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A konkrét módosítások: 
 

• „A határ a csillagos ég – a Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai 
fejlesztése” című program: 

A program Zselickisfalud külterületén csillagvizsgáló, és 3 db infopont 
elhelyezését, valamint az ezek megközelítését biztosító kiszolgáló utak 
(közforgalom elöl el nem zárt magánutak) kiépítését, és a kapcsolódó 
infrastruktúra kialakítását tervezi. A tervezett létesítményekre 
engedélyezési tervek készültek, amit jelen módosításba beépítettünk. A 
kiszolgáló úthálózat a jelenleg is meglévő hálózati jelentőségű 
külterületi utak kiépítésével valósul meg. A burkolatot korszerűsítik, 
helyenként szélesítik, megépítik ahol még nincs (pl. a 063/3 hrsz-ú 
jelenlegi földút esetében), lényegében (saroklecsapásokat kivéve) a 
kialakult telekhatárokon belül. A földmunka helyenként a szomszédos 
telkekre is benyúlik, de ez sok helyen jelenleg is így van. A tervezett 
csillagvizsgálóhoz szükséges parkolók a 063/3 hrsz.-ú út túloldalára 
kerülnek, a Bőszénfa-i területen létesülő kilátóhoz épülő parkoló 
területén belülre. A gyalogos/kerékpáros forgalmat kiszolgáló 
infopontokhoz csak biciklitárolók létesülnek (telken belül).  
 

• Az Önkormányzat által megfogalmazott többi konkrét módosítási igény (a 6 
hrsz-ú belterületi ingatlan egésze lakóterületté válik, a 17/1 hrsz-ú 
belterületi kert a lakóterület része lesz, egyéb ipari területfelhasználási 
kategóriába kerül a korábbi települési folyékony hulladék kezelő telep 
területe, törlésre kerül a tervezett temető-bővítés 80/11 hrsz-ú területe és 
az ingatlanon tervezett zöldterület területével nő a zöldterület nagysága nő 
az erdőterületek nagysága, csökken az általános mezőgazdasági terület 
nagysága, kismértékben csökken a kertes mezőgazdasági terület 
nagysága, csökken a vízgazdálkodási terület nagysága) a hatályos terv 
közlekedési javaslatára nincsenek hatással, annak módosítását nem teszik 
szükségessé. 

A HÉSZ közlekedési előírásainak módosítására lényegében csak a jogszabályi 
harmonizáció szintjén (kiegészülve a magánutakra vonatkozó előírásokkal) van 
szükség.  
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT  
 
A település jelenlegi közműellátottságáról 
 

Zselickisfalud közműellátását fokozatosan fejlesztették. Régen csak a 
villamosenergia ellátás állt rendelkezésre. A közüzemű vízellátást az 1980-as évek 
végén építették ki. A KSH adatai szerint 2000-2002-ben mindössze 5 db hálózatba 
bekapcsolt lakást tartottak nyilván. A közüzemi vízellátás 2003-ban vált település 
szintűvé (75 db hálózatba bekacsolt lakás). A szennyvíz közcsatornával való 
elvezetését tervezték, de megvalósítására nem volt lehetőség. A komfortos 
hőellátást biztosító földgázellátás kiépítésére sem került sor, és realitása most sem 
prognosztizálható. A távközlés biztosítására a GSM rendszer kiépítése a 90-es évek 
végén került megvalósításra, a jó műsorvételezést nyújtó vezetékes műsorelosztás, 
a kábel TV hálózat 2008 óta érhető el.  
 
Jelenleg a település belterületének döntő hányadán a részleges közműellátás áll 
rendelkezésre, mivel a villamosenergia ellátás és a vezetékes ivóvíz ellátás 
biztosított. A külterületen fekvő ingatlanok jellemzően közműellátással nem 
rendelkeznek, vagy hiányosan közművesítettek. A közüzemi közműszolgáltatásból 
csak a villamosenergia ellátást építették ki. A bel- és külterületen jelentkező további 
közműigényt egyedi közműpótló megoldással biztosítják.  
 
A település közműellátottságának értékelésére pontos számszerű adatok a 
statisztikai nyilvántartásból állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló 
adatsor 2011-es, amely közműellátottság vonatkozásában a 2012. január 1.-ei 
állapotot rögzíti. A település közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet 
jellemezni, megjegyezve, hogy azóta érdemi változást nem történt. 
 
A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományának 
100 %-a (illetve számszerűen több mint 100 %-a) rendelkezik villamosenergia 
ellátással. Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban szereplő adat a 
fogyasztás mérők számát jelöli. Mivel a zártkertekben levő ingatlanok ellátására is 
kiépült a hálózat, így e vonatkozásban a szolgáltató adatközlése a mértékadó, mely 
szerint a lakónépesség számára teljes körű az ellátottság. 
 

Az egészséges vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a belterület utcáiban 4,1 km 
hosszban épült ki, a vízvezeték kiépítettsége a belterületen teljes körűnek tekinthető. 
Az ivóvízzel ellátott lakások száma 115, ez 2012. január 1.-én a település 
lakásállományának 100 %-a. Ez azt mutatja, hogy a lakosság egészséges vezetékes 
ivóvíz ellátása megoldott. A közüzemi ivóvízhálózaton 1 közkifolyó üzemel. A 
vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál is jellemző a házi kutak használata, melyet 
jellemzően locsolásra használnak, mivel a házi kutak vize talajvízből, az első vízadó 
rétegből nyert víz, amely már alig tekinthető ivóvíz minőségűnek. A külterületi 
ingatlanok vízellátása házi kutakról egyedileg megoldott. A házi kutakról nyilvántartás 
nem áll rendelkezésre. 
 

A településen szennyvízgyűjtő hálózat nincs, így az ingatlanokon keletkező 
szennyvizeket saját egyedi házi szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, amelyek a 
hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben szikkasztóként üzemelnek. Ez 
a település egyik szennyező forrása. A településen elfogyasztott vízmennyiség 
alapján naponta átlagosan 16 m3 szennyvizet szikkasztanak a talajba, amely 
szennyező forrásnak tekintendő. 
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Meg kell említeni, hogy a településen szennyvíztisztító telep (települési folyékony 
hulladék kezelő telep) üzemelt, ahova a szippantott szennyvizeket szállították. 
Gazdaságtalan üzemelése miatt a telep üzemen kívül, a felszámolása folyamatban 
van. 
 
A Zselickisfaludhoz tartozó Kardosfán saját vízbeszerzéssel, saját kútról elégítik ki a 
vízigényt, szennyvíz kezelésre gyökérzónás szennyvízkezelést építettek ki. 
 
A felszíni vízelvezetés vonatkozásában, a településre jellemző a nyílt árkos 
vízelvezetés, amelynek kiépítettsége nem teljes körű. A település központjában 
igényesen kiépített burkolt nyílt árkos elvezetés üzemel. A csapadékvizek befogadója 
a település keleti oldalán haladó Berki patak és a nyugati oldalán haladó 
Szentmártoni árok, amely a településtől északra torkollik a Berki patakba. A Berki 
patak szállítja tovább északi irányba a csapadékvizeket a Kapos folyóig.  
 
A település nagyon változatos topográfiai adottságú, a mélyvonalakon több, 
természet alakította nyílt árok létezik, amelyek a vízelvezetésben fontos szerepet 
töltenek be.  
 
A településen 60 személygépkocsit tartanak nyilván, amely azt jelenti, hogy minden 
második telekre aktív kocsibehajtót építettek ki.  
 
A település vezetékes földgázellátással nem rendelkezik. Az ingatlanok termikus célú 
energiaigényét nem vezetékes energiahordozó (jellemzően szén, fa) használatával 
elégítik ki. Főzési célra a szintén nem vezetékes PB gáz használata a jellemző. 
 
A településhez tartozó Kardosfán az energiaellátásra egyedi kistartályos PB gáz 
üzemel, amely a vezetékes gáz használatával azonos komfortos termikus ellátást tud 
biztosítani. 
 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is 
lehetőséget nyújt. A település közüzemi ivóvízhálózatával 5,8 ezer m3 vizet 
szolgáltattak 2011-ben a lakosság számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő 
lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban kevesebb, mint 60 
l/fő,nap volt. A tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel miatt a 
lakossági, illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb 
érték körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével – 
a meglevő fogyasztóknál a víztakarékosságra való törekvés ellenére is – számolni 
kell a vízigény jelentősebb növekedésével.  
 
A település lakossági villamosenergia fogyasztása 258 MWh volt 2011-ben. Az egy 
lakásra jutó havi átlagos villamosenergia fogyasztás alig érte el a 150 kWh-t. Ez az 
érték jelzi, hogy a lakások felszereltségének további fejlesztése várható, s vele a 
háztartások villamosenergia igény növekedése prognosztizálható.  
 
A település vezetékes gázellátásának kiépítése nem várható, így a használati 
melegvíztermelésre vezetékes energiahordozóként csak a villamosenergia áll 
rendelkezésre, ez is indokolja a fajlagos villamosenergia növekedést 
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A közművek tekintetében figyelmet kell még fordítani a villamosenergia ellátás 
vezetékeinek és a vezetékes hírközlési hálózatnak a föld feletti kialakítására, amely 
meghatározóan – kedvezőtlenül – alakítja a település arculatát. 
 
A közműellátottság értékelése fontos iránymutató a közműfejlesztési feladatok 
meghatározásában. Elsődlegesen a település szennyező forrásának tekintett 
jelenlegi szennyvíz elhelyezésén kellene változtatni. A talajba közvetlen – 
kezeletlenül – szikkasztott szennyvizeket, egyedi szakszerű házi szennyvízkezelő 
berendezésekkel kezelve lehetne szikkasztani a talaj, a talajvíz szennyezés 
csökkentése érdekében. 
 
A település közműellátását szolgáló hálózati rendszerekről 
 
Vízellátás 
 

A településen élők számára az egészséges ivóvízellátást a KAVÍZ Kaposvári Víz-és 
Csatornamű Kft szolgáltatja. A településre az egészséges ivóvíz regionális 
vízvezetékkel érkezik északi irányból, NÁ 100-as vezetékkel, a Szilvásszentmárton-
Zselickisfalud-Patca kistérségi vízellátó rendszerről.  
 
A Zselickisfalud belterületének ellátására kiépített vízelosztó hálózat NÁ 100 és 80-
as paraméterű. A belterületen kiépített ivóvízellátó hálózat jellemzően sugaras 
kialakítású, ezzel az ágvezetékesen üzemelő hálózattal az ellátás biztonsága 
csökken.  
 
A hálózatra az előírások szerinti távolságban a tüzivíz csapok felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást. 
 
Szennyvízelvezetés  
 
A településen közcsatornás szennyvízelvezetés nincs. A szennyvizeket házi 
medencékben gyűjtik és döntő hányadában elszikkasztják. A település csatornázását 
nem is tervezik. Fejlesztésként a telkenkénti szennyvízkezelés kiépítése a cél.  
 
Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A település a Kapos folyó vízgyűjtőjén fekszik. A település változatos topográfiai 
adottságai hatására kisebb-nagyobb árkok, vízfolyások alakultak ki, amelyek 
összegyűjtik a felszíni vizeket és szállítják a település keleti és nyugati oldalán lévő 
árokba, patakba, amely észak felé Berki patakként haladva tovább, Kaposváron éri el 
a település szempontjából végbefogadónak tekinthető Kapos folyót.  
 
A település belterületén a csapadékvizek elvezetésére részben burkolt és részben 
föld medrű nyílt árkos vízelvezetést alakítottak ki. 
 
A településen áthaladó Berki patak karbantartását szolgáló sávok nem kerültek 
kijelölésre. Az ágazati előírásoknak megfelelően a társulási és önkormányzati 
kezelésű patakok mentén min 3-3 m-es sávot kell karbantartásra kijelölni. A 
karbantartó sávot kedvező lenne közterületként szabályozni, ahol közterületi 
kiszabályozására nincs lehetőség, ott szolgalmi jogot kell biztosítani a 
mederkarbantartó részére. 
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A település mély fekvésű részén, a belterülettől nyugatra, Szilvásszentmárton és 
Zselickisfalud községek határán fekvő árvízcsökkentő tavat 2008-ban a Kaposvölgyi 
Vízgazdálkodási Társulás alakította ki. A 8 hektár vízfelszínű tavat másodlagosan 
horgászásra hasznosíthatnák, a gazdasági lehetőségek hiánya miatt komoly 
halgazdálkodás nem alakult ki. A tó szilvási oldalán sétányt és pihenőket alakítottak 
ki, a zselickisfaludi partszakaszon ilyen fejlesztésre gazdasági erő hiánya miatt eddig 
nem volt lehetőség. 
 
A településrendezési tervben vízgazdálkodási területként kell jelölni a tározótó üzemi 
szintre jelölt területét és vízjárta területként az árvízszinthez tartozó területet. Ezekre 
a területekre az ágazati előírások érvényesek. 
 
Energiaellátás 
 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül csak a 
villamosenergia áll rendelkezésre. A nem vezetékes energiahordozók használata 
meghatározó szerepet tölt be a település termikus célú energiaellátásában. 
 
A villamosenergia világítás és technológiai energiaigények kielégítését szolgálja. A 
nem vezetékes energiahordozók közül a szén, fa, olaj, PB használata egyaránt 
jellemző. A megújuló energiahordozók hasznosítása jelenleg nem jellemző. 
 
Villamosenergia ellátás 
 
Zselickisfalud lakosságának villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt. biztosítja. A villamosenergia ellátásának bázisa a térségben 
üzemelő 132/22 kV-os transzformátor alállomás. Az alállomástól induló 22 kV-os 
légvezetéken érkezik a villamosenergia a településre, és a hálózatról kiépített 
ágvezetékek táplálják a belterületen elhelyezett fogyasztói transzformátor 
állomásokat.  
 
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik 
közvetlenül a fogyasztói igények kielégítése. A középfeszültségű, kisfeszültségű 
hálózat oszlopokra szerelten került kivitelezésre, légkábeles vagy szabadvezetékes 
formában. 
 
A település jelenlegi közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű 
hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel történik. A településre jellemző, hogy a 
megvilágítás mértéke a közlekedés biztonságát szolgálja. 
 
Elektronikus hírközlés 
 
Vezetékes hírközlés 
 

Zselickisfaludon vezetékes távközlés nem épült ki, a távközlési ellátás még az un 
„fali dobozos” GSM rendszerrel működik. A Pécs szekunderközponthoz tartozó 
Kaposvári primerközpont a távközlési ellátás bázisa. A település 82-es 
körzetszámmal csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz, 
biztosítva ezzel a kedvező távközlési lehetőséget. A falidobozos távközlési 
ellátottság jelenlegi műszaki kialakításával csak 19,1 %-os, de ezzel is teljes körűnek 
tekinthető, azaz az igények kielégítettek.  
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A statisztikai nyilvántartás szerint a településen, a Polgármesteri Hivatal előtt egy 
nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 
 
Az igényesebb műsorelosztás biztosítása érdekében a kábel TV hálózat kiépítését 
határozták el. A kábel TV hálózatot a közelmúltban létesítették, a szolgáltatása 2008-
ban indult el, üzemeltetője a Kapos-NET Kft. Jelenleg 68 lakásban, már a lakások 
59,1 %-ában a megfelelő műsorvételt a kábel TV hálózatról biztosítják, amelynek 
hálózata többnyire a település kisfeszültségű elosztóhálózatának tartószerkezetén 
nyert elhelyezést. 
 
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
 

A távközlési ellátottságot teljes körűvé a mobiltelefonok használata teszi. A 
településen egy közszolgáltatást nyújtó antenna található. A tágabb térségben 
üzemelő antennákkal valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Telenor, Vodafone) 
és műsorelosztói szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani. 
 
A település déli részén kelet-nyugat irányban áthalad mikrohullámú összeköttetés 
nyomvonala, amely elméletileg magassági korlátozást okoz. A nyomvonal beépítésre 
nem szánt területen halad keresztül, így valósépítési korlátozást nem okoz. 
 
Közműfejlesztési javaslat a fejlesztési területek közműellátására  
 
A település rendezési tervének módosítását elsődlegesen a település területét érintő 
turisztikai fejlesztési projekt megvalósításához szükséges helybiztosítás tette 
szükségessé, továbbá a településen jelentkező új fejlesztési szándékok: a korábban 
tervezett temető-bővítés területének egy részén zöldterület, valamint a volt 
szennyvízkezelő telep helyén egyéb ipari terület kialakítása. 
 
SEFAG fejlesztési igény: 
„A határ a csillagos ég - Zselici csillagos égbolt-park” komplex turisztikai 
fejlesztése a települést érintő legjelentősebb fejlesztési szándék. 
 
A turisztikai fejlesztés két szomszédos település Bőszénfa és Zselickisfalud területén 
valósul meg. 
 
A projekt előkészítő tanulmánya alapján kialakításra kerül egy multifunkcionális 
csillagvizsgáló ("Csillagvár" - kiállítóhely, foglalkoztató, médiaterem, planetárium, 
kutatóhely/terem, csillagvizsgáló, ajándékbolt), valamint egy kilátó ("Csillagles"), 5 
darab interaktív információs/bemutató pont a csillagvizsgálóhoz vezető út mentén 
(„Csillagösvény”). A kialakításra tervezik az egyes fejlesztési pontok megközelítését 
biztosító kiszolgáló út, parkolók létrehozását is. Az egyes létesítmények igényeinek 
megfelelően kell a közműellátást megoldani.  
A tervek szerint a csillagvizsgálót és a 2-es, 3-as és 5-ös Infopontot Zselickisfalud 
területén tervezik elhelyezni.  
A projekt központi létesítménye a csillagvizsgáló, amely komolyabb közmű-
infrastruktúra igényű. Az épület elhelyezésére kiválasztott terület nem közművesített, 
a szociális közműellátás biztosításához a víz és villamosenergia ellátás megoldása 
szükséges.  
 



 

 

57

Az előzetes tervek szerint a létesítmény termikus célú energiaellátására megújuló 
energiahordozót hasznosítanának, elsődlegesen a geotermikus energiát. Az épület 
fűtési-hűtési igényeinek kielégítésére talajhő-víz hőszivattyút terveztek. Az 
előzetesen számított hőveszteség alapján két darab 40 kW teljesítményű 
hőszivattyút kell telepíteni a pincei gépészeti helyiségbe. Villamosenergiát a közeli 
útelágazástól, a Hotel Kardosfa transzformátorától mintegy 1000 m távolságból, 
kisfeszültségű földkábelen juttatják a csillagvizsgálóhoz. A vízellátást helyi 100 
méteres talpmélységű fúrt kúttal tervezik megoldani, mini helyi vízmű kialakításával. 
A szennyvíz kezelésére helyi eleveniszapos biológiai tisztítási technológiájú 
szennyvíztisztító beépítését tervezik.  
 
A tervezett csillagvizsgáló közműellátásának kialakításánál meghatározó szempont 
volt a takarékosság a kedvezőbb fenntarthatóság biztosítása. 
 
A turisztikai projekt tervei alapján a csillagvizsgálón túl a 2-es, 3-as és 5-ös 
Infopontok kialakítását tervezik még Zselickisfalud területén megoldani. A település 
külterületén elhelyezésre kerülő létesítmények közműellátására a villamosenergia 
ellátáson túl egyéb közműellátás kiépítése nem tervezett, a jelentkező további 
közműigények kielégítése itt is közműpótlókkal oldható meg. Energiaellátáshoz a 
megújuló energiahordozó hasznosítása, a napenergia passzív és aktív (napelem, 
napkollektor) használata jelenthet megoldást. 
 

 

Egyéb fejlesztési igények: 
 

Tervezett új zöldterület 
 
A tervezett temetőbővítési területként fenntartott terület funkcióváltása javasolt. Új 
hasznosítás keretében a területen zöldterület alakítható ki. A terület jelenleg 
közműellátással nem rendelkezik. A szomszédos temető területének vízellátása és 
villamosenergia ellátása biztosított. A javasolt zöldterület legfeljebb szociális blokk 
létesítését igényli, amelyhez részleges közműellátást kell biztosítani.  
 
A zöldterület részleges közműellátásához, annak a víz- és villamosenergia 
ellátásához a közhálózatokról, a temető részére kiépített vezetékekről létesítendő 
bekötéssel megoldható. Amennyiben megfelelő kapacitást nem tudna biztosítani, 
akkor a Templom utcától a zöldterület csatlakozásáig a temető bekötő útján, 
megfelelő kapacitásra a hálózatot fel kell bővíteni. 
 

A volt szennyvízkezelő telep területének egyéb ipari területként történő 
hasznosítása 
 

A település belterületétől északra, a Szentmártoni árok mellé telepített, a KAVÍZ által 
üzemeltetett szippantott szennyvíz kezelő telep gazdaságtalan üzemeltetésére 
tekintettel funkciójának megszüntetéséről döntöttek. A kialakított telep 
infrastruktúrális adottságainak hasznosítására a terület funkcióváltása javasolt. Az új 
funkcióként ipari gazdasági hasznosítású területen a javasolt helyi építési szabályzat 
a telek max 30 %-os beépítését és 7,5 építménymagasság építését engedi meg.  
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A terület külterületi elhelyezkedésére, a már kialakult közműkapcsolatai alapján 
közműellátására a részleges közműellátás áll rendelkezésre, ahol a közüzemi 
villamosenergia és vezetékes ivóvíz ellátás biztosított. A terület megengedett 
beépítésének teljes megvalósítása esetén várható közműigények:  

Villamosenergia igény:  200 kW 
Vízigény:   4 m3/nap 
Tüzivíz igény:  1500 l/perc 
Keletkező szennyvíz:  4 m3/nap 
 
Az előzetesen prognosztizált ivóvíz minőségű vízigény biztosításához a közhálózati 
csatlakozás a telep feltáró útja felöl már ma is biztosított. A tüzivíz ellátás érdekében 
a kiépítésre kerülő bekötésre – ha az szükséges – új tűzcsap elhelyezésére is van 
lehetőség. 
 
Az egyéb ipari területre, ha vízigényes üzem szeretne települni, akkor a nem ivóvíz 
minőségű vízellátására helyi vízbeszerzés kiépítése ajánlott. 
 
A keletkező szennyvizek kezelését-elhelyezését hasonlóan, mint a település 
belterületi telkeinél egyedi házi szennyvízkezelő műtárggyal, akár szakszerű 
szikkasztás kiépítésével kell megoldani. A befogadóként rendelkezésre álló 
Szentmártoni árok, illetve a telep felhagyott funkciójának hasznosítható maradványai 
alapján helyi szennyvízkezelési megoldásként kínálkozik a házi szennyvíztisztító 
kisberendezés alkalmazása. 
 
A tervezett területhasznosításra prognosztizált villamosenergia igény kielégítését, ha 
a jelenlegi kiépített kapcsolat nem megfelelő, akkor a terület mellett a déli oldalon 
haladó 22 kV-os középfeszültségű hálózatról kiépítendő bekötéssel lehet biztosítani. 
A fejlesztési területen belül, ha a villamosenergia igény meghaladja a kiépített 
rendelkezésre álló kapacitást, akkor új transzformátor állomás elhelyezése 
szükséges, amelyet úgy kell kialakítani, hogy a várható igényekhez igazodva, 
gépcserével lehessen az igényeket követni. 
 
A transzformátor állomástól indítva, telken belül kell a kisfeszültségű hálózatot 
kiépíteni. 
 
A fejlesztési területen belül a megfelelő megvilágítást térvilágítás kiépítésével kell 
biztosítani. A térvilágítást a fényszennyezés okozta káros hatások elkerülésével kell 
kialakítani. 
 
Meg kell említeni, hogy a területhasznosítás a megújuló energiahordozók 
hasznosítását kínálja. Temperálásra a föld, a nap energiájának hasznosítása is 
figyelembe vehető.  
 
A csapadékvíz elvezetésére nyílt árkos vízelvezetés kiépítése javasolt. 
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A MÓDOSÍTOTT 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA 

 
A tervezési munka részeként a hatályos területrendezési tervek települést érintő 
területfelhasználási kategóriái és műszaki infrastruktúra hálózatai valamint övezetei 
felsorolásra illetve térképi ábrázolásra kerülnek az alábbiak szerint: 
 
Zselickisfalud közigazgatási területét 
 az OTrT  
  -szerkezeti terve szerint 
  -az országos területfelhasználási kategóriák közül 
   -az erdőgazdálkodási térség 
   -a vegyes területfelhasználású térség 
   -a települési térség 
 
  -az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok közül 
   -az országos kerékpárút törzshálózat (73. Belső-somogyi kerékpárút 

(Fonyód-Buzsák-Somogyvár-Kaposvár-Szenna-Almamellék-Abaliget-
Orfű-Pécs)) 

 
  -az országos övezetek közül 
   -az országos ökológiai hálózat övezete 
   -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
   -az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 érintik (ld. mellékelt térképkivonatokat). 
 
 
 a 13/2011. (IV. 26.) sz. önkormányzati rendelettel módosított „Somogy Megye 

Területrendezési Terve” (jóváhagyva a 15/2004. (XII. 27.) számú rendelettel)  
 -szerkezeti terve szerint 
  -a megyei területfelhasználási kategóriák közül 
   -az erdőgazdálkodási térség 
   -a vegyes területfelhasználású térség 
   -a vízgazdálkodási térség 
   -a hagyományosan vidéki települési térség 
 
  -a műszaki infrastruktúra hálózatok közül 
   -az országos kerékpárút törzshálózat (73. Belső-somogyi kerékpárút) 
 
 -a megyei övezetek közül 
   -a magterület övezete 
   -az ökológiai folyosó övezete 
   -a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
   -az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
   -az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
   -a földtani veszélyforrás terület övezete 
   -a vízeróziónak kitett terület övezete 
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 a 23/2011. (IV. 1.) KH határozattal elfogadott –a rendelettel elfogadott övezeteken 
kívül meghatározott, ajánlott – övezetek közül 

    -a turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai övezete 
    -a védett természeti területek övezete 
    -a Natura 2000 területek 
    -a nitrátérzékeny terület övezete 
    -térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági terület övezete 
    -a szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület övezete 
 érintik (ld. mellékelt térképkivonatokat). 
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AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ZSELICKISFALUDOT ÉRINTŐ ÖVEZETEI 
Az ország szerkezeti terve 
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Országos ökológiai hálózat övezete                    Kiváló termőhelyi adottságú 
                                                                             erdőterület övezete 

 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
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SOMOGY MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ZSELICKISFALUDOT ÉRINTŐ ÖVEZETEI 
Térségi szerkezeti terv 
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AZ ORSZÁGOS ÉS TÉRSÉGI ÖVEZETEK ZSELICKISFALUD TERÜLETÉN 
Magterület, Pufferterület, Ökológiai folyosó                                        Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
                                                                                                            Erdőtelepítésre alkalmas terület 
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Országos jelentőségű tájképvédelmi terület                                      Földtani veszélyforrás területe 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
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Vízeróziónak kitett terület 
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AJÁNLOTT SAJÁTOS MEGYEI TÉRSÉGEK 
A turizmusfejlesztés térségei és térségi jelentőségű központjai           Védett természeti területek 
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Natura 2000 területek                                                                              Nitrátérzékeny terület 
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Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság területe                    Szélerőmű telepítés szempontjából vizsgálat alá vonható terület 
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A hatályos megyei területrendezési terv és Zselickisfalud módosított 
településszerkezeti terve „megfeleltetése” kapcsán az alábbi „ellentmondások” 
állapíthatók meg: 
 -a megyei terven jelölt közigazgatási határvonal illetve az általa lehatárolt terület 

eltér a tényleges állapottól (a megyei területrendezési terven lehatárolt terület 
mintegy 25,8 km2 ,a hivatalos nyilvántartás szerint a közigazgatási terület 
nagysága 26,07 km2). Az eltérés -0,9 %. 

 -az ajánlott megyei övezetek közül 
  -az „Urasági birtok” nevű területen a térségi jelentőségű árutermelő 

mezőgazdasági terület övezet jelentősen ráfed a magterület és a kiváló 
termőhelyi adottságú erdőterület övezetre 

  -a „Vadkert” és a „Pusztahegy” nevű területeken a térségi jelentőségű 
árutermelő mezőgazdasági terület övezet jelentősen ráfed a meglévő 
erdőterületre 

 -a megyei szerkezeti terven jelölt települési térség nagysága (amely csak a 
belterületi lakótelkek egy részét fedi le) 39,24 ha. A hatályos 
településszerkezeti terv szerint a belterület nagysága 67,85 ha, a külterületi 
beépítésre szánt terület nagysága 2,94 ha, a kettő összesen 70,79 ha. Az 
eltérés számottevő nagyságú +72 %. 

 
A hatályos – módosított – területrendezési tervre vonatkozó megyei önkormányzati 
rendelet 3. § előírása szerint:  
 „3.§ Ha a település ezen rendelet hatályba lépése előtt már hatályos 

településszerkezeti terve által kijelölt belterület és az ahhoz szervesen 
kapcsolódó beépített és beépítésre szánt területek együttes területe, továbbá a 
beépített és beépítésre szánt külterületi lakott helyek területe nagyobb, mint a 
térségi szerkezeti terv szerinti települési terület, akkor a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a településszerkezeti terv szerinti 
jellemzően beépített és beépítésre szánt együttes területet kell települési 
területként figyelembe venni.” 

Ezen előírás alapján az összhang igazolásánál a megyei szerkezeti terv szerinti 
települési térség helyett a hatályos településszerkezeti terv szerinti települési 
területet kell figyelembe venni, azaz a figyelembe veendő terület nagysága 70,79 ha. 
 
A tervezés során a megyei területfelhasználási kategóriák és a megyei övezetek 
területi lehatárolása pontosításra került (ld. mellékelt térképkivonatokat).  
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Zselickisfaludon az OTrT 6.§ (2) bekezdés előírásai közül a megyei 
területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek 
kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
 -az erdőgazdálkodási térséget legalább 85 %-ban erdőterület 

területfelhasználási egységbe kell sorolni 
 -a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85 %-ban mezőgazdasági 

terület vagy erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben 
nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető 

 -a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület 
kivételével bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható 

 -a vízgazdálkodási térséget legalább 90 %-ban vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre 
szánt terület nem jelölhető ki. 

 
A pontosított megyei területfelhasználási kategóriák területi mérlege: 
 -erdőgazdálkodási térség:                   1916,16 ha 
 -vegyes területfelhasználású térség:     608,43 ha 
 -vízgazdálkodási térség:                          12,33 ha 
 -települési térség:                                    70,79 ha 
                                  összesen:                          2607,71 ha 
 
A településszerkezeti tervi területfelhasználási egységek területi mérlege: 
 -erdőterület:                                         1925,05 ha 
 -mezőgazdasági terület:                        598,90 ha 
 -vízgazdálkodási terület:                         13,89 ha 
 -települési terület:                                    69,87 ha 
                   összesen:                          2607,71 ha 
 
A pontosított megyei területfelhasználási kategóriák és a településszerkezeti 
területfelhasználási egységek „megfeleltetése” az alábbiak szerinti: 
   
  Erdőgazdálkodási térség:  
  -az erdőgazdálkodási térség nagysága                    1916,16 ha   100 % 
  -a településszerkezeti terv szerint az erdőterület:     1925,05 ha   100,46 % 
 
 Az erdőterület nagysága az erdőgazdálkodási térség területéhez képest 100,46 %, 

azaz megfelel az OTrT 6. § (2) bekezdés a) pont előírásának. 
 
 Vegyes területfelhasználású térség:  
  -a vegyes területfelhasználású térség nagysága:          608,43 ha  100 % 
  -a vegyes területfelhasználású térségből erdőterület:      90,71 ha   14,91 % 
  -a vegyes területfelhasználású térségből mg-i terület:   507,36 ha   83,39 % 
  -a vegyes területfelhasználású térségből  
   vízgazdálkodási terület:                                                 10,36 ha     1,70 % 
 
 Az erdő és mezőgazdasági terület nagysága a vegyes területfelhasználású térség 

területéhez képest 98,3 %, azaz megfelel az OTrT 6. § (2) bekezdés c) pont 
előírásának. 
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 Vízgazdálkodási térség:  
   -a vízgazdálkodási térség nagysága:                         12,33 ha   100 % 
   -a településszerkezeti terv szerint a  
   vízgazdálkodási terület (a már korábban kialakított 
   tó 1,56 ha-nyi területével nő):                                 13,89 ha    112,6 % 
 
 A vízgazdálkodási terület nagysága a vízgazdálkodási térség területéhez képest 

112,6 %, azaz megfelel az OTrT 6. § (2) bekezdés e) pont előírásának. 
 
 A rendelettel elfogadott, pontosított – nem közigazgatási terület határosan 

meghatározott – megyei tervi övezetek és a településszerkezeti terv ezek általi 
területi érintettsége az alábbiak szerinti: 

 
 

Övezet 
Övezet nagysága 

a pontosított 
megyei terv 
szerint (ha) 

Településszerkezeti 
terv területi 

érintettsége (ha) 

 
Eltérés 

% 

 
Megjegyzés 

 

Magterület 
 

1663,94 
 

1663,94 
 

0 
 

megfelel 
 

Ökológiai folyosó 
 

16,40 
 

16,40 
 

0 
 

megfelel 
Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület 

 

1677,12 
 

1677,12 
 

0 
 

megfelel 

Erdőtelepítésre alkalmas 
terület 

 

21,9 21,9 0 
 

megfelel 

 
Fenti táblázat alapján megállapítható, hogy a rendelettel elfogadott megyei övezetek 
által érintett terület nagysága megfelel a Tftv 23/A § (2) bekezdés c) pont azon 
előírásának, hogy „a megyei övezet területének a település közigazgatási területére 
eső része legfeljebb ±5 %-kal változhat”. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERVIRATOK 
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 „A határ a csillagos ég-a Zselici csillagos égbolt-park komplex turisztikai 
fejlesztése” projekt rövid ismertetése  
(kivonat az erdő igénybevételi engedélyezési kérelem mellékletéből) 
  

A projekt közjóléti céljainak bemutatása  
 
Projektünk célja a Zselici Tájvédelmi Körzet részeként funkcionáló, világszerte egyedi 
értéket képviselő Zselici Csillagoségbolt-park komplex turisztikai fejlesztése. Ennek 
során kialakításra kerül egy multifunkcionális csillagvizsgáló ("Csillagvár" -
csillagvizsgáló, kiállítóhely, foglalkoztató, médiaterem, planetárium, kutatóhely/terem, 
ajándékbolt), valamint egy kilátó ("Csillagles"), 5 darab interaktív 
információs/bemutató pont a csillagvizsgálóhoz vezető út mentén („Csillagösvény”) 
és sor kerül az attrakciók megközelítését biztosító kiszolgáló út, parkolók és a 
kapcsolódó infrastruktúra kialakítására.  
 
A helyszín leírása:  
 

A Zselici Csillagoségbolt-park területi elhelyezkedését tekintve megegyezik a Zselici 
Tájvédelmi Körzettel. A projekthelyszín déli irányból (67-es út) Bőszénfa település 
felől, valamint keletről a ropolyi úton (a Bőszénfa és Simonfa közötti 67-es út) 
közelíthető meg. Az északról (61-es és a 67-es fő közlekedési utak) érkező turista a 
Kaposvár – Szenna – Zselickisfalud útvonalról tér le az erdészeti útra. A nyugati 
irányból érkezők Lipótfa felől Kardosfa érintésével érkeznek meg a nemzetközi 
szinten elismert kiemelkedően alacsony fényszennyezéssel károsított csillagos 
égbolt alá. A központi csillagvizsgáló épület számára egy pár éve végvágással 
megtisztított, nyugati lejtőn lévő terület került kijelölésre a csillagászok és az 
erdészek közös szakértői véleménye alapján. A táj és adottságai nemcsak festőiek, 
de egyértelműen alkalmas helyet biztosítanak a csillagászati megfigyeléseknek, a 
természet-és környezetismerettel való ismerkedésnek. A területen magaslati pontnak 
számít (272 m mBf) ez a hely, ezért a kilátás gyönyörű és az égbolt felfedezését sem 
zavarja semmi. A közeli Kardosfa-puszta Kaposvárról két irányból is megközelíthető 
aszfaltúton, s onnan tovább a közeli útelágazás is (700 m). Innen jelenleg földút 
vezet a tervezett csillagvizsgáló épület helyszínéhez, és tovább dél felé, a leendő 
Csárdahely Információs pontig. Az út túloldalán, a fiatal erdőben kaphat helyet az új 
25 méter magas kilátó, ahonnan minden égtáj felé ellátni majd, s a csillagvizsgáló is 
jól megfigyelhető a legfelső szintjéről.  
 
A projekt keretében megvalósításra kerülő projektelemek:  
 
„Csillagvár” – Csillagvizsgáló  
A térségi alapú komplex turisztikai termékcsomag kialakításához, a Csillagoségbolt-
park és a Zselici Tájvédelmi Körzet bemutatásához, szervezett látogathatóságához, 
kiállítások és rendezvények szervezéséhez alkalmas épület, Csillagpark, és a hozzá 
tartozó parkoló kerül kialakításra.  
 
 „Csillagles” – Kilátó  
A kilátót a projektben tervezett szervizút mentén helyeznénk el a Csillagvár épülettel 
átellenes, keleti oldalon. A 25 méteres objektum legfelső szintjéről 360 fokos 
panorámán változatos látvány tárul fel. A kilátó megformálását a környezetét alkotó 
fiatal fák rengetege ihlette. A koncentrikus körök alaprajzára kiosztott, befelé egyre 
magasabb, kör keresztmetszetű, felfelé vékonyodó faoszlopok kerete között 
csigalépcsőn jutunk fel a legfelső, 5. emeletre, minden második szinten pihenőtérrel.  
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„Csillagösvény” – Információs pontok 
„A határ a csillagos ég” projekt 3. projekteleme a „Csillagösvény” 5 információs 
ponttal. Az infopontok általános funkciója: A közel 3,5 km hosszúságú 
„Csillagösvény” és a Kardosfa-ropolyi út mentén három, illetve két információs pontot 
tervezünk építeni, amelyek a Magyarországon/Somogy megyén belüli elhelyezkedést 
és a természeti értékeket hivatottak bemutatni. Az infopontok csillagképekről, 
égitestekről kapják elnevezésüket. Az infopontok speciális funkciói: Az infopontok a 
Zselici Tájvédelmi Körzet és a „Csillagoségbolt-park” bemutatását, a természeti, 
környezeti, tájépítészeti, tájtörténeti, néprajzi, geológiai, csillagászati, biológiai 
(növény-és állatvilág) megismertetését szolgálják.  
 
Projektelemekhez vezető út, parkolók „Csillagösvény” -Út  
A projekt keretében tervezett út összeköti a meglévő turistaútként is funkcionáló 
közlekedési útvonalakat. Az építendő út teljes hossza 3.413 (gerinc vonal) és 218 
(mellékág) méter. Az építendő „Csillagösvény”-hez parkírozót, a közlekedés 
egyenletességét biztosító körfordulót, kitérőket, útleágazásokat és az út mentén az 
ötből három infopontot terveztünk. Az anyagát tekintve az út megépítése a legkisebb 
környezeti terhelést hordozza magában az anyag-és építési technológia választás 
tekintetében. Kialakításra kerülnek továbbá a Csillagvárat látogatók számára 
parkolók – mind személygépkocsik, mind pedig buszok parkolására –, valamint a 
megfordulást segítő körforgalom.  
 
„Csillagösvény” – Gyalogos út  
A felújításra kerülő út mellett gyalogút kijelölése: Ennek fázisai: jelek kirakása, 
bozótirtás, talajegyengetés, gyalogos hidak építése. A gyalogút nagymértékben 
növeli a fejlesztés hatásfokát, tekintve, hogy ezáltal a gyalogosan közlekedőknek 
nem kell a gépjárművek által használt utat igénybe venni, így biztonságosabb lesz a 
megközelítés. Ezen túlmenően a természetes környezetben való közlekedés 
rekreációs szerepet tölt be.  
 
Közművek és kiszolgáló infrastruktúra:  
Víz: 100 méteres fúrt kúttal, mini vízmű segítségével  
Szennyvíz: A biológiai szennyvíztisztító berendezésben alkalmazott technológia az 
eleveniszapos biológiai tisztításon alapszik.  
Elektromos áram: A Hotel Kardosfa transzformátorától 1 000 méter hosszúsággal 
földkábellel építjük ki a komplexum áramellátását biztosító transzformátort.  
Fűtés-hűtés-szellőzés: Korszerű megújuló energiát hasznosító technológia 
alkalmazásával.  
Kommunikáció: Szabad internet használati lehetőséget biztosítunk a vendégek 
számára, ezen kívül belső hálózat kerül kiépítésre, amely kapcsolódik a SEFAG Zrt. 
informatikai rendszeréhez (azzal kompatibilis), illetve olyan lokálisan használt 
alkalmazásokat foglal rendszerbe, amelyek a komplexum arculatához definiált. 
Alkalmazásra kerül vezetékes és vezeték nélküli hálózat is.  
Biztonságtechnika: Behatolásjelző központ zónákra osztható mozgás-nyitás 
érzékelőkkel, kül- és beltéri kamerákkal, kezelőegységgel, eseménytárolási 
lehetőséggel, házba építve, tápegységgel, beépített akkumulátorral, GSM 
távjelzéssel. A rendszer része még a kültéri hang-és fényjelző.  
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A projekt komplex bemutatásával érzékelhető a kutatásfejlesztés mellett az 
ismeretterjesztés és a rekreáció tudatos fejlesztése és a társadalom igényeinek 
magas szintű ellátására történő törekvés. Ezek alapján a projekt a Zselici Tájvédelmi 
Körzet közjóléti szerepét erősíti, az ezidáig engedéllyel látogatható körzetet 
elhanyagolható környezetterhelés növekedés mellett megnyitja a nagyközönség 
számára.  
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