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5. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT 
(Készült a Via Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által készített Engedélyezési terv 
III. szakaszra vonatkozó Közmű tanulmány felhasználásával)  
 
Távközlés 
 
Az adatszolgáltatások alapján Szigetvár- Kaposvár kerékpárút projekt 2.rész: Bőszénfa 
(Antalszállás megyehatár) - Kaposvar közötti Somogy megyei kerékpárúti szakasz – III. 
szakasz az alábbi szelvényekben érint távközlési hálózatot: 

 
19+336.00 km sz. Kapos-NET kábel keresztezése – védelembe helyezes 21 mh. 
- 19+336.00 km sz. Magyar Telekom Nyrt. légvezeték keresztezése 
- 19+640.00-20+160.00 km sz. Kapos-NET kábel érintése – Kiváltás 520 mh. 
- 20+695.00-20+785.00 km sz. között Magyar Telekom Nyrt. földkábel érintettség 
A földkábel a tervezett kerékpárút rézsűje, padkája, burkolata alatt halad. – kiváltás 
90 mh. 
 
Az érintett hírközlő kábelek kiváltása és védelembe helyezése a szolgáltatók előírásai alapján 
történik.  
 
Elektromos hálózat 

 
A tervezési területen az elektromos hálózatot az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 
üzemelteti. 
Az adatszolgáltatások alapján Szigetvár- Kaposvár kerékpárút projekt 2.rész: Bőszénfa 
(Antalszállás megyehatár) - Kaposvar közötti Somogy megyei kerékpárúti szakasz – III. 
szakasz az alábbi szelvényekben érint elektromos hálózatot: 
- 17+102.25 Nagyfeszültségű légvezeték keresztezése 
- 17+418.90 Középfeszültségű légvezeték keresztezése 
 
A kerékpárút tervezett nyomvonala nagyfeszültségű (NAF) és középfeszültségű (KÖF) 
szabadvezetékeket keresztez. A szabadvezetékek kiváltása nem szükséges.  

 
Közvilágítás 

 
A külterületi szakaszon kiépített közvilágítási hálózat nincs és nem is szükséges. 
A 66. sz. főút keresztezéseinek térségében, a forgalomcsillapító kapuknál a közvilágítási 
hálózat felülvizsgálata, a megfelelő közvilágítási szint kiépítése szükséges. 
- 20+680.78 km sz. 66. sz. főút keresztezése forgalomcsillapító kapuval, kerékpáros 
átvezetéssel. 

 
Sántos településen 20+560 – 20+725 kmsz. között új kerékpárút, illetve az úton pedig 
forgalomcsillapító település kapu kiépítésé tervezett, amelynek a közvilágítása szabvány 
szerint nem megfelelő. A meglévő fa oszlopokra új lámpatest felszerelése tervezett, ami 
részben az utat, részben a kerékpárutat világítja meg.  
 
20+697 kmsz-nél és 20+725 kmsz-nél 1-1 db új 8 m-es acél oszlop telepítése tervezett 1 m-
es lámpakarral. 

 
Vízellátás 

 
Az adatszolgáltatások alapján Szigetvár- Kaposvár kerékpárút projekt 2.rész: Bőszénfa 
(Antalszállás megyehatár) - Kaposvar közötti Somogy megyei kerékpárúti szakasz – III. 
szakasz az alábbi szelvényekben érint víz, illetve szennyvíz hálózatot: 
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- 17+579.00 km sz. KAVIZ Kft. által üzemeltetett szennyvíz nyomóvezeték keresztezése 
– védelembe helyezés 12 mh. 
- 17+708.00 km sz. KAVIZ Kft. által üzemeltetett szennyvíz nyomóvezeték keresztezése 
– védelembe helyezés 10 mh. 
- 17+708.00-17+810.00 KAVIZ Kft. által üzemeltetett szennyvíz nyomóvezeték keresztezése 
érintettség 
A szennyvízvezeték a tervezett vegyes forgalmú út, kerékpárút rézsűje, padkája, burkolata 
alatt halad. 
- 17+810.00 km sz. KAVIZ Kft. által üzemeltetett szennyvíz nyomóvezeték keresztezése 
- 19+386.30 km sz. KAVIZ Kft. által üzemeltetett szennyvíz nyomóvezeték keresztezése 
– védelembe helyezés 8 mh. 
- 20+372.50 km sz. KAVIZ Kft. által üzemeltetett szennyvíz nyomóvezeték keresztezése 
– védelembe helyezés 8 mh. 
- 20+541.80 km sz. KAVIZ Kft. által üzemeltetett szennyvíz nyomóvezeték keresztezése 
– védelembe helyezés 8 mh. 
 
Az érintett szennyvíz nyomóvezeték védelembe helyezése a szolgáltató előírásai alapján 
történik.  
 
Szénhidrogén vezetékek 
 
Az adatszolgáltatások alapján Szigetvár- Kaposvár kerékpárút projekt 2.rész: Bőszénfa 
(Antalszállás megyehatár) - Kaposvar közötti Somogy megyei kerékpárúti szakasz – III. 
szakasz az alábbi szelvényekben érint szénhidrogén hálózatot: 
- 20+184.00 km sz. . E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. által üzemeltetett gázvezeték 
keresztezése – védelembe helyezés 10 mh. 
- 20+538.00 km sz. . E.ON Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt. által üzemeltetett gázvezeték 
keresztezése– védelembe helyezés 8 mh. 
 
Az érintett középnyomású (4 bar) gázvezeték védelembe helyezése a szolgáltató előírásai 
alapján történik.  
 
Csapadékvíz 
 
A kerékpárút tervezése során a létesítmény csapadékvíz elvezetését meg kell oldani. A 
tervezett műszaki megoldásokat a tervezett önálló kerékpárút, illetve vegyesforgalmú út 
helyszínrajzi és magassági vonalvezetése határozza meg. 
 
A kerékpárút és vegyes forgalmú út építésével összhangban biztositani kell a burkolatról 
lefolyó, illetve a terepről érkező csapadékvizek összegyűjtését és elvezetését. A kerékpárút 
vízlevezetésének tervezése a meglevő befogadók felhasználásával készült, új befogadók a 
tervezési területen nem létesülnek. Az árokszakaszok folytonosságát csőátereszek 
beépítésével kell biztosítani. 
Azokon a szakaszokon, ahol befogadó levezetőmeder hiányában a gravitációs csapadékvíz- 
elvezetés nem megoldható, nagy fenékszélességű földmedrű tározó árkok fogadják a tervezett 
létesítmény és a környező területek csapadékvizeit. 
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6. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A MÓDOSÍTOTT 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA 
 
Sántos közigazgatási területét a területrendezési tervek szerkezeti terve közül az alábbiak 
érintik. (ld. a mellékelt térképkivonatokat) 

Trtv-OTrT SMTrT 

országos területfelhasználási kategóriák térségi területfelhasználási kategóriák 

-az erdőgazdálkodási térség 
-a mezőgazdasági térség 
-a vízgazdálkodási térség 
-a települési térség 

-az erdőgazdálkodási térség 
-a mezőgazdasági térség 
-a vízgazdálkodási térség 
-a települési térség 
-a sajátos területfelhasználású térség 

országos műszaki infrastruktúra-
hálózatok 

térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok 

-66. sz. főút 
-az országos kerékpárút-törzshálózat: 
74.Kaposmente kerékpárútvonal (Nagyatád-
Segesd-Nagybajom-Kaposmérő-Kaposvár-
Taszár-Dombóvár-Kurd-Hőgyész) 
-a Kaposvár-Bogád tervezett 400 kV-os 
átviteli hálózat 

-66. sz. főút  (Pécs (6. sz. főút)-Sásd-
Kaposvár (61.sz.főút)) 
-az országos kerékpárútvonal: 
74.Kaposmente kerékpárútvonal (Nagyatád-
Segesd-Nagybajom-Kaposmérő-Kaposvár-
Taszár-Dombóvár-Kurd-Hőgyész) 
-Kaposvár-Hajmás-Bőszénfa-(Szigetvár) 
tervezett térségi kerékpárút-vonal 
-a Kaposvár-Bogád tervezett 400 kV-os 
átviteli hálózat 
-a Kaposvár-Kaposkeresztúr-(Pécs) térségi 
ellátást biztosító 132 kV-os elosztó-hálózati 
távvezeték 
-Kaposvár (kelet)-Sántos-Szentbalázs-
Cserénfa földgáz-elosztóvezeték  

Trtv országos övezetek 

-ökológiai hálózat magterületének övezete 
-ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
-kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
-erdők övezete 
- honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 

MvMr országos övezetek 

-jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
-erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
-tájképvédelmi terület övezete 
-vízminőség-védelmi terület övezete 

- 

SMTrT térségi övezetei 

-ökológiai hálózat magterületének övezete 
-ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
-kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
-jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
-erdők övezete 
-erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
-tájképvédelmi terület övezete 
-vízminőség-védelmi terület övezete 
-honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
--földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
-naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 
-vízerózióval veszélyeztetett terület övezete 
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A módosításhoz az önkormányzat 2022. májusban megkérte „A területfejlesztési koncepció, a 
területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes 
szabályairól” szóló 218/2009.(X.6.) Korm. rendelet 9/A.-9/D. §.-ok, valamint a 14. melléklet 
előírásai szerinti előzetes adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási 
szervek közül 
 

Lechner Nonprofit Kft 

-a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetre 
-a jó termőhelyi adottságú szántók övezetre 
-az erdőtelepítésre javasolt területek övezetre 
vonatkozóan „kérésüknek megfelelően az adatszolgáltatást 2016.06.28-án már elérhetővé 
tettük, és azóta is biztosítjuk. Az eltelt időben az általunk szolgáltatott adatbázisban változás 
nem történt.” 

SMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 

-az erdők övezetére vonatkozóan az adatszolgáltatást a közigazgatási terület egészére 
megadta. 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 

-a tájképvédelmi terület övezetre 
-az ökológiai hálózat magterület övezetre  
-az ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetre 
-a Natura 2000 területre 
vonatkozóan az adatszolgáltatást a közigazgatási terület egészére megadta. 

DD Vízügyi Igazgatóság 

-a vízminőség-védelmi terület övezetre vonatkozóan az adatszolgáltatást a közigazgatási 
terület egészére megadta. 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Bányászati és Gázipari Főosztály 
Pécsi Bányafelügyeleti Osztály adatszolgáltatása szerint 

„1. A változási szándékkal érintett terület nem tartozik érvényes bányatelekhez. 
2. A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei alapján összeállításra 
került Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban nem 
szerepelnek Sántos község igazgatási területéhez tartozó földrészletek, tehát a 
településrendezési eszközök módosítása során ásványvagyon gazdálkodási övezethez 
tartozó ingatlan nem válhat érintetté 
 3. Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló 
gravitációs tömegmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban szerepel ugyan Sántos 
község igazgatási területéhez tartozó tömegmozgásos esemény, de azt nem érinti a 
tervezett nyomvonal, így a településrendezési eszközök módosításával nem válhat érintetté 
olyan földrészlet, amely földtani veszélyforrások területe övezetbe tartozik.” 

HM Hatósági Főosztály 

- a 0148 és 0149 hrsz-ú honvédelmi rendeltetésű ingatlanok tartoznak a Trtv 3/5. sz. 
melléklete szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezetbe.  
„-A honvédelmi tárca ezen ingatlanok hosszú távú, korlátozásmentes, honvédelmi célú 
használatára - a Magyar Honvédség alapfeladatai rendeltetésszerű, szakszerű és jogszerű 
ellátása, Magyarország védelmi képességeit alapvetően meghatározó vagy a NATO-
tagságból eredő, valamint a nemzetközi szerződéseiben vállalt kötelességeinek teljesítése 
érdekében – továbbra is igényt tart. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint 
a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. (1) 
szerint „a honvédelem nemzeti ügy", továbbá 80. § g pontjára és a fentiekre tekintettel a 
katonai ingatlanok korlátozásmentes használatának biztosítása honvédelmi érdek és 
egyben kiemelt közérdek is. 
-A tervezett kerékpárút Sántos községet érintő nyomvonala közvetlenül határos a 0148 hrsz-
ú ingatlannal. Csak olyan településrendezési eszközöket áll módomban támogatni, amely 
biztosítja a honvédelmi területek eredeti funkció szerinti, korlátozásmentes használatát.” 
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TRTV SZERKEZETI TERV 
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SMTRT SZERKEZETI TERV 
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SMTrT 
Ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezete 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
Ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó övezete 
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SMTrT 
Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

Lechner Nonprofit Kft . adatszolgáltatása 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, Jó termőhelyi adottságú 
szántók övezete 
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SMTrT 
Erdők övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

SMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály 
Erdők övezete,  
Lechner Nonprofit Kft . adatszolgáltatása 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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SMTrT 
Tájképvédelmi terület övezete 

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
Tájképvédelmi terület övezete 
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SMTrT 
Vízminőség-védelmi terület övezete 

DD Vízügyi Igazgatóság adatszolgáltatása 
Vízminőség-védelmi terület övezete 
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SMTrT 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett 
települések 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály adatszolgáltatása 
Honvédelmi és katonai célú terület övezetbe tartozó ingatlanok 
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SMTrT 
Földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 

Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, Bányászati és 
Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály adatszolgáltatása  
Földtani veszélyforrás övezete 

 

A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei 
alapján összeállításra került Állami Ásványi Nyersanyag és 
Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban nem szerepelnek 
Sántos község igazgatási területéhez tartozó földrészletek, tehát a 
településrendezési eszközök módosítása során ásványvagyon 
gazdálkodási övezethez tartozó ingatlan nem válhat érintetté 
 
Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet 
rendelkezésére álló gravitációs tömegmozgásokat összegző aktuális 
nyilvántartásokban szerepel ugyan Sántos község igazgatási 
területéhez tartozó tömegmozgásos esemény, de azt nem érinti a 
tervezett nyomvonal, így a településrendezési eszközök módosításával 
nem válhat érintetté olyan földrészlet, amely földtani veszélyforrások 
területe övezetbe tartozik  
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SMTrT 
Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület 
övezete 

SMTrT 
Vízerózióval veszélyeztetett terület övezete 
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A módosítással érintett területet a SMTrT övezetei közül 
  -az ökológiai hálózat magterület övezete 
  -az erdők övezete 
  -a tájképvédelmi terület övezete 

 -a vízminőség-védelmi terület övezete 
 -a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések 
 -a földtani veszélyforrás terület övezete által érintett települések 
 -a naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 
 -a vízerózióval veszélyeztetett terület övezete 
érintik.  

 
A településszerkezeti terv-módosítás eredményeként a mezőgazdasági térség 
nagysága nem változik, csak gyűjtőútnál alacsonyabb rendű út került kijelölésre. 
 
Az államigazgatási szervek adatszolgáltatása alapján megállapítható, hogy 
 -a módosítással érintett területet 

 -a honvédelmi és katonai célú terület övezete  
  -a földtani veszélyforrás terület övezete 
  nem érinti 

 
 -a módosítás miatt 
  -az ökológiai hálózat magterület övezete 
  -a tájképvédelmi terület övezete 
  -a vízminőség-védelmi terület övezete 
  -a naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete 

(A módosítással érintett terület naperőműves övezeti érintettségét a HÉSZ 3. 
melléklete tartalmazza.) 

 -a vízerózióval veszélyeztetett terület övezete 
  területének nagysága nem változik 

 
-a módosítás miatt 

 -az erdők övezet nagysága változik az alábbiak szerint: 

erdők övezet nagysága az adatszolgáltatás alapján 442,44 ha 100 % 

erdők övezet nagysága a településrendezési 
eszközökben 

440,98 ha 99,67 % 

A Trtv. 29.§. előírása alapján az erdők övezetébe tartozó területeket az adott 
településnek a településrendezési eszközében legalább 95 %-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolnia, azaz a módosítás megfelel az 
előírásoknak. 
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Erdők övezet és az erdőterület megfeleltetése. 
 

 


