára már kiszáradt mellékvizétől nyugatra több korszakú, 
650×300 méter nagyságú, észak–déli tengelyű lelőhelyet azonosított. Az észak–déli irányú 
földút nyugati oldalán lévő alacsonyabb dombvonulaton római kori és kora népvándorláskori 
telep maradványai kerültek elő. Mellette, északi irányban nagyobb kiterjedésben Árpád-kori 



telep bukkant elő. Műszeres leletfelderítés során az említett korszakok hagyatékán kívül 
késő avar kori és török kori leletek is előkerültek. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 010/13, 010/14, 010/16, 010/17, 010/20, 010/21, 015, 045 
 
21. Kajdacs – Kajdacs belterület, északnyugati rész 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: kora római kori telep, avar kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor a 2021-ben az Éri-patak torkolatához közel, az attól 
délre eső, első magasabb parton, a Sztankovánszky-kastélytól és református templomtól 
északra futó utcák (a kettéágazó Arany János utca két ága) végeinél lévő két kisebb 
szántóföldön több korszakú, 750×250 méter nagyságú, nyugat–kelet tengelyű lelőhelyet 
azonosított. A nyugatra eső szántóföldön jelentős mennyiségű (késő kelta jellegű) kora római 
kori és kevés avar kori kerámiát talált, a keleti oldalon azonban csak római koriakat. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 05/2, 05/4, 05/6, 05/7, 649, 652, 653, 657, 658, 659, 726, 727, 728/1, 728/2, 729/1, 
729/2, 730/1, 730/2, 731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735/1, 735/2, 736, 737, 743, 744, 745, 
758/3 
 
22. Kajdacs – Sas-lapos 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: római kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól és a 63-as úttól keletre, az Éri-
patak nyugati oldalán csekély mennyiségű római kori kerámiát talált a keskeny dombvonulat 
déli és keleti oldalán, egy 250×50 méter nagyságú területen, észak–déli irányban. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 056/1, 056/7, 056/9 
 
23. Kajdacs – Hídvégi-dűlő 1. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: késő neolit (Lengyel-kultúra) telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól délnyugatra, a Sárvíz keleti oldalán 
kiemelkedő teraszon, a településtől délnyugatra vezető földúttól északra, nem közvetlenül a 
vízparton késő neolit (Lengyeli-kultúra) kerámia-töredékeket gyűjtött egy 300×200 méter 
nagyságú, nyugat–keleti irányban húzódó területen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0192/11, 0192/12, 0192/13, 0192/14 
 
24. Kajdacs – Hídvégi-dűlő 2. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: római kori telep, kora népvándorlás kori telep, Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól délnyugatra, a településtől 
délnyugatra vezető földút északi oldalán (a déli oldalra is átnyúlóan), az egykori ártérből 



kiemelkedő teraszon nagy kiterjedésű, 600×400 méter nagyságú, nyugat–keleti tengelyű 
római kori telepet azonosított. A lelőhely nyugati felén inkább a kora római kori kerámiák 
voltak a jellemzők, itt több mint tíz kiszántott hamus házhelyet figyelt meg, amelyekből késő 
római kori és jellegzetes 5. századi leleteket is gyűjtött. A lelőhely északi harmadában jól 
körülhatárolható egységben Árpád-kori telep nyomait figyelte meg. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 085/5, 0190, 0192/8, 0192/9, 0192/10, 0192/11, 192/25, 192/27,  
 
25. Kajdacs – Hídvégi-dűlő 3. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: kelta temető 
A lelőhely leírása: K. Németh András 2002-ben Kajdacstól délnyugatra, a településtől 
délnyugatra vezető földúttól közvetlenül északra ismeretlen korú temetőre utaló 
embercsontokat figyelt meg. Ódor János Gábor 2021-ben a földút mellett álló magassági 
ponttól északra és az úttól nagyobb mennyiségben talált kiszántott embercsontokat, 
fémkeresővel pedig ugyanitt néhány jellegzetes La Tène B-C kori sírlelet bukkant elő, így a 
temető kelta kori lehet. A lelőhely átmérője 150 méter. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0185/5, 0190, 0192/11, 0192/12, 0192/13, 0192/14 
 
26. Kajdacs – Hídvégi-dűlő 4. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, középkori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól délnyugatra, a településtől 
délnyugatra vezető földúttól északra, közvetlen az utolsó házak után, az egykori ártér fölé 
emelkedő első teraszon jelentős mennyiségű 13–16. századi kerámiát gyűjtött. A faluhely 
vélhetőleg Hídvéggel azonosítható. A középkori leletek mellett kevés és jellegtelen őskori 
telepre utaló kerámia is felbukkant. A lelőhely mérete 400×200 méter, tengelye nyugat–
keleti. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0192/4, 0192/5, 0192/7, 100, 101/1 
 
27. Kajdacs – Hídvégi-dűlő 5. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: rézkori telep, római kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól délnyugatra, a Sárvíz keleti oldalán 
kiemelkedő teraszon, közvetlenül a vízparton közepes sűrűségben rézkori és római kori 
telepre utaló kerámia-töredékeket gyűjtött 400×150 méter nagyságú, észak–déli irányban 
húzódó területen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0190, 0191/1, 0192/15, 0192/16 
 
28. Kajdacs – Hosszú-sziget-dűlő 1. lelőhely 



Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: őskori telep, Árpád-kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól délnyugatra, a Sárvíz keleti oldalán 
kiemelkedő teraszon, közel a vízparthoz kevés, de jellegzetes Árpád-kori, valamint 
ismeretlen korszakú őskori kerámia-töredékeket talált egy 120 méter átmérőjű területen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0189/1, 0189/2 
 
29. Kajdacs – Hosszú-sziget-dűlő 2. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: kelta telep, római kori telep, avar kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól délnyugatra, a Sárvíz keleti oldalán 
kiemelkedő teraszon jelentős számú, kelta, római kori és avar kori településekre utaló 
kerámia-töredéket gyűjtött egy 700×200 méter nagyságú, északi–déli irányban húzódó 
területen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0187/2, 0187/3 
 
30. Kajdacs – Hosszú-sziget-dűlő 3. lelőhely 
Lelőhely-azonosító: folyamatban 
A lelőhely megjelölése: római kori telep 
A lelőhely leírása: Ódor János Gábor 2021-ben Kajdacstól délnyugatra, Sárvíztől mintegy 500 
méterre keletre, a déli irányba futó földút keleti oldalán néhány, római kori telepre utaló 
kerámiát és fémtárgyat talált egy 150×100 méter nagyságú, északi–déli irányban húzódó 
területen. 
A lelőhely besorolása: nyilvántartásba vétel alatt 
A lelőhely veszélyeztetettsége: mezőgazdasági művelés (mélyszántás) 
Hrsz.: 0185/5 
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1. BEVEZETŐ 

Kajdacs község jelenleg 2012. előtti OTÉK-alapú településrendezési eszközökkel rendelke-
zik.  

A Képviselő-testület a hatályban lévő Településfejlesztési koncepciót a 3/2008. (I. 30.) ha-
tározattal, a Településszerkezeti tervet a 60/2009. (XII. 2.) határozattal, a Helyi Építési Sza-
bályzatot és Szabályozási tervet pedig a 12/2009. (XII. 8.) rendelettel fogadta el.  

A terv elfogadása óta a település életében bekövetkezett változások, a megváltozott igé-
nyek és elképzelések, valamint a településtervek készítésének rendjét érintő közelmúltbeli 
jelentős jogszabály-változások miatt szükségessé vált a község számára a település térbeli 
rendjét koordináló-szabályozó új településterv elkészítése. 

A településterv elsődlegesen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült: 

 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv); 

 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet Az országos településrendezési és építési köve-
telményekről (OTÉK); 

 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet A településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről (Korm rend); 

 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területren-
dezési tervéről (MTRT); 

 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalma-
zásának kiegészítő szabályairól (MvMR); 

 8/2020. (X. 29.) Ök. rendelet Tolna megye területrendezési tervéről (TmTRT); 

 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet Egyes tervek illetve programok környezeti vizsgála-
táról (KvR).  

Az Étv. 6. § (1) bekezdése szerint: 

„(1) A települési önkormányzat az épített környezet, a település tervszerű alakítása és vé-
delme érdekében e törvény és végrehajtási rendeleteinek keretei között településfejlesztési és 
településrendezési feladatokat lát el.” 

A településfejlesztés és településrendezés általános szabályait az Étv. 7 – 8. §-ai tartal-
mazzák.  

A településfejlesztés feladata (Étv. 9. §): 

„A településfejlesztés feladata a településen élők számára a települési élet- és környezet-
minőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, a települési erőforrásokra építő, az erőfor-
rások fenntarthatóságát biztosító jövőkép, ezzel összhangban a rövid, közép- és hosszú távú 
fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító beavatkozások, programok és eszközök 
- fejlesztési akcióterületükkel együtt történő - meghatározása, az országos és térségi érdek, 
valamint a szomszédos és a más módon érdekelt többi település településtervének figyelem-
bevételével.” 
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A településfejlesztési terv (Étv. 9/A. §): 

„(1) A települési önkormányzat a település tervszerű, fenntartható, valamint gazdaságos 
fejlesztése és üzemeltetése érdekében, a település egészére integrált, stratégiai és területi 
alapú, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokra alapozott - a településrendezést 
elősegítő - településfejlesztési tervet készít. 

(2) A településfejlesztési tervben az önkormányzat a területi adottságok és összefüggések 
figyelembevételével rövid, közép- és hosszú távra rendszerbe foglalja településfejlesztési 
szándékait, ennek keretében 

a) meghatározza a település jövőképét, 

b) *  a jövőkép megvalósítása érdekében meghatározza az integrált stratégiai fejlesztési cé-
lokat és a célok elérését szolgáló feladatokat, 

c) *  az egyes integrált stratégiai fejlesztési célokhoz és a feladatokhoz rögzíti a fejlesztési 
céladatokat és a fejlesztési akcióterületeket, egyben javaslatot tesz - a település térbeli, fizi-
kai rendszerébe illesztve - az akcióterületek hasznosításának jellegére és módjára, a megőr-
zendő és a fejlesztési célokat szolgáló egyéb területek meghatározásával együtt, 

d) meghatározza az a)-c) pontban foglaltak térbeli, időbeli és gazdasági rendszerét. 

(3) A (2) bekezdés szerinti településfejlesztési terv részletes tartalmi követelményeit az e 
törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg, amely a település népesség-
számára tekintettel az egyes településekre eltérő tartalmi követelményeket határoz meg. 

(4) *  A településfejlesztési tervet a települési önkormányzat képviselő-testülete normatív 
határozattal állapítja meg azzal, hogy egy településre és egy fővárosi kerületre csak egy tele-
pülésfejlesztési terv készülhet. 

(5) A településfejlesztési tervben foglaltakat a települési önkormányzat a döntéseiben ér-
vényesíti.” 

A fejlesztési terv (Korm rend. 10. §) 

„(1) A fejlesztési terv a település jövőképének meghatározása mellett, a település fejlődé-
sének meghatározására rögzíti azokat a rövid, közép- és hosszú távú célokat, feladatokat, 
településfejlesztési akciókat, fejlesztéseket, intézkedéseket, amelyeket a település a tervsze-
rű, fenntartható és gazdaságos fejlődése és üzemeltetése érdekében megvalósítana. 

(2) A fejlesztési terv tartalmi követelményeit - a (3) és (4) bekezdés figyelembevételével - a 
3. melléklet tartalmazza.” 

 

 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv#lbj122id4172
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv#lbj123id4172
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700078.tv#lbj124id4172
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2. JÖVŐKÉP 

2.1. A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített 
környezetére vonatkozóan 

1. Kajdacs község a jövőben jó életminőséget biztosító, a helyi adottságokat figyelembe 
vevő, identitását megtartó, fenntarthatóan fejlődő településsé válik. 

2. Kajdacs község vonzó településsé válik új gazdasági vállalkozások megtelepülése és a 
meglévők fejlesztése számára. 

3. A célirányos fejlesztések révén a jelenlegihez képest jelentősen nő a helyben történő 
foglalkozást nyújtó – elsődlegesen mezőgazdasági, emellett ipari, szolgáltatási és turisz-
tikai szektorhoz tartozó - munkahelyek száma. 

4. A település részleges alapfokú ellátással rendelkezik, amelyek színvonala a kor elvárásai-
nak megfelelően folyamatosan tovább fejlődik a közigazgatás, az oktatás-nevelés, az 
egészségügyi és szociális ellátás, a lakossági szolgáltatások és a település identitását, kö-
zösségi életét segítő funkciók területén.  

5. A lakosság életkörülményeit meghatározó három legfontosabb tényező: a helyi vagy 
közelben található munkahelyek, a magas színvonalú lakókörnyezet és az egészséges, 
környezeti ártalmaktól mentes települési környezet együttesen segítik a település né-
pesség-számának stabilitását. 

6. A település lakókörnyezete a közterületek folyamatos fejlesztései által vonzóvá válik a 
helyben letelepülni vágyó fiatalok, illetve a máshonnan betelepülni óhajtók számára. 

7. A község megőrzi az egészséges települési környezetét, és azt egyes részterületeken 
(szennyvízcsatornázás, légszennyezés mérséklése, szelektív hulladékgyűjtés) tovább ja-
vítja. 

8. Javul a település megközelíthetősége a Kossuth Lajos utca végétől a 63 sz. útig tervezett 
új út kiépítésével. 

9. A község a település néprajzi és műemléki értékeinek bemutatásával, a Sió-Sárvíz menti 
vízi, kerékpáros- és természetjáró turizmus infrastruktúrájának kiépülésével vonzó tu-
risztikai célponttá válik.  

10. A településen a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően nem alakulnak ki 
szegregátumok. 

11. Kajdacs község a környékbeli és szomszédos településekkel (különösen Nagydorog, Paks, 
Sárszentlőrinc, Kölesd) a jövőben is jó viszonyt ápol és együttműködik. 
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2.2. A stratégiai célkitűzések eléréséhez alkalmazandó irányelvek 

A távlati fejlesztési szándékok az alábbi településfejlesztési elveken alapulnak. Valamint a 
környezeti és társadalmi felelősséget a település társadalmi, gazdasági, táji, természeti és az 
épített környezetének és térségi szerepének tekintetében határozza meg a település jövőké-

pe. 

a) Szubszidiaritás és decentralizáció  
A szubszidiaritás és decentralizáció elve alapján a területpolitikában egy térség fejleszté-

sét azon a legalacsonyabb területi szinten kell kialakítani és végrehajtani, ahol a feladat el-
végzéséhez a legtöbb információ áll rendelkezésre, és a legtöbb érdek kapcsolódik a feladat 
megvalósításához.  

b) Térségi és táji szemlélet, valós térszerveződések követése 
A településfejlesztési intézkedések hatása nemcsak a település közigazgatási határain be-

lül érződhet, hanem a térséget, valamint a tájat is befolyásolhatja. A táji és természeti kör-
nyezeti elemek által meghatározott és a társadalmi gazdasági tevékenységek által alakított 
területi rendszerek, melyekben az egyes tájalkotó elemeket (domborzat, talaj, vízrajz, nö-
vény és állatvilág, társadalom) érintő beavatkozások kihatással vannak a többi elemre is, va-
lamint a helyi gazdasági és társadalmi tevékenységeket is befolyásolják. Ezért a fejlesztések 
során a beavatkozás célterületét érintő tájak sajátosságait, változásait, működési mechaniz-
musát is figyelembe kell venni.  

c) Fenntarthatóság elve  
A fejlesztési beavatkozások esetében a fejlesztések alapját adó erőforrás gazdálkodás 

nem veszélyeztetheti a jövő generációinak esélyét arra, hogy szükségleteiket biztonságosan 
kielégítsék. A fenntartható települési rendszerekben a helyi gazdasági folyamatok nem ve-
szélyeztetik a helyi természeti és épített környezetet, nem okozzák az erőforrások kimerülé-
sét. 

d) Rendszerszemlélet, programozás, integrált fejlesztés  
A településfejlesztési politikának fokozottan figyelembe kell vennie a nemzeti, térségi 

szintű gazdasági, társadalmi törekvéseket a fejlesztéseknél. A helyi adottságokon alapuló 
cselekvési terveket kell alkotni, nem elegendő a már bekövetkezett változásokra megfogal-
mazni válaszintézkedéseket. A fejlesztéseknek az átfogó jövőkép megvalósulását kell segíte-
niük, egymásra épülő intézkedések láncolatát alkotva. 

e) Hatékonyság és koncentráció  
A településfejlesztési koncepció a hatékonyság elvének érvényesítésére törekszik a legkri-

tikusabb pontokon történő, leghatékonyabb beavatkozás érdekében. 

f) Nyilvánosság, partnerség 
Korunkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a nyilvánosság és a közösségi részvétel a telepü-

lésfejlesztési ügyekben. A településfejlesztési koncepció tartalmát a lakossággal, a helyi tár-
sadalmi és civil közösségekkel, egyesületekkel és a helyi gazdasági szereplőkkel egyeztetni 
kell, aminek menetét a partnerség rendje szabályozza.  

g) Átláthatóság, monitoring és értékelés 
A településfejlesztés egy állandó folyamat, mely csak a települési közösség akaratával 

egységben valósítható meg, folyamatos értékelések mellett, hogy az esetlegesen jelentkező 
nemkívánatos tendenciák mielőbb megfékezhetők legyenek.  
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3. STRATÉGIA 

 

A Korm rend. 3. melléklet 2. pontja szerint:  

„2. A stratégiában történik - a jövőkép megvalósítása érdekében - 

a) a rövid, közép- és hosszú távú területi, tematikus és ágazati fejlesztési céloknak, 

b) a településfejlesztési célok rendszerének és a célok összefüggései vázlatának, 

c) az integrált és tematikus beavatkozási területeknek és 

d) az épített és természeti örökség védelme követelményeinek meghatározása, figyelembe 
véve a gazdasági szereplők települést érintő terveit és törekvéseit, valamint a helyi tár-
sadalom szükségleteit. A fejlesztési célokhoz fejlesztési céladatok és fejlesztési akcióte-
rületek kerülnek meghatározásra.” 

A stratégia készítésekor kisebb települések esetében a fejlesztési célok kitűzését nagy-
mértékben megnehezíti, sőt esetenként az egész stratégiát irreálissá teheti, hogy a kisebb 
települések önkormányzatainál nem állnak rendelkezésre a fejlesztésekhez szükséges pénz-
ügyi eszközök az igényeik és szándékaik megvalósításához. Gyakorlatilag minden fejlesztés a 
pályázati lehetőségek valamint az ezek közül elnyert pályázatok függvénye, ezért a stratégia 
valójában csak egy szándéklista, az önkormányzatoknak a pályázatok megjelenésére és a 
benyújtott pályázatok elbírálására nincs közvetlen ráhatása.  

Ennek ellenére a stratégia készítésére szükség van, mivel ez képezi a rendezési terv alap-
ját, továbbá segíti a település átgondolt, koncepcionális fejlődését, és lehetőséget teremt a 
gazdasági szereplőknek és a lakosságnak igényeik artikulálására. Az alábbi fejezetben a fej-
lesztési célok a jövőkép sikeres megvalósítása érdekében kategorizálva jelennek meg. Időbe-
ni meghatározásuk, minthogy rövid, közép vagy hosszú távú a cél. Területenként, tematika-
ként és ágazatilag is elkülönülnek a fejlesztési célok. Viszont a fejlesztési célok átfedésben is 
lehetnek némely esetben, mivel kohéziót képez a település jövőképe is.  A stratégia részét 
képezik az épített és természeti örökség védelme érdekében meghatározott követelmények 
is, amit a fejlesztési célok meghatározása során figyelembe kell venni.  
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3.1. Rövid-, közép- és hosszútávú fejlesztési célok 

 

Fejlesztési cél fejlesztési 
akcióterület 

fejlesztés-
sel érintett 

helyszín 
(hrsz.) 

megvalósító településtervi 
feladat 

Fejleszté-
si terület 

Rövid távú (4 éven belüli) fejlesztési célok 

A község megközelít-
hetőségének javítása 

Új gyűjtőút épí-
tése 

403, 404, 
522/3, 
047/2, 
0151 

Magyar 
Állam (NIF) 

a hatályos ren-
dezési tervben 
is szerepel 

gazdasági 
és társa-
dalmi 

Fenntartható, egés-
zséges lakókörnyezet 
kialakítása  

Zöldterületek 
rendezése 

403 Önkor-
mányzat 

a hatályos ren-
dezési tervben 
is szerepel 

környeze-
ti és tár-
sadalmi 

Kajdacs, mint turiszti-
kai desztináció 

Sztankovánszky 
mauzóleum 
felújítása 

581 Önkor-
mányzat 

a hatályos ren-
dezési tervben 
is szerepel 

gazdasági 
és társa-
dalmi 

Középtávú (4-10 év) fejlesztési célok 

Helyi gazdaság fejlesz-
tése, új munkahelyek 
teremtése 

Ipari parkban 
lévő üres terüle-
tek használatba 
vétele (autómo-
só és benzinkút) 

532, 545, 
534/1 

Önkor-
mányzat + 
magán 
beruházó 

a hatályos ren-
dezési tervben 
is szerepel 

gazdasági 
és társa-
dalmi 

Fenntartható, egés-
zséges lakókörnyezet 
kialakítása  

A község 
szennyvízháló-
zatának kiépíté-
se, utcák kor-
szerűsítése 

teljes bel-
terület 

Önkor-
mányzat 

a hatályos ren-
dezési tervben 
is szerepel 

gazdasági 
és társa-
dalmi 

Fenntartható, egés-
zséges lakókörnyezet 
kialakítása  

Sportcsarnok  

létesítése 

160/1, 
160/2, 161 

Önkor-
mányzat 

településköz-
pont területbe 
sorolandó 

társadal-
mi 

Szociális ellátások 
bővítése, új munkahe-
lyek teremtése 

Idősek Otthona 

 létesítése 

269/1 Önkor-
mányzat 

rendezési tervi 
változtatást 
nem igényel 

társadal-
mi 
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Hosszú távú (10 éven túli) fejlesztési célok 

A megye természeti 
erőforrásainak, táji és 
természeti értékeinek 
és épített környezeté-
nek szélesebb körű 
megismertetése 

Sió-menti orszá-
gos kerékpárút 
kiépítése 

0217/2-5, 
0217/9-10, 
0221/1, 
0223/4-7, 
0230 

Magyar 
Állam (NIF) 

településterv-
ben jelölendő 

gazdasági 
és társa-
dalmi 

Helyi gazdaság fejlesz-
tése, új munkahelyek 
teremtése 

Ásványvíz pa-
lackozó üzem 
létesítése 

086/10, 
086/11 

magánbe-
ruházó 

a hatályos ren-
dezési tervben 
is szerepel 

gazdasági 

Kajdacs, mint turiszti-
kai desztináció 

 

Sztankovánszky 
kastély idegen-
forgalmi célú 
hasznosítása 

689 Önkor-
mányzat + 
vállalkozó 

településköz-
pont területbe 
sorolandó 

gazdasági 
és társa-
dalmi 
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sor-
szám 

fejlesztési  

akcióterület neve 

fejlesztési 

 akcióterület nagy-
sága (ha) 

javasolt terület-
használat 

hozzávetőleges 
lakásszám 

zöldfelület  

elvárt  

mértéke (%) 

a 
közművesítettség 
elvárt mértéke/ 

módja 

egyéb  

infrastrukturális 
követelmény 

1 Új gyűjtőút építése 4,04 Közúti közlekedé-
si terület 

nem releváns nem releváns nem releváns - 

2  Zöldterületek rendezése 0,72 közpark zöldterü-
let 

nem releváns 70 nem releváns - 

3 Sztankovánszky  

mauzóleum felújítása 

1 közpark zöldterü-
let 

nem releváns 70 nem releváns - 

4 Ipari parkban lévő üres 
területek használatba véte-
le (autómosó és benzinkút) 

4,4 általános gazda-
sági terület 

nem releváns 25 legalább észleges - 

5 A község szennyvízhálóza-
tának kiépítése, utcák kor-
szerűsítése  

227,17 (teljes bel-
terület) 

nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns nem releváns 

6 Sportcsarnok  

létesítése 

0,46 településközpont 
terület 

nem releváns 10 legalább észleges - 

7 Idősek otthona létesítése 1,20 falusias lakóterü-
let 

nem releváns 40 legalább észleges - 

8 Sió-menti országos kerék-
párút kiépítése 

90 (az akcióterület-
tel érintett összes 
földrészlet  

Közlekedési terü-
let 

nem releváns  nem releváns - 

3.1.1. A fejlesztési akcióterületek céladatai 
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9 Ásványvíz palackozó üzem 
létesítése  

7 általános gazda-
sági terület 

nem releváns 25 legalább észleges - 

10 (volt) Sztankovánszky kas-
tély idegenforgalmi célú 
hasznosítása 

2,7 településközpont 
vegyes 

nem releváns 10 legalább észleges - 

Megjegyzés 

Az 5. sorszámú „A község szennyvízhálózatának kiépítése, utcák korszerűsítése” akcióterület mivel a teljes belterületet érinti, azon belül is főként a közle-

kedési és egyéb különleges (szennyvíz-tisztitó üzem) területet, ezért a céladatok pontosan nem határozhatók meg. 

A 8. sorszámú „Sió-menti országos kerékpárút kiépítése” akcióterület esetében a kerékpárútvonalnak még csak a nyomvonala van kijelölve az Országos 

Területfejlesztési Tervben, így a pontos területe és a módosult területhasználata még nem határozható meg.  Az akcióterület nagyságánál azon földrészletek 

teljes területe került meghatározásra, amiket érint a tervezett kerékpárútvonal nyomvonala. 
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3.2. A településfejlesztési célok rendszere és összefüggései 

a) A helyi gazdaság fejlesztése és a helyi foglalkoztatottság növelése 
A helyi gazdaság fejlesztése elsődlegesen egyfelől a helyi vállalkozók, másrészt külső be-

fektetők részéről várható. Az Önkormányzat elegendő gazdasági terület településtervben 
való biztosításával, illetve új ipari területek elő-közművesítésével, útépítéssel tud hozzájárul-
ni, de erre is csak akkor képes, ha ehhez pályázati forrásokat tud elnyerni. 

b) Közlekedési kapcsolatok javítása  
A sportpályától a vágóhíd és a temető mellett a 63 sz. útig tervezett új gyűjtőút a Közép-

Dunamenti (Paks térségi) fejlesztések egyik eleme. A projekt a Közép-Duna menti térségben 
tervezett országos helyi közúti, valamint vasúti fejlesztésekről szóló 1573/2018. (XI. 15.) 
Kormányhatározat D.3. pontjában szerepel. Az út tervei elkészültek, de kivitelezésének meg-
kezdési időpontja még nem ismert, az Önkormányzatnak nincs ráhatása, ez központilag vezé-
relt beruházásként fog megvalósulni.  

c) A helyi lakosság életkörülményeinek javítása 
Ide elsődlegesen a tervezett sportcsarnok és a Kossuth utcai zöldterület parkosítása so-

rolható. A sportcsarnoknak jelenleg még nincs építészeti-műszaki terve, de azt az Önkor-
mányzat a jelenlegi községközpont közelében szeretné megvalósítani. A fejlesztés előfeltéte-
le, hogy az Önkormányzat egy erre irányuló pályázaton a beruházás fedezetének nagyobb 
részét elnyerje. 

A tervezett idősek szociális otthona az ellátásra szoruló időskorúak igényeinek kielégíté-
sén túl a népességszám megtartását és új munkahelyek teremtését is elősegítheti. 

Az Önkormányzat nem tervezi új lakóterületek kialakítását, mivel a Dózsa György utca, a 
Vörösmarty utca és a Hajnal utca végein kellő számú beépítetlen telek található. 

a) A helyi települési hálózati infrastruktúra fejlesztése   
A település életében meghatározó feladat a község teljes belterületén a zárt rendszerű 

szennyvízelvezetés kiépítése, és a szennyvíztisztító telepre való eljuttatása. A szennyvízháló-
zat kiépítése az összes belterületi utca feltörését is jelenti, ezért annak helyreállítását úgy 
célszerű megvalósítani, hogy az utak lakóterületen elvárható paraméterekkel, koronaszéles-
séggel, árkokkal, normális gyalogos közlekedésre alkalmas járdákkal, zöldsávokkal valósulja-
nak meg. Ez nagymértékben hozzájárulhat a település esztétikusabbá tételéhez, a lakóterüle-
tek vonzóvá válásához. 

b) Turizmus növekedését elősegítő fejlesztések 
A turizmus terén egyrészt a település építészeti értékeinek (kastély, mauzóleum, r.k. 

templom, református templom, népi építészeti örökség, Perczel-kápolna) jó karba helyezése 
és látogathatóvá tétele (ezek közül a mauzóleum felújítása már megkezdődött), másrészt a 
Sió-menti kerékpáros és evezős turizmusba való aktív bekapcsolódás jelenthet jelentős elő-
relépést. Mindez további szállásférőhelyek és vendéglátás fejlődését is maga után vonzza. A 
kastély új funkcióját úgy lenne kívánatos meghatározni, hogy az a turizmust szolgálja (pl. kas-
tély-szálló). 
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3.3. Integrált és tematikus beavatkozási területek meghatározása 

a) Integrált beavatkozási területek 

 A legfontosabb integrált beavatkozási terület a község belterületének közterüle-
tei, ahol a szennyvízcsatornázás megvalósítása tervezett. Ehhez kapcsolódóan vi-
szont célszerű a község teljes belső úthálózatát is felújítani, a csapadékvíz-
elvezetés rendszerét kialakítani és a szabványoknak megfelelő gyalogjárdákat is 
kiépíteni. 

 A szennyvíz-csatornázás az előfeltétele az új ipari park területén tervezett üzem-
anyagtöltő és autómosó megvalósításának is. 

 A szennyvíz-csatornázás is hozzájárulhat a belterület északkeleti részén fekvő 
gazdasági terület (Imre-major) további fejlesztéseihez, a major alulhasznosított 
telkeinek újrahasznosításához. 

 A szennyvíz-csatornázás által kedvezőbb közművesíthetőséghez jut a tervezett 
sportcsarnok, valamint a kastély-épület (jelenleg iskola). 

 Területileg nem összefüggőek, viszont funkcionálisan egymásra épülnek az egyes 
turisztikai célú fejlesztések. A Sárvíz-menti országos kerékpárút, valamint a Sió-
csatorna evezős vízi-turisztikai fejlesztése számos ma még meg nem fogalmazott 
idegenforgalmi fejlesztést generálhat a községben a vendéglátás és szállásférő-
hely szolgáltatások területén elsődlegesen magánvállalkozók részéről. Funkcioná-
lisan e csoportba illeszkedik a Sztankovánszky-mauzóleum helyreállítása és láto-
gathatóvá tétele is. 

b) Tematikus beavatkozási területek 

 Infrastruktúra 
o A sportpálya és a 63. sz. főút között tervezett új gyűjtőút megvalósítása 

(403, 404, 405/1, 522/2, 047/2, 0151 hrsz.); 

o Új szociális otthon kialakítása a volt orvosi rendelő épületénél (Dózsa Gy. 
u. 530, 269/1 hrsz.) 

o a község szennyvízcsatornázása 

o új sportcsarnok építése 

o zöldterület rendezése és kialakítása 

 Turizmus 
o Sió-menti országos kerékpárút kiépítése 

o volt Sztankovánszky kastély idegenforgalmi célú hasznosítása 

o Sztankovánszky mauzóleum felújítása 

 Gazdaság 
o új ipari park üres területeinek hasznosítása 

o ásványvíz-palackozó üzem építése 
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3.4. Az épített és természeti örökség védelme követelményeinek meghatározása 

a) Műemlékek védelme 

 A műemlékek a település identitását leginkább képviselő értékek, ezért megóvásuk, 
és épségben történő továbbadásuk a jövő nemzedékek számára különösen fontos. 

 A község három darab műemléki épületének (Sztankovánszky-kastély, 
Sztankovánszky-mauzóleum, római katolikus templom) műemlékvédelmi elveknek 
megfelelő állagmegóvása és felújítása elsődlegesen a tulajdonos kötelessége.  

 A Sztankovánszky-kastély esetében kívánatos az épület műemléki értékei szempont-
jából legelőnyösebb funkció megtalálása. 

b) A helyi védelem alatt álló értékek védelme 

 A helyi védelem alatt álló értékekre – kiemelten az építészeti-településképi szem-
pontból kiemelkedő objektumokra (református templom, Tabán utca 69. sz. népi la-
kóház, hősi emlékmű, Perczel kápolna) az Önkormányzatnak különös gondot kell for-
dítania. 

 Az értékek felújításához figyelni kell a központilag meghirdetett pályázati lehetősége-
ket.  

 Az önkormányzati tulajdonban álló helyi értékekre állagfelmérés alapján karbantartá-
si-felújítási programot kell készíteni.  

 A magántulajdonban álló helyi védelem alatt álló értékekre az Önkormányzat anyagi 
lehetőségei függvényében támogatást nyújthat. 

c) Régészeti értékek védelme 

 A fejlesztési területek kijelölésekor törekedni kell az ismert régészeti lelőhelyek elke-
rülésére.  

 Ahol ez az adottságok miatt nem lehetséges, ott a fejlesztések megvalósítása során a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően kell a régészeti kutatást és leletmentő feltárá-
sokat elvégezni. 

d) Természeti örökség védelme 

 A természeti örökség védelme elsődlegesen az adott terület tulajdonosának köteles-
sége, de az Önkormányzatnak is felelőssége van ezek állapotára való odafigyelésben, 
mivel ezek megsemmisülése pótolhatatlan veszteséget jelentene. 

 Az ökológiai hálózathoz tartozó területeken (magterület: Kiskajdacs környéki erdők és 
legelők, Székes nádas, Éri-patak völgye; ökológiai folyosó: Sárvíz-menti rétek) kerülni 
kell az építéssel, illetve az ökoszisztéma bármilyen megbolygatásával, károsításával 
járó beavatkozásokat. 
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4. CSELEKVÉSI PROGRAM 

A Fejlesztési tervben megfogalmazott célok megvalósítására irányuló cselekvési progra-
mot az időbeli ütemezés, valamint a műszaki, és gazdasági szempontú tervszerűség determi-
nálják. A cselekvési program figyelembe veszi a már elfogadott tematikus, gazdasági, és 
egyéb tervek, programok elemeit. Kajdacs község esetében az alábbi elfogadott dokumen-
tumokat kell figyelembe venni: Kajdacs Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2020-
ban készült Gazdasági programja; Közép-Duna menti térségben tervezett országos helyi köz-
úti, valamint vasúti fejlesztésekről szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat; Tolna-megye 
Területfejlesztési Koncepciója (Tolna M. Önkormányzat 45/2021. (IX. 24.) sz. határozata).  

a) A cselekvési program irányelvei 

 Már a tervkészítés időszakában is folyamatosan figyelemmel kell kísérni a pályázati 
lehetőségeket, mert kedvező pályázati lehetőségek befolyásolhatják és átértékelhetik 
az egyes fejlesztések sorrendiségét.  

 Minden egyes fejlesztési célhoz – különösen a rövid távú fejlesztési projektekhez – 
csak úgy szabad hozzáfogni, ha már rendelkezésre állnak a szakmailag megfelelő ter-
vek és a szükséges hatósági engedélyek. 

 Az egyes projekteket – különösen a térben is egymáshoz közelállókat - célszerű ösz-
szehangolt tervezéssel előkészíteni. 

 Az időbeli ütemezésnél előtérbe kell helyezni az egyéb fejlesztéseket nagymértékben 
meghatározó szennyvíz-csatornázás megvalósítását.  

 A megvalósítást a pénzügyi lehetőségek alapvetően befolyásolhatják, ezért csak olyan 
fejlesztésekbe szabad belevágni, amelyek finanszírozhatósága is biztosított. 

b) Program- és tervkészítési cselekvési program 

 Felül kell vizsgálni) a település szennyvízkezelési tervét. A felülvizsgálatot úgy célszerű 
elkészíttetni, hogy egyúttal az összes közterület komplex rekonstrukciója (út helyreál-
lítása, új gyalogjárdák kiépítése, csapadékvíz-elvezetés megoldása, zöldsávok kialakí-
tása) is megvalósuljon. 

 El kell készíteni az új ipari terület fejlesztési tervét, melyben a terület közművei, köz-
lekedési megoldása és környezetvédelmi intézkedései egyaránt szerepelnek. 

 Ki kell dolgozni az általános iskolai oktatás Nagydorogra történő átcsoportosításának 
programját, egyúttal vizsgálni kell a Sztankovánszky-kastély legelőnyösebb hasznosí-
tásának lehetőségeit. 

 El kell készíteni a sportcsarnok építési engedélyezési tervét, hogy pályázni lehessen a 
megépítésére. 

 El kell készíteni a szociális otthon építési engedélyezési tervét, hogy pályázni lehessen 
a megépítésére. 

Továbbá a cselekvési program meghatározza a megfogalmazott fejlesztési célok elérésé-
hez szükséges pénzügyi tervezetét és ütemezési javaslatát. A fejlesztések megvalósításhoz 
nem mindenesetben áll rendelkezésre kellő információ, mert a fejlesztések nagy részét külső 
vállalkozó hatja végre, másrészt állami beruházások is érintik a községet. Az önkormányzati 
fejlesztésekhez, főként a rövid- és hosszútávú célokhoz nincs még elegendő forrás valamint 
még tervezési/ pályázási fázisban tartanak.  
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5. FEJLESZTÉSI TERVLAP 





V .  H E L Y I  É P Í T É S I  S Z A B Á L Y Z A T  

T E R V E Z E T E  

2 0 2 2  



 

 

Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2023. (……………) önkormányzati rendelete 

Kajdacs község Helyi Építési Szabályzatáról 

 

Kajdacs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 

13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, 

elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 11. mellékletében szereplő véleményezési jogkörben eljáró 

szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

1. A rendelet alkalmazása 

1. § 

(1) Kajdacs község (a továbbiakban: település) külterületi szabályozási tervét a rendelet (továbbiakban: 

HÉSZ) 1. melléklete, belterületi szabályozási tervét a HÉSZ 2. melléklete tartalmazza.  

(2) A szabályozási terven alkalmazott jelek a Településtervezési szabályzat 3. melléklete alapján 

kerültek meghatározásra, és az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) vonatkozó előírásai és fogalom-meghatározásai 

szerint értelmezendők. 

(3) A szabályozási terven előforduló kötelező szabályozási alapelemek:  

a) szabályozási vonal  

b) építési övezet, övezet határa  

c) építési övezet, övezet jele 

(4) A szabályozási terven előforduló kötelező szabályozási elemek: 

a) telek be nem építhető része 

(5) A szabályozási terven előforduló javasolt szabályozási elemek: 

a) jelentős felszíni parkoló és férőhelyszáma   

b) javasolt telekhatár 

(6) A szabályozási terven előforduló más jogszabályból következő szabályozási elemek 

a) országos és helyi művi értékvédelem szabályozási elemei 

b) táj és természetvédelem szabályozási elemei 

c) a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre, 

valamint a honvédelmi és katonai célú területekre vonatkozó korlátozó tényezők szabályozási 

elemei 

d) védőterületek, védőtávolságok, védősávok szabályozási elemei 

(7) Egyes sajátos jogintézmények szabályozási elemei    

 

2. Az épített környezet alakítására vonatkozó általános előírások 
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2. § 

(1) A település területén új épület és építmény elhelyezése, bővítése, átalakítása csak a település 

építészeti karakteréhez, kialakult építészeti környezetéhez illeszkedő módon valósítható meg. 

(2) A település közterületein törekedni kell az ott elhelyezendő közművek és műtárgyaik lehetőség 

szerint terepszint alatt történő elhelyezésére.  

(3) Külterületen és zártkertben 8 méternél keskenyebb közút mentén kerítés az út középvonalától 

legalább 4 méter távolságra helyezhető. 

(4) Új épületek építési telken belüli elhelyezésére vonatkozó előírások: 

a) Az építési telken új főépítményt – több főépítmény esetén a telken elsőként épülőt - az utcában 

kialakult építési vonalhoz illeszkedően kell elhelyezni.   

b) Gazdasági és különleges területek telkein új épület legalább 5 méter mélységű előkert 

szabadon hagyásával helyezhető el.  

(5) Oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott építési telken az oldalkertet az utcában jellemzően 

kialakult beépítési rendnek megfelelően, új kialakítású utcában az épületek számára kedvezőbb 

benapozást biztosító módon kell kialakítani. 

(6) Az oldalkert szélessége oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 4 méter, 

szabadon álló beépítési móddal szabályozott telek esetén 3 méter. Az épületek elhelyezésekor be 

kell tartani az OTÉK 36. §-ában foglalt telepítési távolságokra és a tűztávolságra vonatkozó 

előírásokat is.  

(7) Oldalhatáron álló beépítési móddal szabályozott tömb saroktelkének azon égtáj szerinti telekhatára 

mentén, amelyre a tömb többi telkének építési helye illesztendő, előkertet nem kell biztosítani. 

(8) Beépítésre szánt terület telkein a hátsókert mélysége 6 méter. 30 méternél kisebb mélységű telken 

hátsókertet nem kell kialakítani. Az épületek elhelyezésekor be kell tartani az OTÉK 36. §-ában 

foglalt telepítési távolságokra és a tűztávolságra vonatkozó előírásokat is.  

(9) Az adott övezeti előírásokban megengedettnél már nagyobb mértékben beépített telek beépítettsége 

– a meglévő épületek utólagos hőszigetelése kivételével - tovább nem növelhető, azonban a 

meglévő épületek korszerűsíthetők, és a beépítettség további növelése nélkül a megengedett 

homlokzatmagasság betartása mellett bővíthetők. 

(10) Beépítésre szánt területen terepszint alatti építmények (pince) egy szint mélységben, a telek építési 

helynek minősülő területén belül létesíthetők. 

 

3. Telekalakításra és a telek beépítésének szabályaira vonatkozó előírások 

3. § 

(1) A település területén telek csak az adott övezetben és építési övezetben a HÉSZ ….. mellékletében 

meghatározott paraméterekkel alakítható ki, kivéve: 

a) a települési célokat szolgáló, önálló telket igénylő műtárgyak és köztárgyak telkének 

kialakítása esetén; 

b) a szabályozási terven szabályozási vonallal jelölt közérdeket szolgáló terület-

igénybevételeknél visszamaradó telek esetén; 

c) önálló ingatlannak minősülő magánút kialakítása esetén; 

d) kialakult telekállapotoknál történő olyan telekalakítás esetén, ahol a kialakuló telkek méretei a 

korábbiakhoz képest az építési előírások paramétereihez közelítenek. 

(2) A HÉSZ 3. mellékletében szereplő kialakítható legkisebb telekszélességet csak a főépítmény 

elhelyezése szempontjából mértékadó közterületi telekhatártól mért 25 méter mélységéig kell 

biztosítani.    
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(3) Szabályozási vonallal, vagy övezethatárral metszett telek vagy építési telek szabályozási terv szerinti 

kialakítása és beépítése akkor is megengedett, ha az így létrejövő 

a) telek vagy építési telek területe és alakja az övezetben vagy építési övezetben előírt méreteknek 

nem felel meg, 

b) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható, az 

építési helyen belül bővíthető akkor is, ha a fenti telekalakítás után az elő-, oldal- és hátsókert 

mérete nem felel meg az övezeti vagy építési övezeti előírásoknak, 

c) telken vagy építési telken jogszerűen álló épület felújítható, korszerűsíthető, átalakítható akkor 

is, ha a megengedett legnagyobb beépítettséget a fenti telekalakítás után meghaladja. 

(4) Egy telek vagy építési telek több övezetbe vagy építési övezetbe is tartozhat. Több övezetbe vagy 

építési övezetbe sorolt telek esetén az övezetre vagy építési övezetre meghatározott paraméterek a 

telek vagy építési telek érintett övezeti, építési övezeti részére számítandók. Ebben az esetben az 

övezethatár telekhatárnak tekintendő, és az építési hely ennek figyelembevételével állapítandó 

meg. A különböző övezetbe vagy építési övezetbe tartozó telek vagy építési telek telekalakítása 

nem kell, hogy lekövesse az övezethatárt. 

(5) Az egyes építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépítési szabályait a HÉSZ 3. melléklete 

tartalmazza. 

(6) Az egyes építési övezetekben és övezetekben elhelyezhető és tiltott rendeltetésekkel, valamint a 

közműellátás mértékével és módjával kapcsolatos előírásokat a HÉSZ 4. melléklete tartalmazza. 

 

4. Járművek elhelyezésére vonatkozó előírások 

4. § 

(1) A település területén történő új építmények elhelyezése, meglévő építmények bővítése esetén az 

országos érvényű jogszabályok szerinti jármű-elhelyezést kell biztosítani. 

(2) Minden önálló rendeltetési egységnek minősülő új lakás, valamint új üdülőegység elhelyezése 

esetén egy személygépkocsi elhelyezési lehetőséget kell telken belül biztosítani. 

 

5. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 

5. § 

(1) A település vízminőség védelmi területeit a Szabályozási terv tünteti fel.   

(2) A szabályozási terven jelölt rendszeresen belvízjárta területeken  

a) új lakóépület nem helyezhető el; 

b) terepszint alatti helyiséget tartalmazó építmény nem helyezhető el; 

(3) Kajdacs a 27/2004. (XII. 25.) KvVM. rendelet szerint érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi 

területen fekvő település, ezért: 

a) a felszíni és felszín alatti vizekbe kommunális vagy technológiai eredetű szennyező anyagok, 

szennyvizek nem juttathatók; 

b) a kommunális és a jogszabályoknak megfelelően előtisztított technológiai eredetű 

szennyvizeket közműves szennyvízcsatornába kell vezetni, vagy ennek hiányában vízzáróan 

kialakított zárt szennyvíztárolóban kell gyűjteni; 

c) Vízjogi engedéllyel működtetett szennyvíztelepen megtisztított szennyvizek élővízbe 

bevezethetők. 

(4) Kajdacs község a települések ár- és belvízveszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 

18/2003. (XII.9.) KvVm-BM együttes rendelet melléklete alapján a „B”, azaz közepesen 
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veszélyeztetett zónába tartozik. A község 1.28. számú Kajdacs – Simontornyai ártéri öblözetéhez 

tartozó területein új épület nem helyezhető el.  

(5) A település a vonatkozó jogszabály szerint katasztrófavédelmi szempontból III. veszélyességi 

osztályba tartozik. 

(6) A településen az elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek: 

a) Riasztás: A lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása. 

b) Lakosságvédelmi módszer: Kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, elsősorban 

elzárkózás. 

c) Felkészítés: a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása, a lakosság passzív tájékoztatása 

nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával; a lakosság 

felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak megfelelő 

magatartási szabályokra. 

d) Védekezés: különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 

bevonásának tervezése és begyakoroltatása, a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári 

védelmi szakalegységek megalakítása, a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot 

ellátó szervek bevonásának tervezése. 

e) Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 

 

6. A környezet- és táj védelmével kapcsolatos előírások 

6. § 

(1) A község 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet szerinti nitrát-érzékeny területein kommunális és 

gazdasági tevékenységből származó szennyvíz nem szikkasztható el.    

(2) Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén betartandó védőtávolságok: 

 

lakóépülettől 

(m) 

ásott kúttól 

(m) 

fúrt kúttól 

(m) 

vízvezetéktől 

(m) 

kerti 

csaptól  

(m) 

Baromfi-félék
1
 ketrece, ólja, kifutója 6 10 5 2 1 

Kistestű haszonállat
2
 istállója, ólja, kifutója 10 15 5 2 3 

Nagytestű haszonállat
3
 istállója, kifutója 10 15 5 2 3 

Trágyatároló 15 15 10 5 5 

1 - tyúk, gyöngyös, pulyka, lúd, kacsa, galamb, stb. 

2 - juh, kecske, sertés 

3 - ló, öszvér, szarvasmarha, szamár, bivaly, stb. 

 

(3) Az ökológiai hálózathoz tartozó, és a tájképvédelmi területek lehatárolását a Szabályozási Terv 

tartalmazza. 

(4) Tájképvédelmi terület övezetbe tartozó területeken nem helyezhető el új külszíni bánya, terepautó- 

és terepmotor-sport pálya és szélerőmű. 

(5) Tájképvédelmi területen elhelyezni kívánt 200 m2-nél nagyobb alapterületű, valamint terepszinttől 

mért 15 méter magasságot meghaladó építmény építési engedélyezési tervéhez a tájba történő 

illeszkedés teljesülését igazoló látványtervet kell mellékelni. 

(6) A biológiai aktivitásérték fenntartásához igénybe vett területek jegyzékét a HÉSZ 5. melléklete 

tartalmazza. 

 

7. Az országos és helyi építészeti örökségvédelemmel kapcsolatos előírások 
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7. § 

(1) A község régészeti védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a HÉSZ 1. függeléke tartalmazza. 

(2) A község műemléki védettség alatt álló ingatlanainak jegyzékét a HÉSZ 2. függeléke tartalmazza. 

(3) A község helyi védelem alatt álló építményeinek jegyzékét a HÉSZ 3. függeléke tartalmazza. 

 

8. A települési vízgazdálkodással és csapadékvíz-gazdálkodással kapcsolatos előírások  

8. § 

Törekedni kell a település területére hulló csapadékvizek tárolókban való gyűjtésére és öntözési célú 

hasznosítására.   

 

9. Sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

9. § 

(1) Az alkalmazott sajátos jogintézmények jegyzékét a HÉSZ 6. melléklete tartalmazza. 

(2) Helyi közút céljára történő lejegyzésre szánt területen épület, közműpótló műtárgy és épített kerítés 

nem helyezhető el. 

(3) Beültetési kötelezettségű területsáv területén - az ingatlan bejáratát biztosító út számára szükséges 

hely kivételével – magas lomboronájú fákkal, erőteljes cserjékkel és sűrű aljnövényzettel kialakított 

három szintes növényzet telepítendő. 

 

10. Biológiai aktivitásérték fenntartását biztosító zöldterületi követelmények 

10. § 

(1) A biológiai aktivitásérték egyensúly fenntartásának igazolását a HÉSZ 5. melléklete tartalmazza. 

(2) A település biológiai aktivitás-érték egyenlege a 2023. évi felülvizsgálat mérlege szerint 99,93 

pontértékkel nőtt, amely növekmény bármely jövőbeni településterv módosítás során szükség 

esetén számításba vehető. 

(3) A biológiai aktivitásérték fenntartásához szükséges területek művelési ága csak olyan művelési 

ágra változtatható meg, amely nem eredményezi a biológiai aktivitás-érték csökkenését. 

  

 

II. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

 

11. Az egyes építési övezetekre és övezetekre vonatkozó részletes szabályok 

11.§ 

 

(1) Az egyes építési övezetek és övezetek területén kialakítható telkek méretét, beépítési módját, a 

beépítettség valamint a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét, a zöldfelület 

legkisebb mértékét, valamint a közműellátás mértékét és módját, a HÉSZ 3. melléklete tartalmazza. 

(2) Az egyes építési övezetek és övezetek telkein elhelyezhető és tiltott rendeltetések, 

melléképítmények és egyéb építmények körét a HÉSZ 3. melléklete tartalmazza. 
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12.  Az község területének építési övezeti és övezeti tagolódása 

12.§ 

(1) A község területe az alábbi építési övezetekre és övezetekre tagolódik (zárójelben az építési övezet 

és övezet jele): 

(2) Beépítésre szánt területek építési övezetei: 

1. falusias lakóterület (Lf) 

2. településközpont vegyes terület (Vt) 

3. kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) 

4. általános gazdasági terület (Gá) 

5. különleges mezőgazdasági üzemi terület (K-Mü) 

(3) Beépítésre nem szánt területek övezetei: 

1. beépítésre nem szánt különleges sport terület (Kb-Sp) 

2. beépítésre nem szánt különleges temető terület (Kb-T) 

3. egyéb erdőterület (Ee) 

4. védelmi erdőterület (Ev) 

5. általános mezőgazdasági terület (Má) 

6. tájgazdálkodási mezőgazdasági terület (Mt) 

7. kertes mezőgazdasági terület (Mk) 

8. természetközeli terület (Tk) 

9. vízgazdálkodási terület (V) 

10. közúti közlekedési terület – országos főút (KÖu-1) 

11. közúti közlekedési terület – országos mellékút (KÖu-2) 

12. közúti közlekedési terület – helyi gyűjtőút (KÖu-3) 

13. közúti közlekedési terület – kiszolgáló út (KÖu-4) 

14. közúti közlekedési terület – vegyesforgalmú kiszolgáló út (KÖu-5) 

15. közúti közlekedési terület – mezőgazdasági kiszolgáló út (KÖu-6) 

16. egyéb közlekedési terület (KÖe) 

17. közműelhelyezési terület - vízmű (Közm-1) 

18. közműelhelyezési terület - víztorony (Közm-2) 

19. közműelhelyezési terület - gázfogadó (Közm-3) 

20. zöldterület - közpark (Zkp) 

21. zöldterület – közkert (Zkk) 

 

13. Mezőgazdasági területek beépítésére vonatkozó részletes előírások 

13. § 
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(1) Má-1 jelű általános mezőgazdasági területen: 

a) növénytermesztés-, az állattenyésztés és a halászat, tovább az ezekkel kapcsolatos termék-

feldolgozás és –tárolás építményei helyezhetők el. 

b) telekalakítás esetén legalább 3000 m
2
 területű telek alakítható ki. 

c) 1500 m
2
-nél nagyobb telken legfeljebb 3 %-os beépítettséggel mezőgazdasági 

rendeltetésű épületek helyezhetők el. 

d) 6000 m
2
-nél nagyobb telken legfeljebb 1,5 %-os beépítettséggel, de legfeljebb 250 

m
2
 alapterületű lakóépület is elhelyezhető. 

e) új épületet, építményt szabadon állóan kell elhelyezni, legalább 10 m előkert-mélységgel. 

f) megengedett építménymagasság lakóépület esetén legfeljebb 4,0 m, egyéb gazdasági építmény 

esetén legfeljebb 7,5 m, terménytároló és terményszárító esetén pedig legfeljebb 12 m. 

g) a területen a vonatkozó jogszabályok alapján birtokközpontok is kialakíthatók. 

(2) Mt-1 jelű tájgazdálkodási mezőgazdasági területen: 

a) telekalakítás esetén legalább 3000 m
2
 területű telek alakítható ki. 

b) mocsár, nádas művelési ágú területen épület nem helyezhető el. 

c) a területen 10.000 m
2
 feletti telken, 3 %-os beépítettséggel az állattartáshoz, legeltetéshez 

szükséges épületek, építmények helyezhetők el, legfeljebb 4,0 m építménymagassággal. 

(3) Mk-1 övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen: 

a) a területen épület nem helyezhető el. 

b) az övezetben kialakítható legkisebb telekméret 750 m
2
 

(4) Mk-2 övezeti jelű kertes mezőgazdasági területen: 

a) telekalakítás esetén legalább 750 m
2
 területű telek alakítható ki. 

b) 750 m
2
-nél nagyobb telken, legfeljebb 3 %-os beépítettséggel a növénytermesztés és ezzel 

kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei helyezhetőek el, legfeljebb 60 

m
2
 alapterülettel, legfeljebb 3,0 m építménymagassággal. 

 

14. Vízgazdálkodási területek beépítésére vonatkozó részletes előírások 

14. § 

V-1 jelű vízgazdálkodási területen csak építmények csak külön jogszabályban foglaltak szerint a vízügyi 

igazgatási szerv hozzájárulásával helyezhetők el. 
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 III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

15.§ 

(1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti Kajdacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2009. (XII.8.) 

önkormányzati rendelete Kajdacs község helyi építési szabályzatának megállapításáról.  

 

  

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

 polgármester      jegyző 

 

 

Kihirdetési záradék: A rendeletet a Képviselő-testület 2023. …………-i ülésén fogadta el.  

 

Kihirdetve 2023. ………………. napján. 

 

  ………………………….  

  jegyző 
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1. melléklet a …/…. (……) önkormányzati rendelethez 

Kajdacs község külterületére vonatkozó Sz1 jelű szabályozási tervlap 

 

 

2. melléklet a …./…. (……) önkormányzati rendelethez 

2 község belterületére vonatkozó Sz2 jelű szabályozási tervlap 

 

 

 

3. melléklet a …./…. (……) önkormányzati rendelethez 

Az építési övezetek és övezetek telekalakítási és beépítési szabályai, valamint a 

közműellátás mértékével és módjával kapcsolatos előírások 

 

 

 

 

4. melléklet a …./…. (……) önkormányzati rendelethez 

Az egyes építési övezetekben és övezetekben elhelyezhető és tiltott rendeltetések   

 

 

 

 

5. melléklet a …./…. (……) önkormányzati rendelethez 

A biológiai aktivitásérték fenntartásához igénybe vett területek   

 

 

 

 

  







3. melléklet a …. rendelethez 

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK, ÖVEZETEK TELEKALAKÍTÁSI ÉS BEÉPÍTÉSI SZABÁLYAINAK TÁBLÁZATA  

 

a telek az épület megengedett a telek 

övezeti 
jel/ kód 

beé
píté

si 
mód

ja 

kialakítható legkisebb/ legnagyobb 
beépíthető 
legkisebb 

megengedett 
legkisebb/legnagyobb legma

gasab
b 

pontja 

közműell
átási 

mértéke 
és módja 

legnagyobb legkisebb 

területe szélessége 
mél
ység

e 

terül
ete 

szél
essé
ge 

mél
ység

e 
beépítettsége szintterüle

ti 
mutatója 

zöldfelületi 
aránya 

épület 
magassága 

homlokzat 
magassága 

párkány 
magassága 

min. 
(és/vagy max.*) 

   
terepszint 

felett 
terepszint 

alatt 
min. és/vagy max.   

m
2
 m 

m m
2
 m m % % % % m

2
/ m

2
 % 

m m m m  

min max min max min max min max min max   

 Tt_min 
Tt_m

ax 
Tsz_
min 

Tsz_
max 

Tm Tt-b 
Tsz_

b 
Tm_

b 
B_ta 

B_
ta 

B_tf 
B_
tf* 

SZtm 
SZt
m* 

Z-
min 

Z_mi
n* 

Ém Hm Pm Élp Km 

1 Lf-1 o 1000 - 16 - 50 - - - 30 - 30 - 0,7 - 50 - .- - - 4,5 - - 10 részleges 

2 Lf-2 o 500 - 14 - 30 - - - 30 - 30 - 0,7 - 40 - - - - 4,5 - - 10 részleges 

3 Lf-3 o 1000 - 18 - 50 - - - 25 - 25 - 0,7 - 50 - - - - 6 - - 12 részleges 

4 Vt-1 z 800 - 18 - 40 - - - 50 - 50 - 1,0 - 20 - - - - 8 - - 15 részleges 

5 Vt-2 sz 300 - 14 - 25 - - - 50 - 10 - 0,6 - 20 - - - - 20 - - 25 részleges 

6 Vt-3 o 5000 - 50 - 100 - - - 10 - 10 - 0,1 - 80 - - - - 10 - - 15 részleges 

7 Gksz-1 sz 1500 - 30 - 50 - - - 50 - 50 - 1,0 - 20 - - - - 8 - - 12 részleges 

8 Gá-1 sz 1500 - 30 - 50 - - - 50 - 50 - 1,0 - 25 - - - - 10 - - 15 részleges 

9 K-Mü-1 sz 2000 - 30 - 50 - - - 40 - 40 - 1,0 - 40 - - - - 12 - - 16 részleges 

10 Kb-Sp-1 sz 5000 - 50 - 100 - - - 10 - 10 - 0,1 - 80 - - - - 8 - - 12 részleges 

11 Kb-T-1 sz 5000 - 50 - 100 - - - 10 - 40 - 0,1 - 50 - - - - 5 - - 8 részleges 

12 Ee-1 sz - - - - - - - - 0,5 - 0,5 - 0,05 - - - - - - 8   12 részleges 

13 Ev-1 sz - - - - - - - - 0,2 - 0,2 - 0,02 - - - - - - 4 - - 8 részleges 

14 Má-1 sz - - - - - -- - - HÉSZ 12. § (1) bek. - - - 8 - - 12 részleges 

15 Mt-1 sz - - - - - - - - HÉSZ 12. § (2) bek. - - - 4 - - 8 részleges 

16 Mk-1 - 750 - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 

17 Mk-2 sz 750 - - - - - - - HÉSZ 12. § (4) bek. - - - 3,5 - - 7 részleges 

18 Tk-1 - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 

19 V-1 - - - - - - - - - HÉSZ 13. §        részleges 

20 

KÖu-1  
KÖu-2 
KÖu-3 
KÖu-4 
KÖu-5 
KÖu-6 

sz - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - - 3,5 - - 7 részleges 

21 KÖe-1 sz 100 - - - - - - - 10 - 10 - - - - - - - - 4 - - 8 részleges 

22 Közm-1 sz 100 - 10 - 10 - - - 10 - 10 - - - - - - - - 7 - - 
12 

(30**) 
részleges 

23 Z-1 sz 2000 - 40 - 50 - - - 2 - 2 - - - 90 - - - - 3,5 - - 7 részleges 

24 Z-2 sz 5000 - 50 - 100 - - - 2 - 2 - - - 90 - - - - 4,5 - - 8 részleges 

*feltételhez kötött/ kedvezményes paraméter;             **víztorony illetve antenna esetén 



 

4. melléklet a …. rendelethez      AZ ELHELYEZHETŐ ÉS A TILTOTT RENDELTETÉSEK 

       az általános használat szerinti 
        besorolás megnevezése  

              és azon belüli sajátos  
használat szerinti jelölés  

 (övezeti /  
építési övezeti jel)  
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 t
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1. Rendeltetés, önálló rendeltetési egység 

1.1. lakás x x x x T x x x x T T T T x M T x T T T T T T T 

telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legna-
gyobb száma 

4 2 1 2 - 2 1 1 1 - - - - 2 1 - 1 - - - - - - - 

1.2. iroda x x x x T x x x x x x T T T T T T T T T T T T T 

telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legna-
gyobb száma 

2 2 1 4 - 2 2 2 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

1.3. üdülő T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

telkenként elhelyezhető önálló rendeltetési egységek legna-
gyobb száma 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

1.4. szolgálati lakás x x x x T x x x x T T T T x T T T T T T T T T T 

1.5.  tulajdonosi lakás x x x x T x x x x T T T T x T T T T T T T T T T 

1.6.  egészségügyi x x x x T x x T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.7.  szociális x x x x T x x T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.8.  hitéleti x x x T x T T T T T x T T x T T T T T T T T x x 

1.9.  igazgatási x x x x T x T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.10. óvoda, bölcsőde x x x x T x T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.11. nevelési x x x x T x T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.12. oktatási x x x x T x x T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.13. kulturális x x x x T x T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.14. közösségi szórakoztató x x x x T x T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.15. kereskedelmi x x x x T T x x T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.16. szolgáltatói x x x x T x x x T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.17. vendéglátó x x x x T x  T T T T T T T T T T T T T T T T T x 

1.18. szállás jellegű x x x x T x T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.19. diákszállás x x T x T x T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.20. munkásszállás x x x x T T x x x T T T T T T T T T T T T T T T 

1.21. kemping T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.22. sport x x x x T x x T T x T T T T T T T T T T T T T T 

1.23. nem zavaró hatású gazdasági x x x T T T x x x T T T T x T T x T T T T T T T 

1.24. nem zavaró hatású ipari T T T T T T T x x T T T T T T T T T T T T T T T 
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1.25. zavaró hatású ipari T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

1.26. gazdasági T T T T T T T x x T T T T x T T T T T T T T T T 

1.27. raktár, tárolás x x x x T T x x x T T T T x T T x T T T T T T T 

1.28. mező-, erdőgazdasági üzemi x x x T T T T x x T T T T x T T x T T T T T T T 

1.29. állattartási és állattenyésztési x x x T T T T T x T T T T x x T x T T T T T T T 

1.30. mezőgazdasági termékfeldolgozási x x x T T T T x x T T T T x T T x T T T T T T T 

1.31. üzemanyagtöltő T T T T T T x x x T T T T T T T T T T x T T T T 

1.32. településgazdálkodási, településüzemeltetési T T T T T T x x T T T T T T T T T T T T T x T T 

1.33. közösségi közlekedés kiszolgáló T T T T T T T T T T T T T T T T T T T x x T T T 

1.34. egyéb HÉSZ-ben meghatározott fogalom szerint T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 

2.Melléképítmények 

2.1. közmű-becsatlakozási műtárgy x x x x x x x x x x x x x x x x x T x x x x x x 

2.2. közműpótló műtárgy x x x x x x x x x x x x x x x T x T x x x x x x 

2.3. hulladékgyűjtő-edény tároló x x x x x x x x x x x x x x x T x T T T x x T T 

2.4. épülettől különálló építménynek minősülő kirakatszek-
rény 

x x x x T x x x x x x T T T T T T T T x T T T T 

2.5. kerti építmény x x x x x x x x x x x x x x x x x T T T T T x x 

2.6. húsfüstölő,jégverem,zöldségverem x x x T T T T T x T T T T x T T x T T T T T T T 

2.7. állatól, állatkifutó x x x T T T x x x x T T x x x x T x T T T T T T 

2.8. trágyatároló x x x T T T x x x x T T x x x x T x T T T T T T 

2.9. komposztáló x x x T T T x x x x T T x x x x T x T T T T T T 

2.10. siló x x x T T T x x x T T T T x x T T T T T T T T T 

2.11. ömlesztettanyag-, folyadék-, gáztároló x x x x T x x x x T T T T x T T x T T T T T T T 

2.12. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászló-
tartó oszlop 

x x x x T x x x x x T T T T T T T T T T T x T T 

2.13. egyéb, HÉSZ-ben meghatározott fogalom - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. egyéb építmények 

3.1. 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek számára garázs x x x T T T x x x T T T x T T T T T T T T T T T 

3.2. lakókocsi T T T T T T T x T T T T T T T T T T T T T T T T 

3.3. egyéb, épületnek nem minősülő, lakás vagy egyéb önál-
ló rendeltetési egység kiváltására szolgáló, huzamos tartóz-
kodásra alkalmas létesítmény 

T T T T T T T x T T T T T T T T T T T T T T T T 

3.4. egyéb, helyi építési szabályzatban meghatározott foga-
lom szerint 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
          Rendeltetés, önálló rendeltetési egység jelölése az övezet/építési övezet területén: 

- elhelyezhető (X) 

- feltétellel elhelyezhető (F) 

- tiltott (T) 

- amennyiben indokolt, a kialakult állapot szerint megtartható, de újként nem létesíthető (M) 



 

5. melléklet a …….. rendelethez 

A biológiai aktivitásérték (BIA érték) fenntartásához igénybe vett területek 

 

 Új beépítésre szánt terület BIA érték a fenntartást szolgáló terület 

Pótlás 

utáni BIA 

érték 

egyenleg 

kijelöléssel érin-

tett ingatlan(ok) 
mérete 

kijelölés 

előtti  

általános 

használata 

kijelölés 

utáni álta-

lános 

használata 

kijelölés 

utáni 

BIA ér-

ték 

egyenlege 

ingatlanja(i) mérete 

átsorolás 

előtti 

általános 

használat 

átsorolás 

utáni 

általános 

használat 

átsorolás 

utáni BIA 

érték 

egyenlege 

hrsz. ha 

általános 

használat 

rövidítése 

általános 

használat 

rövidítése 

BIA szá-

mított 

értéke 

hrsz. ha 

általános 

használat 

rövidítése 

általános 

használat 

rövidítése 

BIA szá-

mított ér-

téke 

BIA szá-

mított 

értékének 

az egyen-

lege 

…….. önkormányzati rendelettel elfogadott helyi építési szabályzat  

1. 
562 0,14  KÖu K-Mü +0,014 

(nem 

szükséges 

a pótlás a 

pozitív 

egyenleg 

miatt) 

(nem 

szükséges 

a pótlás a 

pozitív 

egyenleg 

miatt) 

(nem 

szükséges 

a pótlás a 

pozitív 

egyenleg 

miatt) 

(nem 

szükséges 

a pótlás a 

pozitív 

egyenleg 

miatt) 

(nem szük-

séges a 

pótlás a 

pozitív 

egyenleg 

miatt) 

- 

Az új beépítésre szánt területek BIA érték egyenlege* +0,014 

*Az egyenleg nem azonos a teljes település közigazgatási területére számított BIA érték egyenleggel. A számítás csak az új beépítésre szánt területek vonatkozásában 

tartja nyilván a BIA érték egyenleget. A többi érték tartalékként felhasználható 
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6. melléklet a …./…. (……) önkormányzati rendelethez 

Az alkalmazott sajátos jogintézmények 

 

 A B C D E 
Sajátos jogintézmény 

típusa 

Elrendelő 

önkormányza

ti döntés 

száma 

A sajátos 

jogintézménnyel 

érintett telkek 

helyrajzi száma 

A sajátos 

jogintézmény 

időbeli hatálya 

A sajátos 

jogintézményhez 

kapcsolódó HÉSZ-ben 

meghatározott 

követelmények  

1 Építésjogi 

követelmények 

- - - - 

2 Tilalmak - - - - 

3 Telekalakítás - - - - 

4 Elővásárlási jog - - - - 

5 Kisajátítás - - - - 

6 Helyi közút céljára 

történő lejegyzés 

…/2023. (…..) 

ök. rendelet 

010/20, 012/7, 

012/18, 532, 

534/1, 735/2, 736,  

2023. … - 2028. 

… 

HÉSZ 9. § (2) bekezdés 

7 útépítési és 

közművesítési 

hozzájárulás 

- - - - 

8 beépítési kötelezés - - - - 

helyrehozatali kötelezés - - - - 

beültetési kötelezés …/2023. (…..) 

ök. rendelet 

387, 388/1, 532, 

534/1, 545, 562, 

010/20, 012/2, 

012/13, 012/14, 

012/16 

2023. … - 2028. 

… 

HÉSZ 9. § (3) bekezdés 

9 összevont telepítési 

eljárás 

- - - - 

10 közterület alakítás - - - - 
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1. függelék a …/……... (…...) számú önkormányzati rendelethez 

Kajdacs község régészeti lelőhelyei 

 A B C D 

sz. azonosító Hrsz. megnevezés védettség jellege 

1 20449 

 

060/12, 060/13, 060/14, 0113/1, 

0114 

Kajdacs – Rókadomb (Kajdacs 1) nyilvántartott 

2 20450 033/1, 064, 065/1, 068, 072 Kajdacs – Templomdomb / 

Kiskajdacs, Templomdomb (Kajdacs 

2) 

nyilvántartott 

3 20452 033/2, 064, 065/2, 068 Kajdacs – Vasútállomás (Kajdacs 3) nyilvántartott 

4 20453 0208/5, 0208/6, 0208/20, 0210 Kajdacs – Mohácsi-tanya (Kajdacs 4)  nyilvántartott 

5 20490 012/16 Kajdacs – Imremajor, Aranykalász 

TSz gépparkja (Kajdacs 5) 

nyilvántartott 

6 20491 012/7, 012/11, 012/18, 534/1 

 

Kajdacs – Aranykalász TSz 

homokbányája / Csorba Csaba 43. 

lelőhely (Kajdacs 6) 

nyilvántartott 

7 23657 017 Kajdacs – Borsós-föld / Csorba 

Csaba 37. lelőhely (Kajdacs 8) 

nyilvántartott 

8 23659 062/5 Kajdacs – Kajdacs II. / Csorba Csaba 

38. lelőhely (Kajdacs 9) 

nyilvántartott 

9 23660 040/7, 040/8 Kajdacs – Csárdahegy / Csorba 

Csaba 39. lelőhely (Kajdacs 10) 

nyilvántartott 

10 23661 045, 047/1, 051/3 Kajdacs – Vaskapu / Csorba Csaba 

42. lelőhely / Vaskapu-sarok 

(Kajdacs 11) 

nyilvántartott 

11 23675 064, 072, 076 Kajdacs – Kajdacs IV. / Csorba 

Csaba 35. lelőhely (Kajdacs 14) 

nyilvántartott 

12 23725 042/3, 042/4, 055, 060/10, 060/11 Kajdacs – Kajdacs IX. / Csorba 

Csaba 40. lelőhely / Pincés-dűlő 2. 

lelőhely (Kajdacs 16) 

nyilvántartott 

13 23333 03/2, 03/4, 03/7, 03/8, 0213 Kajdacs – Sánc / Csorba  Csaba 44. 

lelőhely (Kajdacs 18) 

nyilvántartott 

14 20492 0179/13, 0179/14 Kajdacs – Hegyes-dűlő / Hatszázas-

dűlő / Sárvíz-part / Csorba Csaba 45. 

lelőhely (Kajdacs 20) 

nyilvántartott 

15 20454 0133, 0137/1 Kajdacs – Éri malom (Kajdacs 22) nyilvántartott 

16 folyamat

ban 

042/2, 042/3, 047/1, 054/1, 054/4, 

054/5, 054/6 

Kajdacs – Gulya-járó, Éri-patak 

mente 

nyilvántartásba 

vétel alatt 

17 folyamat

ban 

054/1, 054/4, 054/5, 054/6, 054/7 Kajdacs – Kajdacsi bekötőút és 63-as 

út között 

nyilvántartásba 

vétel alatt 

18 folyamat

ban 

060/1, 060/3, 060/4, 060/5 Kajdacs – Pincés-dűlő 1. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt 

19 folyamat

ban 

010/4, 010/15, 010/16, 010/17, 

010/19 

Kajdacs – Tyúkházi-dűlő 1. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt 

20 folyamat

ban 

010/13, 010/14, 010/16, 010/17, 

010/20, 010/21, 012/11, 015, 045 

Kajdacs – Tyúkházi-dűlő 2. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt 

21 folyamat

ban 

05/2, 05/4, 05/6, 05/7, 649, 652, 

653, 657, 658, 659, 726, 727, 

728/1, 728/2, 729/1, 729/2, 730/3, 

731/1, 731/2, 732, 733, 734, 735/1, 

735/2, 736, 743, 737, 744, 745, 

758/3 

Kajdacs – Kajdacs belterület, 

északnyugati rész 

nyilvántartásba 

vétel alatt 

22 folyamat

ban 

056/1, 056/7, 056/9 Kajdacs – Sas-lapos nyilvántartásba 

vétel alatt 

23 folyamat

ban 

0192/11, 0192/12, 0192/13, 

0192/14 

Kajdacs – Hídvégi-dűlő 1. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt  

24 folyamat

ban 

0192/8, 0192/9, 0192/10, 0192/11, 

192/25, 192/27, 158/5 

Kajdacs – Hídvégi-dűlő 2. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt 
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25 folyamat

ban 

0185/5, 0190, 0192/11, 0192/12, 

0192/13, 0192/14 

Kajdacs – Hídvégi-dűlő 3. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt 

26 folyamat

ban 

0101/1, 0192/4, 0192/5, 0192/7, 

100 

Kajdacs – Hídvégi-dűlő 4. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt 

27 folyamat

ban 

0190, 0191/1, 091/2, 0192/15, 

0192/16 

Kajdacs – Hídvégi-dűlő 5. lelőhely nyilvántartásba 

vétel alatt 

28 folyamat

ban 

0189/1, 0189/2 Kajdacs – Hosszú-sziget-dűlő 1. 

lelőhely 

nyilvántartásba 

vétel alatt 

29 folyamat

ban 

0187/2, 0187/3 Kajdacs – Hosszú-sziget-dűlő 2. 

lelőhely 

nyilvántartásba 

vétel alatt 

30 folyamat

ban 

0185/5 

 

Kajdacs – Hosszú-sziget-dűlő 3. 

lelőhely 

nyilvántartásba 

vétel alatt 



13 

 

2. függelék a …/…. (…...) számú önkormányzati rendelethez 

Kajdacs község műemléki védelem alatt álló építményei 

 

 

 A B C D E F G 

1 törzsszám azonosító hrsz.  cím 
  

név védelem 
  

bírság 
kategória 

2 4166 8643 139 Tabán u. Római katolikus 
templom 

általános 
műemléki 
védelem 

III 

3 10203 8642 581 József 
Attila u. 

Sztankovánszky 
mauzóleum 

Műemlék II 

4 10203 22161 531/1, 579, 
012/2, 580, 603, 
591, 590, 589, 
588, 587, 586, 
585, 584, 583/1, 
582, 531/3, 
522/2, 530/2 

 Sztankovánszky 
mauzóleum 
műemléki 
környezete 

műemléki 
környezet 

 

5 10203 12023 689 Arany 
János u. 
173. 

Sztankovánszky 
kastély 

általános 
műemléki 
védelem 

III 
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3. függelék a …/…. (…...) önkormányzati rendelethez 

Kajdacs község helyi védelem alatt álló építményei 

(Kajdacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (XI.13.) ök. rendelete szerint) 

  

 A B C 

Sorszám HRSZ Cím Megnevezés 

1. 766. Arany János utca  Református templom 

2. 699. Arany János utca 171 sz. Református parókia 

3. 689. Arany János utca Általános iskola – volt Sztankovánszky kastély kút 

4. 139. Tabán u., kat. templom kertje emléktábla, kereszt 

5. 36. Tabán utca 82 sz. Katolikus plébánia 

6. 52. Tabán utca 69 sz. Lakóház 

7. 138. Tabán utca Kút 

8. 63. Petőfi Sándor utca 59. sz. Utcai kerítés 

9. 96. Petőfi Sándor utca 38. sz. Kereszt 

10. 123. Petőfi Sándor utca 30. sz. Lakóépület 

11. 425. Kossuth Lajos utca 185. sz. Lakóépület, utcai kerítés 

12. 406/2. Kossuth Lajos utca Emlékmű 

13. 226. Dózsa György utca 559. sz. Lakóépület, kerítés 

14. 521/2. Ybl Miklós utca Kereszt 

15. 386. Temető utca Kereszt, kút 

16. 388/1 temető síremlékek, fejfák 

 



 

 

 

VI. 

TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 

  



















 

 

 

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS  

LEVELEI 





 
 
 
 
 
 
 
 

 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.. Telefon: (36 74) 415-411/112  Fax: (36 74) 415-411/123  E-mail: tolna.mf.vezeto@tolna.gov.hu  

Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Kajdacs Község Önkormányzata Iktatószám: TOT/UT/000031-2/2022. 
 Ügyintéző: Tarjáni Krisztián 
Petőfi Sándor utca 1.  +36/74 415-411/134 
Kajdacs Hiv. szám: D/490-1/2021 
7051 
 

Tárgy:  
 

Kajdacs Község településrendezési 
tervének készítéséről – előzetes 
tájékoztatás  

 

Tisztelt Vaszari István Polgármester Úr! 

Hivatkozott számú levelében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált stratégiáról és a település-

fejlesztési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményeiről szóló 314/2012. (XI. 

8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) előírásai alapján tájékoztatást ad arról, hogy Kajdacs 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött a nagyközség településrendezési eszközeinek 

módosításáról. Az egyeztetést a korábbi R. 32. § előírásai alapján teljes eljárás keretében kívánják el-

folytatni, amelynek indítását R. 37. §(1) bekezdés előírása alapján kezdeményezi, a tervezett módosí-

táshoz előzetes tájékoztatást kér. 

A hivatkozott számú megkeresésére reagálva, a kért véleményt, valamint a Tolna Megyei Kormányhiva-

tal (a továbbiakba: Útügyi Közlekedési Hatóság) hatáskörét érintő, jogszabályokon és műszaki előíráso-

kon alapuló közlekedési szakmai követelményekkel kapcsolatos állásfoglalásomat, az egyes település-

rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: EljR.) 37. 

§ (4) bekezdése alapján, az alábbiak szerint adom meg: 

1. A tervdokumentáció közeledési munkarészét a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet alapján a Ma-

gyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében szereplő, terület- és településrendezési tervek 

közlekedési munkarészeinek készítésére vonatkozó tervezői jogosultsággal rendelkező tervező 

készítheti. 

2. Az egyes településrészek, területek fejlesztésekor figyelembe kell venni az országos és helyi 

közutak védőtávolságát, beruházási területek, illetve lakóterületek megközelítését biztosító köz-

lekedési kapcsolat kialakításához szükséges helyigényt, valamint a tervezett funkciókból adódó 

többlet gépjárműmozgást. A beruházási terület és lakóterületek közúti kapcsolatát a „Közutak 

melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása”című, ÚT 2-1.115:2004 számú Út-

ügyi Műszaki Előírás szerint kell megtervezni. 

3. A közutak és közterületeket érintő változások esetén az országos településrendezési és építési 

követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 26.§-ában foglaltaknak megfelelő útte-

rület szélességeket kell biztosítani, vagy az ettől eltérő (keskenyebb) útterület szélességeket 

konkrét keresztszelvénnyel kell alátámasztani. Az utak szabályozási szélességének meghatáro-
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zásakor az ÚT-2-1.201:2008 számú „közutak tervezése” című Útügyi Műszaki Előírás szerinti 

csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez szükséges területigényt is figyelembe kell venni. 

4. A tervezett új utak (helyi közutak és közforgalom elöl el nem zárt magánutak) esetén a fentieken 

túl szükségesnek tartjuk a környezetvédelmi vizsgálatot és a közlekedési javaslatra vonatkozó 

környezetvédelmi vélemény beszerzését, amely bizonyíthatja az új utak megvalósíthatóságát, 

vagy rosszabb esetben feltárhatja, hogy az adott helyen a tervezett utat nem lehet megépíteni. 

5. A kerékpárutak kialakításánál kötelezően betartandó az ÚT 03.04.13:2019 Kerékpározható köz-

utak tervezése című Útügyi Műszaki Előírás. 

6. Javasolt a településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészeit az ÚT 2-1.218:2003 Út-

ügyi Műszaki Előírás szerint kidolgozni. 

A területrendezési terv egyeztetési és véleményezési eljárásában, a továbbiakban is részt kívánunk 

venni. 

Az Útügyi Közlekedési Hatóság hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pont-

ja valamint a  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 15. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhi-

vatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) 

bekezdése állapítja meg.  

Az előzetes tájékoztatás a korábbi R.37 §(2) rendelkezéseire figyelemmel készült. 

Szekszárd, 2022. január 10. 

Dr. Horváth Kálmán Kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 Tisztelettel: 
 
 
 Baumann Péter 
 főosztályvezető 
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Cím: 7101 Szekszárd Postafiók: 86  

Telefon: 74/501-140, BM: 23/32-50 

e-mail: kozlekedes@tolna.police.hu 

 
 RZSNEO_3.90.200.201 (17000-6924.359-BUEG---427333757-4C52620D9B8B-6924.3598) 

 
TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG 

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY 

 

 Hiv. szám: K/1856-228/2021.    

 Tárgy: Kajdacs község településtervének készítése 

 Üi: Pernyészné Szente Judit c. r. alezredes 

 Tel: 23/32-44 

 email: szentej@tolna.police.hu  

 

 

Vaszari István  

polgármester 

 

Kajdacs Község Önkormányzata 

Kajdacs 

7051 Petőfi S. u. 1. 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Tájékoztatom, hogy Kajdacs község településtervével kapcsolatban a település fejlődése és építési 

rendje szempontjából észrevételünk, javaslatunk nincs.  

A 314/2012 (XI.8) Kormány rendelet 9. melléklete a megyei rendőr-főkapitányság egyeztetési 

szakterületeként a határrendészetet határozza meg. Mivel ilyen jellegű kérdés nem merült fel, ezért 

a véleményezési eljárás további szakaszában csak abban az esetben kívánunk részt venni, ha azt a 

93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben (Az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről) foglaltak előírják.  

 

Ebben az esetben kérem, hogy az illetékes Paksi Rendőrkapitányságot értesíteni szíveskedjen. 

 

Szekszárd, időbélyegző szerint 

 

                                        

 Tisztelettel:  

   

  Megyeri Zsolt r. alezredes 

  osztályvezető 

 



 
TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

IGAZGATÓ 
 

  

___________________________________________________________________________ 
Cím: 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15. 

Telefon: +36(74) 504-700 Fax: +36(74) 504-712 
E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu 

Hivatali Kapu azonosító: TMKVI (KRID:608441175) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vaszari István 
Polgármester 
Kajdacs Község Önkormányzata  
 
Kajdacs 
 
 
 
Tisztelt Vaszari István Polgármester Úr!  
 
 
Kajdacs község településtervének készítésével kapcsolatos megkeresésével kapcsolatban az 
alábbiakat javaslom figyelembe venni a dokumentáció elkészítése során, ismertetve a 
hatáskörömbe tartozó kérdésekben az adott területre vonatkozó követelményeket és a terv 
tartalmi elemeivel kapcsolatos elvárásaimat: 

 
1. A település ár- és belvíz által veszélyeztetett területeire az állandó építési tilalom 

kiterjesztése indokolt. 

2. A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását (méret, kapacitás, elvezető és áteresztő 
képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges. 

3. Azokon a részeken, ahol a talaj laza, löszös szerkezetű, ott az (elvi) építési engedély 
kiadása előtt be kell szerezni Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakmai 
véleményét. 

4. Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más 
éghető anyagú külső térelhatároló szerkezetű, fokozatú, héjazatú) anyagból létesítendő 
építmények között az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a 
területileg illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét. 

5. Az új, beépítésre tervezett területek oltóvízzel való ellátottságának megoldásaira 
vonatkozó konkrét elképzeléseket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdés a) pontjának és a 
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) bekezdésének figyelembe vételével kell 
kialakítani. 

Tárgy: Kajdacs község településtervének 
készítése 

Hiv. szám: 
Ügyintézőjük: 

K/1856-9/2021 
– 

Ügyintéző: 
Telefon: 

Pásztor Brigitta tű. hadnagy 
74/504-700 
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6. A tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása tekintetében az építmények megközelítési 

lehetőségeit, a tűzoltóság járműveinek felvonulási útját és azok felállítási helyét az Étv. 
31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani. 

7. Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános 
távbeszélő állomást kell üzemben tartani a Ttv. 5. § (5) bekezdése szerint. 

8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a 
továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E, 
Froof vagy F tűzvédelmi osztályú anyag tetőfedésként csak a területileg illetékes 
tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy 
területrendezési egység is) vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb 
egy emeletszinttel rendelkező épületeknél alkalmazható. Nem kell a tűzvédelmi hatóság 
engedélye, ha az E tűzvédelmi osztályú tetőfedés a Broof(t1) osztályt is teljesíti, az 
építmény legfeljebb kétszintes, és Nagyon Alacsony Kockázati osztályba tartozik. 

9. A településen az oltóvíz-intenzitást, az oltóvízhálózat kialakítását, valamint a 
tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények megvalósulását az OTSZ előírásai 
alapján kell biztosítani. 

10. A települési hulladék elhelyezését és esetlegesen előforduló veszélyes hulladék kezelését 
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben 
meghatározottak szerint, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes 
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben 
foglaltak alapján kell végezni. 

11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az 
OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra 
vonatkozó előírásokat. 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés 
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 
11.) BM rendelet 1. számú melléklet értelmében Kajdacs község II-es katasztrófavédelmi 
osztályba sorolt. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 9. melléklet 10. pontja alapján 
az alábbi adatokat szolgáltatom. 
 
A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében Kajdacs községben lebiztosítás szükséges. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 
szerint a katasztrófavédelmi szempontból II. veszélyességi osztályba sorolt településeken az 
elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek: 

 Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek 
biztosítása  

 Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően, 
elsősorban elzárkózás 

 Felkészítés: a) a lakosság 3 évente történő aktív tájékoztatása; b) a lakosság 
passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok 
biztosításával; c) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének 
felismerésére, valamint az annak megfelelő magatartási szabályokra. 
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 Védekezés: a) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes 
mentőszervezetek) bevonásának tervezése és begyakoroltatása; b) a 
kockázatbecslésnek megfelelően egyes polgári védelmi szakalegységek  
megalakítása; c) a karitatív és más önkéntes, humanitárius feladatot ellátó szervek 
bevonásának tervezése. 

 Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte. 
 

Az R1. 9. melléklet alapján a polgári védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított 
objektumokról és szolgáltatásokról a települési veszélyelhárítási terv mellékletét képező 
települési adattár alapján valósul meg. Az adattár elektronikus formában Kajdacs község 
közbiztonsági referensénél rendelkezésre áll. 
 
A településen telepített riasztó eszközök (Arany J. u. 172., Petőfi u. 67., Vörösmarty u. 437.) 
működőképes állapotban vannak. 
 
Kajdacs községben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik, így a veszélyes 
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. 
(X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 29. §-ában foglaltakat figyelembe véve további 
követelmények megfogalmazása nem indokolt. 
 
Tájékoztatom, hogy az R1. 37. § (4) bekezdése és 9. melléklet 6. és 7. pontjában foglalt 
szakterület vonatkozásában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egyeztetési 
eljárásban résztvevő államigazgatási szerv. 
 
Megfogalmazott javaslatainkat kérjük figyelembe venni a dokumentáció kidolgozása során, 
továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az 
eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni.  
 
A tájékoztatást az R1-ben, az R2-ben, valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének 
és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján adtam.  
 
Kelt: Szekszárd, elektronikus bélyegző szerint 
 

Tisztelettel: 
 

 Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok 
 tűzoltósági főtanácsos 
 igazgató 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melléklet: – 
Terjedelem: 3 oldal 
Kapja:  címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)  
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Tárgy: Válasz Kajdacs Község településrendezési eszközeinek teljes eljárás 

keretében történő módosításáról szóló előzetes tájékoztatásra 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. december 15-én érkeztetett, 

fenti számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre Kajdacs Község 

településrendezési eszközeinek teljes eljárás keretében történő módosításáról, 

melyhez kérte kapcsolódó adatszolgáltatásunk, valamint nyilatkozatunk 

jogszabályi előírások szerinti megadását. 

Az OAH alapvető és más további feladatköreit az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 

elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet, a 

nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 

246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai, 

valamint más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései határozzák meg. 

Az OAH részére a megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 37. 

§ (4) bekezdés b) pontja, továbbá a 9. melléklete biztosítja. 

Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH részére 

előírási szempontokat nem tartalmaz. 
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A küldött megkeresésre válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület 30 

kilométeres körzetében a Paksi Atomerőmű, és a Kiégett Kazetták Átmeneti 

Tárolója üzemel. E meglévő létesítmények mellett a település területe az új 

atomerőművi blokkok Korm. rendelet szerinti, majdani 30 kilométeres védendő 

zónájába fog esni. A tervezett atomerőművi beruházás folytán a településüket 

közvetlenül érintő ágazati jellegű elhatározás a 25/2009. (IV. 2.) OGY határozat és 

annak megvalósulása érdekében megalkotott 2015. évi VII. törvény. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) és (7) bekezdései alapján 

a nukleáris létesítmények 30 kilométeres körzetében mindazon veszélyes 

létesítmények és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében 

jogszabály védőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezésre hatáskörrel 

rendelkező hatóság az eljárás megindításáról tájékoztatja az OAH-t, valamint a 

nukleáris létesítmény engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és az engedélyes 

ügyfélnek minősül. 

Az OAH, felhatalmazó jogszabályi előírás hiányában, nem állapít meg a tárgyi 

tervezési területen érvényesítendő településrendezési elvárásokat. 

Tájékoztatom továbbá, hogy az eljárás következő szakaszaiban részt kívánunk 

venni, a véleményezési dokumentációt elektronikusan kérjük megküldeni!  

 

Budapest, 2022. január 6. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 

1. KAJDACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

2. Irattár 

 



 

 

 
 Iktatószám: K/29293-2/2021 
 Tárgy: tájékoztatás 
 Ügyintéző: Mészáros László 
 Hiv. ügysz.: K/1856-24/2021 
 Készült: 2021. december 16. 
  

Vaszari István polgármester úr részére 
Kajdacs 
Petőfi Sándor u. 1. 
7051 
 
 
Tisztelt Vaszari István Polgármester Úr! 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Kajdacs 
Község településrendezési eszközeinek előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájé-

koztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét ké-

pező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont te-
rülettel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelmé-

nyekről. 

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési szolgál-

tatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű nyilvántartás 

megtalálható. 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi 

C. törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek 

építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításá-

nál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmé-

nyek elhelyezésének lehetőségét.” 

A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 

31. § (1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél, 

korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani 

kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai 

szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.” 

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, to-

vábbi műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének 

feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építmé-

nyekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való 

keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg. 

http://www.nmhh.hu/
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A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac 

zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet vég-

zők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának, 

illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban. 

A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható, 

támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgál-

tatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési 

rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását. 

A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elké-

szítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4. mellékleté-

ben foglaltakat. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívja fel a fi-

gyelmet a Hatóság: 

A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők 

számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált településfej-

lesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő 

elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a Hatóság és Ma-

gyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető. 

A hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu címre küldött e-mailre a szolgáltatók 

tájékoztatást adnak fejlesztési terveikről. 

A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési 

fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele: 

TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet. 

Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása melyhez kapcsolódó be-

ruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök 

készítését, módosításait is. 

A Hatóság kéri, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleménye-

zésre (adatkapun, papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve) megkül-

deni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági 

munkarészek csatolásával. 

 
Elektronikusan aláírt dokumentum. 

Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Mé-

dia- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett, 

az elektronikus aláírás szerinti időpontban. 

 
 

mailto:hesz@telekom.hu
mailto:hesz@invitel.co.hu
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HONVÉDELMI  M IN ISZTÉRIUM
ÁLLAMI  LÉGÜGYI  FŐOSZTÁLY

m i n t  k a t o n a i  l é g ü g y i  h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25

Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 1039-6/2021/h sz. példány
Hiv. szám: K/1856-15/2021

Vaszari István
Kajdacs Község Polgármestere részére

Kajdacs

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök készítéséhez

Tisztelt Polgármester Úr!

A K/1856-15/2021 ügyiratszámú megkeresésére Kajdacs Község településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítése tárgyában az alábbiakról 
tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településfejlesztési 
koncepció vagy a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos 
különös elvárásokat és az adott területet érintő ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Kajdacs Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel közvetlenül 

nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára szolgáló 
repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú repülés 
biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy az adott 
terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 kilométernél 
nagyobb távolságban van. 
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a 
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az 
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott 
szakhatóságként vizsgálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 30. § (3) bekezdésére, 37. § 
(4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi 
hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi 
területemen eljárva adtam meg.
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Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes 
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Kajdacs Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

m i n t  h o n v é d e l m i  s z a k h a t ó s á g
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740  
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

 

adatkezelési tájékoztató: 
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Nyt. szám: 17747-2/2021/h
Hiv. szám: K/1856-21/2021

Vaszari István
Kajdacs Község Önkormányzat

polgármester
7051 Kajdacs

Petőfi S. u. 1.

Tárgy: Kajdacs Község új településtervének készítése - teljes eljárás, 
előzetes tájékoztatás, adatszolgáltatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal 
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A település közigazgatási területén a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 3/5. sz. melléklete és a 19. § (1) bekezdés 
13. pontja szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezetébe tartozó honvédelmi rendeltetésű 
ingatlant nem tartunk nyilván.

A tárgyi módosítás a honvédelem érdekeit nem érinti, a Magyar Honvédség nemzeti és 
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön 
észrevételt nem teszek. 

Nyilatkozom, hogy a további véleményezési eljárásban részt kívánok venni, a véleményezési 
dokumentációra elektronikus formában tartok igényt. Jelen állásfoglalást, mint a 218/2009. (X. 6.) 
Korm. rendelet 14. sz. mellékletének 14. pontjában és a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § (10)-(11)-(12) 
bekezdése alapján adtam ki.

Budapest, „időbélyegző szerint”

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Varga Zsolt alezredes (tel.:+36 (1) 474-1111/22-549; HM 022-22-549; fax:+36 (1) 474-1467)
Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Címzett 

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
7625 Pécs, Tettye tér 9. 
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229 

dunadrava@ddnp.kvvm.hu 

Kajdacs Község Önkormányzata 

K a j d a c s  

Petőfi S. u. 1. 

7 0 5 1  

 

NYILATKOZAT 

 

Kajdacs Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai alapján új településterv készítését kezdeményezi.     

A  Korm. rendelet 37.§ (4) b) alapján az előzetes tájékoztatási szakaszban az alábbi nyilatkozatot 
adjuk.  

A település közigazgatási területén az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt 
álló területek találhatóak: 

 A település közigazgatási területe tájképvédelmi terület övezetével érintett.  

 a Nemzeti  Ökológiai Hálózat övezetei közül a magterület és az ökológiai folyosó övezete 
található meg. 

 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 
területek): Tengelici rétek elnevezésű, HUDD20070 jelű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület található. 

 

Pécs, 2022. 01. 06.  

        

Závoczky Szabolcs            
 igazgató 

 

Kapják:  
- Címzett  
- Irattár (Dokumentum1)  

Ügyiratszám: DDNPI/104-1 /2022 
Tárgy: Kajdacs község településrendezési 
terv készítése adatszolgáltatás 
Ügyintéző Nálunk: Havasi Ildikó 
Ügyintéző Önöknél: 
Hivatkozási számuk: K/1856-4/2021 
Melléklet: térképállomány (shp file) 









7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700 

Kajdacs Község Önkormányzata 

Vaszari István 

polgármester 

 

7051 Kajdacs 

Petőfi S. u. 1. 

Iktatószám: BA/52/09260-2/2021. 

Tárgy: Kajdacs Község Településrendezési Tervének készítése – 

előzetes adatszolgáltatás 

Melléklet: térkép.pdf fájl, shape formátumú térképállomány 

Hiv.szám: K/1856-19/2021. 

 

 

Tisztelt Címzett! 

Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály 

Erdészeti és Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: 

Baranya Megyei Kormányhivatal) Kajdacs Község Településrendezési Tervének 

készítésével kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EljR.) 30. § (3) 

a), 37. § (4) b) pontjának megfelelően az alábbi adatszolgáltatást nyújtja: 

 A Baranya Megyei Kormányhivatal az eljárás további szakaszában részt kíván 

venni. 

 A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 256,04 ha 

erdővel borított, és 3,42 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. 

egyéb részletként megjelölt területet (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél 

szélesebb; erdei tisztás; cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart 

nyilván. 



 

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-009 Fax: +36-72 795-700 

 

Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:  

 védelmi: 3,52 ha  

 gazdasági: 252,52 ha  

 közjóléti: -  

Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti rendeltetéscsoportjait ábrázoló 

térképeket (.pdf + digitális térkép shape) külön fájlokként csatoltam.  

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy a Településrendezési 

Eszközök kialakítása, felülvizsgálata, módosítása során erdőterületet érintően az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a 

továbbiakban: Vhr.) előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az Evt. erdőtörvény 

hatályát szabályozó 4. §, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/D.§, és az erdő 

igénybevételét szabályozó 77-83/A. §-ainak előírásaira. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy jelen adatok csak az 

adatkérésben megjelölt munkához használhatók fel, továbbadásuk nem engedélyezett! 

A Baranya Megyei Kormányhivatal tárgyi ügyben erdészeti hatóságként a 

földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése szerint járt el.  

A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. melléklete 6. pontja 

rendelkezik. 

Ügyintéző: Ulrich Éva (+36 72/795-009) 

 

Pécs, 2021. december 28. 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

 
Ulrich Éva                                               

ügyintéző 

Kapják: 

1. Címzett – HK 

2. Irattár 
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Iktatószám: BA/V/2643-2/2021 Tárgy: Kajdacs község új településrendezési 

eszközeinek készítése – előzetes 

tájékoztatási szakasz – adatszolgáltatás

Ügyintéző: Kraft János

Telefon: +36-72-795-297

Mobil: +36-20-662-5436

VASZARI ISTVÁN 
polgármester

KAJDACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

elektronikus úton
Önöknél:

Ü.i.sz.: K/1856-23/2021.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet)  a településfejlesztési koncepcióról,

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepü-

lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 37. § (4) be-

kezdésére hivatkozva Kajdacs község új településrendezési eszközeinek készítéséhez az alábbi tájé-

koztatást és adatszolgáltatást adja:

1. A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei alapján összeállításra került Állami

Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban Kajdacs község igazgatási terüle-

tén ásványvagyon gazdálkodási övezethez tartozó egységként szerepel a tőzeg előfordulás. Az ásványi

nyersanyag előfordulási területét az alábbi törésponti koordináták közötti határvonalak fogják közre. A

koordináták az Egyesített Országos Vetületi Rendszerbe (EOV) tartoznak.

Töréspont EOV(Y) EOV (X)

1 612 380,00 114 025,00

2 612 440,00 114 090,00

3 612 930,00 113,580,00

4 612 710,00 113 310,00

5 612 610,00 112 760,00

6 612 270,00 112 820,00

2. Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló gravitációs tö-

megmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban nem szerepel Kajdacs község igazgatási területé-

hez tartozó napjainkban is aktivitást mutató tömegmozgásos helyszín, így az új településrendezési esz-

1/2
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
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közök összeállításakor nem válhat érintetté olyan földrészlet, amely földtani veszélyforrások területe öve-

zetbe tartozik.

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő. 

Kajdacs Polgármestere a Bányafelügyeletre 2021. december 15-én beérkezett megkeresésében jelezte,

hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a község új településrendezési eszközeinek

készíttetését.  A megkeresés kezdeményezte azon adatszolgáltatást, amely tisztázza a hogy település

igazgatási területét alkotó földrészleteknek közül melyek tartoznak ásványvagyon gazdálkodási és a föld-

tani veszélyforrások területe övezetekbe. 

A település igazgatási területe a helyi üledékföldtani sajátosságok alapján fiatal geológiai korú laza üle-

dékek elterjedési területén található. A morfológiai viszonyokat is kialakító szárazföldi-folyóvízi üledék-

képződést  követő pangóvizes folyamatok eredményeként a település nyugati  részletében (Sió-Sárvíz

csatorna közelében) alakult ki azon tőzeg előfordulás, amelyet kutatási eredmények is igazolnak és fel-

vételre került az országos nyilvántartásban. A település keleti részletében található homok előfordulás-

nak napjainkban már nincs gazdaságföldtani jelentősége, mivel a történelmi időkben is csak helyi fel -

használásra termelték. A településen – a gravitációs tömegmozgások nyilvántartásai alapján – nem is-

mert olyan helyszín (földrészlet) az igazgatási területhez tartozóan, ahol korábban tömegmozgásos ese-

mény történt. Kajdacshoz tartozó földrészletek nem szerepelnek a földtani veszélyforrásokat összegző

aktuális kataszterekben. A természetes helyzetű és állapotú kőzettérben nem ismertek olyan állapotvál -

tozásokra alkalmas közbetelepülések, amelyekhez állékonysági, vagy stabilitási problémák kötődhetné-

nek. 

A Bányafelügyelet tájékoztatását és adatszolgáltatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányásza-

ti Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 37. § (4) bekezdése alap-

ján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), vala-

mint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyelet illetékességi területéről a Magyar Bányászati

és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik.

Pécs, elektronikus aláírás dátuma szerint

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető

Kapja (elektronikus úton):

1. Kajdacs Község Önkormányzata, 7051 Kajdacs, Patőfi S. u. 1.

2. Irattár
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Vaszari István polgármester  
részére 

Kajdacs Község Önkormányzata 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/7699-2/2021. 

Ügyintéző: Németh Réka 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettsége szempontjából 

Hivatkozási szám: K/1856-26/2021 
 

 
Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kajdacs község újonnan készülő településtervének készítéséhez szükséges adatszolgáltatás és 

előzetes tájékoztatás kérése kapcsán, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a 

népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az 

alábbi tájékoztatást adja: 

 

A BFKH nyilvántartása szerint a község közigazgatási határain belül az alábbi természetes 

gyógytényező található: 

 

Ásványvizes kút: 

 Kajdacs K-9 OKK (palackozási célú felhasználásra)  

engedély szám: BP/FNEF-TKI/06664-5/2018 

 

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint a gyógyvizes kút védőterületét, védőidomát a község 

településrendezési eszközeinek módosítása során figyelembe kell venni. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú 

mellékletének 25. pontja állapítja meg. 

 

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  
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BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  

BFKH kéri fentiek szíves elfogadását. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint  

Üdvözlettel: 

 dr. Sára Botond 

 kormánymegbízott megbízásából 

 

 Dr. Kelemen Erzsébet 

   helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos  

 

 

Melléklet: – 

 

Kapják: 

1. Címzett – Hivatali kapu 

2. Irattár 
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Vaszari István polgármester úr 

részére 

 

Kajdacs Község Önkormányzata 

 

Kajdacs 

Petőfi Sándor u. 1. 

7051 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

 

BP/0801/00008-3/2022 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Kajdacs község településterv 

készítésének indítása – 

előzetes véleménykérés és 

adatszolgáltatás 

 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 144098909 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kajdacs község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos K/1856-11/2021. számú, 

2021. december 15-én kelt megkeresésére az ágazati véleményem kialakítása céljából megkerestem a 

NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t, valamint a Magyar Közút NZrt-t. (továbbiakban: MK NZrt.)  

 Az MK NZrt. válaszát a TOL-31/1/2022. számú, 2022. január 4-én kelt – Főosztályomra 2021. január 10-

én beérkezett – levelében adta meg. 

Mellékelten megküldöm az MK NZrt. fenti tájékoztatását, melyet kérem, hogy szíveskedjen az általam 

BP/0801/00008-1/2022. számon adott vélemény kiegészítésének tekinteni. 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Tisztelettel: 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

Bognár Géza 

osztályvezető 

 

 

 

Melléklet: 

TOL-31/1/2022. számú levele  
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Vaszari István polgármester úr 

részére 

 

Kajdacs Község Önkormányzata 

 

Kajdacs 

Petőfi Sándor u. 1. 

7051 

Iktatószám: 

Ügyintéző: 

Telefonszám: 

Tárgy: 

 

BP/0801/00008-1/2022 

Bánhidi Viktória 

+36 1 815 9633 

Kajdacs község településterv 

készítésének indítása – 

előzetes véleménykérés és 

adatszolgáltatás 

 

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 144098909 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Kajdacs község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos K/1856-11/2021. számú, 

2021. december 15-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 382/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet) alapján az alábbi véleményt adom. 

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági 

szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 

345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján: 

– A Kajdacs, Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. számú főút között összekötő út 

megvalósítása 

érinti a település közigazgatási területét. 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. K-50124/2021/. számú,  

2021. december 22-én kelt tájékoztatása: 

„…Tájékoztatjuk, hogy Kajdacs községet az alábbi útfejlesztési projektünk érinti:  

Közép – Duna menti térségben tervezett közúti fejlesztések előkészítése projekt Kajdacs, 

Vörösmarty utca rekonstrukciója és a 63. számú főút között összekötő út megvalósítása 

projektszakasz 

A NIF Zrt. feladata a Közép – Duna menti térségben, Bács – Kiskun és Tolna megyében lévő közúti 

infrastruktúra hálózat kormányhatározatában kijelölt elemeinek felújítás előkészítési feladatainak 

megvalósítása kiviteli tervig. 

A projektszakaszon a NIF Zrt. feladata a belterületi helyi közút felújítása és új nyomvonalon vezetett 

összekötő út, és a 63. sz. főúttal alkotott új csomópont előkészítése kiviteli terv szintig, összesen 1,8 km 

hosszban. 

Az előkészítési projekt tartalmaz 1 db normál szintbeni csomópontot. 

A végleges kiviteli tervek leszállítása 2021. május 21-én megtörtént. 

Kérjük a fentiek szíves figyelembe vételét.  

Jelezzük továbbá, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni. 
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A településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök készítése során esetlegesen 

felmerülő további kérdéseikben – az érintett országos közúti és vasúti infrastruktúra elemeivel 

kapcsolatban – állunk szíves rendelkezésükre. 

Kapcsolattartó: Major Eszter Flóra 

műszaki titkár 

tel: ( + 36) 20 368 6368  

e-mail: majoreszter.flora@nif.hu” 

 

A módosításokkal kapcsolatos egyéb észrevételek. 

A tervezés során figyelembe kell venni Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 

tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény előírásait, valamint összhangban kell lenni az elfogadott  

Tolna Megyei Területrendezési Tervvel. 

A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti közlekedési munkarészeinek tartalmi 

követelményeit az e-UT 02.01.41 számú Útügyi Műszaki Előírás határozza meg. A közlekedési javaslat 

készítése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírást is be 

kell tartani. 

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki 

paraméterek (pl. a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre 

kerüljenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba. 

A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatározni, 

hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben és a 

„Közutak tervezése” e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, valamint 

összhangban legyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre 

vonatkozó szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi előírásokkal. 

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell 

meghatározni. Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, 

parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv, 

forgalom elöl elzárt terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen 

szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is. 

A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb 

kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv, 

párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.). 

Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni a 

„Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése” e-UT 03.03.21 számú és a „Közutak melletti 

ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” e-UT 03.02.21 számú Útügyi Műszaki Előírásban 

foglaltakat. 

A közúti közlekedésről szóló, 1988. évi I. törvény (Kkt.) 42/A. § (1) bekezdése szerint: 

„A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges 

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal 

esetén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi 

nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolságon belül fa 

ültetéséhez vagy kivágásához, valamint 

b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú 

építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési 

szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal 

jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter 

távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, 

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlési távolsága a közút határát keresztezi.” 

mailto:majoreszter.flora@nif.hu
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A Kkt. 12. § (3) bekezdés szerint:  

„A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett – a közúti jelzőtáblák 

megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben 

meghatározott területen belül – nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti 

jelzések-kel – azok alakjával, színével – összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, 

hogy a közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti. 

(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés, valamint a 

tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz lakott területen 

a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe 

kivételével, 

b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartozékán, a járda, a gyalogút, 

valamint a kerékpárút kivételével. 

(3b) Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefon-

oszlopon az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető el. 

Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlopon 

történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterület-használati díjak megfizetésére. 

(3c) Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közvilágítási-, villany- és 

telefonoszlopon az áram-, telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop 

tulajdonosának a hozzájárulásával helyezhető el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti 

földterület tulajdonosa és az eszközzel érintett oszlop alatti földterülettel szomszédos ingatlan 

tulajdonosa tűrni köteles. 

(3d) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése 

esetén 

a) nem kell alkalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti település-

képi bejelentési eljárásra vonatkozó szabályokat, 

b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait 

szolgáló berendezésnek minősül, 

c) a közterület b) pont szerinti rendeltetésszerű igénybe vétele közterület használati díjfizetési 

kötelezettséggel nem jár, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséért az 

elhelyezőnek a közút kezelője részére elhelyezési díjat kell fizetnie, 

d) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve 

polgári jogi jogviszony nem szükséges. 

(3e) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet 

reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést 

megjelenítő reklámcélú eszköz. A tilalom nem vonatkozik a 2010. december 31-éig a nem gyorsforgalmi 

utak mentén kihelyezett 12A/0-ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyag-

töltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az 

építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben működő cég 

nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a – közvetlenül a közút mellett 

elhelyezett – berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztató táblák 

szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett a közlekedés 

biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak.” 

A tervezés során a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38. §-ában rögzített védősávot 

(biztonsági övezetet) biztosítani kell. 

Tájékoztatom, hogy a vasúti átjáró – az ideiglenesen létesített vasúti átjáró kivételével – létesítése, 

áthelyezése és megszüntetése, valamint a létesítés és az áthelyezés során a vasúti átjáró biztosítási 

módjának és forgalmi rendjének kialakítása engedély köteles. A 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § 

(2) bekezdés 10. pontja első fokon országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki 

útügyi hatóságként. 
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Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917 

KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

A vasúti átjáró létesítési eljárást Hivatalom az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet alapján folytatja le a szintbeni közúti-vasúti átjárók 

kialakításáról szóló e-UT 03.06.11 számú Útügyi Műszaki Előírás (UME) figyelembevételével. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonsági szempontokra, a fejlesztések tervezésénél, 

megvalósításánál elsőbbséget kell, hogy élvezzenek azok a beruházások, amelyekkel a 

személysérüléses balesetek, balesetveszélyes helyzetek előzhetőek meg. 

Az eljárás további szakaszában részt kívánok venni. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 9. melléklet 12. pont C oszlopa szerint Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és 

Hajózási Hatósági Főosztály nem rendelkezik adatszolgáltatási kötelezettséggel és a szükséges 

adatokkal nem rendelkezik. 

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján, a 

rendelet 9. melléklet 12. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam. 

Fenti véleményem kialakítása során a hivatkozott Korm. rendelet 37. § (5) bekezdése szerinti ágazati 

elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási- és kezelő szerveket – NIF Zrt., Magyar Közút 

NZrt. – megkerestem, és a NIF Zrt. által adott véleményt levelembe foglaltam. 

Tájékoztatom, hogy Főosztályom címe 1138 Budapest, Váci út 188. KRID: 645240704. 

 

.Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 
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Bognár Géza 

osztályvezető 
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VASZARI ISTVÁN 

polgármester 

KAJDACS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

elektronikus úton 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a 

megkeresésükre a következő tájékoztatást adja: 

Kajdacs Község közigazgatási területén, a hatályos településrendezési eszközök tervezett 

módosításaival érintett területrészei és azok közvetlen környezete 

 a korábban megvalósult részletes földtani kutatások eredményei alapján nem szerepel az Állami 

Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban. 

 Nem szerepelnek az archív és újabban kialakult gravitációs tömegmozgásokat összegző 

Országos Felszínmozgásos Kataszterben.  

 A módosítási szándékkal érintett településrészen előforduló szemcsés laza üledékek jelenléte 

nem befolyásolja az általános érvényű szakági előírások betartásával megvalósítandó, a 

véleményezési dokumentációban jelzett jövőbeni tervezett területhasználatot.  

 Az érintett helyszínekre jellemző képződmények, továbbá az egyes rétegek építésföldtani 

sajátosságai alapján a változtatási szándékkal közvetlenül érintett földrészleteken, valamint 

környezetükben nem ismert földtani veszélyforrások jelenléte. 

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő. 

Kajdacs Község polgármestere a 2022. december 13-án beérkezett megkeresésében a Bányafelügyelet 

egy korábbi, BA/V/2643-2/2021. iktatószámú véleményével kapcsolatosan felmerült kérdés tisztázását 

kezdeményezte. 

A Bányafelügyelet korábban megküldött adatszolgáltatásában jelzett tőzeg-előfordulás egy általános, 

több évtizede végzett országos kataszterezési tevékenység eredményét képezi, a tőzeg ásványi 

nyersanyag tulajdonságai alapján az előfordulás jellemzői nagy valószínűséggel már nem valósak. A 

megküldött koordináták csak tájékoztató jellegűek, mivel újabb ásványinyersanyag-felmérések a 

területen nem történtek. Ezért a Bányafelügyelet a kérdéses területen ásványi nyersanyagot nem tart 

nyilván. 

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/14779-2/2022 Azonosító szám:  

Tárgy: Tájékoztatás. Hivatkozási szám:  

Ügyintéző: Kasztl Csaba Béla 

Telefon: +36 72 795 293 

E-mail: csaba.kasztl@sztfh.hu 

Mellékletek: helyszínrajz 

mailto:sztfh@sztfh.hu
http://www.sztfh.hu/
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A továbbiakra tekintettel a Bányafelügyelet felhívja az Önkormányzat figyelmét az E-TÉR – 

Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer használatára, mely tartalmazza a tervezési folyamat 

során nélkülözhetetlen, több nyilvántartás összesítéséből származó információkat. 

A Bányafelügyelet tájékoztatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban 

meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 41. § (3) és (4) bekezdése és 9. sz. 

mellékletének 22. pontjában foglaltak alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a 

bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg.  

Pécs, időbélyegző szerint 

 Dr. Biró Marcell 

 elnök 

 (hatáskör gyakorlója megbízásából) 

 Dr. Kele Hajnalka 

 osztályvezető 

 (kiadmányozó) 
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