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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
KÉSZÜLT A HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL,
A 314/2012. (XI. 8.) KORM. RENDELET 1. MELLÉKLETE ALAPJÁN

1. ábra Légifotó Dunaföldvár történelmi központjáról
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
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1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN,
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

2. ábra Dunaföldvár elhelyezkedése Magyarország településhálózati rendszerében
OTrT kivonaton ábrázolva
Dunaföldvár az ország középső részén, a Dél-Dunántúli Régióban található. Tolna megye északkeleti területén fekszik. A
járások kialakításáról 2012-ben létrejött törvény szerint 1 Dunaföldvár az összesen kialakított 198 járásból a paksi járás
második legnagyobb lélekszámú települése 2.
A kistérségi rendszer alapján a paksi kistérség meghatározó települése. Jogállás szerint város (kisváros).
A település a Dunának köszönhetően fontos közúti csomópont. Itt találkoznak az M6-os autópálya, a 6-os, 61-es és az
52-es főutak. A város egyben a Dunántúl és az Alföld egyik fontos kapcsa, amiket a Beszédes József híd itt köt össze.
A környező kistelepülések (Daruszentmiklós – Baracs – Előszállás – Alsószentiván – Németkér – Bölcske ) vonzáskörzete.
A város településhálózatban betöltött szerepét jól képes reprezentálni az intézményellátottság, illetve az intézmények
hatásköre (LD. JELEN DOKUMENTÁCIÓ 1.14.1.4 FEJEZETÉT).

1
2

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200093.TV
http://hu.wikipedia.org/wiki/Paksi_j%C3%A1r%C3%A1s
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1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL (ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI
KONCEPCIÓKKAL ÉS PROGRAMOKKAL) VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA

A következő néhány oldalon a város fejlődési lehetőségeinek a szűkebb és tágabb térségébe való beágyazottságát
vizsgáljuk. Először az Országgyűlés által 2014. január 3-án elfogadott „Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció” dokumentum Dunaföldvár számára releváns megállapításait ismertetjük, majd elemezzük a város lehetséges kapcsolódási pontjait a Dél-Dunántúli Régió operatív programjához, illetve a Tolna Megyei
Területfejlesztési programhoz és a Paksi Kistérség fejlesztési programjához.
Az egyes dokumentumok részletes ismertetésére itt nincs hely és lehetőség (az országos szintű anyag mintegy 300 oldal, a regionális dokumentum 140, a megyei közel 100, míg a kistérségi 120 oldalt tesz ki, együttesen tehát több mint 650
oldalra rúg a négy anyag), csupán felsorolásszerűen említjük azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek megvalósulása a
város életére, fejlődésére közvetlen hatással lehet. (A koncepcióban csak utalunk azokra a fejlesztési elemekre, ahol Dunaföldvár vagy nevesítve megjelenik, vagy véleményünk szerint a legszorosabb a kapcsolódás a város és tágabb térségének érdekei között. A dokumentumok teljes anyaga a város vezetésének valószínűleg rendelkezésére áll elektronikus
formában, de a koncepció készítője is szívesen átadja az általa letöltött dokumentumokat.)
A városnak érdemes ezeket a fejlesztési elemeket figyelembe véve dönteni saját fejlesztésének irányáról, nemcsak a
314/2012. (XI. 8.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet előírásai miatt, hanem
azért is, mert könnyebb támogatást szerezni olyan elképzelések megvalósításához, amelyek illeszkednek a szűkebb és
tágabb környezetre elfogadott fejlesztési elképzelésekhez és tervekhez.
ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
Nevesítve Dunaföldvár nem fordul elő az országos szintű dokumentumban, de ez távolról sem jelenti azt, hogy ne lenne a
koncepció több okból kifolyólag rendkívül fontos a város számára:
- A nemzeti jövőkép azzal számol, hogy Magyarország 2030-ra a makrotérség egyik jelentős központjaként működik
mind a gazdaságszervezés, mind a tudás és az innováció, mind pedig a – Dunaföldvár számára elsősorban releváns –
logisztikai területén;
- A kormány tíz, nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő iparágat jelölt ki mint potenciális kitörési pontot,
ezek közt szerepel a logisztika is. A foglalkoztatás bővítése ebben a tíz szektorban, köztük a logisztikában kiemelt
fejlesztéspolitikai feladat;
- A dokumentum megfogalmazza, hogy hazánk fő stratégiai céljai közé tartozik az Európai Unió Duna Stratégiájában
központi szerepet betölteni, ebben pedig Dunaföldvár megkerülhetetlen tényező lesz. Az ország makroregionális szerepének erősítése, mint prioritás tartalmazza a tágabb Duna-térséggel való gazdasági integráció szorosabbra fűzését;
- A városok közti közlekedési kapcsolatok javításánál a főváros külső városgyűrűje felé irányuló közlekedési kapcsolatok
javításának szükségességét említi a Koncepció a városhoz igen közel fekvő (és a koncepcióban több helyütt kiemelt)
Dunaújváros irányába;
- Fejér megyénél szerepel ugyan az OFTK-ban a kiemelt fejlesztési irányok közt a Győr-Tatabánya-Komárom-MórSzékesfehérvár-Dunaújváros-Paks-Kecskemét ipari/logisztikai nagyklaszterek közti közlekedési hálózatok kialakítása, valamint a Duna-stratégiához történő csatlakozás, de a Tolna megye határán, Fejértől alig néhány kilométerre fekvő Dunaföldvár számára is relevánsak mindezek a fejlesztések;
- A kiemelt stratégiai célok közt szerepel a Közép-Európai üzleti kaputérség megteremtése is a szolgáltatások, a logisztikai és az innováció területén, ezek közül a logisztikai szerep már most erős Dunaföldváron. Az OFTK más helyütt a
Kárpát-medence országai közti szoros együttműködés szükségességét is említi, elsősorban a gazdaság és a logisztika,
illetve a kereskedelem területén;
- A logisztika területi prioritásai közt szerepel a folyami hajózás alkalmazásának kiszélesítése, a meglévő kikötők fejlesztése;
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-

A globális és európai térszervező (csomóponti) szerepünk megerősítése fejlesztéspolitikai feladatai közt a közeli dunaújvárosi kikötő fejlesztése szerepel – ez nem feltétlenül jó hír Dunaföldvár számára, de elképzelhető, hogy találhat a város kapcsolódási pontokat e tervezett kikötőfejlesztéshez is

Az OFTK Tolna megye fejlesztési irányai közt az alábbi, Dunaföldvár számára releváns elemeket tartalmazza:
- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és bőripar, fémfeldolgozás),
mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése;
- A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása;
- A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (a termál- és gyógyturizmus, a vízi turizmus,
illetve a horgászturizmus lehet a város számára kapcsolódási pont).
DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013
Ebben a dokumentumban Dunaföldvár már két helyen név szerint említve szerepel (mint erős közúti forgalmú térség, illetve a felújítandó autóbusz pályaudvar okán).
A régió regionális növekedési zónái közé tartozik a Paks–Szekszárd–Mohács (Alsó-Duna-völgyi) tengely, amely
ugyan nem érinti közvetlenül Dunaföldvárt, de a tengely földrajzi közelsége miatt annak erősödése Dunaföldvárra is kisugárzó hatással lehet. A dokumentum kiemeli, hogy az üzleti szolgáltatásokat kell fejleszteni elsősorban a logisztika és az
agrárlogisztika területén.
Megjegyzendő, hogy e dokumentum a 2007–2013-as európai uniós támogatási időszakra szól, 2007. nyarán fogadták el.
TOLNA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM
A dokumentumot majdnem napra pontosan az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció elfogadásával egy
időpontban, 2014. januárjában hagyták jóvá. A város nevesítve itt is két esetben fordul elő, akárcsak a regionális programban (itt a Duna-híd és a vár alapján érdemelte ki az említést).
A dokumentum utalást tesz a Tolna Megyei Területfejlesztési Koncepcióra és annak kapcsolódására a Tolna Megyei
Területfejlesztési Programhoz. A Koncepcióban megfogalmazott célkitűzések az alábbiak (zárójelben és dőlt betűkkel a
koncepciókészítő megjegyzéseivel):
A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése:
- Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként (Dunaföldvár már meglévő logisztikai szerepének erősítése is beleférhet ebbe a célkitűzésbe);
- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar) (Dunaföldvár
iparában kifejezetten erős elsősorban a fémfeldolgozás jelenléte);
- A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása (ami a turisztikai és általános marketingtevékenység
erősítését és a táji értékek, kiemelten a Duna-part potenciáljának az erősítését adja mint feladatot a város számára);
- Vállalkozások versenyképességének erősítése.
Társadalmi megújulás:
- Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása;
- A kedvezőtlen demográfiai folyamatok (negatív) hatásainak mérséklése;
- Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése.
A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése és vonzó vidéki élettér megteremtése:
- Mezőgazdasági alapanyagokra épülő nagy hozzáadott értékű termék előállítás, feldolgozás, piaci értékesítés és
agrármarketing tevékenység termelői együttműködéssel (a város bioetanol üzeme akár zászlóshajója lehet ilyen
projekteknek, de a környező mezőgazdasági területek termékeinek minél magasabb szinten történő feldolgozása,
a lehető legnagyobb helyben hozzáadott értékkel, is ilyen fejlesztési irány lehet);
- Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése.
A paksi járás előzetes fejlesztési elképzelései a Tolna Megyei Területfejlesztési Programban az alábbiak:
- Turizmusfejlesztés;
- Ipari parkok fejlesztése és barnamezős rehabilitáció;
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-

Közlekedésfejlesztés;
Megújuló energia;
Közösségi humán szolgáltatások fejlesztése.

A PAKSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA
Az aktuális, 2014–2020-as európai uniós támogatási időszakra szóló programot a 2013. év végén fogadták el. Konkrét
említés szintjén ebben a dokumentumban Dunaföldvár város a Paksi Kistérség Vállalkozásfejlesztési Stratégiai Programja
kapcsán fordul elő (prioritásként említve a kistérség gazdasági diverzifikációjának elősegítését), a Paksi Kistérség Mezőgazdasági Stratégiai Programjában, a Paksi kistérség Turisztikai Stratégiai Programjában (kiemelve a Paks-Dunaföldvár
kistérség komplex közlekedésfejlesztésének és infrastruktúra-fejlesztésének szükségességét).
A természeti adottságok ismertetésénél a Program még Tolna megye helyi jelentőségű védett területi közé sorolja a
dunaföldvári halastavat, illetve földtani veszélyforrásként említi a Mezőföld szakadó löszfalait, különösen a Duna mentén
Dunaföldvárnál (továbbá Paksnál és Bölcskén).
Az infrastruktúra kapcsán említésre kerül, hogy jelentős szerepű a Dunaföldváron keresztül haladó 52-es út, amely a
dunaföldvári Duna-hídon keresztül kapcsolatot biztosít az Alfölddel, valamint a Dunaföldvárt Nagykanizsával összekötő,
61. számú főút. Több más településsel együtt indokoltnak tarja a dokumentum belterületi út felújítását Dunaföldváron is,
illetve kiemeli, hogy az országos kerékpárút hálózat csak igen kis mértékben (a dunaföldvári hídon átjövő nyomvonal Dunaföldvár és Németkér között) érinti a kistérséget, pedig turisztikai szempontoknak, valamint a helyi igényeknek megfelelően
szükséges lenne összefüggő megyei kerékpárút-hálózat teljes kiépítésére. (A kistérségre megtervezett térségi kerékpárút terv
rendelkezésre áll.) Kifejezett igény lenne a Dunaföldvár-Bölcske kerékpárút megépítésére. A kikötő itt is a megye legfontosabb kikötői közt szerepel.
A környezetvédelem terén említi a dokumentum a hagyományos energiahordozók kiváltásának szükségességét, amelyhez hozzájárul az ország jelenleg legnagyobb bioetanol üzeme Dunaföldváron, de szélerőmű létesítésére kijelölt területek
is találhatóak a város körül, illetve Dunaföldvár város tervei között szerepel egy napelempark kialakítása is.
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése során konkrét fejlesztési igényként merült fel a
szociális intézmények bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése Dunaföldváron.
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
A települések megalapozó vizsgálata során a terv hierarchiára hivatkozva a településfejlesztési illetve településrendezési dokumentumoknak tartalmaznia kell a 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 12. § (1) bekezdésben felsorolt országos övezeteket, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt kiemelt térségi és megyei övezeteket területi érintettség esetén a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben átvezetett elemeit.
A 2003. évi XXVI. törvény alapján a ma hatályos (2014.12.30 – től ) Országos Területrendezési Terv (OTrT) azonban
nincs összhangban a Tolna Megyei Önkormányzat 1/2005.(II.21.) önkormányzati rendelettel elfogadott Tolna
Megye Területrendezési Tervvel (2012. február 18-tól hatályos). A megyei területrendezési terv nem tartalmazza az
új OTrT előírásait, vagyis a tervhierarchia nem valósult meg ezért a vizsgálódás során mind az országos, mind a megyei
területrendezési terveket figyelembe vettük.
ORSZÁGOS ÉRINTETTSÉGEK– ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV VIZSGÁLATA

3. ábra OTrT területrendezési terve (Hatályos: 2014.12.30 – től)
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Törvény) célja, hogy meghatározza az ország egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli
rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek
megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti tervét, valamint az
országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.
Dunaföldvárt érintő országos övezetek OTrT alapján:
- Országos ökológiai hálózat övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
- Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
- Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
- Országos vízminőség-védelmi terület övezete
- Nagyvízi meder és a Vásárhelyiterv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
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TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉRINTETTSÉGÉNEK VIZSGÁLATA

4. ábra Tolna megye területrendezési terve (Hatályos: 2012. február 18-tól)
Dunaföldvárt érintő térségi övezetek:
-

Magterület, Ökológiai folyosó, pufferterület
Erdőtelepítésre javasolt terület (hatályos részeként
Ásványi nyersanyag-vagyon terület
Földtani veszélyforrás területe
Honvédelmi terület
Tájrehabilitációt igénylő terület
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OTRT ÉS MEGYETERV KIVONATAINAK ÉRTELMEZÉSE
ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
OTRT (HATÁLYOS: 2014.12.30 – TŐL)
3_1_M_AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETÉRŐL

5. ábra Osrzágos ökológiai övezet
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan
övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával lehet.
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai
folyosó, valamint puffer terület övezetbe kell sorolni.
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (HATÁLYOS: 2012. FEBRUÁR 18-TÓL)
3_01_M_ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

6. ábra

7. ábra Megyei ökológiai hálózat

13

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

Magterület övezete
Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai
folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a
magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Ökológiai folyosó övezete
Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.
(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Pufferterület övezete
Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos
magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.

14

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

SZÁNTÓTERÜLET
OTRT (HATÁLYOS: 2014.12.30 – TŐL)
3_2_M_KIVALÓ TERMÖHELYI ADOTTSAGÚ SZANTÓTERÜLET ÖVEZETE

8. ábra Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
KIváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete:
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
OTRT (HATÁLYOS: 2014.12.30 – TŐL)
3_3_M_JÓ TERMŐHELYI ADOTTSAGÚ SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE

9. ábra Jó termőhelyi adottságú szántóterület
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete:
A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület
területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.

15

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

ERDŐTERÜLET
OTRT (HATÁLYOS: 2014.12.30 – TŐL)
3_4_M_KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET ÖVEZETE

10. ábra Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (HATÁLYOS: 2012. FEBRUÁR 18-TÓL)
3_03_M_KIVALÓ TERM. ERDOTELEP ALK.

11. ábra Kiváló erdőtelepítésre alkalmas terület
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Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
A településrendezési eszközökben az erdőtelepítésre javasolt terület övezetét az erdőterület területfelhasználási egység
kijelölésénél figyelembe kell venni.

TÁJKÉPVÉDELEM
OTRT (HATÁLYOS: 2014.12.30 – TŐL)
3_5_M_ TAJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE 2015-TÖL

12. ábra Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
Tájképvédelemre javasolt terület övezete
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési
terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi 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 természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
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VÍZMINŐSÉG
OTRT (HATÁLYOS: 2014.12.30 – TŐL)
3_7_M_ORSZÁGOS VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

13. ábra Országos vízminőség-védelem területe
Osrzágos vízminőség-védelem terület övezete
Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten
kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet
folytatni.

NAGYVIZI MEDER
OTRT (HATÁLYOS: 2014.12.30 – TŐL)
3_8_M_NAGYVIZI MEDER ÉS A VÁSARHELYI-TERV
TOVÁBBFEJLESZTÉSE KERETEBEN MEGVALOSULO VIZKAR-ELHARITASI CELU SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETÉNEK ÖVEZETE

14. ábra Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv
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Nagyvízi meder övezetes
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
ÁSVÁNYI NYERSANYAG
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (HATÁLYOS: 2012. FEBRUÁR 18-TÓL)
3_08_ASVANYI_NYERSAANYAG

15. ábra Ásványi nyersanyag területei
Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete
Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni.
Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a településrendezési eszközökben csak olyan terület-felhasználási egység, építési
övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.
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BELVÍZ
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (HATÁLYOS: 2012. FEBRUÁR 18-TÓL)
3_16_M_BELVÍZJÁRTA TERÜLET

16. ábra Belvízjárta terület
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
FÖLDTANI VESZÉLY
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (HATÁLYOS: 2012. FEBRUÁR 18-TÓL)
3_13_M_FÖLDTANI VESZÉLY

17. ábra Földtani veszélyforrás
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Földtani veszélyforrás területének övezete
A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően
lehatárolni.
Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési
eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.

TÁJREHABILITÁCIÓ
TOLNA MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (HATÁLYOS: 2012. FEBRUÁR 18-TÓL)
3_11_M_TAJREHAB

18. ábraTájrehabilitációt igényló terület
Tájrehabilitációt igénylő terület övezete
A megye területrendezési tervében tájrehabilitációt igénylő terület övezete kijelölhető.
A megye területrendezési terve rendelkezhet az övezet által érintett terület újrahasznosítási céljáról.
Az újrahasznosítási cél figyelembevételével a megye területrendezési terve rendelkezhet arról, hogy az övezet által érintett
területet a településrendezési eszközök készítése során milyen területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - AZ
ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Dunaföldvár település közigazgatási területe az alábbi településekkel határos:
Daruszentmiklós – Baracs – Előszállás – Alsószentiván – Németkér - Bölcske
Az előzetes véleményezési (tájékoztatási) szakaszban - az adott település fejlesztését befolyásoló – tájékoztatás a fenti településekről nem érkezett.

1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.5.1. A HATÁLYOS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA VONATKOZÓ
MEGÁLLAPÍTÁSAI
Dunaföldvár jelenleg is hatályos fejlesztési koncepcióját 2004 áprilisában hagyták jóvá. A 11 évvel ezelőtt készült koncepció szerkezete alapvetően megegyezik a jelenlegi fejlesztési dokumentummal, a változásokat elsősorban a 314/2012. (XI. 8.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet
előírásai indokolták, illetve az a tény, hogy az elmúlt bő évtizedben a város életét alapvetően befolyásoló események történtek (az előző koncepció elfogadását követően néhány héttel hazánk az Európai Unió teljes jogú
tagja lett, ezzel megnyílt az ország és a város előtt számos új fejlesztési forrás; az Unió Duna-stratégiájának megvalósításában a folyó középső szakaszán fekvő Magyarország fontos szerepet játszhat; megépült az autópálya a
város mellett; megépült az elkerülő, a hídra a forgalmat a belváros elkerülésével rávivő út; a területfejlesztés települési és megyei szint közötti egységei ma már nem a kistérségek, hanem a járások stb.).

-

-

-

-

-

-

Ezzel együtt nem mondható el, hogy az előző koncepció teljesen elavult lenne, megállapításai teljes mértékben érvényüket vesztették volna:
a Dunaföldvár történelméről írtak ma is érvényesek (az elmúlt tizenegy évnek a várost érintő történéseit jelen fejezet
első bekezdésben felsoroltuk):
a város fejlődési erőforrásait ma is természeti adottságai adják (apró változás a korábban védett halastó védettségének megszűnése), környezeti állapota alapján ma is kellemes lakóhely és alkalmas vállalkozási telephely;
Dunaföldvár demográfiai helyzete és folyamatai valamelyest változtak: az elmúlt évtized elejének népességgyarapodását (amely a korábbi laktanyából kialakított új lakásoknak volt köszönhető) a lélekszám stagnálása, illetve
legújabban kismértékű fogyása váltotta fel, ami megegyezik a megyei, regionális és országos trendekkel;
a gazdaság új vállalkozásokkal gyarapodott, itt működik az ország legnagyobb bioetanol-üzeme, és komoly forrásokat kötöttek le Európai Unió és hazai támogatási forrásokból a helyben működő vállalkozások az elmúlt évtizedben;
a turizmus feltételei jelentősen javultak a településen, egyrészt a belváros tehermentesítése révén (kisebb zaj, kevesebb veszélyforrás), másrészt az azóta megvalósult turisztikai fejlesztések következtében (a Vár udvarának, illetve a
Várhoz vezető utak, közművek felújítása; a Béke tér átépítése; a gyógy- és termálfürdő komplex energetikai fejlesztése; a Duna-parti Pihenő és Díszpark felújítása);
a közlekedés infrastruktúrája a már említett beruházásokkal (a belvárost tehermentesítő elkerülő út, M6-os autópálya megépülése) erősödött, a vízi és a közúti közlekedés fejlesztésével a város logisztikai szerepköre tovább erősödött.
Dunaföldvár város 2004-es fejlesztési koncepciójának hangsúlyos elemei az alábbiak voltak:
Dunaföldvár gazdaságának fejlesztése – ipari park fejlesztése, logisztikai központ szerepkör erősítése; a turizmus fejlesztése – a mai napig aktuális prioritások, amelyek terén számos projekt, intézkedés valósult meg az elmúlt években, lásd például Az elmúlt évek fejlesztési projektjeinek bemutatása című fejezetet a friss, 2015 tavaszán készülő
koncepcióban;
A közlekedés fejlesztése – az itt megfogalmazott prioritások közül a városközpontot elkerülő út, illetve az M6-os autópálya megépült, a parkolók kialakítása és a kerékpárút létesítése még nem fejeződött be;
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-

Külső és belső kommunikáció, városmarketing fejlesztése – e tekintetben komoly előrelépések történtek, de a kommunikáció a mai felgyorsult, ingerekben gazdag világban mindig fejlesztésre, tökéletesítésre szorul;
Humán erőforrások fejlesztése, oktatási és kulturális fejlesztések – a foglalkoztatáspolitika, oktatás, kulturális szolgáltatások fejlesztése terén is számos sikeres projektek valósított meg a város az elmúlt években;
- Dunaföldvár város helyi gazdaságfejlesztési tevékenységében az önkormányzati vagyongazdálkodás, az intézményfenntartás és -fejlesztés, az adópolitika és a külső források biztosítása játszanak főleg szerepet, ez utóbbi kibővült az elmúlt évtizedben az Európai Unió forrásainak bevonásával. Lényeges változás a 2004-es állapothoz
képest, hogy a városnak ma már nincs adósságállománya.

1.5.2. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS:
Tárgy: Dunaföldvár Város Településfejlesztési koncepciójának és Településrendezési
eszközeinek felülvizsgálata
Kelt: (2014. október)
Megrendelő: Dunaföldvár Város Önkormányzata (7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u.2.)
Vállalkozó: B&H Régió Bt. (Pécs, Attila u. 19.)
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1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEI-NEK VIZSGÁLATA
1.6.1. A HATÁLYBAN LÉVŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Dunaföldvár Város Önkormányzatának képviselő testülete Dunaföldvár város egységes településrendezési
tervét 2006-ban hagyta jóvá a 18/2006 (XII.05) számú rendelettel. Ezt követően a szabályozási terv
részleges módosításai azonban jellemzően pontszerűen, egy-egy fejlesztés megvalósítását szem előtt
tartva készültek, módosultak. Jellemzően a tervmódosítások a beruházási igényt követik le, bár annak környezetét az ott élők igényeihez igazítják. A felmerülő módosítások figyelemmel vannak mind a beruházások, mind az azok
környezetében élők, illetve már megvalósult épített állapotok, épített környezeti elemek helyzetére, esetleges további fejlődési lehetőségeire, azonban a környező területek szabályozási terveivel való koherencia megteremtése
nem minden esetben sikerült maradéktalanul.
1.6.2. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI, MEGVALÓSULT ELEMEK

19. ábra Az extenzív városfejlesztés területei

20. ábra Az intenzív városfejlesztés területei

1.6.2.1 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FŐ – ELEMEI:
A REGIONÁLIS KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE
1. Hosszabb távon el kell érni, hogy Dunaföldvár térségi - kistérségi, megyei, regionális – szintű kapcsolatai mind a
nemzetközi és országos hálózaton, mind a térségen belül javuljanak.
2. Ennek érdekében szorgalmazni kell:
- Az M6-es autópálya kiépítését (LD. R-3.SZ. MELLÉKLETET),
- A tervezett és ipari park megvalósítását,
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3. Dunaföldvár regionális szerepkörei közül kiemelten kell kezelni - az Alföldet és Dunántúlt összekötő „híd” valamint
– a három régió (Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Dél Alföld) találkozását jelentős „kapu” szerepét. Mindez jelenti
szolgáltatási, turisztikai, információs, oktatási és művelődési szerepkörök a fejlesztését, illetve az ehhez szükséges területi és infrastruktúra feltételek biztosítását.
4. A fejlesztés és rendezés eszközeivel el kell érni, hogy a város bevezető főútvonalai menti területek – attraktív városépítészeti megjelenésükkel - elsősorban a kereskedelem és szolgáltatás zónájává alakuljanak át.
AZ EXTENZÍV VÁROSFEJLESZTÉS TERVEZETT ELEMEI (LD. 19.SZ. ÁBRA)
A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK FEJLESZTÉSE
Az extenzív - beépítésre szánt területek növelésével járó – fejlesztés elsősorban a város északi területét érinti, ahol
a városfejlesztési koncepció egyrészt – az ipari park környezetében történő - gazdasági területek fejlesztését, másrészt a volt zártkerti ingatlanok részben lakó részben üdülőterületi hasznosítását tartalmazza.
Ezen fejlesztési koncepció veszélyezteti a várostest jelenlegi tagoltságát, melyet a volt zártkertek – mint beépítésre
nem szánt, zöldfelületi elemeket hordozó - területek biztosítanak. A terv jelentős zöldfelületek kialakítását írja elő a
tradicionális ipari jellegű területek (pl. volt kendergyár) újrahasznosításakor, biztosítva ezzel a tervezett -szintben
elkülönülő - üdülő és lakóterületek megfelelő környezetminőségét.
További extenzív városfejlesztési területek:
- Az Előszállási és 52.sz. főút út menti tervezett gazdasági területek, valamint a
- A jelenlegi és tervezett 6-os sz. elkerülő út térsége mentén kialakítandó kertvárosias lakóterület
- a Bölcskei út menti tervezett falusias lakóterület
A BEÉPÍTETT ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKET FELFŰZŐ KÖZÚTHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
- Az ipari park környékén kialakítandó gazdasági területeket felfűző gyűjtőút, mely kapcsolatot teremt a tervezett
gyorsforgalmi út bevezető szakasza, a 6-os sz. főút és fejlesztés alatt álló áruforgalmi kikötő között.
- A 6-os számú főút elkerülő szakasza – Központi belterület tehermentesítése céljából,
- A belső városrészek kapcsolatát erősítő közutak:
o 6-os sz. főutat és Bölcskei utat összekötő gyűjtőút,
o a Belső kertek közét (tervezett gyűjtőút) és a Bölcskei utat összekötő gyűjtőút,
o a Fehérvári u - Belső kertek köze – Dézsma utca nyomvonalán kiépítendő gyűjtőút, mely lehetővé teszi a Béke tér „forgalomcsillapított” városi szintű közparkká történő alakítását, valamint a buszpályaudvar jelenlegi megközelítésének áthelyezését
AZ INTENZÍV VÁROSFEJLESZTÉS ELEMEI (LD. 20.SZ. ÁBRA)
AZ INTENZÍV VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETEK ELSŐSORBAN
- a Városközpont
- Dunapart,
- Pincék-présházas területek,
- A Piactér környéke,
- A Kálvária domb,
- A 6-os és 52.sz főutak menti területek
- A külterületi a felhagyott gazdasági területek

−
−

AZ INTENZITÁS NÖVELÉSE
- elsősorban az alulhasznosított és / vagy beépítetlen területek hasznosítását (újrahasznosítását) jelenti, melyek a
felhagyott külterületi mg üzemek területét, a belterületi mély tömbbelsők beépítését és a főutak (pl. 6-os út) menti
területek attraktív megjelenésű hasznosítását jelenti, lényeges azonban
- a belső városrészek (pl. Kálvária domb) rehabilitációs jellegű megújítása és az idegenforgalom, turizmus szempontjából fontos területek attraktív - a művi és természeti értékeket felmutató – fejlesztése.
A város turizmusfejlesztési koncepciójában javasolt konkrét fejlesztési célkitűzések az alábbiak (LD.:21.ÁBRA)
a belváros összefüggő turisztikai célterületté való fejlesztése (vár-együttes, belváros egyéb műemlék-épületei, utcaburkolatok, vendégekre szakosodott szolgáltatások).
a Duna-part összefüggő turisztikai célterületté való fejlesztése (gyógyfürdő, folyóparti korzó, Hősök tere, park előtti
sétány, szolgáltatások fejlesztése a korzón, csónak- és jachtkikötő fejlesztésével színvonalas sétahajózási lehetőségek kialakítása, a löszpincék és az üdülőfalu összekapcsolása a parti sétánnyal, kilátópont létesítése a tetőn, a
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−
−
−
−
−

vendéglő önálló attrakciójának erősítése, a kemping fejlesztése, a löszpincék intenzívebb bekapcsolása a borturizmusba);
a Kálvária parkosított, kilátó funkciójú pihenőhellyé alakítása;
a Piac téren többfunkciós Vásárcsarnok és rendezvénytér kialakítása,
a fejlesztési területet felfűző – kör - sétaút kialakítása;
a vár látványának erősítése a híd felől nézve;
a művi értékek, látnivalók helyreállítása, jókarban tartása.

21. ábra A turizmus és idegenforgalom fejlesztésének akcióterületei
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1.6.2.2 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2007-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MEGVALÓSULT FŐBB
ELEMEI:
REGIONÁLIS KAPCSOLATOK, EXTENZÍV VÁROSFEJLESZTÉS FŐBB ELEMEI
- 2010 március - átadásra került az m-6. sz. autópálya dunaföldvárt érintő szakasza, két szomszédos település
(Előszállás, Bölcske) közigazgatási területen lévő csatlakozási lehetőséggel.
Bevezető szakaszok:
- északon: Előszállási út,
- délen: 6-os sz. főút
- 2012 május – a város északi területén kialakítandó ipari parkon belül - kb. 70 fő foglalkoztatottal - megkezdte
működését a PANNÓNIA ETHANOL ZRT.
A bioetanolt gyártó - a jelenleg kb. 140 főt foglalkoztató, fejlesztés alatt álló ipari üzem mára város meghatározó jelentőségű gazdasági szereplőjévé vált.
Az üzem telepítésével összefüggésben került kialakításra a város északi részén üzemelő - Dunaföldvár
villamosenergia ellátásának bázisát jelentő - 132/22 kV-os alállomás, mely megépítését követően átrendezte a
város villamosenergia-hálózatának struktúráját.
INTENZÍV VÁROSFEJLESZTÉS FŐBB ELEMEI
- A történelmi városközpont (Várudvar és környékének) – jellemzően a közterületek burkolatait, zöldfelületeit és
közműveit érintő - felújítása,
- a Gyógy- és Termálfürdő komplex energetikai fejlesztése
- Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés,
- belterületi vízrendezés (Kenderföldi árok, Aradi köz),
- Bölcske u. -6-os sz. főutat összekötő mg. út tervezése,
- Vásártér infrastrukturális fejlesztése,
- Hősök tere – közpark átalakítása,
- Dunapart – Pihenő és Díszpark és játszótér kialakítása,
- Belterületi közút korszerűsítések,
- Béke tér átalakításának tervei,
- Tájház felújítás,
- Intézmények (Városháza,Műv.ház, óvodák, E.ház, bölcsőde) felújítása
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA

1.7.1. DEMOGRÁFIA, NÉPESESSÉG, NEMZETISÉGI ÖSSZETÉTEL, KÉPZETTSÉG, FOGLALKOZTATOTTSÁG, JÖVEDELMI VISZONYOK, ÉLETMINŐSÉG
A város lakosságszáma a 2000-es évek elején enyhe növekedést mutatott, az azóta eltelt évek óta stagnál, 8650 fő
körüli értékkel (1. táblázat, 1. ábra). A XIX. század közepén még meghaladta a lakosságszám a 13 000 főt, majd az
1940-es évektől kezdve folyamatosan csökkent, míg elérte a mai értéket. A megye népessége az 1940-es években tetőzött több mint 276 000 fővel és az országos trendeknek megfelelően, az 1980-as években indult lassú fogyásnak.

Év
Lakosságszám

2000
8370

2008
9258

2009
8915

2010
8776

2011
8666

2012
8722

2013
8646

22. ábra Dunaföldvár lakosságszámának alakulása, 2000–2013
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23. ábra Dunaföldvár lakosságszámának alakulása, 2000–2013
A megye városain és a megye egészén belül szintén stagnál Dunaföldvár város súlya. Ha csak a városokat vesszük figyelembe, az elmúlt tíz évben összességében itt is egy kis súlycsökkenés figyelhető meg, a megye egészén belül azonban a
2000-es évek elején markánsan megnőtt Dunaföldvár súlya – ami annak köszönhető, hogy a megye egésze veszített
népességéből, míg Dunaföldvár város népességszáma enyhén nőtt ezekben az években (2. táblázat, 2. ábra).
Dunaföldvár lakossága
- a Tolna megyei városok %-ában
- Tolna megye %-ában

2000
–
3,31

2008
–
3,88

2009
7,01
3,78

2010
6,73
3,76

2011
6,71
3,75

2012
6,76
3,77

2013
6,75
3,76

24. ábra Dunaföldvár súlya a megyén belül a lakosságszám alapján

28

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

8
7
6
5
4
3
2
1
0
2000

2008

2009

2010

a Tolna megyei városok %-ában

2011

2012

2013

Tolna megye %-ában

25. ábra Dunaföldvár lakosságszámának alakulása a Tolna megyei városok,
illetve a megye egészének %-ában, 2000–2013
Ha a demográfiai fő folyamatokat tekintjük (1000 lakosra jutó élveszületések, halálozások, az ezekből számított természetes szaporodás vagy fogyás, illetve az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet), akkor azt látjuk, hogy a Tolna megyei
városok összességénél, illetve a megye egészénél sajnos rosszabbul teljesít a város: a 2010-es években az
élveszületések száma valamelyest elmaradt, a halálozások száma jelentősen felette volt a másik két átlagnak, így a természetes fogyás közel kétszerese a megyei városok, illetve a megye egésze átlagának. A vándorlási különbözet ugyanakkor
örvendetesen lecsökkent az elmúlt években, jobb értékeket mutat, mint a megyei városok, illetve a megye egésze esetében, sőt a legutóbb időben bevándorlás, enyhe többlet tapasztalható Dunaföldváron (3. táblázat, 3. ábra).

Év

2009

2010

2011

2012

2013

Demográfiai folyamat
Élveszületés
Dunaföldvár
9,5
6,8
7,6
7,6
7,8
Tolna megyei városok összesen
8,8
7,9
8
8,4
8,4
Tolna megye összesen
8,6
7,9
7,8
8,4
Halálozás
Dunaföldvár
15,1
15,3
16,5
15,5
15,5
Tolna megyei városok összesen
11,7
12,9
12,8
12,7
12,6
Tolna megye összesen
13,3
13,8
13,5
13,2
Természetes szaporodás, fogyás (–)
Dunaföldvár
-5,6
-8,5
-8,9
-7,9
-7,7
Tolna megyei városok összesen
-2,9
-5,1
-4,8
-4,3
-4,2
Tolna megye összesen
-4,6
-5,9
-5,7
-4,8
Belföldi vándorlási különbözet
Dunaföldvár
-5,9
-7,1
-4,7
-1,7
0,3
Tolna megyei városok összesen
-3,5
-2,8
-4
-2,4
-2,9
Tolna megye összesen
-6,0
-5,0
-3,8
-2,5
26. ábra Dunaföldvár demográfiai adatai, 2009–2013, ezer lakosra számított értékek
A város népessége sajnos, hasonlóan az ország egészéhez, öregszik, kiugróan magas az 1970-es évek végén született
nemzedék száma, illetve a nyugdíj közelében levő korúak aránya. A 14 évnél fiatalabbak aránya sajnos a városban,
akárcsak Magyarország egészében, elmarad az idősebb (60 éves vagy öregebb) lakosok arányához képest, amit jól
szemléltet a 4. ábra. Látszik, hogy a város demográfiai folyamatai nagymértékben együtt mozognak a megyével, a paksi
kistérség, illetve most már járás korszerkezete valamelyest fiatalabb (5. ábra).

29

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

Halálozás

Élve születés
10
8
6
4
2
0

20
15
10
5
2009

2010

2011

2012

2013

0

Dunaföldvár

Dunaföldvár

Tolna megyei városok össz

Tolna megyei városok össz

Tolna megye össz

Tolna megye össz

Természetes szaporodás, ill. fogyás (–)
0

Belföldi vándorlási különbözet
2

-2

0

-4

-2

-6

-4

-8

-6

-10

-8
Dunaföldvár

Dunaföldvár

Tolna megyei városok össz

Tolna megyei városok össz

Tolna megye össz
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27. ábra Dunaföldvár demográfiai adatai, 2009–2013, ezer lakosra számított értékek

28. ábra Dunaföldvár lakosságának korcsoportok szerinti összetétele (mikor?)
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29. ábra A főbb korcsoportok aránya Dunaföldvár, a paksi kistérség
és a megye egészének lakosságán belül
1.7.2. TÉRBELI-TÁRSADALMI RÉTEGZŐDÉS, KONFLIKTUSOK, ÉRDEKVISZONYOK
Dunaföldvár város 2013-2018-as időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programja értékes megállapításokat tartalmaz a
szegregáció, konfliktusok témakörében.
A térség jövedelmi adatait figyelembe véve Dunaföldvár a középmezőnyben helyezkedik el. A mélyszegénységben
élő családok jelentős részének az állami transzferen és egyéb szociális juttatáson kívül nincsen állandó jövedelme. A társadalmi jövedelmekből élők helyzete jelentősen romlott, viszont célzottsága javult a 2010-2012 évi feltételek szigorítása
révén.
Az inaktív emberek között nagy arányban fordul elő alacsony iskolai végzettségű. Azok közül, akik az általános iskolát
vagy azt sem végezték el, többen élnek szegénységben, mint akik szakképzettséggel illetve diplomával rendelkeznek.
A magyarországi romák kétségkívül az ország legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportjai közé tartoznak. A legalsó jövedelmi decilisbe tartozó háztartások több mint 50 százaléka roma, ugyanakkor az is igaz, hogy a mélyszegénység nem
kizárólag a romákat érinti. A foglalkoztatottsági problémák döntően hatnak a roma családok jövedelmi viszonyaira is.
Dunaföldváron az Esélyegyenlőségi Program megállapítása szerint a roma lakosság számát illetően nem állnak rendelkezésre pontos, megbízható és részletes adatok. A roma népesség száma azért nem pontosan ismert, mert sok roma származású nem vallja magát annak a népszámlálás során. A városban a népességen belül nő ugyan a romák aránya, a lakosságon belüli arányukról azonban csak becsült adatok állnak rendelkezésre. A városban szétszóródva élnek, nagy
tömegben nem találhatóak meg egy-egy településrészen.
Szegregátumok (vagyis olyan területek, ahol két mutató – az aktív korú népességen belül az iskolai végzettség tekintetében legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, illetve a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya –
magasabb, mint 50%), Dunaföldváron már nincsenek. Korábban volt ilyen terület (Vágóhíd utca), de a korábbi években
sikerült az itt lakóknak máshova költözni. Ezen a telepek jórészt az alacsony státuszú roma népesség koncentráltan volt
jelen.
Megfigyelhető ugyanakkor, hogy ha egy roma család megvásárol egy ingatlant, a rokonság igyekszik a közelébe –
ugyanabba az utcába, vagy településrészbe – költözni. Így elképzelhető, hogy újabb szegregált terület jön létre az önkormányzat erőfeszítései ellenére.
Dunaföldváron van Roma Kisebbségi Önkormányzat, de a közéletbe nem kapcsolódnak be intenzíven. Etnikai szegregáció nem érzékelhető a városban.
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1.7.3. TELEPÜLÉSI IDENTITÁST ERŐSÍTŐ TÉNYEZŐK (TÖRTÉNETI ÉS KULTURÁLIS ADOTTSÁGOK, TÁRSADALMI
ÉLET, SZOKÁSOK, HAGYOMÁNYOK, NEMZETISÉGI KÖTŐDÉS, CIVIL SZERVEZŐDÉSEK, VALLÁSI KÖZÖSSÉGEK
STB.)
A honfoglalás kori „falucska” (amely már korábban, az őskortól kezdve lakott hely volt) szerencsés fekvése és a nagy vonzáskörzete révén indult fejlődésnek. A XII. században itt hozott létre Bencés apátságot II. (Vak) Béla, s ez nagymértékben
fejlesztette az ipari, de főképp a mezőgazdaságban tevékenykedők szakmai kultúráját. Fénykorát a XIV–XV. században
élte a település, hiszen itt vezettek át a nemzetközileg is jelentős kereskedelmi főútvonalak, s a révátkelőhely szerepe is
meghatározó volt a város fejlődésében.
Az 1500-as évek középéig fontos marhaszállítási útvonal volt a város, amelyhez révátkelője is hozzájárult. Az ország
török megszállása alatt gyakorlatilag kipusztult a város, ezt követően újratelepítése magyar, német, tót és rác nemzetiségű
lakosokkal történt.
Földvár a Rákóczi-szabadságharc egyik fontos szereplője volt, majd a XVIII–XIX. századfolyamán elsősorban vásárvárosként volt ismert, a reformkorban már sóhivatal, postahivatal, patika, serfőzde, két rév, kórház, több tucat malom, illetve
téglaüzem működött itt. A gabonatermesztés mellett ekkor indult fejlődésnek a méhészet és a selyemhernyó-tenyésztés.
A város hídja, a Beszédes József-híd 1928 és 1930 között épült. Létesítése jelentős fejlődést hozott Dunaföldvár életében, mivel a Dunántúlt köti össze az Alfölddel (sokáig az ország egyetlen Duna-hídja volt Budapest és Baja között, és
az azóta megépült szekszárdi Duna-híd sem terelte el jelentős mértékben a Dunántúl és az Alföld közötti tranzitforgalmat).
A II. Világháborúban (1944-ben) felrobbantott híd 1951-re épült újjá, 2002-ben pedig teljes rekonstrukción ment keresztül.
1989-től ismét városi rangot kapott, melyet leginkább a körzetben betöltött szerepe jelentős kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységek miatt érdemelt ki. A két ipari centrum (Dunaújváros, Paks) között fekvő jó levegőjű, nyugodt kisváros lakói
őrzik értékeiket és ápolják hagyományaikat.
A város lakossága ma nagymértékben homogén, a 2011-es népszámlálási adatok szerint magukat magyar nemzetiségűnek vallók aránya 95,6% (6. ábra), ami meghaladja mind a járás (92,2%), mind pedig a megye értékét (89,4%).

30. ábra Dunaföldvár lakosságának nemzetiségi összetétele
Ha csak a magukat a magyaron kívül más nemzetiséghez tartozók arányát vesszük figyelembe (7. ábra), akkor azt látjuk,
hogy a városban messze a legnagyobb kisebbség a romák (sokkal magasabb arányban, mint a járásban vagy a megyében: 55,9% vs. 41,2% a járásban és 38,7% a megyében). Feltűnő még a német kisebbség alulreprezentáltsága a
városban a járás, illetve a megye értékeihez képest (21,9% vs. 45,0% a járásban és 51,1% a megye egészét tekintve).
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31. ábra A magukat nemzetiséghez tartozóknak vallók etnikai összetétele Dunaföldváron
A lakosság vallási felekezetekhez tartozását az utolsó népszámlálás adataival tudjuk szemléltetni, amikor is lakosság valamivel több, mint fele (50,65%-a) vallotta magát valamilyen vallási felekezethez tartozónak (saját bevallása szerint egyetlen
Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik 20,49%, ateista 1,12% és nem kívánt a kérdésre válaszolni 27,74% (8. ábra).

32. ábra Dunaföldvár lakosságának összetétele vallás alapján
Ha csak a magukat vallási felekezethez tartozónak vallók megoszlását tekintjük, akkor azt látjuk, hogy a lakosság döntő
többsége katolikus, azon belül is római katolikus, messze a megyei vagy járási átlagos meghaladó arányban (9. és 10.
ábra).
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33. ábra A dunaföldvári hívők összetétele vallás alapján

34. ábra A dunaföldvári, Tolna megyei és paksi járási hívók összetétele vallás alapján
A társadalmi élet aktivitását jól mutatja a civil szervezetek száma. A városban jelenleg 29 civil szervezet működik, ebből
nyolc kulturális szervezet, kettő egyház, tizenegy sportra alakult szervezet és hat egyéb szervezet (2. táblázat):
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Kulturális
- LÖFAN
Mazsorettcsoport
- Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyüttes
- Annamatia Egyesület
(énekkar)
- Cantemus Vegyeskar
Zenei Egyesület
- Dunaföldvári Természetvédelmi Egyesület
- Part-Oldalak Kulturális
Egylet
- Dunaföldvár Kultúrájáért Alapítvány
- Berze-Nagy Ilona
Városi Könyvtár Helytörténeti Klub

Sport
- Beszédes József Vízitúra Sportklub
- DTSE Autocross
- Dunaföldvári Judo Klub
- Dunaföldvári SEI-DO Shinkai
Harcművészeti Egyesület
- Dunaföldvár Városi Kézilabda
Club
- Dunaföldvári Sportot Támogatók
Egyesülete
- Dunaföldvári Sporthorgászok
Egyesülete
- Football Club Dunaföldvár
- Holler U.F.C
- D. S.T.E. Kajak-kenu Szakosztály
Sárkányhajó Klub
- D.S.T.E. Kajak-kenu Szakosztály

Egyéb
- Dunaföldvári Önkéntes
Tűzoltó Egyesület
- Nagycsaládosok Egyesülete
- "Dunaföldvári Polgárőrség" Közbiztonsági,
Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi
Egyesület
- Máltai Szeretetszolgálat Dunaföldvári
Szervezete
- Vöröskereszt Dunaföldvári Szervezete
- Cserkészet a Holnap
Gyermekeiért Egyesület

Egyházak
- Dunaföldvári
Evangélikus Egyházközség
- Református Egyházközség Dunaföldvár

35. ábra Dunaföldvár civil szervezetei
Ha a Dunaföldvár nagyságrendű városokkal összehasonlítjuk ezt a számot, az viszonylag alacsonynak mondható. A
Dunaföldvárhoz lakosságszámban legközelebb álló (a népességszám alapján felállított városi rangsorban a várost megelőző és azt követő 10-10) várost tekintve az alábbi számokat kapjuk (11. ábra):

36. ábra Civil szervezetek száma a Dunaföldvárral nagyjából megegyező
lélekszámú városokban, 2015. március
Dunaföldvár város emellett két közalapítványt hozott létre és működtet, ezek a
- Gyermekeink jövőjéért Közalapítvány, illetve
- A Gazdálkodás Környezetéért Földvédelmi Közalapítvány.
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA

1.8.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY STB.)
Az alapfokú oktatási és nevelési intézmények helyzete Dunaföldváron
A bölcsődei ellátás kapacitásai valamivel az igény alattiak, de a bölcsődei elhelyezés nem okoz gondot. A városban
egységes intézményi keretek között egy óvoda működik öt épületben összesen 14 csoporttal. A legújabb a Hunyadi
Parkban, az új lakások közelében került kialakításra. Az egyik óvodában logopédiai szakszolgálat és fejlesztő csoport is
működik. Az óvodai férőhelyek és az óvodások száma nagyjából megegyezik egymással, férőhelybővítést szükségessé
tevő újabb létszámnövekedés a lakosságszám, különösen a legfiatalabb korosztályok számának fogyatkozása miatt nem
várható – sőt, sajnálatos módon egy óvoda bezárására is sor került az elmúlt években.
Dunaföldváron jelenleg két általános iskola működik, a kizárólag általános iskolaként funkcionáló Bella István Általános
Iskola és a jóval tágabb profilú Dunaföldvár- Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda, Általános Iskola, ZeneiskolaAlapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola. Általános iskola intézményi keretek között működik kompetencia-alapú oktatás is. A tágabb profilú iskola, mint nevéből is kitűnik, térségi feladatokat is ellát, különösen a gyógypedagógia és a szakiskola működése miatt. Szemben az óvodai feltételekkel, az általános iskolának helyet adó épületek
többsége felújításra szorul. Bár a férőhelyek számát tekintve egyelőre nincs probléma, komoly gondot okoz, hogy az iskola
tíz különböző épületben működik: az alsó és a felső tagozat is három különböző épületben kap elhelyezést. A hatékonyabb, költségtakarékosabb és jobban szervezhető oktatás érdekében az iskolarendszer koncentrációjának megoldása,
a jelenlegi széttagoltság megszüntetése a város egyik legfontosabb feladata. Annál is inkább, mert az iskolának helyet
adó épületek állapota rossz, egyre több forrást von el az amúgy is szűkös lehetőségekkel bíró fenntartótól (történt pozitív
fejlemény ez ügyben az elmúlt években: a Kossuth u. 19-23. sz. alatti épület felújítása). A mindennapos testnevelés-óra
lehetőségének biztosítása nem kis problémát jelent a legtöbb fenntartó önkormányzat számára, a szintén kötelezővé tett
hit- és/vagy erkölcstan-oktatás teremigényének kielégítése kisebb gondot jelent.
A közép- és felsőfokú oktatás helyzete Dunaföldváron
Gimnázium 1952 óta működik a városban, amely egy régi és egy új épületrészben működik. Az önkormányzat, bár nem
tartozik kötelező feladatai közé, fenntartja ezt az intézményét, hiszen nemcsak komoly foglalkoztató, de jelentős népességmegtartó szerepe is van a gimnáziumnak. A gimnázium képzési struktúrája színes: 4, 5 és 6 évfolyamos képzési rendszernek is helyet ad, emellett felnőttoktatási programok is futnak az intézmény keretei között.
A középiskolás korú fiatalok egy része nem a városban, hanem például Pakson az SZI-ben vagy Székesfehérváron,
Kecskeméten, esetleg Budapesten végzi tanulmányait. A városból elkerülő – többnyire az átlagnál jobban tanuló – fiatalok nagy része továbbtanul és sajnos nem jellemző, hogy ezek után visszatérne Dunaföldvárra.
Felsőfokú oktatási intézmény nincs – és nem is volt – Dunaföldváron, az ilyen jellegű elérhetősége azonban nem jelent
komoly problémát sem Budapest, sem Pécs (a két, Dunaföldvárról legkönnyebben megközelíthető nagy felsőoktatási
központ) esetében. A város vezetése a Boursa rendszerhez csatlakozva támogatja felsőoktatási intézményben tanuló
fiataljait. Jelentős számú dunaföldvári fiatal tanul Paks, Dunaújváros, illetve Székesfehérvár oktatási intézményeiben is.
A szakképzés feltételrendszere
A szakképzés rendszerében lehetőség van mezőgazdasági gépszerelő, fűtésszerelő és szabás-varrás szakmák elsajátítására, ezek mellett egyre több OKJ-s képzések indítására is törekszik a város. Lehetőség van szerkezetlakatos, vízvezeték- és
központifűtés-szerelő, növénytermesztő gépész és falusi vendéglátó szakképesítések megszerzésére is.
Az általános iskola intézményi keretei között már 8 éve folyik szakmunkásképzés a városban. A Templom u. 9. szám alatt
néhány éve új helyen, korszerű körülmények között folyik a szakképzés. A gyakorlat elsajátításához jól felszerelt tanműhelyek
állnak rendelkezésre, s még ennél is fontosabb, hogy szakmai gyakorlati idejüket vállalkozásoknál tölthetik a tanulók, ami a
későbbi foglalkoztatási lehetőségeik szempontjából szerencsés. Jó kezdeményezés, hogy az iskola speciális szakiskolai
képzésben parkgondozókat képez. A város arculatának, a városképnek a szebbé tételéhez járulhatnak hozzá, egyben
munkalehetőséghez jutva, így a ráfordítások megtérülhetnek.
A rugalmas, a vállalkozói igényekhez igazodó képzési struktúra megteremtése persze sehol nem könnyű: nem lehet tudni, hogy a városba települő új vállalkozások milyen igényeket támasztanak, ezeknek elé menni pedig költséges, kockázatos. Az új igényekhez való igazodás pedig legalább két évet vesz igénybe. A város hosszú távú fejlesztési stratégiájával
ugyanakkor indokolt összhangba hozni a szakképzés struktúráját. Ennek érdekében kistérségi, megyei együttműködések
kialakítása szükséges.
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A város rendelkezik középtávú közoktatás-fejlesztési koncepcióval, az abban leírtak megvalósítása az oktatás fejlesztéséhez megfelelő kiindulási alapot jelent.
A Dunaföldvár városban működő kulturális intézmények az alábbiak:
- Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár
- Part-Oldalak Kulturális Egylet
- Dunaföldvár TV
- Dunaföldvári Part-Oldalak Városi közéleti lap
- Művelődési Központ
Egészségügy
2015 tavaszán a városban négy helyen található orvosi rendelő (Irinyi János utca, Gábor Pál utca, Tavasz utca 9 és
Ilona utca, a házi gyermekorvosok és háziorvosok száma 6 (Ilona utca, Gábor Pál u., Irinyi János utca, Fehérvári utca).
Központi orvosi ügyelet folyamatosan, szombat, vasárnap és ünnepnapokon is megoldott a városban. Védőnői Szolgálat
szintén működik Dunaföldváron, összesen négy védőnő szolgáltatásaival. Fogorvosi rendelés is van a városban az Egészségházban.
Működő gyógyszertárak Dunaföldváron az Amarillisz és Platán Gyógyszertár.
1.8.2. ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA
A város 2013 és 2018 közti időszakra szóló, a későbbiekben részletesebben bemutatott Helyi Esélyegyenlőségi Programja rendelkezik a térségi vagy etnikai alapú szegregáció megelőzésével és az esélyegyenlőség biztosításával.

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA

1.9.1. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE
Beluszky Pál és Győri Róbert éppen tíz éve megjelent, „A magyarországi városhálózat a 20. század elején” című munkájából, illetve a Töttős Gábor szerkesztette „Dunaföldvár története az őskortól napjainkig” című, 2002-es kiadványból képet
kaphatunk a város gazdaságának fejlődéséről. A könyvek főbb megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze.
A több ezer éve, már a római időkben is lakott város dinamikusnak mondható fejlődése a török kiűzése és a polgári
forradalom között (1684–1848) kezdődött, amikor a Nagyalföld gabonája iránt a napóleoni háborúk konjunktúrája nyomán a 18. század végén, a 19. század elején növekszik meg a kereslet s válik gabonakereskedő-várossá többek között
Dunaföldvár, Paks, Baja, Apatin, Újvidék – a vasúthálózat kiépüléséig a Duna és hajózható mellékfolyói mentén fekvő
városok kerültek előnyös helyzetbe a gabonakereskedelem terén.
Száz évvel ezelőtt, 1910-ben a város nem tartozott a közigazgatásilag városi hierarchia-szinthez tartozó települések
közé, de községi jogállása dacára feltétlenül igényt tarthatott volna a városi rangra mint nagy múltú, viszonylag népes
piacközpont és viszonylag kiterjedt gazdasági-szolgáltató funkciókkal rendelkező centrum – annak ellenére, hogy alapvetően “alföldies” jellegű volt ekkor Dunaföldvár.
Az első ipari jellegű próbálkozások a 2010-es években alapított kendergyár és gőzmalom voltak. Az I. világháború
megpróbáltatásai után bekövetkező konszolidáció hozta el az akkor még községi jogállású településre a villanyt, majd
a930-ra megépült a település életét azóta is alapjaiban meghatározó híd. Az 930-as élénk virágzó gazdaságú mezőváros Dunaföldvár, a kézműipart nem kevesebb, mint 44 tevékenység képviselte (Töttős 2002, pp. 173–175), 9 féle kereskedelmi tevékenység volt jelen a városban (Töttős 2002, pp. 175–176), 12 kulturális egyesület nyújtott szórakozási lehetőségeket, a vendéglők és kocsmák száma pedig meghaladta a húszat. Az értelmiségi szakmákat 10 orvos, 7 okleveles
szülésznő és 9 ügyvéd képviselte, emellett 2 gyógyszertár és három újságárus szolgálta ki a lakosságot.
A II. világháború az elsőnél is nagyobb próbatétel elé állította a várost, majd az ezt következő évek, a kemény diktatúra évei sem voltak sokkal könnyebbek. Az 1950-es évek végétől kezdődött egy fellendülés a városban, amely folyamatos volt és amely egyik csúcspontja a község várossá nyilvánítása volt 1989-ben.
A város 2004-ben elfogadott fejlesztési koncepciójának „Gazdaság” című fejezetének főbb megállapításai a mai
napig helytállóak, de az elmúlt tíz évben történtek következtében az alábbiakkal egészült ki a fejezet:
- Dunaföldvár gazdasági erősségei közül továbbra is a kiváló közlekedési helyzetéből adódó logisztikai potenciálja és idegenforgalmi lehetőségei érdemelnek említést.
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-

-

-

Város létére a mezőgazdaság mindig is fontos szerepet játszott Dunaföldvár életében, a város környéke hagyományosan jó adottságú mezőgazdasági terület. Egy hektár termőföld átlagos aranykorona-értéke Dunaföldváron
26,37, amely meghaladja az egyébként is országos átlag feletti Tolna megyei értéket.
A szocialista időszakban kialakult háztáji gazdálkodás nem szűnt meg a rendszerváltással, ma is magasabb az
ezer lakosra jutó gazdaságok száma, mint a megye egészében. Az őstermelők száma meghaladja az 1000-et. A
mezőgazdasági termékek feldolgozása viszont sajnos nem jellemző, inkább csak a termény értékesítése, így a magasabb hozzáadott értéket képviselő élelmiszer-feldolgozás haszna nem a városban jelentkezik. Nagyobb léptékű élelmiszeripari vállalkozás Dunaföldváron jelenleg csak a Gof Hungary Kft. tulajdonában lévő malom, illetve a
tervek közt szerepel egy gyümölcs(lé)feldolgozó építése.
A Tolnai Borvidék hat települése közül az egyik Dunaföldvár.

1.9.2. A TELEPÜLÉS FŐBB GAZDASÁGI ÁGAZATAI, JELLEMZŐI
Az alábbi ábra a www.szakkatalogus.hu weboldal 2015. március végi adatait tartalmazza. Ezek szerint 16 tevékenységi
körben összesen 281 vállalkozás működik ma a városban, messze legtöbb a kereskedelem, illetve örvendetes módon sok
a feldolgozóipar területén, ettől alig elmaradva következik az építőipar és a turisztikai szolgáltatások, majd a város logisztikai potenciálját hasznosító szállítmányozási és raktározási vállalkozások.

37. ábra Dunaföldvár működő vállalkozásai a www.szakkatalogus.hu weboldal adatai szerint
(letöltés ideje: 2015. március 28.)
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1.9.3. A GAZDASÁGI SZERVEZETEK JELLEMZŐI, FONTOSABB BERUHÁZÁSAI TELEPÜLÉST ÉRINTŐ FEJLESZTÉSI
ELKÉPZELÉSE
Sokat elárulnak egy település versenyképességéről és gazdasági kilátásairól az ott tevékenykedő vállalkozások tervei,
fejlesztési elképzelései. Szerencsére Dunaföldváron több vállalkozás gondolkodik tevékenységének bővítésében, és ami
különösen szerencsés, több szektorban, így a város gazdasága kellően diverzifikált marad ahhoz, hogy ne legyen túlságosan sebezhető egy dekonjunktúra következtében. Bővítésben gondolkodik a Pannonia Ethanol ZRt. – mintegy 75 új
munkahellyel –, a Hunyadi-parkban egy tolnai vállalkozás – Schmidt és Társa Kft. (?) – napelem-összeszerelő üzemének
létesítése folyamatban van, egy lakatosüzem – Váradi Gáboré – elnyert fejlesztési pályázata következtében új üzemcsarnok épül a Reiter közben, és Klopcsik István Földvármetál nevű cége is tevékenysége bővítésében gondolkodik. A bővítésekkel (elsősorban a jelentős mennyiségű iparűzési adót fizető Pannonia Ethanol ZRt. bővítésével) a város gazdasági
stabilitása is erősödhet.
A város gazdasági tevékenységének várható bővülését az elnyert pályázatok is mutatják (lásd Az elmúlt évek fejlesztési projektjeinek bemutatása című fejezetet).

Az elmúlt évek fejlesztési projektjeinek bemutatása
A 2011 óta eltelt időszakban, a városban számos projekt valósult meg különböző forrásokból (DDOP, GOP, KEOP, illetve
TÁMOP), több mint 1 milliárd forintértékben (8. táblázat).
Program megnevezése
DDOP 1.1.1/D-14 Telephelyfejlesztés a területi kohézióért
DDOP 1.1.1/D-11 Telephelyfejlesztés
DDOP 5.1.5/D-11 Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása
GOP 1.3.1-11/C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére
GOP 2.1.1-11/ A mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

Támogatási öszszeg, Ft
173 325 079
60 000 000
394 274 170
11 050 000
4 784 760

GOP 2.1.1-11/B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
GOP 2.1.1-11/M Mikrovállalkozások fejlesztése
GOP 2.1.1-111 A mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése

32 730 150
26 873 602
40 000 000

GOP 2.1.1-12/B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
GOP 2.2.1-11 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

48 219 727
19 300 000

GOP 3.2.1-11 Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése

47 698 458

KEOP4.10.0/N/14 Fotovoltaikus rendszerek kialakítása

40 165 880

KEOP4.10.0/N12 Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
KEOP4.2.0/A/11 Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

3 833 314
9 252 860

TÁMOP 2.3.4.A-13/1 Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban

8 952 680

TÁMOP 2.3.6.6-12-1/6 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban

6 000 000

TÁMOP 2.4.3.D.2-13/1 Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban
TÁMOP 2.4.5-12/7 Rugalmas munkahelyek
TÁMOP 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése

49 722 458
13 586 363
44 204 700

TÁMOP 3.2.3/A-11/1 "Építő közösségek" - A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos
alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában 3. ütem

15 000 000
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TÁMOP 5.5.1.B-11/2 A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése
TÁMOP 6.1.2-11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek
Összesen
38. ábra Fejlesztési projektek Dunaföldváron, 2011–2015

30 882 215
9 999 616
1 089 856 032

A projektek gesztorai közt az önkormányzatot (három projekt esetében) ugyanúgy megtaláljuk, mint a gazdasági élet
szereplőit (egyéni vállalkozók, társas vállalkozások) vagy civil szervezeteket. A beruházások jelentős része a feldolgozóipar
területén valósult meg, illetve számos projekt támogatta a mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztését, az
innovációs eredmények hasznosítást KKV-k-nál, valamint ezen vállalkozások telephelyfejlesztését. Örvendetes módon a
megújuló energiaforrások felhasználása is népszerűnek bizonyult, három projekt témája is ez volt Mindezek alapján kijelenthető, hogy a város (gazdasági, önkormányzati és civil) szereplői igyekeznek kihasználni a pályázatok nyújtotta fejlesztési
lehetőségeket és valószínűsíthető Dunaföldvár pozícióinak erősödése a magyar városhálózatban a versenyképesség
szempontjából.
Az alábbi ábrák a projektekre fordított támogatási összegek megoszlását mutatják be (16, 17. ábra). A projektek teljes
adatbázisa a 2. számú mellékletben található.

39. ábra A támogatott projektek megoszlása a forrás nagysága szerint, 2011–2015
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a)

b)

40. ábra A projektek támogatásának összege (a): omlásveszélyes partfalainak stabilizálása projekttel együtt,
b): anélkül
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1.9.4. A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGET BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK (ELÉRHETŐSÉG, MUNKAERŐ KÉPZETTSÉGE, K+F STB.)
Elérhetőség
A település közlekedés földrajzi adottságai kiválóak, mind közúton, mind vasúton, mind pedig vízi úton megközelíthető
Dunaföldvár. Nem teljesen kiépültek ugyanakkor a kerékpáros közlekedés feltételei (leginkább a Duna partján végighúzódó kerékpárút) és a parkolási lehetőségek sem kielégítőek. A településen komoly környezeti károkat és nem egy súlyos
kimenetelű balesetet is okozott az átmenő forgalom, elsősorban a teherforgalom, amely tíz évvel ezelőtt megszűnt a belvárost tehermentesítő elkerülő út megépülésével.
A város fejlődésének új lendületet adhat az öt éve átadott M6-os gyorsforgalmi út (Budapest–Dunaújváros–
Szekszárd–Bóly–Ivándárda nyomvonallal), amin keresztül a főváros megközelítse gyorsabbá és biztonságosabbá válik, és
Dunaföldvár logisztikai szerepköre tovább erősödhet.
A város megközelíthetősége tömegközlekedéssel is a legjobbak közé tartozik. Az alábbiakban azt vizsgáltuk meg,
hogy egyes, Dunaföldvárhoz közeli vagy stratégiai fontosságú nagyvárásokból milyen a járatok sűrűsége a város felé.
Autóbusszal:
− A volan.hu belföldi menetrend szerint (2015. március 29). Budapestről, a Népliget állomásról 18 busz érkezik naponta (2004-ben ez a szám még több mint 20 volt), illetve további járatok speciális esetekben (szabadnapokon, munkaszüneti napokon, a hetek utolsó iskolai előadási napján, illetve hetek első munkanapját, valamint első
iskolai előadási napját megelőző napon). A 18 mindennapos járatból ráadásul tizennéggyel átszállás nélkül érhető el a város Budapestről. Reggeltől késő estig gyakorlatilag várakozás nélkül vagy minimális várakozással
utazhat bárki a fővárosból Dunaföldvárra. A városból a fővárosba kevesebb járattal juthatunk el (24 járat, ennek
a fele minden nap jár, további 2 járat munkaszüneti napok kivételével naponta). A Dunaföldvár-Budapest viszonylatban a járatok pontosan kétharmada, 16 járat céljárat és csak nyolc esetben kell egyszer átszállni;
− a megyeszékhely, Szekszárd felől 11 busz minden nap, további tíz bizonyos napokon érkezik Dunaföldvárra, viszszafelé kettővel több, 23 járat vehető igénybe (2014-ben jobb volt a helyzet, akkor még 15 busz minden nap,
ugyanennyi a hét bizonyos napjain érkezett Szekszárd felől Dunaföldvárra);
− a régióközpont Pécs 9 busszal érhető el a városból minden nap (2004-ben még egy tucat volt ez a szám), további 6 speciális esetekben közlekedik, kora reggeltől késő estig. Az esetek felében (8 esetben) átszállással érhető el Pécs Dunaföldvárról; visszafelé csak 13 a járatok száma, igaz, egyetlen kivétellel ezek minden nap közlekedő járatok;
− a szomszédos megyeszékhelyek közül Kecskemétről minden nap 3 busz (2004-ben még 13 volt ez a szám!), továbbá tizenegy a hét bizonyos napjain közlekedik Dunaföldvár felé; Székesfehérvárról felől naponta 9 járat
(2004: 22), további tizenöt a hét egyes napjain érkezik a városba; Kaposvár felől pedig összesen tíz járat érkezik
a városba, ebből is csak kettő minden nap, ráadásul átszállás nélkül nem érhető el Somogy megy székhelyéről
Dunaföldvár (2004-ben minden nap közel húsz, további néhány járat pedig a hét egyes napjain érkezett Kaposvárról Dunaföldvárra).
A buszok jelentős részének nem végállomása, hanem csak egy megállója Dunaföldvár, de ez semmit nem változtat
azon a tényen, hogy a város autóbusszal való megközelíthetősége elfogadható, alapvetően nem szűk keresztmetszete a
város és szűkebb-tágabb környezete kapcsolattartásának, még a dunaújvárosi híd átadását követő járatszám-ritkítások
után sem.
Vonaton a megközelíthetőség már tíz évvel ezelőtt is sokkal rosszabb volt, akkor még Budapest felől naponta hat vonat érkezett a városba (akkor sem lehetett átszállás nélkül a városba jönni, sőt egy esetben két átszállásra volt szükség) –
mára megszűnt a személyszállítás.
A helyi autóbusz-hálózat 2004-ben még két járatból állt, az 1-es sz. járat az autóbusz-állomás – Pentelei út – Kendergyár – Hunyadi tér között járt, naponta mintegy tizenötször, míg a 2. sz. járat az utóbusz-állomásról indult és oda tért vissza,
érintve útközben a Gumiipari Szövetkezet és az Előszállási út állomásokat. Sokkal ritkábban közlekedett, mint az előző járat
– talán ez is vezetett oda, hogy a város weboldalán 2014 márciusában már csak a korábbi 1-es járat található. Gyakorlatilag mint helyi járat már az sem működik, csak szerződéses iskolajárat a Hunyadi-park felé: reggel és délután két-két járat
és egy hajnali munkásjárat. Az állami támogatás megszűntével életképtelen lette a helyi közlekedés. A járatok ma ingyenesen igénybe vehetők, az önkormányzat finanszírozza, és ez még mindig olcsóbb az önkormányzatnak, mint a Gemenc
Volánnak fizetni a járat fenntartásáért.
Taxiszolgáltatás működik a városban, és autómentés is.
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Munkaerő képzettsége
A munkaerő képzetsége rendkívül fontos a gazdaság, de a társadalom szempontjából is: a gazdaság hosszú távon
sikeresen csak megfelelően képzett humán erőforrással működtethető, a társadalom szempontjából pedig utalnánk a
város Helyi Esélyegyenlőségi Programjában is megfogalmazott tényre, miszerint azok közül, akik alacsony végzettségűek,
többen élnek szegénységben, mint akik szakképzettséggel vagy diplomával rendelkeznek.
A megfelelő korú népességen belül a lakosság iskolázottságát az 5. táblázat és a 13. ábra mutatja be.
10– éves
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a megfelelő korúak százalékában
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0,7 95,9 90,4 93,1
38,2 43,5
41,0
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0,5
0,8
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41. ábra A lakosság iskolai végzettség szerinti %-os megoszlása Dunaföldváron

nő
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össz.
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42. ábra A megfelelő korú népesség iskolai végzettsége Tolna megyében,
a Paksi járásban, illetve Dunaföldváron
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1.9.5. INGATLANPIACI VISZONYOK (KERESLET-KÍNÁLAT)
A városban igen sok, százas nagyságrendű az eladó ingatlan, elsősorban családi ház. Az alacsonyabb fenntartási költségű lakások iránt nagyobb kereslet mutatkozik a piacon, ezekből a kereslet haladja meg a kínálatot.

1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
Dunaföldvár túlságosan kis város ahhoz, hogy nagy létszámú önkormányzati osztályok foglalkozzanak településfejlesztési
ügyekkel. A Polgármesteri Hivatalban a Polgármesteri és Jegyzői Iroda, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi
Járási Hivatala mellett speciális feladatkörű irodák – Hatósági és Szociális Iroda, Pénzügyi és Adó Iroda, Városfejlesztési és
Műszaki Iroda, Okmányiroda és Építésügyi Iroda – foglalkoznak a város üzemeltetésének és fejlesztésének ügyeivel. Munkájukat 4 szakosított bizottság segíti:
Pénzügyi- Ellenőrző Bizottság (3+2 fő);
Ügyrendi- Közrendvédelmi és Jogi Bizottság (3+2 fő);
Oktatási- Kulturális- Egészségügyi-, Szociális- Ifjúsági és Sport Bizottság (3+2 fő); illetve
- Városfejlesztési,- Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság (3+2 fő).
1.10.1. KÖLTSÉGVETÉS, VAGYONGAZDÁLKODÁS, GAZDASÁGI PROGRAM
A város részletes költségvetései a 2008–2014 közötti időszakra megtalálhatók a város internetes oldalán, a
dunafoldvar.hu/polgarmesteri hivatal címszó alatt. Az alábbi táblázat csak a nagyobb fejezetek szerinti összefoglalást
3
tartalmazza .
BEVÉTELEK
Intézményi működési bevételek
Önkormányzat sajátos működési bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatások, kiegészítések
Támogatásértékű bevételek
Működési c. támogatásértékű bevétel összesen
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
Államháztartás kívülről átvett pénzeszköz működésre
Adott kölcsönök visszatérülése
Finanszírozási bevételek
Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

41773
74580
28736
1505548 1845768 2130717 2390398 2208912 2197421 2822021

KIADÁSOK
Működési kiadások
Felhalmozási célú kiadások 4
Tartalékok

2008
2009
2010
2011
2012
2013
1363324 1658951 1735544 1560632 1556540 1244117
50155
86387 371170 769376
598155
899038
41773
0
0
15879
9558
5077

2008
78087
561328
57691
654132
35735

2009
98591
576888
38691
79700
123868

2010
103261
589136
46000
805864
304981

2011
120304
568477
24000
650937
762182

2012
143885
594688
159500
582392
599136

2013
254791
394000
21500
534524
789564

2014
115479

35735

123868

121772
183209

140053
7642

147415
451721

63879
725685

3000
33989

1300
75502

76226
1300

1300
1300 2134842
205595 226820

2000
1000
126311

1000
750
201292

500
228844

3

2009-től szerepel két tétel a költségvetés bevételi oldalán, Bölcske Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz, illetve Madocsa Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz, ezeket a táblázat nem tartalmazza.
4
A felhalmozási célú kiadások évenként eltéréseket mutatnak (2011-ig víziközmű társulati hitel; panel hitel, infrastruktúra fejlesztés, útépítés B hitel, majd
DDOP Integrált .mikrotérségi .oktatási központ stb.).
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Adott kölcsönök
1200
1200
1200
500
500
Finanszírozási kiadások
49096
99230
22803
44511 2164253
Felhalmozási célú
49096
99230
22803
22611
44659
48689
Tervezett pénzmaradvány
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
1505548 1845768 2130717 2390398 2208912 2197421 2822021
43. ábra Dunaföldvár város éves költségvetései, 2008–2014 (az adatok ezer forintban értendők)
Összességében az önkormányzat gazdálkodása stabil, a 2014-es év kivételével a 2010-es évtől nagyjából azonos
szinten állnak a város bevételei. A városban működő vállalkozások bővítési elképzelései azt valószínűsítik, hogy az iparűzési adó összege a közeljövőben sem csökken, sőt várhatóan emelkedni fog.

44. ábra Dunaföldvár város költségvetéseinek sarokszámai, 2008–2014
A 2014–2019 időszakra kiterjedő gazdasági program az alábbi fejlesztési elképzeléseket tartalmazza:
2014-ben befejezendő:
- Kálvária II. ütem
- Külvégi utcák befejezése
- Bezerédi u. befejezése
- Játszótér kerítés építés
- Vízelvezetés Bölcske utca (Kiskuti köz)
- Szent Flórián tér – Iskola – Egészségházhátsó út és parkoló kialakítása
- Térfigyelő kamerarendszer kiépítése
- Kossuth utcai (volt rendőrségi épület) tervek elkészítése
2015-ben megvalósítandó:
- Külvégi óvoda energetikai felújítása
- A város közintézményeink napkollektorral való ellátása
- Egészségház korszerűsítése
- Duna-part park fejlesztés
- Kishajó-kikötő engedélyeztetése és fejlesztési irányának meghatározása
- Piac átépítés engedélyes terveinek megszerzése
- Sas utca és Béke tér engedélyes tervei
- Csapadékvíz elvezetési pályázat aktualizálása (Kenderföld - Öregárok)
- Komplett csapadékvíz elvezetési koncepció megalkotása;
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- Játszótér építésfolytatása (Móra F. u. és Hunyadi park)
- Fogorvosi rendelő akadálymentesítése
- Könyvtár akadálymentesítése
- Szennyvíz telep fejlesztése
Mindezek együttes becsült forrásigénye 130 millió – 150 millió forint.
A 2016 és 2020 közti évek vázlatos fejlesztési elképzelései az alábbiak:
Közbiztonságot érintő fejlesztések:
- Térfigyelő rendszer Il. Ütem
- Mobil külterületi kamerák
- Igény esetén technikai fejlesztések mezőőrség személyi állományához
- Közvilágítás fejlesztése
Foglalkoztatást érintő fejlesztések
- Vállalkozásfejlesztés
- Vállalkozásbarát HÉSZ
- Ipari Park
Kultúra - Sport
- Művelődési Ház
- Sportpálya Csarnok
- Civil szervezetek
- Mária Zarándokút
- Civil Ház - Kulcsos Ház
Oktatás
- Óvodai, Bölcsődei infrastruktúra fejlesztése
- Kossuth utcai épület átalakítása
Egészségügy
- Labor vizsgálati szám növelése
- Iskolai egészség fejlesztése - Orvosi szoba
- Gyógyfürdő
- Megelőzés (Prevenció)
Életminőséget javító fejlesztések
- Infrastruktúra – Városi busz közlekedés (E-busz)
- Kritikus földutak stabilizálása
- Csapadékcsatorna hálózat építése (Hunyadi park, Pentelei u.)
- Útépítés folytatása
- Ipari Park
- Piac-Vásár
- Akadálymentesítések
Kistérségi együttműködés
- Mezőgazdasági feldolgozás
- Orvosi ügyelet
- Paks II.
Megyei együttműködés
- Turizmus
- Oktatás
- Egészségügy
- Közlekedés
- Ipar-kereskedelem-foglalkoztatás
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1.10.2. AZ ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE, INTÉZMÉNYRENDSZERE
A Városfejlesztési és Műszaki Iroda – 5 fővel – intézi a településfejlesztéssel kapcsolatos ügyeket (engedélyezési eljárások,
a város fejlesztési koncepciójának véleményezése, műszaki tájékoztatás, vételi-és haszonbérleti ajánlatok kezelése, parlagfű elleni védekezés, ebnyilvántartás, telepengedély kérelem és nyilvántartás, környezetvédelmi ügyintézés, vis maior
ügyek intézése, útkezelői hozzájárulás, közvilágítás). Dolgozik az Irodán közbiztonsági referens, illetve pályázati és közbeszerzési referens).
1.10.3. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG
Az önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének részletes bemutatását tartalmazza a 2014-2019 évekre vonatkozó gazdasági terv. Fontosnak tartjuk e helyütt megemlíteni, hogy a mai változékony gazdasági környezetben bármikor
szükség lehet a tervek felülvizsgálatára és esetleges korrekciójára, illetve új lehetőségek esetén új projektek, új fejlesztési
elképzelések beemelésére, vagyis az önkormányzatnak kellő rugalmassággal kell hozzáállnia minden fejlesztési elképzeléshez.
1.10.4. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
Az önkormányzatok aktív, illetve passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel érhetik el foglalkoztatáspolitikai céljaikat. Az
alapvető foglalkoztatáspolitikai cél Dunaföldváron is a foglalkoztatás minél magasabb szinten történő stabilizálása, ezzel
összefüggésben a munkanélküliség minél alacsonyabb szintre történő csökkentése és ezzel az önkormányzat szociális
kiadásainak csökkentése.
Az aktív munkaerő-piaci politikák célja a munkanélküliség megelőzése, a munkanélküliek munkába való visszasegítése, a munkanélküliség tartóssá válásának megelőzése. A munkanélküliség megelőzését, csökkentését, hátrányos következményeinek
enyhítését,
valamint
a
foglalkoztatási
feszültségek
megszüntetését,
kezelését
szolgáló
munkaerőpiaci támogatások az alábbiak lehetnek:
- Munkaerő - piaci képzés/átképzés
- Munkanélküliek vállalkozóvá válásának támogatása
- Közhasznú foglalkoztatás
- Foglalkoztatást bővítő bértámogatás
- Önfoglalkoztatók munkahely-teremtésének támogatása
- Járulékok átvállalása
- Utazási költségek átvállalása
- Pályakezdők támogatási formái (munkatapasztalat-szerzés támogatása, foglalkoztatási támogatás)
- Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása
- Intenzív álláskeresés támogatása
A passzív eszközök a foglalkoztatáspolitika inkább kényszerűségből, kötelezettségből vállalt és alkalmazott, átmeneti
eszközei, az átmenetileg a munkaerőpiac szélére sodródottak megélhetéséről történő gondoskodás. Passzív eszközök a
munkanélküli járadék, a jövedelempótló támogatás, a rendszeres szociális segély, a nyugdíj előtti segély, esetleg átmeneti
munkahelyek létrehozása (ez inkább jóléti államokra jellemző államokban: állami forrásokból olyan munkahelyeket hoznak
létre, ahol miközben az egyének munkát kell keresnie, közben dolgozhat).
1.10.5. LAKÁS- ÉS HELYISÉGGAZDÁLKODÁS
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint feltűnően sok a régen – évtizedekkel ezelőtt – épült ház a lakásállomány
összességében, és sajnálatos módon alacsony csaknem nulla az elmúlt években épült házak száma, amely a gazdaságoz
és azon belül is kiemelten az építőipart megrázó válság eredménye.
2015-ben megélénkülni látszik a városi ingatlanpiac, új építésű ingatlanokra is kértek építési engedélyt. Míg 2013-ban
egy engedélyt adott ki az önkormányzat, 2015 első három hónapjában több kérelem feltöltve, mint 2014-ben egész
évben – ebben van hatósági bizonyítvány kérése, használatbavételi engedély is igénylése is, de új építés is! Ráadásul
mindez nemcsak magánszemély általi építést jelent is, hanem egy ingatlanépítő cég projektjét is, 4-6 lakásos társasházat
építésére.
Családi ház viszonylag nagy számban van eladó, lakás sokkal kevesebb Dunaföldváron (az olcsóbban fenntartható
lakások iránti kereslet nagyobb, mint a családi házakra irányuló).
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Önkormányzati tulajdonban vannak lakások, amelyek közt találunk szociális lakást, szolgálati és piaci alapon kiadott
lakást is, az alábbi arányokban: összesen 57 lakás, ebből
- 11 db szolgálati;
- 1 db piaci; és
- 45 db szociális
alapon kerül hasznosításra.
1.10.6. INTÉZMÉNYFENNTARTÁS
A város költségvetései az alábbi intézmények fenntartási költségeit tartalmazzák (zárójelben a 2014-es költségvetésben
hozzájuk rendelt kiadások ezer forintban):
- Védőnői Szolgálat (18 986);
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár (52 990);
- Napsugár Integrált Szociális Intézmény (229 478)
Emellett külön rovat tartalmazza a „Működési célú pénzeszköz átadást”, amely összege 2014-ben 452 377 ezer forint volt
(ebből 20 200 ezer forintot tett ki a civil szervezetek működésének támogatása), míg az Intézményi beruházási kiadások
1 455 818 ezer forintot tettek ki.

1.10.7. ENERGIAGAZDÁLKODÁS
A városnak kifejezett energiagazdálkodási koncepciója nincs, de ez nem jelenti azt, hogy ne törekedne az energiafelhasználás racionalizálására (amely egyszerre jár gazdasági és környezetvédelmi előnyökkel). Az önkormányzat elnyert egy
napelemes (fotovoltaikus, áramtermelésre szolgáló) pályázatot az önkormányzati épületek külső energiafelhasználásának
csökkentésére. Hőszigetelésre, illetve nyílászáró-cserére is van két futó program: ezek része nyílászáró-csere, homlokzat
hőszigetelés és kazáncsere.
Más megújuló energiaforrással is rendelkezik a város, jelenleg azonban ezen erőforrások kiaknázása anyagi okok miatt
nem reális. A termálvizes strand van, de csak 38 °C-os vize nem elég meleg épületek fűtésére, egy korábbi, geotermikus
energiát hasznosító elképzelés (hőszivattyú-rendszer: a művelődési ház udvarában termálkút, és onnan történne a környező önkormányzati épületek fűtése) pedig még nem realizálódott.
A szélenergia hasznosítható lenne, ki is van jelölve egy terület szélerőmű-parknak, a területen akár 15-20 turbina is elférne (Németkéri út, külterület). Több évig tartó mérések alapján alkalmas lenne szélenergiából előállított villamos áramtermelésre, de maga a beruházás, illetve az építési engedélyeztetés még nem kezdődött meg. 6-8 erőművel már rentábilisnak tartotta volna a projektet az olasz tulajdonos, de ennyi földtulajdonost nem tudtak meggyőzni, a telkek felvásárlására vagy kisajátítására pedig nincs reális lehetőség.

1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A helyi közműveket már gyakorlatilag teljes egészében az állam szolgáltatja:
- Áram: EOn Dél-Dunántúl;
- Víz: Mezőföld Víz Kft.- (ivóvíz és szennyvíz – a város teljes egészében csatornázott és rá is van kényszerítve a lakosság
a használatára: a talajterhelési díj tízszeresére emelése elég komoly motivációnak bizonyult);
- Kábel TV és internet: Tarr Kft., illetve Magyar Telekom;
- Hulladékszállítás: Dunanet Kft.. Van már szelektív szemétszállítás is 2015. márciustól, korábban gyűjtőszigeteken történt a
szelektív hulladékgyűjtés, most tér át a város a zsákos megoldásra. Az üveghulladék marad a hulladékszigeteken, a
papír és műanyag zsákos megoldással lesz gyűjtve. A részvétel ajánlott, a zsákokat ingyen kapja a lakosság.
A zöldhulladék gyűjtése és feldolgozása még nem megoldott Dunaföldváron.

48

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
A település a Magyarország tájainak rendszertani felosztása szerint az Alföld nagytáj (makrorégió), a Mezőföld középtáj
(mezorégió), ezen belül a Duna-Sárvíz köze kistájcsoport (szubrégió), és a Közép-Mezőföld kistáj (mikrorégió) tagja. A
kistáj északnyugat-délkelet irányban Börgöndtől Dunakömlődig, nyugat-keleti irányban Sárbogárdtól Dunaújvárosig terjed.
Dunaföldvár település e kistáj szélén, dél-keleti sarkában található. A kistájra jellemző a szántóterületek magas aránya,
mely a kistáj területének 84,2%-t foglalja el.
A kistáj 97 és 204 m tengerszint feletti magasságú hordalékkúp, mely lösszel fedett. A Közép-Mezőföldet az ÉNY-DK irányú
Seregélyesi völgy két részre osztja, a DNY-ra eső Sárbogárdi löszplatóra és az ÉK-re eső Pentelei löszplatóra. A Pentelei
löszplató 50-60 m magasságú partfallal ér a Dunához, a plató közepes magasságú: 150-180 m közel sík felszínével.
Felszínüket a löszre jellemző lepusztulás formák, valamint eróziós-deráziós völgyek sűrű hálózata teszi gazdag és változatos
felszínűvé.
A pleisztocén elején alakult ki a mai hoz hasonló földtani szerkezet, a pannoniai agyagos üledékein lezajló folyóvízi eróziós és akkumulációs tevékenység zajlott, mely eltüntette a pliocén felszín egyenetlenségeit. Az alsó pleisztocén alatt a
terület ÉNY-DK irányú fő vonalak, majd a ÉK-DNy irányú mellékvonalak mentén feltöredezett. A kistáj középső része megsüllyedt, a töredezett részek egyenetlenül kiemelkedtek. A pleisztocén alatt a kiemelkedett felületeket 20-60 m vtg lösztakaró fedte be, a süllyedéksáv holocén üledékkel borított.
A jelenlegi felszíni talajtakaró jellemzőit a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet által kiadott Magyarország felszíni földtani
térképe jól mutatja.

45. ábra Geológiai adottságok
Éghajlata mérsékelten meleg, száraz vidék, évi napsütés összege északi részen 2000 óra, déli részen 2050óra. A nyári
évszakban a napsütéses órák 800-840 közötti, télen kevéssel 200 fölötti napfénytartam várható. Évi középhőmérséklet
déli részen 10,2-10,3°C, északon 9,8-9,9°C°. A vegetációs időszakban 16,1-17,0°C közötti. Az évi abszolút hőmérsékleti
maximumok átlaga 34,0-34,2°C, a téli abszolút minimumok -16,0°C körüli.
Az évi csapadékösszeg550-600 mm, a vegetációs időszakban 320-340 mm csapadék valószínű.
Leggyakoribb szélirány az ÉNY-i, az átlagos szélsebesség2,5m/s körüli. A száraz időben a fedetlen felületeken a szél a
löszszemcséket felkavarja.
A kistájon csak kevés vízfolyás található: ÉNY-i részen a Dinnyés-Kajtori csatorna, mely a Velencei tó levezető csatornája,
a Sárosdi-víz, Nagyvenyim-Baracsi ér, Dunakömlődi-csatorna. A számunkra fontos, Dunaföldvárt érinti: Nagykarácsonyi
vízfolyás, ez látja el a Felső tavat, valamint a délebbre lévő Kertkanális. Korábban az árvizek a tavaszi hóolvadáskor, a
kisvizek pedig ősszel voltak gyakoriak.
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A terület vízszegénységéhez képest viszonylag sok az állóvíz, a 16 természetes tó együttes felülete közel 100 ha, a 11
mesterséges tározó összfelülete eléri a 420 ha-t, a Sárszentmiklós melletti 185 ha, a dunaföldvári Felső-tó 115 ha vízfelületű. Sok, 11 halastó létesült, ezek fele Sárbogárd mellett helyezkedik el. A talajvíz mélysége a löszhátak alatt 4-6 m, az
alacsonyabb felszíneken2-4 m között, a völgytalpakon 2 m felett van. Kémiai jelege kacium-magnéziumhidrogénkarbonátos, keménysége 15-25 nk° közötti, szulfáttartalma a kistáj DK-i részén60 mg/l alatt van.
Az artézi kutak száma jelentős, mélységük 50-200 m közötti, vízhozamuk 200l/p alatti. Magas a vastartalom és keménység,
Dunaújvároson 42°C, Dunaföldváron 34°C nátriumkloridos hévizet tártak fel.
A Mezőföld flórajárásba (Colocense) tartozó kistáj jellemző erdőtársulásai a tatárjuharos löszpusztai tölgyesek (Acero
tatarici-Quercetum), a cseres tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querceto-Ulmetum) és a
nyár-fűz-égerligetek (Salicetum albae fragilis).
A löszös alapkőzeten alakult ki Mezőföld legjellemzőbb talajtípusa a mészlepedékes csernozjom. E vályog mechanikai
összetételű talajok kedvező termékenységűek, a jellemzően szántó művelésű ágú területek a táj jellegében meghatározók.
A talajvízhez közeli területeken réti csernozjom alakult ki. A mészlepedékes csernozjom területi részesedése 64%, az alföldi
mészlepedékes csernozjom talajoké pedig 16% . A többi talajtípus csak kis területtel és mozaikos jelleggel fordul elő a
kistájban.
Tájtipológiai összegzés: mérsékelten meleg éghajlatú terület, mely dél felé szárazsága csökken, az egész kistájra jellemző a
vízhiány, az egységes felszínű, völgyekkel enyhén tagolt, a szántóföldi hasznosítás aránya 2/3 a csernozjom talajokon. Az
erdő aránya alacsony, 5,6%, kevés a rét és legelő, telepített akácosok és a hajdani tatárjuharos lösztölgyesek maradványai színesítik a tájképet. A völgyek csekély kiterjedésű löszös lerakódásin réti szolonyecek,réti és réti öntéstalajok fejlődtek
ki, melyek magasabb részein szántó, alacsonyabb szintjein rét és legelő. Mocsarakkal, láprétekkel tagolt ártéri ligeterdők a
mélyebb területek jellemzői.
1.12.2. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat
Egy település környezetének alakulását leginkább a területhasználat változásában tudjuk a legszemléletesebben végigkövetni. A településen lakók számának növekedése a hasznot hozó, megművelhető felületek növekedését vonja maga
után, valamint a lakott területek nagyságának növekedésében lehet nyomon követni.
Az I. katonai felmérésen, mely 1763-1787 közötti állapotot tükrözi, az akkori területhasználatot lehet leolvasni. A térképlapról leolvasható a település mezőgazdasági hasznosítás alatt lévő, zömében szántó művelési területének kiterjedése. A
felszínt megbontó ÉNY-DK irányú keskeny völgyek rajzolata a mai állapotot láttatja. A Felső-tó még kis kiterjedésű, a Bakaszállás melletti Kender-tó és Alsó-tó vízfelülete kivehető. A Duna melletti löszpart feletti területen egészen a Kálvária dombig szőlőterületek vannak, a településtől északi irányban erdőterületeket találunk. A település közelében a mai nádas
mélyterületen nyíltvizű tavat láthatunk.

46. ábra (balra) Területhasználat alakulása – I. katonai
térkép

47. ábra (jobbra) Területhasználat alakulása – II. katonai
térkép
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Az 1806-1869 között készült II. katonai felmérésen már részletesebben ábrázolt területhasználat látható, megjelennek a
gyepterületek, valamint a település lakott részének bekövetkezett növekedése látható. Pontosabban láthatók az összefüggő szántóterületek mellett a hatalmas legelők, melyek a település belterületétől Bölcskéig terjednek el. A völgyekben
rétek és legelőterületek vannak. A Felső-tó (Földvári-tó) kiterjedése megnövekedett, kezd közelíteni a jelenlegi nagyságához. Az Oláh-völgyből eredő vízfolyás még táplálja a Sós-tavat. (Kender-tó és Alsó-tó) Kialakulóban a település utcahálózata, az Öreghegyen a szőlőterületek megvannak. A település melletti nyílt vízfelület helyett már nádas foltokat és réteket
találunk. A településtől északra a szőlőterületek a mai kerti övezet területét körvonalazzák.
Az 1869-1887 években készült harmadik katonai felmérés térképén a mai területhasználat látszik kibontakozni. A jó minőségű szántóföldek a település gazdagodásának feltételeit adják, a fejlődő település mellett a szőlő és gyümölcstermesztő területek is növekedtek. A nagykiterjedésű legelőterületek biztosítják az extenzív állattenyésztés feltételét. A szántóföldi
művelési módok fejlődésének következménye a nehezen művelhető szántóterületek felhagyása, művelési ágának megváltozása legelő, erdő művelési ágakká. A terepfelszín adottságaihoz igazodó területhasználatot mutatja az, hogy a szántóterületek közötti kis területeken megjelennek a kaszálók, völgytalpakon a legelők a gémeskutakkal.

48. ábra III. katonai felmérés

49. ábra Területhasználat ma

A település külterületének – belterület és zártkerti részén kívüli területek – jelenlegi területhasználatát ábrázoltuk a mellékelt
térképlapon. A jelen területhasználatot valósnak tekintjük, mert a földnyilvántartásban szereplő művelési ágaktól eltérően
az igazi művelési ágakat jelöltük. Meglepő, de a legelőterületek – védett területeken kívül – lassan beerdősülnek, vagy
szántó művelésre kerülnek, vagy a szántóterületek erdő művelés alá kerülnek. Szemléletes a település területéhez viszonyított – a biológiai aktivitásérték számításkor kiemelkedő értékű – egyes művelési ágak aránya. Ugyanakkor világos az, hogy
a terület szántóföldi művelési aránya jól tükrözi az értékes, kiváló és jó minőségű szántók művelését.
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művelési ágak (külterület)
ha
%
település területe
11 142,107
100
belterület
690,689
6,20
zártkertek
449,067
4,03
erdő
1 201,363
10,78
(ebből üzemtervezett)
(935,492)
(8,39)
szántó
6 722,868
60,34
legelő
453,932
4,07
rét
40,210
0,36
gyümölcsös
195,941
1,76
szőlő
56,994
0,51
nádas
84,732
0,76
vízfelület
313,043
2,81
major, tanya
82,685
0,74
üzemi terület
54,701
0,49
egyéb (út, vízfolyás, autópá795,882
7,15
lya)
összesen
11 142,107
100
50. ábra Dunaföldvár közigazgatási területének művelési ágai
illetve százalékos arányaik
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése
A tájhasználat változását követve megállapítható az, hogy az 1700-as évek közepe, 1800-as évek óta a területhasználat egyes művelési ágakat figyelembe véve jelentős változás nem következett be. A fő területhasználati csoportok kialakultak, a változás üteme lelassult. Az Alsó-öreghegy, Felső-öreghegy, Nagy-hegy a szőlőterületek kialakult alapterületei, az
igényeknek megfelelően területük lassan növekszik. A szembeötlő az, hogy a szántóterületek környezetében kialakuló tanyacsoportok nagysága változik, területük lecsökken, a mai állapothoz viszonyítva csak hírmondó egyedek maradtak. A
belterülethez közeli kertek, legelők, rétek lassan beépültek. A fő közlekedési útvonalak kialakultak, meghatározó elemei
lettek a településszerkezetnek.
Az intenzív agrotechnika, a gépesítettség meghatározó a területhasználatban. A változás a tulajdonviszonyokra vezethető vissza, a nagytáblás szántók felaprózódtak. A mozaikosság a zártkertek területén a mai napig fennmaradt, a gyümölcstermesztés növekedésével a nagytáblás ültetvények megjelentek.
A sajátos területhasználat értékének megőrzésére jelentős lépés volt a természetvédelem kiterjesztése a völgyekben lévő
területekre.
Az állami földnyilvántartás alaptérképét összevetettük a jen állapottal, felhasználva a 2013-ban készült űrfelvételeket, azt
tapasztaltuk, hogy a jelenlegi területhasználat sok helyen eltér a földhivatali nyilvántartást tükröző térképen jelölt művelési
ágaktól. Jellemzően a legelőterületek felszántásra kerültek, a legelőterületek beerdősültek. Felmerül annak a lehetősége,
hogy a művelési ágak változását nem követi a földnyilvántartások változása, pontosabban, a művelési ág megváltoztatása engedély nélküli, a művelési ág változás költsége nem kerül befizetésre.
1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
A táj szerkezetének, a táj használatának tükröződése a művelési ágak sokasága, egymásmellettiségének harmonikus
együttese. Az ebben a harmóniában történő változás módosíthatja a meglévő tájképet, ugyanis a tájkép a területhasználat módjának tükröződése. Tájképvédelmi szempontból védendő területek kijelölése eddig két tervezési szinten történt,
ebbe az övezetbe tartozó területeket az Országos Területrendezési Terv, valamint a megyei tervek pontosították. Az
OTRT-ben kijelölt övezetet a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervek pontosítják.
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51. ábra (balra) Hatályos kivonat az OTrT-ből
52. ábra (jobbra) Megyei Terv (hatályon kívül 2014.12.30.)

53. ábra Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete
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A két, eltérő szintű terven látható a különbség, a megyei terv a jelölt területeket pontosította. A megyei tervben a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét kell pontosítani.
A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján a kiemelt tájképvédelmi területek
övezetébe tartozó területeket az alábbi térképlapon ábrázoltuk. Az eltérés a település középső részén lévő, a Délmezőföldi Tájvédelmi Körzet részét képező terület bevonása ebbe az övezetbe. E terület része a Natura 2000
területeknek, és része az ökológiai hálózat magterületének is.
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték,
emlék
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet a
Natura 2000 területekhez tartozó kiemelt jelentőségű élőhelytípusok, illetőleg fajok megőrzéséhez szükséges előírásokat
megállapította. A rendelet különleges madárvédelmi területek, jelölt Natura 2000 területek, jóváhagyott Natura 2000
területek és különleges természetmegőrzési, illetve kiemelt jelentőségű természetmegőrzési kategóriákat állapított meg. A
rendelet értelmében a Natura 2000 területek fenntartásának célja az azokon találhatófajok, élőhelytípusok megőrzésének, fenntartásának, helyreállításának biztosítása. Fontos, hogy a kijelölt területeken a fenntartást nem veszélyeztető, kijelöléskor jogszerűen folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. A Korm. rendelet felsorolja az érintett
élőhelytípusokat.
A Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 8.§-a tartalmazza,többek
között:
„A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely a terület védelmi céljainak a
megvalósítását akadályozza. A védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség engedélye szükséges
a) a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvénnyé alakításához;
b) a terület helyreállításához;
28
29
c) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény , valamint a fás szárú energetikai
30
ültetvényekről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítéséhez,
kivágásához, kivéve a csatorna medrében, az üzemi vízszintnél a nedvesített keresztszelvényben lévő fa, facsoport mederfenntartási céllal történő kivágását;
d) a talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezéséhez, valamint
a technikai jellegű sporttevékenység folytatásához.”
A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelete kihirdette az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek listáját. Dunaföldvár települést a rendelet 5. mellékletében
felsorolt a Közép-mezőföldi löszvölgyek (HUDD20020) valamint a Tolnai Duna (HUDD20023) kiemelt jelentőségű természet megőrzési területek egy része érinti. A jogszabály a területhasználat korlátait is felsorolja. Az érintett terület a település
egészének 9,92 %-át érinti. A területet az alábbi térképen jelöltük.
Közép-mezőföldi löszvölgyek:
556,0498 ha
4,99%
Tolnai Duna:
550,0196 ha
4,93%
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54. ábra Natura 2000 területek
Országos jelentőségű természetvédelmi terület:
Dél - Mezőföldi Tájvédelmi Körzet
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelmi miniszter
11/1999.(X.29.) KöM rendeletével kihirdette a Dél - Mezőföld Tájvédelmi Körzet megalakítását. E rendelet 1. sz. melléklete
felsorolja az érintett településeket és azok helyrajzi számát melyek a tájvédelmi körzethez tartoznak, a 2. sz. melléklet pedig
a tájvédelmi körzet fokozottan védett területeit. A rendelet célja a mezőföldi táj egyedi arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős - Sárvíz hajdani medre helyén képződött futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag
vegetáció és állatvilág megőrzése, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek védelme. A tájvédelmi körzet területén a gazdálkodás a természetvédelmi kezelési terv előírásaival egyezően folytatható akkor, ha az, az értékek megőrzését, fennmaradását nem veszélyezteti.
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55. ábra Dél - Mezőföld Tájvédelmi Körzet
Természeti értékek
A természeti érték és terület kiemel oltalma védetté nyilvánítással jön létre. Azonban vannak olyan értékek, melyek a törvény
erejénél fogva védettek, ezek „ex lege” védettek, és országos jelentőségű értékeknek felelnek meg.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23.§ (2) szakasza a törvény erejénél fogva védett értékeket felsorolja,
ezek: valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. A településen eddig nyilvántartott értékek közül
a földvárak és láp található. A törvény szerint: „a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas, vagy zárt alakzatú földmű,
amely azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi értéket
képvisel.”
A DDNP által nyilvántartott földvárkataszter szerinti földvárak:
- Kálváriadomb.
Bronzkori földvár, nyilvántartási sz.: 93.
Hrsz: 4335
A vár teteje erősen bolygatott, ároknak, sáncnak nincs nyoma.
Szabó Géza 1987-ben a Kálvária bronzkori földvárán végzett rétegtisztázó ásatást.

56. ábra Kálváriadomb
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- Macskalyuk. Hrsz: 0102/7,0102/8, 0105/2.
Bronzkori földvár, késői rézkori telep, középső bronzkori telep. Nyilvántartási sz.: 168.
A 80x50 m kiterjedéssű beronzkori földvárat Miklós Zsuzsa és
Nováki Gyula mérte fel 1990-ben.

57. ábra Macskalyuk
- Bottyán. Hrsz: 0102/8, 0105/2
A magaspart tetején, erdős részen a 250x100 m kiterjedésű
kuruckori sáncrendszert 1990-ben Miklós Zsuzsa és Nováki Gyula
mérte fel. A földvárat 1704 végén, valószínűleg francia hadmérnök
segítségével átépítették, amikor Bottyán Dunaföldvár ostromára
készülődött.

58. ábra Bottyán
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Járási Építésügyi és örökségvédelmi Hivatal adatszolgáltatása szerint az alábbi, bronzkori, illetve ismeretlen korú földvárakat ismer:
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59. ábra (balra) Ismeretlen korú földvár - hrsz: 0420/65
60. ábra (jobbra) Ismeretlen korú földvár - hrsz: 6424/7-8, 0135/10-13

61. ábra Ismeretlen korú földvár - hrsz: 0318/30, 0318/31

Dunaföldváron a lápkataszter szerint láp is található a Felső-tó melletti területen. Hrsz: 0616, 0607/11c. A természet védelméről szóló törvény szerint:
„A láp olyan földterület, amely tartósan, vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan
vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó
kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik”
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62. ábra Láp elhelyezkedése a fenti érképkivonaton látható.
Természeti terület
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 15.§-a rendelkezik a természeti területek köréről. E kategóriába tartozó
területek körének megállapításáról szóló miniszteri rendelet nem jelent meg, de a 4.§ felsorolja a feltételeket. Ezek a védett,
Natura 2000, stb. csoportba soroltak, védelmük ebből a szempontból adott.
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület
Dunaföldváron a Felső-tó területét és környezetét „Dunaföldvári halastó és környéke” néven a Tolna Megyei Tanács VB.
42117/75 sz. határozatával helyi védelem alá helyezte. Természetvédelmi törzskönyv száma: 16/13/TT/75. A védetté
nyilvánítás célja a tó környékén fészkelő és az ott vonuláskor megpihenő vízimadarak zavartalanságának biztosítása volt.
A védett tavat északon és nyugaton keskeny nádszegélyek határolták. E nádas foltok ma már jelentős területet birtokba
vettek, ezt elősegítette a tó lassú feliszapolódása. A tó halastóként üzemel, az úszó vízi növényzet irtása, a tó költési
időszakban való leürítése következtében a madárállomány fajösszetétele leromlott, a helyi védelemre nem volt érdemes.
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 189/2007.(XI.27.) KT határozatával a védettséget nem erősíti meg, mivel a terület
Natura 2000 területnek minősült, így a védettség jogszabályi szinten biztosítva van.
Egyedi tájértékek
Egy táj karakterét az ott található egyedi tájértékek határozzák meg. A történelmi múlttal rendelkező tájban fellelhető
értékek felmérése és nyilvántartásba vétele megakadályozza ezeknek az értékeknek eltűnését. A jövő számára mindenképen meg kell tartani a kultúra, a népszokások, a területhasználat vagy a történelmi múlt emlékeit. A területrendezési terv
során lehetőséget kell teremteni arra, hogy e felmérés elkészülhessen.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6.§ (3) szakasza kimondja: „Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra
jellemző természeti érték, képződmény és az emberi
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai
szempontból a társadalom számára jelentősége van.”
Az egyedi tájértékek felsorolását és rögzítésnek módját az MSZ 20381 tartalmazza. Fontos, hogy a település rendezési
tervében, annak szabályozási előírásaiban ezek az értékek megóvása szabályozva legyen.
1.12.3.3. Ökológiai hálózat
Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény kijelölte az ökológiai hálózat övezetét. Ez az az
övezet, amelybe az országos jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot
teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszert alkotnak. A hatályos, 1/2005.(II.21.) önk. rendelettel elfogadott
megyei területrendezési terv tartalmazza az OTRT-ben kijelölt ökológiai hálózat övezetbe sorolt területeknek magterületbe
és ökológiai folyosóba sorolt területeit. A település rendezési tervében ezeket a területeket, melyeket finomítva a
település természeti adottságaihoz igazítottan hoszútávon meg kell óvni. A magterületek és ökológiai folyosók a település
igazgatási határán átnyúlva kapcsolódnak az OTRT-ben megjelölt hálózathoz. Látható, hogy a magterület a védett
tájvédelmi körzet területét, valamint a NATURA 2000 területét fedi le. A magterületeket összekötő ökológiai folyosó
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továbbvitelének biztosítása a rendezési tervben a fajok terjedését, mozgását biztosíthatják. E folyosók továbbvitele
különösen fontos a vízfolyások menti területeken, ílletve fontos a nádas területeken a vízellátás folyamatos biztosítása.
A magterület a megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes vagy természetközeli
élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú
távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.

63. ábra Ökológiai hálózat
Az ökológiai folyosó a megyei területrendezési tervben megállapított öezet, amelybe olyan területek – többnyire lineáris
kiterjedésű, folytonos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok –
tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb
élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására.
A törvény által előírt, a magterületre és az ökológiai folyosóra vonatkozó feltételeket és kötöttségeket a 17§ és 18§
tartalmazza.
Az alábbi térképen a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján jelöltük a
magterületeket és az ökológiai folyosókat.
Eltérés van a megyei területrendezési tervben jelölt magterület és ökológiai folyosó valamint a DDNP Igazgatóság által
adott adatszolgáltatás jelölései között. A megyei terv a Duna vonalában jelölt sávot ökológiai folyosónak jelöli, a DDNP
ig. által adott adatok szerint pedig a Duna menti területek magterületek. Térképlapunkon a Duna felületét ökológiai
folyosónak, az alsó sziget felületét (ártéri erdők) magterületnek jelöltük.
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64. ábra Ökológiai hálózat
1.12.3.4. Tájrehabilitációt igénylő terület
A megyei területrendezési terv Dunaföldváron három helyen jelöli meg a tájrehabilitációt igénylő területeket. Az egyik,
Barota puszta feletti térség, a másik a volt kendergyár körüli terület, (e terület részben már rendezett az új telephely és
kikötő megvalósításával), a harmadik a 0182/52 és 082/53 hrsz ingatlanokat érintő terület.

65. ábra Dunaföldvár tájrehabilitációt igénylő területei
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A felsorolt területeket az alábbi légi felvételen mutatjuk meg.

66. ábra Tájrehebilitációt igénylő területek légifelvétele (balról jobbra): hrsz: 8604-8699, 081/2 ,
hrsz: 0115, 0116, 0120, hrsz: 0182/52-53
1.12.4. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE
1.12.4.1 Természetvédelmi, tájvédelmi és tájképvédelmi konfliktusok és problémák
Természetvédelmi szempontból elsőrendű konfliktus adódhat abból, ha a meglévő művelési ágat engedély nélkül megváltoztatják. Ez vonatkozik a gyepterületek, erdőterületek megszüntetésére, valamint a szántóterületek felhagyására is. A
földnyilvántartási adatok szerint a valós területhasználat eltér a nyilvántartottól.
A természet védelméről szóló törvény szerint a táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú
része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt,
ahol a kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges, ember által létrehozott környezeti elemek. Ebből
következik az, hogy a táj a meglévő területhasználat jellegzetes megjelenése, annak tükröződése pedig a tájkép. A meglévő tájkép az, aminek megítélése sokak számára esztétikai szempontból gyönyörűséget okoz. A természeti adottságokhoz
igazodó, optimális területhasználat az, aminek megváltoztatása elvesztheti táj jellegzetes képét, egyszóval megváltozik a
tájkép. A település topográfiai szempontból való elhelyezkedése, a gondos, történelmi múlttal rendelkező földművelés, az
erdők, gyepek elhelyezkedése adja a település igen kedvező megjelenését, ami egyik fontos eleme a turizmus vonzerejének.
Éppen ezért a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a táj természetes és
természetközeli állapotát, gondoskodni kell az esztétikai adottságokat meghatározó elemek, optimális területhasználat
fennmaradásáról.
A település rendezési terve kijelöli azokat a területeket, amelyeken – előzetes hatásvizsgálat alapján – szélerőmű park
elhelyezhető. A szélerőmű megjelenését a tájképvédelmi területek elhelyezkedése és azokra való hatása figyelembevételével kell pontosítani.
1.12.4.2 Tájhasználat, tájszerkezet javaslata
A településen élők a rendelkezésükre álló területeken folytatnak gazdálkodást. A földterület részben a tulajdonukban van,
részben bérlik őket. Azt, hogy milyen művelési ágak vannak kedvező helyzetben azt az aktuális agrárpolitika lényegesen
befolyásolja. Ha az állattartás kedvező, akkor a rét és legelő művelési ágak keresettek, más művelési ágakból az előbbiekre váltanak át. A területhasználat változásának tendenciája azt mutatja, hogy az erdőterület folyamatosan növekszik, a
szántóterület nagysága pedig váltakozva jelenik meg, részben a gyepek feltörésével, vagy a szántóterületek felhagyásával és a gyepterületek növekedésével.
1.12.4.3 Biológiai aktivitásérték változása
Ezeket az értékeket a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet alapján bizonyítani kell. Az aktivitásérték az új területhasználat kijelölésekor nem csökkenhet. A védett, a Natura 2000 területek, az
ökológiai hálózat magterületei és folyosói, az erdőterületek, a vízfelületek aktivitás szempontjából értékes területek. Természetesen ezek területe nem változhat, de igen fontos lenne a legelőterületek megtartása és legeltetéssel való kezelése.
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZER ELEMEI
1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek
A zöldfelületi rendszer vizsgálata során bebizonyosodott, hogy a település körül lévő erdőterületek és a település
belterülete közötti kapcsolatokat meg kell tartani, sőt a lehetőségekhez képest erősíteni kell. A település mikroklímáját
erősen meghatározzák a meglévő átszellőzési folyosók.
A vizsgálati lapon láthatóak azok a csatornák, melyek a település átszellőzését hivatottak biztosítani. Az átszellőztető
csatornák működését két adottság befolyásolja:
• az egyik a topográfiai adottságból fakadó, település felé lejtő mélyvonalak
• a másik e mélyvonalakhoz kapcsolódó, azokhoz közeli, hűvös mikroklímát adó, biológiailag aktív felületek folyamatos megléte.
A zöldfelületi rendszer alapelemein kívül jelentős klimatikus szerepe van azoknak a nem közösségi használatú területeknek is,
amelyek az év jelentős részében biológiailag aktív felületek. Ezek a belterület melletti, jelentős fedettséggel rendelkező
volt zártkerti területek. A jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményi területek is kiegészítik a rendszert. A település szövetében nem elhanyagolható a belterület jelentős felületét adó telkes beépítés tömbbelső része. Területét tekintve nem képez
jelentős nagyságot a közterületek, és a közparkok zöldfelülete. A közösségi találkozási pontokat a közterületek adják,
ezért fontosazok használati értékének növelése.
A tömbtelkes beépítésű lakóterületek nagysága adott, ahol a területi ellátottság szűkös ott a közkertek minőségén célszerű javítani. A rendszer meglévő elemeit ki kellene egészíteni úgy, hogy az új elemek a közösségi célú zöldfelületek legyenek.
A közterületek lineáris zöldfelületi elemei – utcák fasorai – összekötő szereppel rendelkeznek, ugyanakkor az utcakép meghatározó elemei is. A meglévő fasorok életkora fiatal, jellemzőjük az, hogy a keskeny utcákban lévők jelentős része gyümölcsfa. A díszfák telepítésének akadálya a meglévő légvezetékek, ezért a meglévő fasorok között sok a visszavágott,
évenkénti visszametszést igénylő. A légvezetékek eltüntetésének jelentős anyagi vonzata van, mely nem elérhető. Nagyon
szép példa a történeti városmagban rendbetett utcák és azok fásítása.

67. ábra Zöldfelületi rendszer alapelemei
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1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése
A zöldfelületi ellátottság számítását nem lehet a nagyvárosok számításával azonos módon értékelni. A település beépített
területe, a lakótelkek legnagyobb hányada hatását tekintve zöldfelületként szerepel. A kertek, fásított felületek, mind zöldfelületként jelennek meg.
A tömbtelkes beépítésű lakóterületek fajlagos lakós-száma miatt ezeken a területeken fontos és igény a méretezett közkertek nagysága. Sajnos a meglévő közkertek minősége nem megfelelő, hogy funkciójukat betölthessék, ezeken javítani kell. Az
övezeti besorolású lakóterületeken a beépítés sűrűségét nem célszerű emelni.

68. ábra Belterületi zöldterületek, intézményi zöldfelületek és a kerti övezetek kapcsolata
1.13.1.3 Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai
A település zöldfelületi rendszerének meglévő elemeinek fejlesztését a település átszellőzését biztosító folyosók vonalában
kell megkezdeni. E folyosók mindegyike nagyon hangsúlyos, a település északnyugat-délkelet irányban a településen
átmenő vonalak mentén működő átszellőzési folyosók, település külső kapcsolatainak továbbvezetése, folytatása.
A település belterületén lévő biológiailag aktív tömbbelsők (kertek) fűzére, valamint a lineáris elemek: utcafásítások szintén
értékes és működő elemek.
A zöldfelületi vizsgálati lapon feltüntettük az aktív erdő és gyep felületeket, valamint a topográfiai adottságokból kialakult
folyosók vonalainak hálózatát. Világosan látható a kapcsolatok hiánya, ezeket célszerű pótolni, a beépítési, fejlesztési
szándékoknál figyelembe venni.
A közterületeken elhelyezett és későbbiekben elhelyezésre kerülő gépjármű parkolókat az OTÉK előírásainak megfelelően
fásítani kell, ezzel is javítható a meglévő állapot. Ezekhez kapcsolódnak a meglévő és a fásításra alkalmas utcák fasorai.
Az utcafásítás program eredményei nemcsak kondicionáló, hanem kedvező esztétikai hatással rendelkeznek.
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1.13.2. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI
A zöldfelületi rendszer működésében fellépő konfliktushelyzetről nincs tudomásunk. A zöldfelületi rendszer elemeinek folyamatos megléte azonban okoz konfliktus helyzeteket, különös tekintettel a rendszer elemeinek tekintett erdő és gyep művelési ágak változásában. A változás a rendszer elemei közötti kapcsolat megszakadását jelenti. A magas biológiai aktivitás
értékkel rendelkező felületeken folyó gazdálkodás nem tiltott, de a feltétel az, hogy a felület aktív értéke ne változzon meg.
Azért, hogy a zöldfelületi rendszer megfelelően működhessen, az elemek közötti kapcsolatot biztosítani szükséges. A Felsőtó és a Duna közötti – jelenleg meglévő kapcsolatot meg kell tartani, félő, hogy az iparterület fejlesztés ezt veszélyezteti.
Talán az árvízveszélyes terület ennek beépítését megakadályozza.
A meglévő fasorok – mint lineáris zöldfelületi elemek – fejlesztését a légvezetékek megléte akadályozza. A gömbkoronájú
fajták előnybe részesítése ezen javít. Szép példa a történeti városmag fásítása.
A belterületi erdők megléte fontos, egy részük védelmi rendeltetésű, a domboldalak, meredek lejtők folyamatos védelmét
szolgálják. Megbontásuk, fedettségük csökkentése nem megengedett.
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1.14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1 TERÜLETFELHASZNÁLÁS VIZSGÁLATA
1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
A külterület nagy része sík, a talajminőség, és a domborzati adottságok következtében – főleg a közigazgatási terület
súlyvonalától D-ny-ra - szántóföldi növénytermesztésre kiválóan alkalmas. A tájszerkezet még a korábbi idők művelési
módjának megfelelő képet mutatja, megmaradtak a nagy, egységesen művelhető táblaméretek, Ebből következően törekedni kell a már kialakult, kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek - a jövőben is ugyan ebben a művelési ágban
változatlanul történő - megtartására, mint optimális tájhasználati módot. Ezek, az árutermelésre legalkalmasabb szántóföldi területek, melyek agroökológiai adottságai, ill. agrárpotenciáljukat tekintve kimagaslóak, és környezeti szempontból
legkevésbé érzékenyek. Ezek a területek, az ország stratégiai mezőgazdasági árutermelésre legalkalmasabb területei.
Kisebb területi aránnyal dombhátas felszínek is megjelennek. Ezek a területek részben szőlőtermesztéssel, és kertgazdasági tevékenységgel hasznosítottak, részben rét- legelő-erdőgazdálkodással. A felszíni és talajadottságoknak megfelelően apróbb és nagyobb gyepterületek, és erdőfoltok találhatók a homogén szántóföldi tájban.
A táj vízfolyásokban szegény. A város területén összegyülekező vizek befogadója a Duna.
Két vízfolyás képezi a főgyűjtőket:
• Nagykarácsonyi vízfolyás
• Oláhvölgyi árok
A város a dunai árvizekkel szemben védett a magas-part jelleg miatt. A vízzel kapcsolatos problémák jelentős része a
hóolvadással illetve a heves záporokkal hozható összefüggésbe.
Jelentős az álló vizek-halastavak területe, melyek a külterület igen értékes táji elemei. Ezen túlmenően vízfelületek és környezetük ökológiai szempontból is igen jelentős értékeket hordoz első sorban gazdasági célokat szolgálnak, de a táj
diverzitását is jelentősen erősítik. Igen jelentős mértékben részt vesznek a táj ökológiai és vizuális formálásában.
Az erdőterületek területi aránya alacsony, a megyei átlag (17,9%) mintegy 45%-a (8,2%).
A település egyedi táji adottsága, hogy közvetlenül a Duna partján fekszik. Közvetlenül a part menti részeken a változatos terepalakulatok 5-10-20m-es csaknem függőleges falat alkotva válnak hirtelen alacsony part menti területekké. A
Dunát kísérő magas partfal egyedi tájértéke a településnek, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a Dunára.
A korábbi kiterjedt, és nagy jelentőséggel bíró szőlőtermesztésre utalnak a pincekolóniák.
A külterület - művelési ágak szerinti – valós területhasználatát jelen dokumentáció a 1. 12 .2 . 1. TÁ JT ÖRT ÉN ET I
VI ZSGÁ LA T C . F EJ E ZE TE M UTA TJA BE .
Jelentős a természetvédelmi oltalom alatt álló területek aránya (LD. 1.12.3. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI
ÉRTÉKEK, TERÜLETEK FEJEZETET).
A belterület változatos megjelenésű, tagolt. A település különféle részletei más és más megjelenést mutatnak, a beépítés
és a kialakítás jellegében erősen eltérnek egymástól (LD………...ÁBRA).
Az eróziós folyamatokkal bevágódott völgyek nyomvonalai, valamint a keleti határvonalat alkotó magasparti területsáv
alapján morfológiai szempontok szerint a város belterülete több önálló arculatú városszerkezeti egységre tagolódik A
napjainkra kimélyült fő völgyek három nagyobb, ám csak részlegesen önálló területrészt jelölnek ki. Északon található a
Gyula-hegy környéki részlet, mely a város többi részletéhez viszonyítva alacsony helyzetű. Középső helyzetben található a
Felső-Öreghegy, mely a centrumig tartva fokozatosan felmagasodó magasparti területsávval és annak hátterében viszonylag kiegyenlített területrész jelenlétével jellemezhető. Délen az Alsó-Öreghegy helyezkedik el, mely Bölcske irányába
tartva a magasparti területsáv legmagasabb részletét – Kálvária tömbjét – is magába fogadja, majd a későbbiekben
fokozatosan alacsonyodik és hátterében a magaspart felmagasodott jelenléte által meghatározott völgyhálózat alakult
ki.
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A város igazgatási területének keleti határa önálló
morfológiai egységek érintkezési vonalát követi,
hiszen azonosnak tekinthető a Duna folyam jobb
partjával. Az északi, nyugati és déli határvonala
viszont a Duna irányába alacsonyodó, vagy annak
partvonala mentén felmagasodó, továbbá egyes
részleteiben eltérő mértékben tagolt dombsági
területen található. melyek a környezetből kimagasodó, változatos terepfelszínű területen alakultak ki,
így ezeknek a területrészeknek a látványértékei és
kilátási viszonyai páratlanok, szőlőterületei pedig
értékesek, a Tolnai borvidék részét képezik
69. ábra (balra) Településszerkezeti egységek
70. ábra (jobbra) Látkép az Alsó Öreghegyről

A történelmi városközpont egységes, attraktív megjelenésű városépítészeti
együttese
(I/1. városszerkezeti egység)

71. ábra I/1. városszerkezeti egység

A központi belterület jellegzetes zártsorú, kisvárosias beépítésű utcaképe
(I/2. városszerkezeti egység)

72. ábra I/2. városszerkezeti egység
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A fejlődő Előszállási úttól északra eső kertvárosias és
üdűlőterületek
(II. városszerkezeti egység)

73. ábra II. városszerkezeti egység

A Kálvária domb látképe a 60-as évekből, melynek visszaállítására törekszik a város
(IV/1. városszerkezeti egység)

74. ábra IV/1. városszerkezeti egység

A sajátosan kialakult – pl. Burgundiai, Rókus kápolna környéki többnyire rendezetten megjelenő pincék csoportja értékes
táji elem, egyedi tájértéknek is tekinthető.
(I/2. városszerkezeti egység)

75. ábra I/2. városszerkezeti egység
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1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok szerinti művelési ágak
A külterület - művelési ágak szerinti – területhasználatát az R - 1. SZ . ME L L ÉK LET mutatja be.
1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek VÁROSSZERKEZETI EGYSÉGENKÉNT LEHATÁROLHATÓ TERÜLETEIT,
AZOK SŰRŰSÉGI MUTATÓIT A T-1.SZ. MELLÉKLET BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
MUTATJÁK BE.
A beépített és beépítésre szánt területek lehatárolásának alapja a hatályos településszerkezeti terv

76. ábra Kivonat a Hatályos Településszerkezeti tervből
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1. Lakóterületek
1.1 A lakóterületek lehatárolásánál FIGYELEMBE VÉTELRE KERÜLT a belterületi, jelenleg hasznosítatlan - lakóterület kialakítására alkalmas – földrészek igénybevétele.
1.2 Lakóterületi egységek:
- kisvárosias (Lk) ,
- kertvárosias (Lke),
- falusias (LF)
1.4 A kisvárosias lakóterületi egységek
1.4.1 A terület jellemzően közepes laksűrűségű, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5m építménymagasságot nem meghaladó, elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység.
1.4.2 A VIZSGÁLAT szerint – kisvárosias – lakóterületbe soroltak az alábbi területek:
- a Városközponthoz közvetlenül – északi irányból – csatlakozó lakóterületi egységek
a Kálvária domb és környéke (IV/1 városszerkezeti egység),
a Bánomka, Tóvölgy, Völgy és Felső Burgundia utcák, a Dobó utca környéke, présház építési lehetőséggel
1.5 A kertvárosias lakóterületi egységek
1.5.1 A terület jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagy kertes, legfeljebb kettő önálló rendeltetési egységet magába foglaló, 4,5m építménymagasságot nem meghaladó, elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgáló
területfelhasználási egység.
1.5.2 A VIZSGÁLAT szerint – kertvárosias – lakóterületbe soroltak az alábbi területek:
az Előszállási úttól északra eső lakóterületek (II. városszerkezeti egység)
a központi belterület (I/2 városszerkezeti egység) 6-os sz. főút – Fehérvári út – Előszállási út – 52-es sz. főút közötti
lakóterületek,
a 6-os sz. főúttól nyugatra eső III-as városszerkezeti egységen belül a Kéri utcától északra eső lakóterületi egységek, jellemzően a Ságvári utca mentén, a Dankó P. utcától délre
1.6 A falusias lakóterületi egységek
1.6.1 A terület jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő nagy kertes, 4,5m építménymagasságot nem meghaladó,
elsősorban – max. 2 lakásos - lakóépületek elhelyezésére szolgáló területfelhasználási egység.
1.6.2 A VIZSGÁLAT szerint– falusias – lakóterületbe soroltak az alábbi területek:
- a Kéri u 6-os sz. főút közötti terület
- az 52-es főúttól délre esö IV/2 városszerkezeti egység
2. Településközpont vegyes terület (Vt)
2.1 A területegység jellemzően több rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és olyan helyi városi szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, melyek nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
2.2 A lakóterületek MELLETT, az alább felsorolt területeken olyan - új intézmények kialakítására alkalmas - területeket
HATÁROL LE JELEN VIZSGÁLAT, ahol egyrészt a városközpontból kiszoruló intézmények, másrészt a városrész ellátását
biztosító körzeti (alapfokú) intézmények helyezkednek el. Ezek:
Az Előszállási út – Rókus pincék és 6-os sz. főút közötti szakasz,
A 6-os sz. főút – Paksi és Dézsma utcák közötti szakasza,
A Piactér környéke,
A Hunyadi sor, Bezerédj, Györki sor, Széchenyi utcák környéke a lakóterületi fejlesztéshez kapcsolódóan,
A Hunyadi Park (volt laktanya területe)
2.3 A fenti területeken nem cél a tiszta intézményi felhasználás, fenn kell tartani a tömörebb beépítési körülményeket elviselő lakófukciókat (pl. garzonház).
2.4 A fent leírtakon túl kiemelt fontossággal BÍRNAK az – elsősorban a Városközpontot, a Dunapartot, a Piactér környékét érintő - idegenforgalmat és turizmust vonzó funkciók.
3. Gazdasági területek (G)
3.1 A területegység elsősorban gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.
3.2 A VIZSGÁLAT szerinti gazdasági területek:
- kereskedelmi, szolgáltató jellegű (Gksz),
- ipari jellegű (Gip) és
- mg üzemi terület (Gmg)
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3.3 Az új ipari és szolgáltató jellegű gazdasági területeket fejlett technológiákat befogadó ipari parkokként ill. logisztikai központokként kell kialakítani, ahol különös gondot kell fordítani a környezet rendezettségére, az üzemi telephelyek
zöldbe ágyazottságára.
3.4 A város – védelmet igénylő - területfelhasználási egységein belül, vagy azzal határosan nem helyezhető el olyan új
ipari létesítmény, mely a környezetét erősen terheli, vagy jelentős védőtávolságot igényel.
3.5 A fent leírtakon túl, elő kell írni a korábban kialakult összefüggő gazdasági területek fokozatos rehabilitációját.
3.6 A VIZSGÁLAT az alábbi – kereskedelmi, szolgáltató jellegű és/vagy ipari jellegű – gazdasági területeket határolja le:
- ipari park és a volt Kendergyár környéke,
- a 6-os sz. és 52. sz. főutak és Előszállási út menti területek,
3.7 A fentieken túl a törekedni kell a (volt) majorok, mezőgazdasági üzemek (újra) hasznosítására, melynek célja, hogy a
munkahelyteremtő, lakóterület-barát, gazdasági területek decentralizáltan, a központi belterületet tehermentesítve, attól
távolabb eső települési területeken kerüljenek kialakításra.
4. Üdülőterület (Üh)
4.1 A VIZSGÁLAT hétvégi házas területet HATÁROL LE a Rókus pincék környezetében és – távlati fejlesztési területként –
a Duna hídtól délre eső turisztikai programok folytatásaként, valamint a város déli határában a Dunaparton.
5. Különleges területek (K)
5.1 Jelentős zöldfelületet igénylő, intézményi jellegű különleges területek:
- Oktatási célú,
- Eü és szociális jellegű,
- A Dunapart, idegenforgalmat vonzó funkciói (pl. strand, kikötő, termálfürdő, kemping9
- Sportterületek,
- Temetők,
5.2. A turizmussal és idegenforgalommal összefüggő különleges területek:
A Vár és környéke,
A fent említett Dunapart
A Rókus és mélyúti pincék környéke
A Felső Burgundia
A Kálvária környéke,
A Kakashegy
5.3 Különleges közlekedési jellegű területek
- vasúti pályaudvar (VA),
- autóbusz pályaudvar (AP)
5.4 Területigényes közműterületek
Az adott közműellátási célokra vehető igénybe.
5.5 A hulladék elhelyezésére szolgáló területek (K-h)
- A területen csak a hulladékok elhelyezését szolgáló építmények létesíthetők.
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1.14.1.4. Funkció vizsgálat (Intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok)
Dunaföldvár város intézményellátottsága
A város intézményekkel való ellátottsága méretéhez és szerepköréhez mérten megfelelő. Az intézményrendszert kétféleképpen osztályozhatjuk:
- önkormányzati fenntartású és
- nem önkormányzati fenntartású intézmények;
illetve
- egészségügyi;
- oktatási;
- kulturális;
- szociális;
- sport és szabadidős intézmények;
- közalapítványok, valamint
- gazdálkodó szervezetek.
A Dunaföldvár város 2011-2014 időszakra szóló gazdasági programjában szereplő önkormányzati fenntartású intézmények és az azokban foglalkoztatottak száma a gazdasági program elejének időszakában az alábbiak voltak:
Intézmény neve
Városi Polgármesteri Hivatal, polgármester és köztisztviselők
Városi Polgármesteri Hivatal, közalkalmazottak
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat (DASZK)
Védőnői szolgálat
Berze Nagy Ilona Városi Könyvtár
Városi Művelődési Központ
Polgármesteri Hivatal és részben önálló összesen:
Közfoglalkoztatottak
Polgármesteri Hivatal mindösszesen:
D-B-M MONI Dunaföldvár, Bölcske, Madocsa

2011. évi engedélyezett álláshelyek
száma összesen (fő)
38
19
6
4
4
6
77
106
183
261

A város fent említett gazdasági programjában szerepel önkormányzati fenntartásban
- a háziorvosi ellátás (3 önkormányzat által biztosított és + 1 magánrendelőben 4 praxissal),
- a védőnői ellátás, 4 fő védőnővel
- a fogászati ellátás (2 rendelőben 3 praxissal- két felnőtt + 1 gyermek),
- a gyermekorvosi ellátás (21 önkormányzati és 1 magánrendelőben 2 praxissal)
- vérvételi laboratórium, valamint
- az OMSZ támogatásával épült mentőállomás.
A kulturális intézmények a város fenntartásában a
- Városi Művelődési Központ és a
- Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár,
míg a város oktatási intézményhálózatának tagjai a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Gimnázium és Szakiskola alábbi tagintézményei:
Dunaföldvári tagintézmények, telephelyek:
- Bölcsőde Tagintézmény
- Eszterlánc Óvoda Tagintézmény négy telephellyel:
o Dunaföldvár, Jókai u. 5-7.
o Dunaföldvár, József tér 9.
o Dunaföldvár, Iskola u. 7.
o Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4.
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-

-

Beszédes József Általános Iskola Tagintézmény szintén négy telephellyel:
o Dunaföldvár, Templom u. 32. - általános iskolai oktatás (alsó tagozat)
o Dunaföldvár, Püspök u. 1. - általános iskolai oktatás (alsó tagozat)
o Dunaföldvár, Kossuth L. u. 19-23/A. - általános iskolai oktatás (alsó és felső tagozat)
o Dunaföldvár, Jókai u. 4. – tornacsarnok
Harmónia Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény
Magyar László Gimnázium és Szakiskola Tagintézmény megint csak négy telephellyel:
o Dunaföldvár, Templom u. 5. – gimnázium
o Dunaföldvár, Templom u. 9. - szakiskola, speciális szakiskola
o Dunaföldvár, Templom u. 4. – tankonyha
o Dunaföldvár, Kossuth L. u. 4. - szakiskolai oktatás

Dunaföldváron kívüli tagintézmények, telephelyek:
- Kegyes József Általános Iskola és Óvoda Tagintézmény, Bölcske (két telephellyel):
o Bölcske, Paksi u. 18. - általános iskolai oktatás
o Bölcske, Paksi u. 21. – óvoda
- Kölyökkuckó Óvoda Tagintézmény, Madocsa
- Madocsai Általános Iskola Tagintézmény (ugyancsak két telephellyel):
o Madocsa, Kossuth L. u. 2. – általános iskolai oktatás
o Madocsa, Paksi u. 61. – sportcsarnok
A szociális terület intézményei a polgármesteri hivatal szolgáltatásait bemutató táblázatban találhatóak.
Gazdálkodó szervezetek az önkormányzat fenntartásában:
- Dunaföldvári
Dunaparti
Idegenforgalmi
Zárkörűen
Működő
Részvénytársaság
DUNAVÍZ Víz- és Csatornamű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság; valamint a jelenleg felszámolás alatt álló
- Dunaföldvári Ipari és Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
Dunaföldvár város két Közalapítványt alapított és tart fenn, ezek a
- Gyermekeink jövőjéért Közalapítvány; valamint az
- A Gazdálkodás Környezetéért Földvédelmi Közalapítvány.
A város sport- és szabadidős, illetve civil intézményrendszer a koncepció más részében (Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség, 2. táblázat) találhatóak meg.
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1.14.1.5. Alulhasznosított és barnamezős területek

77. ábra Alulhasznosított és barnamezős területek lehatárolása
1.14.1.6. Tájrehabilitációra javasolt területek
LÁSD 1.12.3.4. TÁJREHABILITÁCIÓT IGÉNYLŐ TERÜLET LEÍRÁSÁT!
1.14.2. A TELEKSTRUKTÚRA VIZSGÁLATA
1.14.2.1-2. telekmorfológia, telekméret és tulajdonjogi vizsgálat
(LD. 1.14.6.1. TELEPÜLÉSSZERKEZET TÖRTÉNETI KIALAKULÁSA, TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG CÍMŰ FEJEZETNÉL
LEÍRTAKAT)
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1.14.3. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDON KATASZTER
Készült az önkormányzati adatszolgáltatás kivonataként.

78. ábra Önkormányzati tulajdonú ingatlanok telkei
1.14.4. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÉS A KÖRNYEZET GEODÉZIAI FELMÉRÉSE
A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MAGASSÁGI ADATOKAT TARTALMAZÓ, HITELESÍTETT ÁLLAMI ALAPADATOK
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL KÉSZÜLNEK
1.14.5. AZ ÉPÍTMÉNYEK VIZSGÁLATA
1.14.5.1-3. funkció, kapacitás, beépítési jellemzők, magasság
(LD. 1.14.1.3. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK CÍMŰ FEJEZETNÉL LEÍRTAKAT)
1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok
(LD. 1.14.1.1. . A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK VIZSGÁLATA CÍMŰ FEJEZETNÉL LEÍRTAKAT)
1.14.6. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ÉRTÉKEI
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A honfoglalás kori "falucska" szerencsés fekvése és a nagy vonzáskörzete révén indult fejlődésnek. A XII. században itt
hozott létre Bencés apátságot II. (Vak) Béla, s ez nagymértékben fejlesztette az ipari, de főképp a mezőgazdaságban
tevékenykedők szakmai kultúráját. Fénykorát a XIV.-XV. században élte a település, hiszen itt vezettek át a nemzetközileg is
jelentős kereskedelmi főútvonalak, s a révátkelőhely szerepe is meghatározó volt a város fejlődésében. A történelem során
több esetben volt virágzó mezőváros, s a település igen sok törökkori emléket is őriz.
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79. ábra Dunaföldvár belsőségének térszíni viszonyai és 1948. évi területi növekedése.
A belsőség térbeli kialakulását kezdettől fogva a jelentős térszíni különbségek határozták meg. Bár a Duna menti település,
a Dunától a vízpartra meredeken leszakadó, a folyó szintje (97 m a tszf.) fölé 40-50 m-nyire emelkedő löszmagaslatok
választják el. Köztük völgynyílások, mélyutak vezetnek a Dunához. A löszperem alja a vízparton csak rövid szakaszon elegendő egy házsor kiépülésére. A löszmagaslatok Ny-nak többnyire lankásak, és a település felhatolt rájuk. Az előtte húzódó széles mélyedést pleisztocén tektonikus ároknak tartják. Csak néhány m-rel magasabb a Duna szintjénél. Legmagasabb
(110 m a tszf.) középső keskenyebb részén. Mélyebb részében van É-on a Felső-tó. A D-i Alsó-tó 1837-ben lecsapolásra
került, helyét az ún. Kanáliskertek foglalják el. Nyugatabbra széles homokfelszín terül el kifejezett deflációs formákkal, közbülső löszfoltokkal, bemélyült keresztvölgyekkel. A homokhátak a mélyedésnél 20-30 m-rel magasabbak.
A település történelmi kialakulása során először a Dunával párhuzamos löszmagaslatok Ny-i lejtőit foglalta el. Csak középütt terjeszkedett ki a mélyebb területre. Még később hatolt el a távolabbi homokfelszínre. A mélyedés nagy részét mindmáig kikerülte. Ma hat olyan településrész ismerhető fel, amely egymástól eltérő, sajátos vonásokat őrzött meg, ill. mutat. A
térszín, a történeti fejlődés és a funkcionális szerep együttes hatása nyilvánul meg. Ezek a központi, kálváriahegyi, Bölcskei
utcai, Előszállási vagy Pentelei úti, homokvárosi és lőrinchegyi részek.
(1.)A központi rész emeletes épületekkel, záródott házsorokkal, zárt, részben hézagos üzletsorokkal, hivatali és iskolai
épületekkel határozott kisvárosi külsőt mutat. A hajdani vár körül fekvő utcák zeg-zugosak, telkeik kicsinyek, szabálytalan
alakúak. A várból ma csak a torony áll. A Várdomb, Váralja és Kecskehegy a mai gimnázium tájékáig jelöli az ősi településmag helyét. A Templom u. É-i részén (mai evang. templom körül) a háztelkek mögött a löszmagaslaton a XVIII. sz.-ban
temető, majd uradalmi kert volt, s csak a XIX. sz.-végi parcellázás révén nyúlnak ma a telkek a Dunára tekintő meredek part
széléig.
A kisvárosias arculat határa nem éles, kifelé erősödik a falusias kép, a fésűs beépítési mód. A vár körüli régi településmagtól
eltekintve általában a szalagtelkes rend a jellemző, ahol teleklábas rendhez hasonló jelentkezik, ott az későbbi osztódásból és sűrűsödésből ered.
A központi rész az egész település két (É—D-i és K—Ny-i) közlekedési tengelyének metszőpontjában fekszik. Tömöríti az
igazgatási, kulturális, kereskedelmi s részben ipari funkciókat. Lakói nagyrészt ezekben a munkakörökben dolgoznak. A
mezőgazdasággal kapcsolatos funkciók innen teljesen kiszorultak (10. ábra). A tágabb értelemben vett központ
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szélső részein (Paksi u., Fehérvári u., Kossuth L. tér), a parasztság régi helyén, a mezőgazdasági lakosság aránya ma is
jelentős.
(2.)A Kálváriahegy és Burgundia legalább olyan ősi településrész, mint a vár környéke.Nemcsak a Ny-i meredek löszlejtőt foglalja el, hanem benyúlik a völgyekbe is. A magasan fekvő házakhoz kocsival már nem lehet eljutni. Különálló jellegét
részben a fekvés és terepviszonyok határozták meg. Régebben a lejtő alján fekvő utcákat Tabán névvel jelölték.
A házak gyakran nemcsak a hegyoldalhoz tapadnak, hanem abba bele is mélyednek. Egyik-másiknál már alig lehetett
házról beszélni, inkább csak löszbe vájt ún. pincelakásról. A hajdani osztálykülönbség kiáltó tanúi voltak. A 2-3 m széles
szobaként használt helyiség a löszfalba 8-10 m mélyen is benyúlt. 1958-ban már alig volt néhány pincelakás. Legtöbbjének megszüntetésére sor került s a még meglevők felszámolását a községi tanács egyik sürgős feladatának tekinti.
Istálló, csűr, műhely, általában melléképület számára a kicsiny, 80-200 m2 nagyságú telkeken hely nincs. De nem is volt rá
szükség, mert az itt lakók mindig is az iparban, mezőgazdaságban, szőlőművelésben napszámos Vagy segítő munkát
végzők voltak. Csak a hegy lábánál és a völgynyílásban fekvő házak mutatnak takarosabb külsőt, elárulva lakóik jobb
gazdasági helyzetét.
(3.)A Bölcskei utca a szőlővel beültetett D-i löszmagaslat (Göböljárás, Alsó-Öreghegy) és a mélyen fekvő Kanális-kertek
között hosszan elnyúló tele¬pülésrész. Három beépítési szintje van. Legmélyebb az Alsó Bölcskei u. Ny-i szabályos
szalagteleksora. Legmagasabb a Felső Bölcskei u. K-i teleksora a löszlejtőn. A szintkülönbséget sok helyütt az utcáról nyíló
borpincék sora használja ki. A kapcsolat a közeli szőlők műveléséhez régi és erős.A kifejezetten falusias külsejű kép ellenére
is észrevehető, hogy sok háznál hiányzik a nagyobb szántóművelésre utaló gazdasági udvar.Az agrárjelleg eltér a homokvárositól.
A D-i peremen teleklábas renddel, a XlX. Sz,-i tűzvész után telepített új rész alakult. A folytatásaként hézagokkal kifelé
terjeszkedő külső Bölcskei utat már nem lehet a zárt belsőség részének tekinteni.
(4.)Az Előszállási vagy Pentelei úti településrész (fő utcáinak nevéről jelölve így) szélesen függ össze a városias központtal. A régi Vásártér (mai Kossuth L. tér) hajdani kereskedelmi szerepre utaló városias házaival, záródó házsorával
átmenetet jelent az egészében falusias, fésűs beépítésű rész felé. K-en a Pentelei út későbbi sűrűsödés következtében
félagrár külsőt és jelleget árul el. A tiszta agrár részben az utcák eltérő külső képe elárulja lakóinak korábbi osztályrétegeződését. Így a Tó u. kicsiny telkein gazdasági épületek nélkül egyablakos, ma is nádtetős, tornác nélküli házak állnak a
hajdani kisházas zsellérlakosság örökeként. A Korvin u. széles telkein, gazdasági épületekkel kétablakos, cseréptetős házak
sorakoznak, erős középparaszti múltra utalva. A régi Vásártérről a Mélyúton közvetlen lejárás nyílik a Dunára. Innen É-ra
húzódtak a felsőöreghegyi szőlők. Ezért a Mélyútnál több mint 100 borpincét számláló présháztelep keletkezett. A FelsőÖreghegyen új utca van kiépülőben. A szőlőben hézagosan történő építkezés nem jelent előnyös településfejlődést.
(5)A Homokváros telepített szabályos falu képét mutatja, kizárólagosan teleklábas renddel, fésűs beépítéssel, egymást
derékszögben metsző párhuzamos utcákkal. Oszlopos tornácú házaik alig különböznek egymástól. 1924 után beépült a
parcellázott uradalmi dézsmakert és a gör. kel, temető szélső része. Kispolgári házsorok alakultak, gazdasági udvar nélkül,
nem őstermelő lakossággal. Egyébként az egész Homokváros ma is úgyszólván egészében őstermelő. Az állattartás számottevő. A jelleg ma kis- és középparaszti. A szántókra és hajdani szállásokra vezető Kéri út tágas volta alföldire emlékeztető képet nyújt. A Homokváros Dunaföldvár harmadát teszi (1958-ban 2140 ház közül 700). A dézsmakert parcellázása
révén összeépül a mélyen fekvő Deák tér környékével. Ez régi településrész, amelyet erős középparasztság lakott, de a
fejlődést a kedvezőtlen fekvés, magas talajvízszint, rossz ivóvíz megakadályozta. A Homokváros peremét több helyütt mély
gödrök éktelenítik. A homoktakarót leszedték s az alatta levő vályogos lösz adta a nagyarányú építkezéshez az anyagot.
Ma is hordják helyenként a sárgaföldet. Ahol felhagytak vele, a szintkülönbséget bemélyített borpincék használják ki. Borpincéket találunk egyes löszbe mélyedő keresztutcákban is.
(6.) A Lőrinchegy új lakónegyed. A központtól távol eső, a beépült részekkel összefüggése még laza. Ahány ház, majdnem annyiféle egyéni építés. A falusi háztípust elvetették, de helyette alig kerestek jobbat. Kertes negyed, elegendő nagyságú kertek nélkül. A lakók nem őstermelők, helyben vagy másutt dolgozó munkások, alkalmazottak. Kétséges, hogy mikor és
hogyan válik az új telep az egésznek szervesen egybekapcsolt részévé.
A városszerkezet fejlődése a XVIII. XIX. sz.-ban.
Az 1750. és 1753. évi adóösszeírásban a belsőség 10, ill. 11 utcanévvel szerepel. Felsorolási rendjükből térbeli elhelyezkedésükre következtethetünk. A későbbi utcanevekkel, a felsorolt egyházi, uradalmi épületekkel, majorokkal történt azonosí-
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tás alapján a településkép felvázolható. A mai központi rész helyén a korábbi halmazos rend nyomán a szabályos utcahálózat lassabban öltött végleges alakot. Az 1783. évi I. katonai felvételen a mai utcahálózat alapjaiban világosan
felismerhető.
A terjeszkedésnek a XVIII. sz. második felében két iránya volt. Egyrészt sűrűsödés párhuzamos és keresztutcákkal, másrészt
kisebb mértékű terjeszkedés Ny-nak, valamint É-nak és D-nek.

80. ábra Dunaföldvár fejlődése a XVIII.sz.-tól.
Alaprajz az 1858 évi kataszteri térkép szerint
A XIX. sz. első éveiben a település fejlődésében jelentős változások következtek be. Egyed A. 1832-ben említi, hogy 3040 év előtt ott, „ahol poszhomok kevergett", házhelyeket osztottak ki és „taval is az erdőkertek alatt egész új házsor keletkezett". Az 1793-94-ben összeírt 1141 házzal szemben 1829-ben 1895 házat írtak össze; 35 év alatt évtizedenként
átlagosan 200 házzal nőtt a település. 1958-ban a házak száma 2716 volt. Az 1829-től eltelt 130 év alatt évtizedenként átlagosan már csak 65 ház volt a növekedés.
A XIX. sz. elején három új településrész épült ki: É-on az Előszállási úton túl a Felső-Öreghegy és a temető között, valamint
a Cigány utcából kiindulva a hajdani uradalmi magtár (magazin, mai sportpálya) felé, végül távolabb Ny-on a homokfelszínen. Utóbbi volt a legkiterjedtebb. Itt az Egyetemi Tanulmányi Alap akácosának kiosztására 1800-ben került sor. Végét
a hosszú Rehák u. (a kiosztó gazdatisztről elnevezve, mai Baross u.) jelölte.
A Cigány u. Ny-i szalagtelkeinek végződésénél nem kiosztás, hanem örökösödésből származó megosztások révén keletkezett új utca, mert az osztódó telkek tulajdonosainak azonos családhoz tartozása még jóval később is megállapítható volt.
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Morfológia – 1961

81. ábra Dunaföldvár településmorfológiai tagolódása.
A felszabadulást követő társadalmi változások nyomán Dunaföldvár belső funkcionális tagolódásának térbeli vetülete
még alig mutat változást, ami a településmorfológiai képben világosan kifejezésre jut.
Az őstermelő településrészek még nem. bomlottak meg, bár az őstermelő családok tagjai közül mind többen vállalnak
munkát más munkakörben s a teljesen mezőgazdasági funkcióra utaló ház külsője változott funkciót takar. Az egyes településrészekben a lakosság foglalkozás szerinti megoszlásának, földtulajdonuk és állatállományuk nagyságának (az 1958. évi
állapot szerint), az épületek és udvarok mai alakjának valamint rendeltetésének vizsgálata még eléggé megbízható képet
nyújt az egyes településrészek funkcionális vonatkozásait és társadalmi rétegződését illetően. A vizsgálat eredménye
határozottan rámutat a morfológiai és funkcionális településkép szoros összefüggésére és egyelőre még nagyjából egybevágó voltára.
A külsőség (faluhatár)
Df. Kiterjedése a XVIII. sz. - ban a mainál jóval nagyobb volt. Hozzátartoztak a török időkben elnéptelenedett korábbi
falvak helyén alakult puszták (Nagy- és Kiskömlőd, Kér, Akalacs, Pázmánd). Kiterjedését később az 1775. évi határmegvonás szabta meg1932-ben a Ny-i szélen 1700kat. holdat Németkérhez csatoltak. A XIX. sz. közepén a 20ezer kat. holdas
határból '17500 kat. hold szántó és legelő a földművelés és állattenyésztés számára. Df. szélsőségesen peremfekvésű
település lévén (Erdei F. szerint várossá alakuló óriás falu) A szántóknak legfeljebb egyötöde volt a faluból mindennapi
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kijárással gazdaságosan művelhető, ami a szállásrendszer kialakulásához vezetett.
,A szálláskerteknek övszerű helyett csoportos rendje alakult ki a természeti adottságok következményeként: a Kender tó
környéke teleltető helynek alkalmasabb volt a homokfelszínnél Df. nagy határában nincsenek tanyák. Az alföldihez hasonló
tanyafejlődést a természeti és társadalmi történeti tényezők egyaránt gátolták (a nyomáskényszer fenntartása, és a velejáró aprózódás).
„A háromnyomásos művelési kényszer a belső legelőknek XIX. sz. végi felosztása után is fennmaradt, és bár itt - ott lazult,
végleg csak 1923.-ban szűnt meg. Ezért egyrészt folytatódott a korábbi birtokaprózódás, másrészt a rideg marhatartás
szolgálatában fennmaradt a sajátos szálláskertrendszer és elmaradtak a tanyaképződés későbbi fázisai."
Szálláskertek
Az 1783 évi I. katonai térkép 62 gazdasági épületet tüntet fel, az 1858. évi kataszteri térképen 98 látható a korábbihoz
viszonyítva utcahálózatos újjászervezésben (melyre az Alsó –tó és lefolyásának 1837-ben Beszédes F. mérnök tervei szerint
végrehajtott szabályozása alkalmával került sor).
A Bakaszállás kiterjedése 400 kat. hold, kertjei (parcellái) különböző nagyságúak voltak, számuk 1858-ban 671, - öröklés,
adás-vétel, aprózódás eredményeként - 1935-ben 1109.
A szálláskertek nem voltak elkerítve, árkok határolták, a „gazdászati épületek" kizárólag az állatok teleltetésére szolgáló,
mennyezet, tűzhely és hálóhely nélküli istállók voltak. Csak később és elvétve egészültek ki átmenetileg lakható toldalékokkal, ezek nem lakásul szolgáltak.
A XVIII. sz. -ban és a XIX sz. első felében a Bakaszállással Df. lényegében kétbeltelkes településnek tekinthető. A Bsz.
Adottságai okán (távol feküdt a falutól, a terület mély fekvése lakóházépítésre nem alkalmas, a határban kevés volt a
jóvízű kút) nem tudott a belsőséggel fokozatosan összeépülve annak szerves részévé válni, sem csoportos lakott településsé alakulni.
1923 után a nyomáskényszerrel kapcsolatos ugarolás megszűntével az állattartás, majd 1945 után a birtokviszonyok
átalakulásával a szálláskertek szerepe fokozatosan csökkent, az istállók nagyrészt szinte nyom nélkül elpusztultak.
„Az alföldi tanyás fejlődésű ás a dunántúli tiszta faluművelésű településjelleg között Dunaföldvár egyéni - átmeneti - típust
képvisel."

82. ábra Dunafüldvár, Öreg Bakszállás dűllő az 1858. évi kataszteri térkép szerint.
Az évszázadon keresztül hagyományossá vált birtoklási rend lassítja a mezőgazdaság szocialista átalakulásának ütemét.
1959-ben még a külsőség funkcionális szerepére - csakúgy, mint a szerkezeti településmorfológiai képére - az egyéni,
aprózott, kisparaszti gazdálkodás nyomta rá bélyegét.
A gazdasági rendnek századok során bekövetkezett megmerevedett formái a külsőség szerkezeti képében még élesebben tükröződnek, mint a belsőségében. Kihatásaikban még inkább mutatják, hogy megbénították a termelőerők továbbvi-
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telét, akadályozták a fejlődést. A lezárultnak tekinthető korszakot, ha talán lassúbb ütemben is, vagy átmeneti szakokkal,
de szükségszerűen fogja felváltani a szocialista rend. Új feladat lesz a nyomában kialakuló funkcionális és morfológiai
településkép megrajzolása.

83. ábra A szántók aprózódása
A XIX. sz. közepéig a távoli külső legelőket már mind felszántották. Helyüket a dűlőnevek őrizték meg (Birkás, Alsó-, Felső
Juhállás, Csordaállás stb.). A belső legelők ekkor még nagyrészt érintetlenek voltak. Külső peremükön már megindult a felosztás, ill. feltörés. 1858-ban a Felső-, Második-, Harmadik-, Sarokgyöp nevű dűlők már szántók. Az a korábbi állapot,
amikor egy-egy dűlőben egy családnak annyi földje volt, hogy a család nevét a dűlő is átvette, már akkor szűnőben volt
(Tamanko-, Tóth-, Dubicz-, Szélesgödör vagy Sági-, Berki-, Kelemen-, Németh Pál-, Kálóczivölgy stb.).
1858-ban csak két nagyobb összefüggő szántóbirtok volt. Az Egyetemi Tanulmányi Alap szántói az Urasági és Vadasi
dűlőben, továbbá a községi birtok Kanacs-dűlőben. Az Egyetem földesúri jogokba akkor lépett, amikor Mária Terézia a
korábbi apátsági jövedelmet a nagyszombati egyetemnek adományozta. Szántóinak kiterjedése (600-700 kat. hold) a
parasztbirtokokéhoz képest mindig kicsiny volt.
A község birtokát még 1713-ban kapta az apátságtól az uradalom számára fogattartás kötelezettségének vállalása
ellenében. Az Egyetemi Tanulmányi Alap szántóit 1888-ban a községhez és utakhoz kedvezőbb fekvéssel tagosították s
azon utóbb a külsőség egyetlen majorja (Baróta-puszta) létesült. A községi szántók századokon át eredeti helyükön megmaradtak, rajtuk major nem keletkezett.
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84. ábra Dunaföldvár birtokképe 1858-ban. Vázlat az 1858. évi kataszteri térképekről.

Az 1858. évi birtokkép a korábban kialakult fejlődésállapotot rögzítette. A kataszteri birtokívek és térképek, a belsőséggel,
szőlőkkel együtt összesen 12 993 birtokparcellát tüntettek fel. Ebből több mint 6000 parasztkézen levő szántóparcella
volt.
Századokon át a külsőség beosztása, dűlő úthálózata alig változott. Két főútról ágaztak le a dűlőutak, amit már
az 1783. évi I. katonai felvételen jelölt úthálózat is elárul.
A Kéri és Kanacsi út a külsőség szántóit három nagyjából egyenlő kiterjedésű területre osztja, a felső, középső és alsó
nyomásrészre. A dunaföldváriak „kalkula" névvel jelölték ezeket (nyomásrész = calcatura) . A belső legelőknek a XIX. sz.
második felében történt felosztása és az Egyetemi Tanulmányi Alap szántóinak későbbi tagosítása a külsőségnek századokon át megmerevedett szerkezeti képén nem változtatott. Az ugarföldön, valamint a tarlókon tavasztól őszig gulyában
legelt a rideg jószág, fogadott pásztor őrizetére bízva. A XVIII. sz.-i állattenyésztés jelentős mértékére mutat, hogy. az
1753. évi összeírás szerint akkor 11 gazda tartott saját gulyást és 14 gazda saját juhászt. Az állattartás a XIX. sz. közepén
is jelentős maradt.
A háromnyomásos művelési mód következményeként minden gazdaság arra törekedett, hogy mindegyik nyomásrészben
lehetőleg egyenlő nagyságú szántója legyen. Minden öröklési osztásnál minden nyomásrészben megosztották a szántóparcellákat, hogy az örökösök mindegyikének mindegyik nyomásrészben maradjon földje. Ezt megmutatja néhány gazda
1858. évi szántóparcelláinak feltüntetése a külsőségi térképvázlaton, valamint két alábbi, 1858. évi birtoklap
parcellafelsorolása.
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1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület
A Dunaföldvár település nyilvántartott régészeti lelőhelyeinek – a T.m. Szekszárdi Járási I Hivatal Járási Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal által szolgáltatott - listáját az SZ- 4.SZ. MELLÉKLET (A/4), helyszínrajzi ábrázolását a R2.SZ. MELLÉKLET (A/3) tartalmazza

85. ábra Örökségvédelem
1.14.6.3-8. Műemlékvédelem
Dunaföldvár település műemléki védelem alatt álló ingatlanjainak – a T.m. SZEKSZÁRDI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL által szolgáltatott - listáját a SZ- 5.SZ. MELLÉKLET (A/4), helyszínrajzi ábrázolását a R- 2.SZ. MELLÉKLET (A/3) tartalmazza.
1.14.6.9. Helyi védelem, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
A helyi védelem alatt álló épületek, építmények, KÖZTERÜLETI MŰALKOTÁSOK listáját a hatályos HÉSZ 5.sz.
Mellékletét figyelembe véve ld. jelen dokumentáció R- 2.SZ. MELLÉKLET (A/3) tartalmazza
A sajátos művi értékeket hordozó épületek, építmények, KÖZTERÜLETI MŰALKOTÁSOK listáját a hatályos HÉSZ
6.sz. Mellékletét figyelembe véve ld. jelen dokumentáció R- 2.SZ. MELLÉKLET (A/3) tartalmazza
1.14.7. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KONFLIKTUSAI, PROBLÉMÁI
A problémák feloldása érdekében megállapítható, hogy a konfliktusokat úgy lehetne leghatékonyabban feloldani, ha a
város területe nem növekedne a továbbiakban, hanem a meglévő épített környezeti elemeket kellene olyan színvonalra
hozni, hogy azok a mai városlakói igényeknek még jobban megfeleljenek.
A felhagyott vagy funkciót vesztett épületeket, létesítményeket lenne szükséges revitalizálni, új építéseknek a városi szövetben csak kivételes esetben lenne szabad teret engedni . Ehhez át kell tekinteni, milyen jövőképet szán magának a
város és ehhez igazítva alakítani a környezetet.
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1.15. KÖZLEKEDÉSHÁLÓZAT
Előzmények
Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe:
• Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.)
• Tolna M. területrendezési terve (Környezetterv Kft. 2012)
1.15.1. HÁLÓZATOK ÉS HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
A tervezési terület Dunaföldvár település közigazgatási területe. A település közigazgatási területén halad az M6 Budapest – Szekszárd – Mohács gyorsforgalmi út (K.I.A), amely a korábbi településrendezési terv készítése óta valósult meg. Az
M6. autópályán Budapest és a megyeszékhely Szekszárd jól megközelíthető. Dunaföldvár térségében az autópályának
három csomópontja van. Legészakabbra található a 6228. j. úttal (Dunaföldvár – Seregélyes összekötő út) alkotott csomópont. Dunaföldvár központja a 61. sz. főúti csomópontból közelíthető meg. Legdélebbre a Gabonásvölgyi csomópont
van, ahonnan a település déli területei érhetők el. Dunaföldváron halad keresztül a 6. sz. Budapest – Pécs - Barcs országos I. rendű főút (külterületi szakasza K.III.B.). A 6. sz. főúton a megye városai közül Dunaújváros, Paks és Tolna jól megközelíthető. A 6. sz. főúthoz a lakott területtől délre csatlakozik az 52. sz. Kecskemét – Dunaföldvár II. rendű főút (külterületi szakasza K.IV.B.). Nyomvonala a Duna-híd és 6. sz. főút közötti szakaszon a megszűnt vasút helyén halad. Az 52. sz. úton a
szomszédos megyeszékhely Kecskemét és az Alföld érhető el. A település belterületén csatlakozik a 6. sz. úthoz a 61. sz.
Dunaföldvár – Dombóvár – Kaposvár - Nagykanizsa szintén II. rendű főút (külterületi szakasza K.IV.B.), amelyen Tolna megye
nyugati része Dombóvár, a szomszédos megyeszékhely Kaposvár és a Zala megyei Nagykanizsa érhető el. A mellékúthálózat elemei közül Dunaföldvárt három összekötő út érinti. Az első az 5111. j. Dunaföldvár – Paks összekötő út, ezen az
úton a Dunaföldvártól délre található Madocsa és Bölcske települések érhetők el. Az út külterületi szakaszainak kategóriája külterületi mellékút, összekötő út. (K.V.B.) A másik két összekötő út a 6. sz. úttól indul. A 6228. j. Mezőfalvára, a 6229. sz. út
Németkérre vezet, ez utóbbi külterületi szakasza nagyrészt kiépítetlen. Mindkét út kategóriája szintén külterületi mellékút,
összekötő út, az előbbié K.V.C az utóbbié K.V.B.
A városban még egy országos közút található a 62334. sz. vasútállomáshoz vezető út.
A Dunaföldvárt érintő Dunaújváros – Paks pályaszakasz besorolása egyéb országos törzshálózati vonal A pályán Mezőfalva és Paks között a személyforgalom szünetel, de csekély teherforgalom van. Dunaföldváron a Bioetanol üzemhez új
iparvágány is épült. A vonal helyzete elsősorban a Dunai Vasmű és a Paksi atomerőmű miatt kivételesnek mondható. Habár nincs tervben véve jelentősebb korszerűsítés a vasútvonalon, a jelenlegi pályaállapotokat stabilan fenntartják. A
vasútvonalnak különszintű keresztezése van a 6. sz. és a 61. sz. főúttal.
Összességében Dunaföldvár település regionális közlekedési kapcsolatai nagyon jónak mondhatók.
1.15.2. KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS
Dunaföldvár és a szomszédos települések közúti kapcsolatai az országos közutakon megoldottak, kivéve Németkért, amely
szilárd burkolatú úton csak Pakson át nagy kerülővel közelíthető meg.
Dunaföldvár belső úthálózatának gerincét az országos közutak átkelési és bevezető szakaszai adják. A település legfontosabb útja a 6. sz. főút átkelési szakasza. Az út kategóriája belterületi I. rendű főút (B.III.a.C.). Az útburkolat 7-8 m széles. A
lakott területi szakaszok mellett zöldsáv, árok és járda található, de helyenként némelyik keresztmetszeti elem hiányzik. A 6.
sz. út mellett mindkét oldalon sűrűn találhatók útcsatlakozások. A közlekedési terület szélessége 22-30 m.
Az 52. sz. út nyomvonala a volt vasúti töltésen halad. Belterületi szakaszainak kategóriája belterületi II. rendű főút (B.IV.b.B.)
Az úton jelenleg a Beszédes József híd lehajtó és a 6. sz. út között csak egy csomópont található, az 5111. sz. út keresztezésénél egy körforgalmú csomópont. A település másik II. rendű főútja a 61. sz. út bevezető szakasza, az Előszállási út. Az
Előszállási út burkolata 8,0 m széles, mindkét oldalon járda és vízelvezető árok van. Helyenként az árok helyett zöldsáv
található. A közlekedési terület szélessége 22 és 36 m között változik. Az útkategória B.IV.b.C.
A városnak kialakult gyűjtőút hálózata van. A hálózat elemei közé tartoznak az 52. sz. és 61. sz. főutakat egymással illetve
a 6. sz. úttal összekötő korábbi nyomvonalak. (Kossuth Lajos utca, Előszállási utca (6. sz. úttól keletre), Pentelei utca, Kéri
utca – Paksi utca) Az utcák tervezési osztálya B.V.c.B. Ezekben az utcákban a burkolatszélesség 6,5-8,0 m. Mindkét oldalon kiépített járda található. A csapadékvíz elvezetés a városközponti szakaszok kivételével nyílt árkokkal történik. A közlekedési területek szélessége a Kéri utca – Paksi utcában 20-25 m, a Kossuth Lajos utcában 14-30 m , az Előszállási utcában 20-36 m, a Pentelei utcában 18-22 m. A gyűjtő utak egy másik részét az országos közutak közül az összekötő utak
bevezető szakaszai adják. Ide tartozik az 5111. sz. út bevezető szakasza a Bölcskei utca – Mészáros utca és a 6229. sz.
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út városon belüli szakasza a Kéri út. Ezen utcák tervezési osztálya szintén B.V.c.B. A Bölcskei utca burkolat szélessége 5,56,5 m. Általában mindkét oldalon vízelvezető árok és járda található. A közlekedési terület szélessége 11-20 m. A Mészáros utca kiemelt szerepű a városközpontban lévő útszakasz, összeköti az 52. sz. út régi és új nyomvonalát, rajta érkezik a
Dunaföldvárra tartó forgalom legnagyobb része. A Mészáros utca jelenlegi kialakítása ehhez a funkcióhoz nem megfelelő.
Az útburkolat 8-9 m széles, mellette mindkét oldalon járda található, de az útburkolat és a járdaszint között helyenként
nagy szintkülönbség van. A Mészáros utcába a csapadékvíz elvezetés zárt csatornával történik. A közlekedési terület
szélessége 11-14 m. A város gyűjtőút hálózatának harmadik részét önkormányzati kezelésben lévő utak alkotják. Ezek közé
tartozik a Fehérvári utca és a Ságvári utca – Kereszt utca. Az utcák tervezési osztálya B.V.c.C. 10-20 m. A Fehérvári utca
délnyugatról érinti a városközpontot. A városközpont felé eső szakaszán a burkolat szélesség 7-7,5 m, máshol csak 4,55,5 m. A városközpont felé eső szakaszon zárt rendszerű a csapadékvíz elvezetés, máshol nyílt árkok vannak. A közlekedési
terület szélessége 10-20 m. A Ságvári és Kereszt utcák kialakítása lakóutca jellegű, de a rajtuk lévő autóbusz közlekedés
és a hálózatban betöltött szerepük alapján (a város nyugati részén végigmenő egyetlen észak-déli nyomvonal) indokolt
gyűjtőút kategóriába sorolásuk. Az útburkolat szélessége 4-6 m. Mindkét oldalon járda és vízelvezető árok van, de helyenként hol az árok, hol a járda hiányzik.
A település többi útja lakó, kiszolgáló út (B.VI.d.B-D.). A lakóutcák burkolatának szélessége általában 3-5 m közötti. A
vízelvezetés többnyire nyílt árkos, de helyenként az árok és a járda is hiányzik. A területszélesség 8–20 m között változik.

1.15.3. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
1.15.3.1. Közúti
A településen belül a helyközi és távolsági autóbusz járatok az országos közutak átkelési és bevezető szakaszain közlekednek. Az autóbusz állomás a városközpont közelében tömbbelsőben található. Be és kijárata a Mészáros utcára nyílik.
Az állomás kör alakú kialakítású, nagysága a szükséges kapacitásnak megfelelő. Dunaföldváron két helyi járat közlekedik.
Az egyik az Autóbusz állomás – Kossuth L. utca – Pentelei utca – Kendergyár – Ipari Park, a másik az Autóbusz állomás –
Kossuth L. utca – Előszállási utca – Ságvári utca – Kereszt utca – Autóbusz állomás útvonalon közlekedik. Az autóbusz
megállók a település nagy részéről 500 m gyaloglási távolságon belül megközelíthetők, de vannak településrészek, ahol
ez a távolság 700-800 m.
Dunaföldvárról autóbusszal elérhető települések: Baja, Balatonakarattya, Balatonfenyves, Balatonfűzfő, Bátaszék, Bonyhád, Budapest, Dunaújváros, Dunaszentgyörgy, Dombóvár, Enying, Harkány, Hévíz, Kaposvár, Kecskemét, Keszthely, Kiskunmajsa, Mohács, Paks, Pápa, Pécs, Sárvár, Siófok, Solt, Szeged, Szekszárd, Székesfehérvár, Szentes, Szolnok, Tamási,
Veszprém és Zalaegerszeg
1.15.3.2. Kötöttpályás
Kötöttpályás közösségi közlekedés jelenleg nincs, a vasútvonalon a személyszállítás szünetel.

1.15.4. KERÉKPÁROS ÉS GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A városban kialakult kerékpárút hálózat még nincs, de általában a forgalmasabb útszakaszok mentén a kerékpárút építések már megtörténtek. Meglévő kerékpárút található a 6. sz. út mellett az Ipari Parktól a Pentelei utcáig. Kétoldali kerékpársáv van szintén a 6. sz. út mellett a Kéri út és a Kereszt utca mellett. A Kereszt utca után újra önálló kerékpárút vezet a
vasúttól délre lévő mezőgazdasági üzemig. Meglévő kerékpárút van a Beszédes József hídon és az. 52. sz. út régi nyomvonala mellett a Kéri utcában a Fehérvári utca és a 6. sz. út között.
1.15.5. PARKOLÁS
A település területén jelentős parkolási gond nincs, még a városközpont területén is a parkolási igények alig haladják meg
a lehetőségeket. Nagyobb parkolási lehetőségek a városközpont közelében a Béke tér, a Piac tér és az Ifjúság tér területén vannak.

85

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

1.15.6.FORGALMI ADATOK
A település úthálózatának forgalma a korábbi terv készítésének idején 2004-ben:
Út
ÁNF ( E/nap)
6. sz. út (81973-85130 sz. között)

11975

Nehéz tgj. forgalom
(j/nap)
1412

6. sz. út (85130-87080 sz. között)

12889

1597

6. sz. út (87080-88386 sz. között)

11910

2028

6. sz. út (88386-104260 sz. között)

7987

871

52. sz. út (57575-60589 sz. között)

15903

2779

52. sz. út (60589-61883 sz. között)

Nincs adat

Nincs adat

61. sz. út (0-3744 sz. között)

5979

835

5111. sz. út (0-7000 sz. között)

1387

74

6228. sz. út (0-3554 sz. között)

2109

241

A város többi útjai közül nagyobb forgalma van az alábbi utcáknak (becsült forgalmak)
Kossuth L. utca 3000 E/nap
Pentelei út
1500 E/nap
Kereszt utca
1000 E/nap
Kéri utca
500 E/nap
Dankó P. utca 500 E/nap
Kinizsi utca
500 E/nap
Fehérvári utca 500 E/nap
A település többi útján a forgalom 100-400 E/nap között változik.
2013. évi forgalmi adatok:
Út
M6 ap. (73863-82503 sz. között)

9081

Nehéz tgj. forgalom
(j/nap)
866

M6 ap. (82503-86277 sz. között)

8886

849

M6 ap. (86277-97255 sz. között)

8239

755

6. sz. út (81973-85130 sz. között)

5115

329

6. sz. út (85130-87080 sz. között)

5514

671

6. sz. út (87080-88386 sz. között)

6722

866

6. sz. út (88386-104260 sz. között)

3303

314

52. sz. út (57575-60589 sz. között)

7545

815

52. sz. út (60589-61883 sz. között)

3668

802

61. sz. út (0-3788 sz. között)

3459

209

5111. sz. út (0-6983 sz. között)

961

64

6228. sz. út (0-3554 sz. között)

1586

122

ÁNF ( E/nap)

A 2013 évi forgalmi adatok jelentős csökkenést mutatnak a 2004. évi adatokhoz és az előrebecsléshez képest is. Az
elkészült M6 autópálya, a Szent László és a Pentelei Duna-hidak jelentős forgalomátrendeződést okoztak Dunaföldvár
térségében.
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS
A település jelenlegi közművesítéséről
Dunaföldvár Tolna megyében, a Paksi kistérségben, közvetlen a Duna mellett, annak jobb partján fekszik. A település kedvező megközelítését a település területén áthaladó 6-os, 61-es és 52-es számú főút biztosítja. A település közműellátása
folyamatos fejlődés eredménye. Közműellátására a vízellátás, a szennyvízelvezetés-kezelés, a villamosenergia ellátás, a
földgázellátás és az elektronikus hírközlés hálózati rendszere kiépült.
Közművek vonatkozásában a csapadékvíz elvezetés tekinthető a legkevésbé rendezettnek. A településre a kiépített zárt
csapadékvíz elvezető rendszer mellett jelentős a nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezetés, illetve a geológiai adottságát hasznosítva a szikkasztás. A település geológiai adottsága a lösz-fal jelenléte, amelynek állékonyságát a talajba
szikkasztott szennyvíz veszélyezteti, így a löszfalas környezetben a csapadékvíz elvezetés gondos megoldása kiemelt
feladat.
A felszíni vizek befogadója a település keleti szélén végighaladó Duna.
A Duna vízminőség védelmére a talaj, talajvíz védelme kiemelt feladat. A szükséges védelmet a település, település-szintű
csatornázásának a megoldása biztosítaná. A nem közcsatornával összegyűjtött szennyvíz gyűjtése házi egyedi, többnyire
szikkasztó medencékkel történik, amelyekből a talajba szikkadó szennyvíz, szennyezi a talajt, a talajvizet, közvetve a Dunát.
A település közigazgatási területén, annak nyugati részén, dél-észak irányban Paks-Dunaújváros 132 kV-os nagyfeszültségű főelosztó hálózat nyomvonala halad keresztül, amelyet a tervezés során, mint korlátozó adottság, figyelembe kell venni.
A település jelenlegi közművesítettségéről pontos információk a statisztikai nyilvántartásból állnak rendelkezésre. A legutolsóként rendelkezésre álló adatsor 2013-as, amely közművek vonatkozásában a 2014. január 1.-ei állapotot rögzíti. A
település közműellátottságát ezekkel az adatokkal lehet jellemezni, megjegyezve, hogy ebben azóta lényeges változás
nem történt.
A település közműveinek helyzetfeltáró vizsgálata a települést érintő korábbi ágazati és területrendezési tervek, valamint a
közműszolgáltatóktól kapott közmű- nyilvántartási térképek és információk alapján és a helyszíni bejárás során szerzett
tapasztalatokkal kiegészítve készült.
1.16.1 VÍZIKÖZMŰVEK
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat 54,4 km hosszban épült ki. Az ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó
statisztikai adatok alapján 3927 db volt 2014. január 1.-én, ez a település lakásállományának 96,7 %-a. Az ellátottság
jelzi, hogy Dunaföldváron a lakosság 3,3 %-a, kb. 292 fő számára nincs megoldva a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás.
Ezek ellátására a közhálózatra telepített 4 db közkifolyó áll jelenleg rendelkezésre. A közüzemi vízellátásban nem részesülő
telkeken élők a vízellátásukra a közkifolyókon kívül, házi kutakat is hasznosítanak. Házi kutakat a fenntartási költségeik csökkentésére a közüzemű vízellátásban részesülők is használnak, elsődlegesen locsoló vízként.

86. ábra
Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között
Forrás: ksh
A diagram mutatja, hogy 2000-ben 3629 lakás,
az akkori lakásállomány 93,3 %-a, rendelkezett
vezetékes ivóvíz ellátással,
2014. január 1-én 3927 db lakás, a lakásállomány 96,7 %-a. (Meg kell jegyezni, hogy 2000-2014 közötti időszakban a
város népességszáma 3,6 %-kal csökkent, a lakásállomány pedig 4,5 %-kal nőtt.)
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Meg kell jegyezni, hogy a településen jelenleg ugyan 4 db közkifolyó üzemel, de 2000-ben még 65 db közkifolyó üzemelt.
A közköltségen üzemeltetett közkifolyók számának csökkentését a kedvező bekötési arány tette lehetővé, csökkentve ezzel
a közköltségeket.
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A település közüzemi
ivóvízhálózatával 264,9 ezer m3 vizet szolgáltattak 2013-ban, a lakosság számára. Ez alapján a vízellátást igénybevevő
lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban 85,96 l/fő,nap volt. A tapasztalatok szerint a távlatban
elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabb
120 l/fő,nap érték körül várható. A jelenlegi átlagos vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglevő fogyasztóknál
a víztakarékosságra való törekvés ellenére is, ezért számolni kell a vízigény növekedésével.
Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer)
A település vízbázisát és vízellátó rendszerét korábban a Paksi Víziközmű Kft üzemeltette. A közelmúltban Magyarországon
a vízi-közmű (víz- és szennyvíz) szolgáltatás rendszereit nagyobb szolgáltatási egységek létrehozására kötelezve, törvényi
erővel átszervezték, amely valamennyi szolgáltatót, köztük az Paks vízellátását biztosító Paksi Vízmű Kft-t, mint helyi
dunaföldvári szolgáltatót is érintette. A 2011. évi CCIX. számú vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény teljesítése érdekében létrehozott Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft (Mezőföldvíz Kft)-ben, mint Dunaföldvári Főmérnökség folytatja a település vízellátásának szolgáltatását. A saját városon kívül Bölcske, Előszállás, Daruszentmiklós, Madocsa. Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim és Rácalmás településeken is biztosítják a vízellátást.
Vezetékes ivóvízellátás a település belterületén épült ki, amelynek vízbázisa a település területén található mélyfúrású
kutak és a Duna melletti kutak. A kútba beépített búvárszivattyúval biztosítják a kútból kitermelt víz vízműbe jutását, ahonnan a hálózatba nyomását. A vízmű automatikus üzemvitelű, az üzemirányítása a Dunaföldvári körzetközpontban levő
folyamatirányító berendezéssel történik.
A kiépített hálózat körvezetékes, a külterület irányába épült ágvezeték. A gerinc körhálózat dn 250-300-as paraméterű, a
többi vezeték dn 50-150 méretű, ac, acny, KM és KMPVC anyagú.
A város vízellátása, közüzemi rendszerrel, biztosított. A kiemelt és szolgáltatott víz minősége bár elfogadható, vízminőség
javítása egyes kutakból kitermelt víznél szükséges.
A kutak előírások szerinti védőterületének, védőövezetének kijelölése még nem történt meg. A kijelölésükig a vízbázis védelmére a kutak körül 10 m-es védőidomot kell kijelölni, amelyen belül a védőidomra vonatkozó előírásokból a belső
védőterületre leírtakat kell figyelembe venni.
A településen több házi kút üzemel, részben a közhálózatra nem csatlakozó ingatlanokon, de locsolási célra több vezetékes ivóvíz bekötéssel rendelkező- telken is használnak házi kutat. A házi kutak létesítése ma már engedély köteles.
3
500 m /nap,év vízkivételig és a talajvízből történő vízkivétel esetén az engedélyt a település jegyzője adja ki, ettől eltérő
esetben a kijelölt hatóság adhat létesítési engedélyt. Néhány házi kútról van információ, ezek szerepelnek a tervlapon is,
de hiányos, mivel korrekt nyilvántartás nincs a jelenleg üzemelő házi kutakról.
A vízellátás keretében meg kell említeni a település természeti kincsének tekinthető termálvíz készletét is. Ennek hasznosítása
idegenforgalmi célú, a gyógyfürdő vízbázisául szolgál. Hasznosítása kizárólag a Dunaföldvári strand, gyógyfürdő és kemping objektumon belül történik.
Tüzivíz ellátás
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a szükséges tüzivíz ellátást.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés
A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot létesítettek. A szennyvízcsatorna
hálózat 64,7 km hosszban épült ki, ezzel a város nagyobb hányadának közterületi utcáiban kiépítésre került, míg a külterületi részek jellemzően nem rendelkeznek közcsatorna hálózattal.
87. ábra
Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2014 között
Forrás: ksh
A diagram mutatja, hogy 2000-ben 753 lakás, az
akkori lakásállomány 19,4%-a csatlakozott a
közcsatorna hálózathoz, 2014. január 1-én 3223,
a lakásállomány 79,3 %-a.
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Meg kell jegyezni, hogy a közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanokban keletkező szennyvizet az általános hazai
gyakorlat alapján feltételezhetően, döntő hányadban a talajba szikkasztják.

88. ábra Forrás: ksh
A talajba szikkasztott szennyvíz mennyisége 2000-ben elérte a 629,4 m3/nap
mennyiséget, 2014.jan.1.-re 144,7 m3/nap-ra csökkent.
Ez a csökkenés azonban, ahogy a diagram is jelzi az utóbbi időkben újra növekedni kezdett. Ahogy a szennyvízhálózatra
való csatlakozásnál is megjelent a rácsatlakozási arány csökkenése, amely egyértelműen a háztartások egyéni gazdasági
helyzetével magyarázható. Ez a megjelenő negatív folyamat a település környezeti állapotát is rontja, amely Dunaföldvár
esetében, a város geológiai adottságai miatt veszélyes is lehet. Fontos célkitűzés ennek a negatív fordulatnak a leállítása.
Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer)
A település vízellátásánál leírtakkal azonosan a szennyvízelvezetés hálózati rendszerének is az üzemeltetését a 2011. évi
CCIX. számú vízi-közmű szolgáltatásról szóló törvény teljesítése érdekében létrehozott Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft
(Mezőföldvíz Kft)-ben, mint Dunaföldvári Főmérnökség vette át. A saját városon kívül Bölcske, Előszállás, Daruszentmiklós,
Madocsa. Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim és Rácalmás településeken is biztosítják a szennyvízelvezetést és
kezelést.
Dunaföldváron elválasztott rendszerű szennyvízelvezető hálózatot építettek. A szennyvízelvezető hálózat a település
topográfiai adottságaihoz igazodóan gravitáció csatorna szakaszokból épült, a mélypontokra telepített átemelők és az
onnan indított nyomóvezetékek alkotják a település szennyvízgyűjtő hálózati rendszerét. A település végátemelőjétől induló nyomóvezeték szállítja a szennyvizet a befogadó Madocsai szennyvíztisztító telepre, amely, mint kistérségi tisztítótelep
üzemel Dunaföldvártól 14,8 km-re délre. A tisztítótelep Madocsa és Dunaföldvár településről összegyűjtött szennyvizeken
kívül még Bölcske és Paks-Dunakömlőd városrészének szennyvizeit is fogadja. A tisztítótelep 2002-ben létesült kistérségi
3
összefogással, 1800 m /nap kapacitással. Azóta eltelt idő alatt a tisztítótelep már korszerűsítést igényelne, amelynek
korszerűsítését előkészítő tervezésre KEOP pályázati támogatás segítségével a terv elkészült, megvalósítására szintén
pályázati támogatást vár a település.
Dunaföldvár derogációs vízi közmű projektek előkészítésére is nyert pályázati támogatást, amely a szennyvízgyűjtő csatornahálózatának fejlesztésének előkészítését szolgálja.
A központi belterülettől távolabb eső településrészekről, ahonnan erre a csatorna rendszerre való csatlakozás gazdaságtalan lenne, ott a közműpótlók alkalmazását el kell fogadni, megjegyezve, hogy közműpótlóként csak a szakszerű
közműpótlást lehetne megengedni.
A kiépített gravitációs szennyvízgyűjtő csatornahálózat anyaga: ∅20 -25-30 KGPVC cső, a bekötések ∅15 KGPVC
csőből készültek, míg a szennyvíznyomó-vezeték KPE csőből épült.
A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba be nem kapcsolt lakásokból a keletkező szennyvizüket telkenként elhelyezett
tárolókba gyűjtik, amelyek jellemzően szikkasztóként üzemelnek, ezek tekinthetők a település egyik szennyező forrásának,
amelyek különösen veszélyeztetik a helyi vízbeszerzéssel kitermelt víz vízminőségét és egyben a település egyik veszély
forrása is, mert a talajba szikkadó szennyvíz a település geológiai adottsága miatt földcsúszási veszélyt is okozhat. A
szennyvíz okozta környezetszennyezés és veszélyeztetés csökkentése érdekében a szennyvizek közhálózattal történő
összegyűjtését és tisztító telepen történő kezelését mielőbb településszintűen kellene megoldani.
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1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A település 2012. decemberében elkészült és jelenleg is hatályos víz-kárelhárítási terve a település közigazgatási területére kiterjedően vizsgálta az élővizek, vízfolyások, patakok vízháztartását és a csapadékvizek elvezetésében betöltött szerepüket, valamint a vízelvezetésre való megfelelőségüket. Kiemelten vizsgálta a település közvetlen Duna menti fekvése
miatt a Dunán levonuló árhullámok településre okozott hatásait, valamint a település geológiai adottságai miatti szigorúbb csapadékvíz elvezetés lehetőségeit.
A település kedvező adottsága, hogy csapadékvizeinek és élővizeinek közvetlen befogadója, egyben a végbefogadója is, a település keleti oldalán végighaladó Duna.
Csapadékvíz elvezetés műszaki hálózati rendszere
A település felszíni vizei
A település bár közvetlenül a Duna partján helyezkedik el, természeti adottsága, a kiemelkedése, a magas parti fekvése,
amely természetes védelmet nyújt a településnek. Árvízi védekezést a település a magas parti elhelyezkedése miatt nem,
illetve alig igényel. Dunaföldvári vízmérce a Duna 1560,6 fkm-nél van, a mértékadó árvízszint ennél a folyam-kilométernél
96,35 mBf-i, az előírt biztonsági magasítással is csak 97,35 mBf, így az ennél magasabban elhelyezkedő beépítést árvízi
elöntés nem veszélyezteti. Legfeljebb az ennél mélyebben fekvő, többnyire beépítéssel nem rendelkező, jellemzően mezőgazdasági hasznosítású Duna part menti sávok kerülhetnek magas vízállás esetén rövid időre víz alá. A nagyvízi mederbe
előforduló beépítések védelme helyi kiemeléssel megoldott.
A településen víz kárelhárítási feladatok csak a csapadékvizek zavarmentes elvezetése érdekében jelentkeznek, amelynek
gondosabb megoldását a település talajtani adottsága teszi fontossá. A településre jellemző a domboldalakról lemaródott lösz talaj, amely eredményezte a Duna menti löszfal kialakulását és annak fenntartása folyamatos feladatot jelent és
nagyon gondos vízelvezetési megoldást igényel. Ezen probléma fennállásáról és annak kezelési igényére folyamatosan
figyelmeztetnek. (Magyar Geológiai Szolgálat, Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Közép-Dunántúli Vízügyi
Felügyelet)
A területre hulló csapadék 20 év átlagában 550-650 mm között változik. A legcsapadékosabb időszak május-július hónapokra tehető. Esetenként kisebb területi eloszlásban 30-80 mm rövid idejű záporok okoznak komoly gondot.
A talajvíz, mely egy-két hely kivételével nem agresszív, a terep alatt 1-35 m közötti szinten jelentkezik. Hatására a mély
fekvésű területeken, magasabb talajvíz állású területen, nagy záporok esetén időnként vízállásos állapotok is kialakulhatnak.
A közigazgatási terület jellemző dél-keleti lejtése meghatározta a vízfolyások folyásirányát is. A város területén összegyülekező vizeket szállító valamennyi vízfolyás közvetlen, vagy közvetett befogadója, végbefogadója a Duna.
A település jellemzően dombvidéki jellegű. A települést két, a VIZIG kezelésében lévő vízfolyás, a Nagykarácsonyi vízfolyás és az Oláhvölgyi árok alsó szakasza két vízgyűjtő területre osztja.
Közcélú vízfolyás kategóriájába tartozik az Oláhvölgyi árok 6-os út feletti szakasza és a Gyűrűs patak, mely csak érinti a
település közigazgatási területét déli irányból.
Vízfolyások neve
Gyűrűs patak
Oláhvölgyi árok

Vízgyűjtő
Dunakömlödi fcs, vgy.
Duna vízgyűjtője

Hossz
8.826 m
8.091 m

Befogadója
Dunakömlödi fcs.
Oláhvölgyi árok 4+583 km

A VIZIG és a társulati vízfolyások közül csak az Oláhvölgyi (Kertkanális) árok érint belterületet is.
A városban elválasztott rendszerű csapadékvíz elvezető hálózat épült és épül ki. A két vízgyűjtőre osztott településen a
belterületről, a Dunaföldvár-Simontornya (61 sz.) közúttól délre eső területről a lefolyó csapadékvizeket az Oláhvölgy
árok, északra a Nagykarácsonyi vízfolyás vezeti tovább a befogadóba. Az úttól északra eső vízgyűjtő terület, kb a település 20 %-áról gyűjti a vizeket. A vizek gyűjtése gyakorlatilag az útárkokon keresztül illetve a terepen érkeznek a befogadóba.
Az úttól délre eső vízgyűjtő, a település területének 80 %-áról elfolyó vizeket gyűjti össze, a kialakított gyűjtőhálózata
lényegesen bonyolultabb.
A 61 és 6 számú utak csomópontjától indul az, észak-déli irányú önkormányzati kezelésű Kenderföldi árok, mely a belső
területek (a szigorúan vett belváros kivételével) felszíni vizeit gyűjti össze és vezeti az Oláhvölgyi árokba. A jelentős mértékben csatornázott belváros rendszere csakúgy, mint az Öreg-hegyi rendszer közvetlenül az Oláhvölgyi árokhoz csatlakozik. A vízelvezetés egyik jelentős mesterséges akadálya az észak-déli elhelyezkedésű 6 számú főközlekedési út, mert ez
ugyanis a nyugati városrészről érkező vizeket összegyűjti és nem kellő számú átereszen vezeti át a városi gyűjtő rendszerbe. A mélyvonulat részét képezi a már említett 6-os út is, ezt jól szemlélteti a jelenlegi állapotok mellett kialakult folyamato-
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san jelenlévő pangó víz az útárkokban.
Az Oláhvölgyi árok város alatti része és a belterületi Kenderföldi árok közvetlen környezetében a magasan elhelyezkedő
talajvíz miatt csak mezőgazdasági művelés folyik.
A település jelentős hányadán nyílt árkos a vízelvezetés, amelynek kiépítettsége és karbantartása is hiányosnak tekinthető.
Az Öreg-hegyről nyugatra lefolyó vizek a nagy terepesés miatt okoznak heves záporok esetén iszapelöntéseket. Az itt
található utcák jelentős részén a burkolat vápás kialakítású és így a közlekedésen kívül vízelvezetési célt szolgálnak. A
Dunaföldvár-Bölcske összekötő út alatti átvezetés zártcsatornával történik, melynek kellő mértékű kiépítésére kiviteli tervek
készültek. A keresztezett út, jelentős része már kiépített csapadékcsatornával rendelkezik.
1.16.2 ENERGIAKÖZMŰVEK
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
1.16.2.1.1.Villamosenergia ellátás
Dunaföldvár villamosenergia ellátását az E.ON-DÉDÁSZ Hálózati Zrt biztosítja.
89. ábra
Villamosenergia ellátottság változása 20002014 között
Forrás: ksh
A diagram jelzi, hogy a lakásállományt
meghaladó a villamosenergia ellátottságot
igénybevevő ingatlanok aránya.
(20013-ban 114,2 %,)
A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományát meghaladó a villamosenergia ellátásban részesülők száma. Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban szereplő adat a fogyasztók számát jelöli, beleértve
a külterületi, kiskertes és egyéb fogyasztókat is, így e vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, mely szerint
teljes körű az ellátottság.
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A település lakossági
villamosenergia fogyasztása 10979 MWh volt 2013-ban. Az egy lakásra jutó havi átlagos villamosenergia fogyasztása
197 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások felszereltségének még fejlesztése várható, s vele a háztartások további
villamosenergia igény növekedése is prognosztizálható, különös tekintettel a klímaváltozás hatásait kompenzáló klímaberendezések alkalmazásának terjedésére.
Műszaki hálózati rendszere
Dunaföldvár villamosenergia ellátásának bázisa Dunaföldvár északi részén üzemelő 132/22 kV-os alállomás és a térségben üzemelő 132/22 kV-os alállomások. Az ellátás bázisának tekinthető alállomás betáplálása Paks-Dunaújváros között
üzemelő 132 kV-os nagyfeszültségű főelosztó hálózati rendszerről biztosított. Ez a 132 kV-os hálózat nyomvonala oszlopokra fektetve áthalad Dunaföldvár közigazgatási területén is, amelynek nyomvonalát és biztonsági övezeti területigényét
figyelembe kell venni.
Az alállomásokról induló 22 kV-os hálózat döntő hányada oszlopokra fektetve üzemel, a városközpontban a Piac téri, a
Kossuth téri, a Hősök terei, Ifjúság téri, Béke téri és a Gumiipari állomás betáplálására szolgáló 22 kV-os hálózatot már
földkábelbe fektetéssel építették. A föld feletti hálózat táplálja Dunaföldvár település fogyasztói transzformátor állomásainak döntő hányadát, és ezek a transzformátor állomások oszlopállomásként üzemel, a városközpontban azonban az
utóbbi időkben létesített állomások között már van épített állomás is.
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű elosztóhálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények
kielégítése. A kisfeszültségű hálózat is oszlopokra szerelten került kivitelezésre, jellemzően szabadvezetékes formában. Csak
szűkebb területrészeken fektették az elosztóhálózat föld alá.
A település közvilágítása szinte az egész településen a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A
településre jellemző, hogy a kiépített közvilágítás csak a közlekedés biztonságát szolgálja. Igényesebb közvilágítást önálló lámpatestekkel csak egy-egy tér és szűk környezetének ellátására létesítettek.
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1.16.2.1.2 Földgázellátás
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást építették ki. A település belterületén 102 km földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2014. január 1-én
1930 lakás, a lakásállomány 47,5 %-a csatlakozott a földgázelosztó hálózatra. Fűtési célú energiaellátásra 1675 lakás
hasznosította a földgázt, a lakásállomány 41,2 %-a vette igénybe a komfortos életkörülmény lehetőségét nyújtó szolgáltatást.
90. ábra
Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2014
között
Forrás: ksh
A diagram mutatja, hogy 2000-ben már 1795
lakás, az akkori lakásállomány 46,1 %-a
rendelkezett vezetékes földgázellátással, 2014.
január 1-én 1930 lakás, a lakásállomány 47,5
%-a.
A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították meg, csökkentve a jelentősebb környezet terhelést okozó hagyományos energiahordozó fűtési célú hasznosítását. A diagram azonban jelzi, hogy a
lakásállomány nagyobbik felében, 58,8 %-ában azonban ma is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem
vezetékes energiahordozót hasznosítják. Ezeknél az ingatlanoknál hőtermelésre a szén és a fa használata a jellemző, bár
vezetékes gázzal nem rendelkező területen a kistartályos PB gáz használata is előfordul. Azt is meg kell említeni, hogy a
vezetékes gázellátás igénybevevők száma 2009-2010-ig növekvő trendű volt, de azóta többen, gazdasági nehézségeik miatt leváltak a gázhálózatról.
Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a háztartásoknak szolgáltatott éves gáz3
mennyiség is az utóbbi években csökken (2005-ben, 2006-ban még meghaladta a 4000 ezer m –t az éves háztartási
3
fogyasztás, amely kicsit hullámzóan, de azóta csökken, 2013-ban már csak 2257 ezer m volt) Ez a nagyon erősen csökkenő tendencia jelzi, hogy egyre többen igyekszenek csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeiknek csökkentése érdekében rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést
részben, vagy egészben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas hagyományos energiahordozó hasznosítására,
költségeiknek csökkentésére a termikus hőellátásukra földgáz helyett nem vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak.
Ezzel azonban a település környezetterhelését növelik.
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A település lakossági
gázfogyasztása 2257 ezer m3 volt 2013-ban. A gázfogyasztók közül egy háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás
mindössze 97,5 nm3/hó, amelyből számolt csúcsigény átlagosan 0,5 nm3/h. Ez a mutató azt jelzi, hogy nem mindegyik
gázfogyasztó háztartásban hasznosítják a gázt komplexen és ahol fűtésre is hasznosítják, ott is legfeljebb egy-egy gázkonvektort üzemeltetnek. Várható a gázfogyasztó ingatlanoknál a komfortigény növekedése, a cirko rendszerű központi
fűtések kiépítési igénye, terjedése és ez a földgáz fajlagos igénynövekedését fogja eredményezni.
Műszaki hálózati rendszere
Dunaföldvár földgázellátásának szolgáltatója a E.ON-DDGÁZ Zrt.
Dunaföldvár gázellátása az országos nagynyomású földgázszállító vezetékről történik a Dunaújvárosi átadóállomásról. Az
átadótól déli irányba épült ki az a nagyközép-nyomású gerincvezeték, amely Dunaföldvár és Paks ellátását biztosítja.
Dunaföldvár számára erről a nagyközép-nyomású gerincvezetékről két bekötést építettek ki, az egyik bekötés az északi
gázfogadót, a másik a nyugati gázfogadót táplálja. Az északi gázfogadó a 6-os út mellett, a nyugati a Külső Kéri út
mellett helyezkedik el. A két gázfogadó-nyomáscsökkentő állomástól, -mely a gáz nyomását 4,0 bar értékre csökkenti- indul
a középnyomású elosztóhálózat, amely PE anyagú csőből épült.
A településen belül a gázelosztás középnyomású hálózattal épült ki, a kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett
egyedi, házi nyomásszabályozókkal történik. A házi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de
található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról
látják el közvetlenül a fogyasztói igényeket.
Az egyes nagyobb fogyasztók közvetlen a nagyközép-nyomású hálózatról kiépített és helyben elhelyezett nyomáscsökkentőről kapják az ellátást.
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1.16.2.1.3 Távhőellátás
Dunaföldváron távhőellátás nem üzemel.
1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben háttérbe szorult. Újra
előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak,
használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálják.
A hazánkban is, s benne Dunaföldváron is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a vízenergia, a
biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok.
Szélenergia

91. ábra A szél energiája Magyarországon
Bartholy – Radics – Bohoczky (2003)
Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem
Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság
A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék alkalmazásával közvetlen
mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen villamosenergia termelhető.
Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország területén a
szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét

92. ábra Az évi átlagos szélsebességek [m/s]
és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009)
Forrás: www.met.hu
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A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél energiáját. A térképről is
leolvasható, hogy Dunaföldvár és térségében a szélenergiát energetikailag kedvezően, gazdaságilag megtérülő beruházással hasznosítani reális nem lehet. 2012-ben egy vállalkozó 20 szélerőműből állő erőmű park létesítését tervezte, dea
megfelelő megtérülés hiányában a beruházás nem került megvalósításra.
Újabb szélerőmű létesítési szándékot kizárni nem lehet, de ez esetben már a település számára meghatározóbb szempontok alá kell vetni. A szélerőmű telepítése esetén annak, település megjelenését, arculatát, látványát befolyásoló hatásit is vizsgálni kell, az nem ronthatja és nem korlátozhatja a település fejlődését biztosító távlati céljainak elérését.
Napenergia

93. ábra A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege
Magyarországon (2000-2009)
Forrás: www.met.hu
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz
termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak.

94. ábra Az évi átlagos napfénytartam (óra)
Magyarországon az 1971-2000 közötti időszakalapján
Forrás: www.met.hu
A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek változóak az ország
területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia
hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap energiáját. Dunaföldvár
területén 2000-2050 óra körüli a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel, napelemmel
villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni.
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A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi hasznosítással történő alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról, napelemekről.
Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása várható Dunaföldváron. A fotovoltarikus energiahasznosító berendezések tömeges gyártásának az elindulása által elért ár-eséssel a megtérülésében már javulás tapasztalható, így a hasznosításának intenzív terjedése várható. Hasznosítása továbbra is célorientált
lesz, így helyi jelentőségű marad.
Vízenergia

95. ábra Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921 Kogutowicz K.
(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán)
Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos Akadémia lapja
1999. augusztus Tudomány és politika a magyar századokban/
A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve
A vízfolyások esésével, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek hasznosításához vízikerék telepítése
szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre
alkalmas. Vízenergia termelésre a nagyobb vízszint-változású vízfolyások alkalmasak, így előfordulásuk Magyarország
térképéről leolvashatók.
Dunaföldvár menti Duna szakasz is, mint nagyobb szintingadozású vízfolyás ugyan alkalmassá tehető vízlépcső létesítésére, de az ahhoz szükséges jelentős mederkorrekció, a természetbe való beavatkozás igénye miatt társadalmilag nem
vállalható.
Biomassza-biogáz
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva
üzemanyagként hasznosítható.

Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek
Forrás: Pylon Kft.
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Biomassza-biogáz-bioetanol előállítására az ország területén mindenhol, így Dunaföldvár területén is van lehetőség.
Ennek hasznosítására létesült 2012-ben Dunaföldváron a Bioetanol üzem.
Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia, geológiai adottságok befolyásolják előfordulásának mértékét.
Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására hasznosítható,
geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas.

96. ábra Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására alkalmas területe
Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László Felsőpannon alapján, 1962
Forrás: dr. Barótfi István
Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó)
Geotermikus energia –
Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának területei
A geológiai adottságok alapján a geológusok elkészítették a termikus energia várhatóan rendelkezésre állását bemutató
térképet.
A térkép jelzi, hogy az ország területén hol lehet a termikus energia hasznosítását kedvezőbben megvalósítani. A földhő
hasznosítására Dunaföldvár területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó megtakarító hatása.
o
A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 50-60 C-os vízkészletből van reálisan
lehetőség, amely termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de energetikailag komplexebb hasznosításra lehetőséget nem ad.

97. ábra (balra) Magyarország geotermikus energiahordozó hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének és
régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)
Forrás: PannErgy, Portfolio.hu
98. ábra (jobbra) Magyarországon geotermikus energia hasznosítási lehetőség a felhagyott CH meddő kutak –
Magyarország CH meddő kútjainak területi megoszlása
Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben)
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1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg megoldott. A
villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk
pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis segítségével.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a szigetelések, homlokfali
hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak.
Energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítására két önkormányzati intézményre
(Eszterlánc óvoda és Beszékes J. utcai iskola) nyújtottak be KEOP pályázatot, megvalósítása még nem történt meg.

1.16.3 ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
1.16.3.1 Vezetékes hírközlés
Dunaföldvár vezetékes távközlési ellátását a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. építette ki és üzemelteti. A Paksi szekunderközponthoz tartozó, 75-ös Paksi primer központ a település vezetékes távközlési hálózatának bázisa. Dunaföldvár a 75ös körzetszámon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.

99. ábra Forrás: ksh
Jelenleg 1604 egyéni lakásfővonal üzemel, de ez a jelenlegi lakásállomány figyelembe vételével csak 39,5 %-os
ellátottságot jelent.
Azonban ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített. Az ellátottság korábban jelentősebb volt (2000-ben 61,8 %), jelenleg, a mobiltelefon használatának elterjedésének hatására a
vezetékes távközlési igények száma csökkent. A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2000-ben 25 db, mára csak
4 db nyilvános távbeszélő állomás üzemel.
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.
A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást is kiépítették.

100. ábra
Forrás: ksh
2001-ben 1529 lakás, az akkori lakásállomány 39,3 %-a, 2013-ban 2254 lakás, a lakásállomány 55,5 %-a vette
igénybe a kábel TV szolgáltatást.

Az internet-előfizetések száma 2014 január 1.-én 1957 db volt.

97

B&H RÉGIÓ BT.
TERÜLETRENDEZÉSI ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG
KAPCSOLAT: 7624 Pécs, Attila u. 19. _ Tel.:(72) 532 756 _ Email : bhregio@t-online.hu
_________________________________________________________________________________________________________________

1.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség biztosításához szükséges
antennák – részben településen belül, részben a környező településeken – elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom
Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti.
1.16.3.3 Vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlés hálózatának és létesítményeinek szerepeltetése a
településrendezési tervben
A településrendezési eszközök keretében készülő tervek elektronikus hírközlési fejezetére vonatkozó alátámasztó munkarészek elkészítésének tartalmi követelményeit az ágazat a közelmúltban elfogadott 14/2013 (IX.25.) NMHH rendeletben
rögzítette. Ennek alapján a hálózatengedélyes szolgáltatók hálózati rendszereit rögzíteni kellene a településrendezési
eszközök keretében készített infrastruktúra alátámasztó tervében, hogy a fennálló, illetve a tervezés hatására várhatóan
keletkező konfliktusok feltárhatók legyenek.
A szolgáltatókról az NMHH nyilvántartást vezet, nagy számuk a teljes körű közvetlen elérést tervezői oldalról nem teszi
lehetővé. A szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre lényegesen bővebb, mint ahány szolgáltató tényleges szolgáltatást végez, de a piaci verseny a szolgáltató szabad kiválasztására biztosított, tekintettel arra, hogy az elektronikus
hírközlés alanyi jogú szolgáltatás.
Dunaföldvár területén 55 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati nyilvántartás szerint:
2015.04.10. szerinti állapot
Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív
Szolgáltatás típusa: Helyhez kötött telefonszolgáltatás
Megye: Mind
Földrajzi számozási terület: Mind
Település: Dunaföldvár
Sorsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ágazati
sorsz.
1
2
4
5
6
7
9
10
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
26
27
28
30

Szolgáltató neve
ACN Communications Hungary Kft.
ADERTIS Informatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft.
Bsystems Telekom Kft.
BT Limited Magyarországi Fióktelepe
Business Telecom Távközlési Nyrt.
Calltivation Ltd.
Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft.
ConPhone Audio Conferening Kft.
Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft.
DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt.
EnterNet 2001 Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ephone Magyarország Távközlési, Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.
Flexikom Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Fone Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Hungária Informatikai Kft.
H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft.
Interoute Magyarország Távközlési Kft.
Invitel Távközlési Zrt.

Tényleges
kezdés
2011.04.27
2014.10.15
2009.11.26
2011.10.27
2012.04.01
2006.09.05
2007.03.01
2013.10.31
2011.07.05
2015.02.07
2013.09.25
2009.05.18
2008.08.01
2010.05.14
2008.11.15
2004.08.01
2009.03.25
2007.05.01
2012.10.11
2003.09.21
2014.05.02
2002.02.01
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

31
32
33
35
36
38
40
41
43
44
45
46
47
49
50
51
52
56
57
58
59

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

60
61
63
65
66
67
68
70
72
74
75
76

Invitel Technocom Távközlési Kft.
ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft.
i3 Rendszerház Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft.
Kölcsön-Eszköz Vagyon- és Eszközkezelő Kft.
LCCK Számítástechnikai és Informatikai Bt.
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
Magyar Telekommunikációs és Informatikai Kft.
Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft.
Mond21 Telekommunikációs Zrt.
M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság
Netfone Távközlési Szolgáltató Kft.
NetGen Infokommunikációs Kft.
Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyrt.
On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft.
Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
PRIM TELEKOM Kft.
Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ReKo Systems Informatikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft
SKAWA Informatikai Kft.
Symlink Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Virtual Call Center Telekommunikációs és Szolgáltató Kft.
Zalaszám Informatika Kft.
1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft.
4VOICE Távközlési Kft.

2009.06.01
2011.07.01
2014.10.15
2011.01.01
2013.12.16
2010.11.15
1992.02.13
2010.07.01
2008.12.01
2006.05.04
2014.12.01
2014.03.01
2008.08.01
2010.09.01
2009.10.01
2012.04.01
2006.02.21
2006.04.10
2005.09.19
2012.05.15
2008.11.15
2014.02.01
2011.05.15
2011.09.01
2011.05.11
2010.10.01
2006.09.01
2006.07.18
2009.07.23
2008.03.15
2011.06.15
2011.08.01
2006.12.01

Dunaföldvár területén a kedvező műsorvételezésre kábel TV hálózatot is kiépítettek. A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 7 vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosult. Természetesen közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.
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Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:
2015.04.01. szerinti állapot
Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív
Szolgáltatás típusa: Televízió műsorelosztás
Megye: Mind
Földrajzi számozási terület: Mind
Település: Dunaföldvár
Ágazati
Sorsz.
sorsz. Szolgáltató neve
1
1
ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
2
2
Bsystems Telekom Kft.
3
3
Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.
4
4
Invitel Távközlési Zrt.
5
5
M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság
6
6
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
7
7
1212 Telekom Gazdasági Szolgáltató Kft.

Tényleges
kezdés
2013.03.25
2012.04.01
2011.10.01
2008.05.20
2014.03.01
2011.04.01
2011.08.01

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus
hírközlési szolgáltatóként a térségben 7 szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem
biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat.
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók:
2015.04.10. szerinti állapot
Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív
Szolgáltatás típusa: Mobil telefonszolgáltatás
Megye: Mind
Földrajzi számozási terület: Mind
Település: Dunaföldvár
Ágazati
Sorsz.
sorsz. Szolgáltató neve
1
1
Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft.
2
2
Bsystems Telekom Kft.
3
3
Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
4
5
Telenor Magyarország Zrt.
5
6
Tesco MBL Távközlési Zrt.
6
7
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
7
8
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt.

Tényleges
kezdés
2013.02.14
2011.12.01
1993.11.04
1994.06.16
2012.03.01
2014.11.10
2002.07.16
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM (ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS)
Dunaföldvár Város Képviselő-testülete 6/1997. (IV.15.) sz. Önkormányzati rendeletében környezetvédelmi alapot hozott
létre, amelyet az Önkormányzat vehet igénybe környezetvédelmi célokra.
1.17.1. TALAJVÉDELEM
A település sajátos földtani viszonyaira tekintettel részletes földtani, hidrogeológiai és mérnökgeológiai értékelés készült.
A vizsgálatok értékelése alapján általános javaslata a város településrendezési tervének kidolgozásánál az építmények
elhelyezésére a szabályozási tervben védőtávolságok kialakítása szükséges a következők szerint:
- a Duna medre feletti magasparti területsávban,
- a magasparti vonulatot megbontó eróziós völgyek és mélyutak környezetében,
- a Bölcskei-völgy keleti oldalán.
Külön figyelmet érdemelnek a város történelmi részén található felszín alatti pincék, üregek:
- Várdomb a történelmi belvárossal,
- Védett pincesor a Kadarka utca, mélyút területén,
- Kálvária hegy,
- Bölcskei - Tótvölgyi u.,
- Kereszt u. - Iskola u. - Pice köz és Magyar köz környéke,
- Sárgödrök.
Partfal megerősítés:
Önkormányzati beruházásban, 3 ütemben partfal stabilizáció és vízelvezetési rendszer kiépítése történik. Elkészült a Kálvária hegy partfal stabilizáció és vízelvezető épület ki a Vak Bottyán térig.
Belterületi vízelvezetés:
A város belterületének kb. 90 %-a csapadékvíz elvezető rendszerrel ellátott. A belterületi vizek két fő ágon jutnak a befogadó Dunába: Kerkanálison és Nagykarácsonyi vízfolyáson keresztül.
A város jóváhagyott környezetvédelmi programja három fő területet jelölt meg föld és talajvédelmi szempontból:
1. Csapadékvíz elvezető rendszerek helyreállítása és karbantartása:
A város sikeresen pályázott a „Települési bel- és külterületi vízrendezés” tárgyú pályázaton. Ennek keretében nyílt betonlapokkal burkolt árkos vízlevezető rendszer épült ki betoncső kapubejáró átereszekkel, illetve zárt szakaszok közbeiktatásával mintegy 3800 m hosszúságban.
Nagyhálózat fejlesztés alatt van és hat gerinc hálózat kiépítését tervezik.
Elkészült a Szent Lőrinc utca és Kálvária csapadék víz elvezetése. Ságvári és Kereszt utca csapadékvíz elvezetési rendszerének rekonstrukciója folyamatban van
2. Belvíz által veszélyeztetett területek művelési ágának megváltoztatása
Az Oláhvölgyi árok város alatti része és a belterületi Kenderföldi árok közvetlen környezetében a magasan elhelyezkedő
talajvíz miatt csak mezőgazdasági művelés folyik.
Csapadékosabb időjárás esetén problémát jelent a magas talajvíz.
- a Szondi utca környékén,
- a József- Fehérvári utcák közötti kertekben,
- a Fehérvári-Kossuth utcák közötti területeken és
- a Külső-Kéri utca környékén.
3. További talaj- és talajvízterhelés megszüntetésére program nem került
kidolgozásra.
Talajvédelmi kockázatok, előírások:
A talajokra, a felszíni és felszín alatti vizekre kockázatot jelentő tevékenységek a következők a településen:
- A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem csatlakozott lakosság, gazdálkodók szennyvízgyűjtői, szikkasztói.
- Állattartó telepek, (trágyatárolók) pl. Baross dűlőben.
- Rekultivált hulladéklerakó.
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- Kockázatos anyagokat kezelő telepek (Pannónia Bioethanol Dunaföldvári bioetanol-üzem, Lukoil Hungária kft. Dunaföldvári bázis telep (szénhidrogén származék tároló telep), Messer Hungarogáz Kft. töltőüzem és gázlerakat, Földvár Gumiipari Szövetkezet,
A talajra és a vizekre terhelő hatású tevékenységek környezeti kockázatát a hazai és az uniós követelmények szerint minimalizálni kell, melyet a szerkezeti és szabályozási terv, valamint a helyi építési szabályzat építésigazgatási eszközével is elő
kell segíteni a következők szerint:
A közművesítés mértéke eléri a 100 %-ot, a rákötések részarányának további javításával el kell érni a szennyvizek okozta
szennyezések megszüntetését.
Az állattartó telepek, trágyatárolók műszaki védelemmel való ellátásával el kell érni a nitrátszennyezések megakadályozását.
A korszerű, szelektivitáson, a hasznosítható hulladékok kezelésén alapuló hulladékgazdálkodás továbbfejlesztésével, a
műszaki védelem nélküli hulladéklerakó rekultivációjának befejezésével (növényesítés, felszíni vizek kizárása övárokkal) és
figyelő kút kialakításával ellenőrzött módon felszámolható a nem kívánatos környezetszennyezés.
A telepengedélyezések, építési engedélyezések, környezetvédelmi–működési engedélyezések során az előírások szerinti
műszaki védelem biztosíthatja a létesítmények, tevékenységi kockázatának csökkentését.
Talaj- és vízvédelmi követelmények
A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira. A védelemnek magában kell foglalnia a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és
levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is. A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott
csak olyan anyagok helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem
szennyezik, károsítják.
1.17.2. IVÓVÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZKEZELÉS ÉS FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK VÉDELME
Ivóvíz ellátás
A város saját ivóvízbázison létesített vízellátó rendszerrel rendelkezik. A vízellátó rendszer üzemeltetője a Mezőföldvíz Kft. A
vízellátást a Duna parti (Hősök tere) és a város ÉNy-i részén lévő (Előszállás út) mélyfúrású kutak biztosítják. A Hősök tere és
az Előszállási úti telep mindegyike önállóan is el tudja látni a város vízigényét még a legkritikusabb nyári időszakban is. A
kitermelhető vízhozam 2.500-3.000 l/perc.
A kutak belső védőterületének tekinthető része kerítéssel körülhatárolt, jelentős környezeti kockázatot jelentő szennyező
forrás a közelükben nem található.
Üzemszerűen 3 db kút által biztosítható a vízigény. Csúcsidőben további két kút beüzemelése elegendő. A vízellátó rendszer része az Öreg-hegyen található 2 db 500 m3-es térfogatú magas tároló.
A mélyfúrású kutak 80-260 m mély rétegekből nyerik a vízkészletet. A mélyfúrású kutaknak nincs kapcsolata a Duna vízfolyással.
A vízellátást biztosító kutak földtanilag, vízföldtanilag védett rétegvizekre települtek, így a hidrogeológiai sérülékenység
nem áll fenn.
Az ivóvizes kutak minőségét rendszeresen ellenőrzi a közegészségügyi hatóság és az üzemeltető. A vizsgálati adatok
alapján a víz minősége megfelel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szerinti követelményeknek.
A vízellátó rendszer fertőtlenítését rendszeresen elvégzik a nyári időszakban az üzemelési szabályzat szerint.
Dunaföldvár üzemelő vízbázisa, a Hősök terei illetve az Előszállási úti telep kútjai hidrogeológiai védőterület kialakítását
nem igénylik a kutak földtani védettsége miatt.
A kutak belső védőterületének tekinthető része kerítéssel körülhatárolt, jelentős környezeti kockázatot jelentő szennyező
forrás a közelükben nem található.
Felszíni vizek
A város közvetlenül a Duna partján helyezkedik el 95 és 125 mBf-i szintek között. A terep a Dunától Ny felé erősen emelkedik, majd ezt követi egy mélyvonulat és e felett 6-10%-os átlagos esés jellemző.
Dunaföldvár város és közigazgatási területe a Duna jobb partján helyezkedik el mely egyben a lefolyó vizek befogadója.
A területre hulló csapadék 20 év átlagában 550-650 mm között változik. A legcsapadékosabb időszak május-július hónapokra tehető. Esetenként kisebb területi eloszlásban 30-80 mm rövid idejű záporok okozhatnak vízlevezetési problémát.
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A vízzel kapcsolatos problémák jelentős része a hóolvadással illetve a heves záporokkal hozható összefüggésbe.
A közigazgatási terület DK-i lejtése meghatározta a vízfolyások folyásirányát is. Jellemzően dombvidéki vízfolyás a Nagykarácsonyi vízfolyás és az Oláhvölgyi árok alsó szakasza. Ezek a vízfolyások képezik a főgyűjtőket.
A közelmúltban elvégzett csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciók javították a lefolyási viszonyokat.
A felszíni vizek szennyezésére vonatkozó adatok (monitoring) nincsenek. Ilyen jellegű esemény nem ismert.
A Duna vízminőségét a környezetvédelmi hatóságok városhoz legközelebb Dunaföldvárnál (a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség) méri.
A Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Duna- Dunaföldvár keresztszelvényben az MSZ 12749:1994 szabvány előírásai szerinti komponensek egy részét egyáltalán nem méri, másik részét nem olyan
gyakorisággal (legalább 10 alkalom/év), mint azt a minősítés igényli, mivel 2008. óta már nem ezen szabvány, hanem az
Európai Víz-keretirányelv (VKI) szerint történik a minősítés. A VKI lényegében azokat a törvényerejű, a vizek védelmét szolgáló szempontokat foglalja össze, amelyeket a vízhasználatok a potenciális szennyezési tevékenységek, a vízrendezési
munkák, az ár- és belvízvédelem tervezése és kivitelezése során figyelembe kell venni.
A jelenleg használt minősítési rendszert a felszíni víz vízszennyezettségi határértékeiről és azok alkalmazásainak szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) VM rendelet (Rendelet) foglalja magában - a Rendelet 1. számú mellékletében található
a felszíni vizekre meghatározott környezetminőségi határértékek (EQS). A Felügyelőség Mérőközpontjának munkatársai a
Rendelet szennyezettségi határértékeit figyelembe véve - ez egy osztályos besorolás (jó vagy rossz) - és a Vízgyűjtő
Gazdálkodási Tervkészítés kapcsán a KEOP - 2.5.0 projekt keretében az ÖKO Zrt. vezette konzorcium ajánlásának megfelelően készült. A mért adatokat és a minősítéseket a 42-43. számú táblázat tartalmazza.
A VKI szerint a biológiai vizsgálatokat támogató kémiai komponensek minősítése a komponenscsoportok osztályátlag
minimuma alapján mindkét évben ”jó”.
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A VKI szerint a biológiai vizsgálatokat támogató kémiai komponensek és a kémiai
átlageredményeik és komponenscsoportjaik az ÖKO ajánlásának megfelelő minősítése
03FF06: Duna, 1560.60, Dunaföldvár, közúti híd, mk:10
Időszak: 2011.01.01. - 2011.12.31.
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1 | határérték alatt
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A 2011. és a 2012. évben a mért fémek koncentrációi mind kiváló minősítésűek voltak.
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Megj.:3
Az alsó méréshatár értéke:
- Zn:

- Hg:

- Cd:
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2011. novembertől
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2011. októberig <0,25
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4

Az átlag és 90%-os tartóssági érték számításakor a méréshatár alatti eredményeket a méréshatárnak megfelelő
koncentráció érték 50%-val vették figyelembe.
Felszín alatti vizek
A település területének érzékenysége a közigazgatási területének besorolását a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVm rendelet tartalmazza, mely szerint Dunaföldvár érzékeny területű.
A felszíni és felszín alatti vizekre kockázatot jelentő tevékenységek a következők a településen:
- A szennyvízcsatorna-hálózatra még nem csatlakozott lakosság, gazdálkodók szennyvízgyűjtői, szikkasztói.
- Állattartó telepek, trágyatárolók pl. Baross dűlőben.
- Rekultiválás alatt lévő hulladéklerakó.
- Kockázatos anyagokat kezelő telepek (Pannónia Bioethanol Dunaföldvári bioetanol-üzem, Lukoil Hungária kft. Dunaföldvári bázis telep (szénhidrogén származék tároló telep), Messer Hungarogáz Kft. töltőüzem és gázlerakat, földvár Gumiipari Szövetkezet,
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A felszín alatti vizek vizsgálata a szennyezések mértékének meghatározása a rekultivált hulladéktároló környezetében levő
monitoring kutaknál folyik.
Ezek eredménye alapján a minták szulfát tartalma haladja meg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM
együttes rendelet 2. sz. mellékletben közölt felszín alatti vizekre vonatkozó szennyezettségi határértékeket.
A település egyéb területein a talajvíz mennyiségi és minőségi állapotának vizsgálatára létesült monitoring kút nem létesült.
A településén kockázatos anyag elhelyezése és felszín alatti vizekbe történő közvetlen vagy közvetett bevezetése nem
történt.
Szennyvízkezelés
A városban osztott rendszerű szennyvízcsatorna-hálózat üzemel. A csatornázottság 100%-os. A tisztítás a néhány éve
megépült Madocsai regionális telepen történik. A városból nyomóvezetéken átlagosan 600-800 m3 szennyvíz távozik a
Madocsai szennyvíztisztító telepre.
A szennyvízcsatorna-hálózat és a szennyvíztisztító üzemeltetője a MAZŐFÖLDVÍZ Kft.
Jelenleg a rendszerre bekapcsolt ingatlanok aránya 2015:≈98%.
A Madocsai agglomeráció tervezett szennyvízelvezetésének és kezelésének terve elkészült, elvi vízjogi engedély kiadásra
került.
A fejlesztést indokoltsága:
- havária esetén a dunaföldvári túlfolyó megszüntethető,
- a telep kapacitás határán üzemel,
- az új lakossági szennyvízcsatorna rákötések tovább terhelik a szennyvíztisztítót,
1.17.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME
A jelenlegi levegőminőségi helyzet rövid ismertetése
A település konkrét levegőminőségi állapotának bemutatását nem segítik az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
(OLM) által üzemeltetett automata mérőállomáson regisztrált adatok, mivel ilyen nem üzemel Dunaföldváron. Ezen mérőeszközök jellemzően a fűtésből és a közlekedésből származó légnemű szennyező anyagok mérését végzik (pl. kén-dioxid,
nitrogén-oxidok, szén-monoxid, stb.), és a mérési eredmények órás- vagy napi átlagra meghatározottan kérdezhetők le.
Jelen esetben támpontként egyetlen manuálisan mért szennyező anyag – az ülepedő por – mennyisége alapján kerülhet
sor konkrét értékelésre, amely légszennyező mérését szintén az OLM végzi. Az Országos Meteorológiai Szolgálat által
közzétett „2013. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről a manuális mérőhálózat adatai alapján” c. kiadványban Dunaföldvár levegőminősége az ülepedő por tekintetében jónak minősíthető a légszennyezettség index alapján.
Egy másik megközelítése a levegőminőségi helyzet értékelésének és rögzítésének a jogi meghatározás. „A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírása értelmében az ország területét és településeit a légszennyezettség mértéke alapján a környezetvédelmi és a közegészségügyi hatóság javaslatának figyelembevételével zónákba
kell sorolni. A zónák kijelölésére „a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről” szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM
rendeletben került sor. A rendelet az egyes zónákban 11 szennyező anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba,
valamint a talajközeli ózon esetében O-I és O-II csoportokba tipizálja a zónát.
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A 4/2002 (X. 7.) KvVM rendeletben a vizsgált terület az „egyéb” zónában szerepel. A rendeletben vizsgált 11
légszennyezőanyag a térségben jellemző értékei alapján a szennyező anyagonkénti kategóriákat az alábbi táblázat
mutatja.
Zónacsoportok a szennyező anyagok szerint
Légszennyező
anyag
Levegőminőségi
zóna
Légszennyező
anyag

SO2

NO2

CO

PM10

benzol

F

F

F

E

F

PM10 Arzén
(As)

PM10 Kadmium
(Cd)

PM10 Nikkel
(Ni)

PM10 Ólom
(Pb)

PM10
benz(a)pirén (BaP)

Talajközeli
ózon
O-I

Levegőminőségi
F
F
F
F
D
zóna
Ez a besorolás a levegőminőségi helyzet tekintetében a következőt jelenti (a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete
alapján):
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az
alsó vizsgálati küszöb között van.
F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
Fentiek alapján értékelve a terület levegőminőségi helyzetét megállapítható, hogy:
- a kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid és a benzol, valamint a PM10 arzén, kadmium, nikkel és ólom összetevőinek
koncentrációja az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg;
- a szálló por (összes) légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van;
- a PM10 benz(a)-pirén szennyezettség a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között
van.
Fentiek alapján Dunaföldvár levegőterheltségi szintjét alacsonynak, levegőminőségét jónak értékelhetjük.
Potenciális légszennyező források
A légszennyező anyagokat kibocsátó források három kategóriába sorolhatók:
- pontforrások (pl. kémények, kidobó kürtők);
- diffúz források (meddőhányók, állattartó épületek, trágyatárolók);
- mobil források (személy- és tehergépjárművek).
A légszennyezést egy más megközelítésben annak „okozója” szerint csoportosíthatjuk:
- a lakosság (fűtési-, nyílt téri égetési tevékenysége);
- az ipari- és szolgáltató üzemek, mezőgazdasági telephelyek, állattartó telepek;
- közlekedés.
Lakossági légszennyezés
A lakosság fűtési igények levegőtisztaság-védelmi szempontból legkedvezőbb kiszolgálása a földgáz felhasználásával
valósulhat meg helyi szinten. A légszennyező anyagok fajtáit és kibocsátott mennyiségeit tekintve –– legfőképpen korszerű,
energiatakarékos kazánokban történő gázfelhasználás során – a legkedvezőbb fűtési mód. Általános tendencia azonban, hogy ott, ahol még rendelkezésre áll az alternatív fűtő készülék (általában a vegyes tüzelésű kazán) a gazdasági
megfontolások legalább is vegyes tüzelőanyag felhasználásra ösztönzik a lakosságot. Így – az egyébként is légszennyezési szempontból terhelt fűtési félévben – tovább növekszik a szennyező hatás, hiszen a fa vagy szén felhasználás a földgáz felhasználáshoz képest megnövekedett szennyező anyag emisszióval jár. A lakossági légszennyezés települési szinten
nehezen szabályozható, hiszen nem kötelezhetőek a háztartások földgáz felhasználásra, viszont korlátozható, vagy tiltható az ún. nem kereskedelmi minőségű tüzelőanyagok, hulladékok kazánban történő felhasználása. Ezek égetése rendszerint
vizuális észleléssel is megállapítható.
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Vélhetően a legtöbb panaszt okozó tevékenység, az avar és kerti hulladék égetése, amelyet a város önkormányzata
6/2014.(VI.05.) önkormányzati rendeletében már szabályozta. A rendelet előírásainak betartatását vélhetően segíteni
fogja az új OTSZ (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet).
Ipari és szolgáltató tevékenység légszennyező hatásai
Az egyes termelő technológiák légszennyező hatását e tanulmányban részleteiben nem vizsgáljuk. Általánosságban megemlíthető azonban, hogy a vizsgált területen olyan, szennyezőanyag kibocsátásában meghatározó ipari üzem nincsen,
amelynek a város területén kialakuló levegőterheltségi viszonyokra dominánsan hatást gyakorolhatna. A jelenleg hatályos
levegőtisztaság-védelmi jogszabály (306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről) megfelelő engedélyezésiés működtetési rendszert határoz meg, amely a korábbi (megengedőbb) szabályozástól eltérően „nem ismeri” a légszenynyezési bírság fogalmát, vagyis a normaértékeket meghaladó légszennyezést nem tűri, esetleges bírság megfizetésével azt
nem teszi legálissá. A technológiákhoz tartozó pontforrások engedélyének megadását szabványos emisszió mérések
elvégzéséhez köti, amelyeket legalább ötévente megismételtet. De már a létesítést megelőzően is szigorúbb szabályozással kívánja kiküszöbölni a jogalkotó a potenciálisan nagy szennyező források megjelenését és működését: már a létesítési
engedély megadását a pontforrások hatásterületének lehatárolásához, az egészségügyi határértékek biztosításának
garanciájához illeszti.
A hatósági adatbázisban történő kutatás során olyan ipari üzem működése nem vált ismertté, amely egységes környezethasználati engedély alapján lenne üzemeltethető (a potenciálisan nagy környezeti veszélyt jelentő technológiákat vonják
bele a jogszabályban az EKHE hatálya alá).
Az ipari jellegű zajforrások számában jelentős változás nem történt az elmúlt években. Új létesítmény a bioetanolt gyártó
üzem. Az üzemi létesítmények terhelő hatása kisebb területet érint, mint a közúti közlekedésből eredő légszennyező hatás.
A volt laktanya területén kialakított Ipari Parkban üzemelő ipari létesítmények (Siker Sped 95 Kft, Autószervíz-Diagnosztika,
Acél Nagyker Kft, Roll-Ing Kft, DUFÉM Kft) szintén nem minősülnek jelentős légszennyező anyagot kibocsátóknak, bár kétségtelen tény, hogy a tőlük K-re, a 6-os fűút melletti 4 szintes lakóépületek és az Idősek Otthona intézménye levegőtisztaság-védelmi szempontból lényegesen terheltebb, mint a város lakóterülete.
A településtől É-ÉK-i irányban fekvő szintén igen nagy kiterjedésű ipari területen részben működő, részben már nem üzemelő létesítmények vannak. Itt található a bioetanol üzem, egy terményszárító és tároló telep, szénhidrogén tároló telep és a
kikötő. A létesítmények lakóterülettől ugyan meglehetősen távol (kb. 300-350 m) találhatók, de az uralkodó É-ÉNy-i szélirányra tekintettel nem zárható ki, hogy jelentősebb szennyezőanyag kibocsátás esetén a transzmisszió útján a légszenynyező anyagok terhelik a lakott területet.
Itt kívánunk utalni a korábban már említett levegőtisztaság-védelmi szabályozásra, amely a pontforrások létesítését megelőző tervezési fázisban már igényli azon számításokat, amelyekkel a várható légszennyezés hatási meghatározhatóak, és
amelyekkel a potenciális veszély források kiküszöbölhetőek.
A város lakóterületén – a lakóépületek közé ékelődve – üzemel néhány ipari létesítmény. A Reiter-közben működik a Malom,
és egy Lemezmegmunkáló üzem, míg a Kéri úton található a BARANYÁK Bútorüzem és Bútorbolt, és az Aradi közben a
faipari üzem. Az ezek esetében várható légszennyező anyag kibocsátás környezetvédelmi szempontból kisebb problémákat okoz, mint az esetleges zajterhelésük. természetszerűleg a szennyező hatás sem hanyagolható el, de az kisebb súllyal
van jelen a lakóterület környezeti komfortjának alakításában
A 6-os főút és a Füzes sor közötti területen működő néhány ipari-kereskedelmi létesítmény a szállítási-, közlekedési (parkolási) tevékenység hatásaival terheli a nyugati irányban található lakóterületet.
Állattartás légszennyező hatása
Az állatok tartása, trágyájuk tárolása és annak mezőgazdasági területeken való felhasználása légszennyező anyagok
kibocsátásával járó tevékenység. A szakirodalom, és a levegőtisztaság-védelmi szabályozás az ammóniát és a metánt,
mint főbb légszennyező anyagokat nevesíti és szabályozza ennek kapcsán. Környezetvédelmi szempontból az ún. nagy
létszámú állattartás vizsgálandó, e fogalmat a környezeti jog meghatározott férőhely számtól kezeli.
A nagy létszámú állattartás sok esetben egy „különleges” levegőtisztaság-védelmi problémát is felvet; a kisebb-nagyobb
mértékű szaghatás lakókörnyezetet zavaró is lehet. Érthető módon ez elsősorban a városias környezetben fordul elő, az
ott élők fokozottabb szagérzékenysége miatt. Természetesen a falusias lakókörnyezet sem lehet mentség a lakossági panaszbejelentésre okot adó bűzhatás kialakulására. Komoly szakmai kihívást jelent azonban a bűzhatás objektív megítélése, mivel konkrét határértékkel nem szabályozott légszennyező tevékenységről van szó. A probléma kezeléséhez az alábbiakat szükséges tudnunk.
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A gáz-, ill. gőz-halmazállapotú szennyezőanyagok közé tartoznak a szagok, vagy bűzök. A jó szagokat illatnak, a rossz
szagokat bűznek mondjuk. A szagokat jellegük, intenzitásuk, áthatóságuk és elviselhetőségük alapján ítéljük meg. A szag
jellegét kémiai összetétele szabja meg, intenzitása a koncentráció függvénye: a szag intenzitása a szaganyag koncentrációjának logaritmusával arányosan nő. A szagok nem mérhetők, a szagokat szagló érzékszervünk különbözteti meg egymástól.
A szaganyagoknak azt a koncentrációját, amelyet az ember orra észrevesz, szagküszöbértéknek nevezzük. A
szagküszöbérték tehát nem objektív mérték, mivel organoleptikus úton állapítják meg. Ebből következően az egyes emberek szagokkal kapcsolatos érzékenysége, tűrőképessége változó lehet, amelyet – kisarkítva, de tapasztalataink szerint
gyakran – társadalmi- vagy gazdasági érdekek, érintettségek is befolyásolnak (kevésbé zavar egy, a telep hatásterületén
élő dolgozót, mint a „kívülálló” szomszédját.)
A fentiekből kitűnik, hogy az állattartási technológia levegőminőségre gyakorolt hatásának vizsgálatakor a várható bűzhatások értékelése igen nehéz feladat.
Az ilyen állattartó telepek létesítése, illetve üzemeltetése előzetes és részletes környezeti hatástanulmányhoz, illetve egységes környezethasználati engedélyhez kötött. Az EKHE engedélyben kerül meghatározásra az a helyes mezőgazdasági
gyakorlat, amely a trágya kezelését, tárolását és mezőgazdasági területre juttatását határozza meg.
Közlekedési légszennyezés
A közlekedésben részt vevő robbanó motorral hajtott járművek légszennyező anyagokat bocsájtanak ki üzemük során.
Ebben a tekintetben a város meghatározó légszennyező (vonal)forrása a települést átszelő főközlekedési út. Az ebben a
vonatkozásban jelen lévő légszennyezettség minden bizonnyal csökkent a település belterületét tehermentesítő autópálya megépítésével.
Szintén jelentős eredményként könyvelhető el levegőtisztaság-védelmi szempontból (is) a kb. 10 éve átadott, az 52.
számú főút várost déli-délkeleti irányban elkerülő szakasza. Ezzel nagymértékben mentesült a belváros az Alföldre irányuló
forgalomtól. Az 52. számú másodrendű főút elkerülő szakaszán a korábbi, városon átmenő nehézgépjármű (tehergépjármű
és kamion) forgalom mintegy 80%-a halad át.
A légszennyező hatásokat tekintve azonban a legtöbb település esetében rögzíthető, hogy a közlekedésből származó
légszennyező hatás a meghatározó a levegőterheltségi szint, és az esetleges szmog események kialakulásában. Nincsen
ez másképpen Dunaföldvár esetében sem, hiszen a megnövekedett közlekedési- és szállítási igények kiszolgálása nem
képzelhető el a lakott területek teljes kizárásával. Fontos azonban az alternatív közlekedési eszközök használatának szorgalmazása, a használati feltételük biztosítása.
1.17.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS
A jelenlegi állapot elemzése
A település védett területeinek zaj és rezgés terhelésének vizsgálata során a következő környezeti zajforrások hatását
vizsgáltuk:
közlekedési jellegű zajforrások (közúti, vasúti, vízi),
üzemi létesítmények (ipari, mezőgazdasági) jellegű zajforrások,
egyéb zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények zajforrásai).
A közlekedési eredetű zajforrások közül a közúti közlekedéstől származó zajkibocsátás terheli elsősorban a települési
környezetet.
Dunaföldvár település közigazgatási területe a 6-os számú országos főút mentén észak-dél irányba húzódva helyezkedik
el. A település észak-dél és kelet-nyugat irányban is csomóponti szerepet tölt be a 6-os számú főút és az 52. és 61. számú
másodrendű főutak révén. Jelentős forgalmat bonyolít Bölcske irányába az 5111. sz. gyűjtő-összekötő út, valamint a Mezőfalva irányába haladó 6228. számú összekötő út is. Kisebb forgalmat bonyolít le 6229. számú Németkérre vezető út. A
város forgalmának lebonyolításában résztvevő főbb utak: Kossuth L. utca 6-os út városi szakasza, a Kéri út a 6229. sz. út
városi szakasza és Előszállási út 61. sz. út városi szakasza, a Belsőbölcske, Alsóbölcske, Külsőbölcskei utak, melyek az
5111. számú gyűjtő-összekötő út városi szakaszai.
2004-ben átadásra került a vasúti töltés nyomvonalán megépített 52. számú főút várost déli-délkeleti irányban elkerülő
szakasza, mellyel nagymértékben mentesült a belváros az Alföldre irányuló forgalomtól. Az 52. számú másodrendű főút
elkerülő szakaszán a korábbi, városon átmenő forgalom mintegy 80%-a halad át, elsősorban a tehergépjármű forgalmat,
ezen belül is a nehézgépjármű (kamion) forgalmat jelenti.
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Az elkerülő út és a Bölcskei út kereszteződésében megépített körforgalmú csomópont biztosítja a forgalom gyors, egyenletes lefolyását.
2010-ben adták át az M6 autópálya Dunaújvárostól D-re levő szakaszát, ennek hatására jelentősen csökkent a városon
áthaladó 6-os számú főút forgalma.
Mind a főutak, mind az összekötő utak, mind pedig a lakó utak melletti területek funkciója részben tömör városias, részben
laza, kertvárosias beépítésű lakóterület.
A közúti közlekedés által okozott zajterhelés alapvetően a járműforgalom nagyságától, összetételétől, azok haladási
sebességétől, az útburkolat minőségétől, az út vonalvezetése emelkedők lejtők hatása. A zaj terjedését az utak környezetének beépítettsége és természetes akadályok hatása befolyásolja.
Jelen vizsgálat során számítással határoztuk meg az út menti területek közúti közlekedéstől származó zajterhelések nagyságát a nappali és az éjszakai órákra.
A korábbi vizsgálatok az útpályától 7.5 m-re felvett referencia távolságra határozták meg a zajterhelést, ezért az összehasonlíthatóság érdekében jelen vizsgálat során is erre a távolságra végeztük el a számításokat.
A forgalmi adatokat az Országos közutak keresztmetszeti forgalma 2013 című kiadvány adataiból az ÚT 2-1.118:2000
„Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő módszerrel” című Útügyi Műszaki Előírás által megadott, érvényes
forgalomfejlődési viszonyszámok felhasználásával számítással határoztuk meg. Az országos közutak keresztmetszeti forgalma kiadványból azoknak a városi útszakaszok forgalmának hatását vizsgáltuk ahol méréssel határozták meg az adott
szakasz forgalmát.
A számításokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének
részletes szabályairól szóló rendelet 2. sz. melléklete szerint végeztük.
Forgalmi adatok 6. sz. főút 87+235 kmsz-ben.
SZGK

KTG

Z-1. sz. táblázat
POTK
TGK

NYSZER

SPEC

MKP

LASSÚ
JÁRMŰ

BUSZE

BUSZCS

KNTGK

NTGK

42

0

676

875

105

0

548

29

189

543

0

40

6

106

0

580

30

200

574

0

41

6

110

0

833

39

287

825

0

45

6

2005 Jármű/nap
5595

1259

1588

22

2013 Jármű/nap
2443

698

2015 Jármű/nap
2 553

729

2028 Jármű/nap
3 262

932

A forgalomszámlálási eredmények azt mutatják, hogy a 6-os fűút forgalma jelentősen csökkent az M6 autópálya megnyitása után.
Forgalmi adatok az 52. sz. másodrendű főút városi elkerülő szakaszán 62+420kmsz-ben.
táblázat

Z-2. sz.
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SZGK

KTG

BUSZE

BUSZCS

159

22

394

39

0

409

40

0

NTGK

POTK
TGK

162

292

114

61

176

526

0

9

12

120

64

185

552

0

9

12

KNTGK

NYSZER

SPEC

LASSÚ
JÁRMŰ

MKP

2005 Jármű/nap
1309

1

150

66

2013 Jármű/nap
948
2015 Jármű/nap
985
2028 Jármű/nap
1 218
506
42
0
162
91
250
747
0
10
12
Az 52. sz. másodrendű főút forgalma is csökkent a 2005 évi forgalomhoz képest ennek oka az M8 autópálya Dunahídja (Pentele híd) 2007-es átadása lehet.
Forgalmi adatok az 61. sz. másodrendű főút városi szakaszán 62+420kmsz-ben.
sz. táblázat
POTK
NYSZER
SZGK
KTG
BUSZE BUSZCS
KNTGK
NTGK
TGK

Z-3.
SPEC

LASSÚ
JÁRMŰ

MKP

2005 Jármű/nap
3.128

553

56

6

300

214

627

32

270

25

1

39

39

45

99

0

22

23

280

25

1

41

41

47

104

0

22

23

347

27

1

55

58

64

141

0

25

23

2013 Jármű/nap
2487
2015 Jármű/nap
2 583
2028 Jármű/nap
3 195

Hasonlóan az 52. sz. másodrendű főút forgalmához a 61-es út forgalma is csökkent a 2005 évi forgalomhoz képest ennek oka is az M8 autópálya Duna-hídja (Pentele híd) 2007-es átadása lehet.
Forgalmi adatok az 5111. sz. összekötőút városi szakaszán 0-1+594kmsz-ben.
sz. táblázat
SZGK

Z-4.

POTK
TGK

NYSZER

SPEC

LASSÚ
JÁRMŰ

KTG

BUSZE

BUSZCS

KNTGK

NTGK

MKP

173

41

0

36

25

127

35

0

14

21

3

5

0

8

16

131

35

0

15

22

3

5

0

8

16

153

37

0

3

26

4

7

0

9

16

2005 Jármű/nap
822

7

24

2013 Jármű/nap
587
2015 Jármű/nap
607
2028 Jármű/nap
706
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Forgalmi adatok az 6228. sz. összekötőút városi szakaszán 0+222 kmsz-ben.
táblázat
POTK
SZGK
KTG
BUSZE BUSZCS
KNTGK
NTGK
TGK

Z-5. sz.
NYSZER

SPEC

LASSÚ
JÁRMŰ

MKP

2005 Jármű/nap
1138

304

16

7

103

108

134

8

326

34

11

30

43

15

19

0

23

2

337

34

11

31

44

16

20

0

23

2

392

36

12

39

53

20

25

0

26

2

2013 Jármű/nap
857
2015 Jármű/nap
886
2028 Jármű/nap
1 030

Forgalmi adatok az 6229. sz. összekötőút városi szakaszán 0+526 kmsz-ben.
táblázat
POTK
SZGK
KTG
BUSZE BUSZCS
KNTGK
NTGK
TGK

Z-6. sz.
NYSZER

SPEC

MKP

LASSÚ
JÁRMŰ

2005 Jármű/nap nem vizsgálták
2013 Jármű/nap
40

14

5

0

3

1

2

0

0

1

0

14

5

0

3

1

2

0

0

1

0

17

5

0

4

1

3

0

0

1

0

2015 Jármű/nap
41
2028 Jármű/nap
48

A jelenlegi forgalmi adatok mértékadó óraforgalom:

6. sz. elsőrendű főút
2015 Nappal jármű száma/h
2015 Éjjel jármű száma/h
Mértékadó sebesség km/h

I.
191
29
50

52. sz. másodrendű főút
2015 Nappal jármű száma/h
2015 Éjjel jármű száma/h
Mértékadó sebesség km/h

I.
81
12
50

61. sz. másodrendű főút
2015 Nappal jármű száma/h
2015 Éjjel jármű száma/h
Mértékadó sebesség km/h

I.
166
25
50

Járműkategória
II.
44
3
50
Járműkategória
II.
10
0,75
50
Járműkategória
II.
5
0,4
50

III.
47
8
50
III.
49
3,6
50
III.
12
2,3
50

Járműkategória
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5111. sz. összekötőút
2015 Nappal jármű száma/h
2015 Éjjel jármű száma/h
Mértékadó sebesség km/h

I.
43
6,5
50

6228. sz. összekötőút
2015 Nappal jármű száma/h
2015 Éjjel jármű száma/h
Mértékadó sebesség km/h

I.
71
11
50

6229. sz. összekötőút
2015 Nappal jármű száma/h
2015 Éjjel jármű száma/h
Mértékadó sebesség km/h

I.
3,2
0,5
50

II.
3
0,25
50
Járműkategória
II.
5,3
0,4
50
Járműkategória
II.
0,5
0,04
50

III.
2,6
0,5
50
III.
5,3
1
50
III.
0,17
0,03
50

Számított zajterhelés a vizsgált útszakaszok mentén referenciatávolságban (7,5 m-re)
Akusztikai járműkategóriák hatásának eredőjét határoztuk meg a mértékadó napi óraforgalomra vonatkozóan. Mivel korábbi vizsgálatokban nem bontottuk külön a nappali és az éjszakai forgalmat ezért a jelen vizsgálatban az összehasonlíthatóság miatt most sem bontottuk külön a nappali és az éjszakai forgalmat.
Akusztikai járműkategóriák:
1. járműkategória: személy - és kisteher-gépkocsi
2. járműkategória: közepesen nehéz tehergépkocsi, autóbusz, motorkerékpár
3. járműkategória: nehéz tehergépkocsi, szerelvény, csuklós autóbusz, speciális- és lassújármű.
Számítási modell:
Járműkategória
I.
II.
III.

Q 1,II,III
jármű/h

V1,2,3,
Km/h
50
50
50

p

K

p=c=0
p=c=0
p=c=0

0,29
0,29
0,29

Kt,(dB)
korrigált
75
79
83

KD
(dB)

LAeq(7,5)I,II,III
(dB)

Jelenlegi forgalomra számított eredő egyenértékű A-hangnyomásszintek
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6. sz. elsőrendű főút

Nappal
LAeq(7,5korrigált)I,II,III
(dB)
69

Éjjel
LAeq(7,5korrigált)I,II,III
(dB)
61

52. sz. másodrendű főút

68

57

61. sz. másodrendű főút

66

58

5111. sz. összekötőút

60

52

6228. sz. összekötőút

62

54

6229. sz. összekötőút

49

41

Vizsgálat útszakasz

A táblázatokban szereplő zajkibocsátási értékek 7,5 m-es referencia távolságra vonatkoznak, mely referencia távolság az
út tengelyétől számított távolság. Mind a főutak, mind az összekötő utak mentén található lakóterületeken a lakóépületek
jellemző távolsága a közút tengelyétől számítottan 8-15 m. Ezeknek a távolságoknak a csillapítása 0,4 dB-3,8 dB között
van. Jelen vizsgálat esetében a 27/2008. (xII.3.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében előírt határértékek (főutak mentén nappal 65 dB, éjjel 55 dB, mellékutak mentén nappal 60 dB, éjjel 50 dB) új tervezésű közutakra vonatkoznak ezért csak öszszehasonlító adatként szolgálnak, mivel már kialakult beépítési vonalakkal és útpályával kell számolnunk. A forgalmi adatokból és beépítési körülményekből számított egyenértékű A-hangnyomásszintek a közutak környezetének közúti
közlekedésétől származó zajterhelés minősítésére nem alkalmasak, azonban érzékeltetik annak zavaró hatását.
A vizsgálati értékek alapján – figyelemmel a fentiekben leírtakra – megállapítható, hogy a 6-os számú főút melletti lakóterületen a megadott határértéknél nappali időszakban 4 dB-el, éjszakai időszakban 5 dB-el nagyobb terhelés éri. Ez a
korábbi vizsgálatoknál 3-6 dB csökkenést mutat.
A 61. számú főút esetében nappali időszakban 1 dB-el, éjszakai időszakban 3 dB-el nagyobb terhelés éri a védett
területeket. Az 52. számú főút elkerülő szakasza mentén nappali időszakban 3 dB nincs túllépés, éjszakai időszakban 2 dBel nagyobb a terhelés az ismertetett határértéknél. A 61. sz. és 52. számú út elkerülő szakaszához közeli lakóterületeken is
csökkent a zajterhelés a korábbi évekhez képest.
Az 5111. számú főút esetében éjjel 2 dB- lel magasabb zajterhelés a határértéknél, ez kismértékű növekedést mutat a
korábbi évekhez képest. A 6228. számú összekötő út esetében nappal 2 dB, éjjel 4 dB a túllépés mértéke csökkent a
korábbi vizsgálat óta. A 6229. jelű út menti területek zajterhelése nem számottevő.
A helyi közlekedésben a vasúti és a vízi közlekedés nem jelentős. A vasúti közlekedés a hídpálya megszüntetésével északdél irányra korlátozódott. A vasúti közlekedésben sem a személyszállítás, sem a teherszállítás nem számottevő. A nyomvonal a lakóterülettől távol halad, ezért terhelő hatás nem jelentkezik.
A távolsági buszpályaudvar a Reiter-köz, és a Mészáros utcai lakóterület közé beékelődve helyezkedik el. Környezetében
műszeres zajvizsgálat nem volt. Környezeti zajkibocsátására vonatkozó panasz nem érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz.
Az ipari jellegű zajforrások számában jelentős változás nem történt az elmúlt években. Új létesítmény a bioetanolt gyártó
üzem. Az üzemi létesítmények terhelő hatása kisebb területet érint, mint a közúti közlekedés.
A város területén annak északi részén a 6-os számú főút és a 6228-as számú összekötő út deltájában található a volt
Hunyadi laktanya területén kialakított Ipari Park. A területen több ipari létesítmény működik, így a Siker Sped 95 Kft,
Autószervíz-Diagnosztika, Acél Nagyker Kft, Roll-Ing Kft, DUFÉM Kft. Az üzemi létesítmények területe és a 6-os számú főút
között, négy szintes lakóépületek és az Idősek Otthona intézmény található. Ezeknél az épületeknél kisebb mértékű üzemi
zaj és közúti közlekedési zaj hatása is észlelhető. Ugyancsak a településtől északra a Felsőfoki úttól észak-északkeleti
irányban ugyancsak nagy kiterjedésű ipari terület található, melyen részben működő, részben már nem üzemelő létesítmények vannak. Itt található bioetanol üzem, terményszárító és tároló telep valamint szénhidrogén tároló telep és kikötő. A
létesítmények lakóterülettől távol találhatók, így az általuk kibocsátott zaj hatása a védett területeken nem jelentős.
A várostól nyugati irányban, az Előszállási út mentén, a lakóterülettől távol működik a MESSER Hungarogáz Disszugáz
Üzem és átfejtő állomás, ezért zajkibocsátása védett területet nem terhel. Az üzemi területtől nyugati irányban ugyancsak
az Előszállási út mellett található egy mezőgazdasági major (gabonatároló, vetőmag előállító üzem) területe. Az ott folyó
tevékenységből eredő zajhatás lakóterületen nem észlelhető.
A város területén a lakóterületek közé beékelődve továbbra is néhány ipari létesítmény üzemel. A Reiter-közben működik
egy malomüzem, a Burc-Metall Kft. lemezmegmunkáló üzeme. A Kéri úton található a BARANYÁK Bútorüzem és Bútorbolt, a
Felsőfoki úton a Falapspán Kft. Bútorüzeme már nem üzemel, az Aradi közben faipari üzem működik. A 6-os út és a Füzes
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sor közötti területen néhány nagyobb ipari-kereskedelmi létesítmény működik, melyek esetében a szállítási tevékenység
jelenthet a megengedettnél nagyobb terhelést a nyugati irányban található lakóterületen.
A város területén működő kereskedelmi, szolgáltató, szórakoztató létesítmények ugyancsak a szállítási-rakodási tevékenység révén jelentenek terhelő hatást közvetlen környezetükre.
A település területén működő kisvállalkozások, mint üzemi létesítmény működésük során okozhatnak a határértékeknél magasabb zajterhelést. Az engedélyezési eljárásban végzett zajvizsgálat és a szükséges zajcsökkentési megoldások alkalmazása ad lehetőséget a zavaró hatás megelőzősére.
Az egyéb zajforrások, mint a kereskedelmi, vendéglátó, szórakoztató létesítmények, zajkibocsátása okozhatnak zavaró
hatást ezekben az esetekben is az engedélyezési eljárásban végzett vizsgálatok megelőzhetik a konfliktust a környezettel.
Összefoglalóan megállapítható, hogy Dunaföldvár településen elsősorban a közúti közlekedés hatása terheli a védett
területeket. Az üzemi létesítmények is közvetlen környezetükben okozhatnak zavaró mértékű, esetenként a megengedettnél
nagyobb mértékű zajterhelést.
Környezeti rezgésterhelés
A településen zavaró mértékű illetve az emberre ható rezgésterhelési határértéket meghaladó rezgés kibocsátó forrás
ismereteink szerint nem üzemel. Kisebb mértékű rezgésforrást jelent a közúti közlekedés hatása azonban kisebb mértékű
esetlegesen az épületszerkezetekre hatása lehet károsító mértékű.
Környezeti zajvédelmi és rezgés védelmi előírások, követelmények
Jelenleg érvényes zajvédelmi jogszabályok:
- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- 27/2002. (XII. 3.) KöM- EüM. együttes rendelet a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenőrzésének módjáról
- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól
- MSz 18150/1. sz. "A környezeti zaj vizsgálata és értékelése." című szabvány.
Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 19/2001. (XI.05.) sz. önkormányzati rendelete a zaj és rezgésvédelem helyi szabályairól átdolgozása az országos szabályozás változásai miatt szükséges.
1.17.5. SUGÁRZÁS VÉDELEM
Dunaföldvártól D-irányban 22 km-re helyezkedik el a Paksi Atomerőmű.
Az atomerőmű Üzemi Környezeti Sugárvédelmi Ellenőrző Rendszerének (ÜKSER) feladata, hogy közvetlen környezeti mérésekkel is bizonyítsa, az erőmű normál üzemben nincs kedvezőtlen hatással a környezetre. Az erőmű környezetének sugárvédelmi ellenőrzése részben távmérő (telemetrikus) rendszereken, részben mintavételes, laboratóriumi vizsgálatokon alapul. A
Paksi Atomerőmű 30 km-es környezetében a mintavevő és távmérő állomások helyezkednek el. A laboratóriumi vizsgálatok
kiterjednek mind a környezeti közegekre, mind a tápláléklánc elemeire. Ez éves szinten körülbelül 4000 minta feldolgozását
és mérését jelenti. A kibocsátott radioaktív izotópok közvetlen környezeti megjelenésével kapcsolatban azt tapasztalták,
hogy azok – még az igen érzékeny vizsgálati módszerek mellett is – kimutathatatlanok, vagy csak nagyon kicsi koncentrációban, esetenként voltak mérhetők
1.17.6. HULLADÉKKEZELÉS
2013. 01. 01-én hatályba lépett a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, amelyet 2014-ben módosítottak. Az új
hulladéktörvénnyel párhuzamosan új kormányrendeletek léptek életbe 2013-2014 évben. Az új jogszabályok érintik többek között a hulladék tároló létesítmények műszaki előírásait és üzemeltetési feltételeit, a hulladék nyilvántartást, a hulladékok jegyzékét. A jogszabály változások figyelembe vételével változott a település hulladék kezelési rendszere. Új önkormányzati rendeletet alkottak (8/2013. (IV.15.) a települési szilárd és folyékony hulladékok kapcsolatos közszolgáltatásról.
A település közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társaság tagja a hulladék szállítási-gyűjtési szolgáltatást a Dunaújvárosi Dunanett Kft. végzi.
A településen kommunális hulladék lerakó nem üzemel. A korábbi szeméttelepet rekultiválták. A rekultivált hulladéktároló
mellett új inert hulladéklerakót létesítettek, amelyet az SPR-TERRA 2006 Kft. üzemeltet. Itt helyezhető el az építési-bontási
hulladék.
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A hulladék szelektív gyűjtésének elősegítése érdekében a kommunális hulladékgyűjtéssel párhuzamosan hasznosítható
hulladékok szelektív gyűjtését vezették be 2015 márciusában. A zsákban gyűjtött hulladékot a kommunális hulladék szállítást végző vállalkozás gyűjti össze.
A városban ezen kívül tíz helyen hulladékgyűjtő szigetek kialakításával is elősegítik a szelektív hulladékgyűjtést.
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló rendelet szerint:
5. hulladékgyűjtő sziget: különböző fajtájú, hasznosításra alkalmas hulladék elkülönített gyűjtésére és a közszolgáltatónak
történő átadására szolgáló, felügyelet nélküli, közterületen kialakított, folyamatosan a lakosság rendelkezésére álló hulladékgyűjtő pont, amelyre gyűjtőedényt telepítettek;
A hulladék gyűjtő szigetek megfelelnek a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. pontjának 3-4. §-ban közölt előírásoknak.
Évente egy alkalommal biztosítják veszélyes hulladékok, évente két alkalommal elektronikai hulladékok leadásának lehetőségét. A gyógyszer hulladékok a helyi gyógyszertárakban leadhatók. Lomtalanítást évi egy alkalommal szerveznek.
Az állati hulladékot a volt dögkút helyén levő telephelyen műanyag edényekben lehet gyűjteni, innen az ATEV Solt Kft.
szállítja el 2 naponta.
Termelési veszélyes és nem veszélyes hulladékok a településen üzemelő vállalkozások saját hulladék kezelési rendszerükben gyűjtik és adják tovább ártalmatlanításra illetve hasznosításra.
Illegális hulladéklerakás előfordul a településen. Ezek felszámolásáról az Önkormányzat gondoskodik.
A köztisztaság fenntartásáról. A települési szilárd és folyékony hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról,
valamint a közüzemi ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel kapcsolatos díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről a 8/2013.(IV.15.) önkormányzati rendelet rendelkezik.
1.17.7. VIZUÁLIS KÖRNYEZETTERHELÉS
A megyei területrendezési terv Dunaföldváron három helyen jelöli meg a tájrehabilitációt igénylő területeket. Az egyik,
Barota puszta feletti térség, a másik a volt kendergyár körüli terület, (e terület részben már rendezett az új telephely és
kikötő megvalósításával), a harmadik a 0182/52 és 082/53 hrsz ingatlanokat érintő terület.
A város területén korábbi ipari tevékenységet folytató kendergyár területe még nem lett rendezve.
1.17.8. ÁRVÍZVÉDELEM
A város a dunai árvizekkel szemben védett, árvízvédelmi létesítmény nem készült a magas-part jelleg miatt. A közigazgatási
területen sem ár-, sem belvízvédelmi védvonal illetve öblözet nem található, tehát I. rendű árvízvédelmi vonal nem érinti.
Közvetlenül a Duna parton lévő közösségi létesítmények (csónakház, fürdő, camping, halászcsárda) árvízjárta területen
találhatók, ideiglenes védekezésre szükség lehet. A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 6/2005. (II.22.) KvVM-BM együttes rendelettel módosított 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint
Dunaföldvár „C” enyhén veszélyeztetett település.
Dunaföldvár közvetlen a Duna mentén, annak jobb partján fekszik, a Duna 1566 fkm-re és 1558,6 fkm közötti szakasza
mellett.
A Duna a kiterjedt vízgyűjtőjéről változó mennyiségű vizet szállít, amely a folyón árhullámok kialakulását okozza, az árhullámok levonulásakor a mélyebben fekvő part menti sávot elöntik. A Duna vízgyűjtőjének egyre intenzívebb beépítésének
következtében, a burkoltsági arány növekedése miatt, a vízvisszatartó képességű növénytakaró csökkenése miatt az árhullámok egyre nagyobb méretűek. Ennek méretét tovább növelik a klímaváltozás okozta szélsőséges csapadékesemények,
amelynek hatására nemcsak a rendkívüli többlet vízmennyiség, hanem annak a burkolt felületről való sokkal gyorsabb
érkezése is terheli a Dunát.
Az árhullámok levonulásakor a víz kiterülése a nagyvízi meder élig tart. Dunaföldváron az eddigi árhullámok elleni védelmet
a természetesen, illetve feltöltéssel mesterségesen kialakított magas-parti védelem biztosította.
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101. ábra Magyarország településeinek árvízi kockázati besorolása
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban
http://www.vedelem.hu
A nagyvízi meder él, mint elsőrendű védelmet nyújtó védvonal kijelölése korábban a hatályos mértékadó árvízszintek figyelembe vételével történt. A közelmúltban lefutott, az akkor hatályos mértékadó árvízszinteket elérő, illetve egyes településeken meghaladó árhullámok a mértékadó árvízszint felülvizsgálatát tették szükségessé. A felülvizsgálat eredményeként született a 74/2014 (XII.23) BM rendelet, amely alapján a Dunaföldvár területét érintő mértékadó árvízszintek a következők,
amelyek egyébként semmiben nem térnek el a korábbi 11/2010 (IV.28.) KvVM rendeletben rögzített mértékadó árvízszintektől:
1566 fkm-nél MÁSZ: 96,72 mBf
1560,6 fkm-nél MÁSZ: 96,35 mBf (Dunaföldvári vízmércénél (LNV 721cm)
1558,6 fkm-nél MÁSZ: 96,24 mBf
Az elsőrendűnek tekinthető árvízvédelmet a mértékadó árvízszintet meghaladó előírt magassági biztonság biztosítása
adja, amelyhez Dunaföldvárnál a mértékadó árvízszint feletti +1,0 méter biztosítása szükséges. Ennek figyelembe vételével
az elsőrendűnek tekinthető teljes védelmet nyújtó magas part szintek a következők:
1566 fkm-nél elsőrendű védelmet nyújtó koronaszint: 97,72 mBf
1560,6 fkm-nél elsőrendű védelmet nyújtó koronaszint: 97,35 mBf
1558,6 fkm-nél elsőrendű védelmet nyújtó koronaszint: 97,24 mBf
Az elsőrendű védvonalnak tekinthető nagyvízi meder él mentén az árvízi védekezés az érintett VIZIG, Dél-Dunántúli Vízügyi
Igazgatóság biztosítja.
Az új előírásnak való megfelelőség érdekében az új nagyvízi meder él helyét a VIZIG felülvizsgálja, ha szükséges módosítja.
Ennek kijelölése folyamatban van, még a végleges, elfogadott nyomvonal nem áll rendelkezésre, előzetes tájékoztató,
egyeztetés alatt álló nyomvonalat biztosított a VIZIG.
A majd rendelkezésre álló felülvizsgált nagyvízi meder él alapján a települést érintő teljes Duna szakasz mentén a
védműként szolgáló magas part él állékonyságát is felül kell vizsgálni.
A nagyvízi meder él, mint elsőrendű védelmet adó vonal és a Duna medre közötti terület hullámtér, amelynek területét az
árhullámok idején víz borítja, ezért hasznosításánál az időnkénti víz alá kerülését figyelembe kell venni. A hullámtéri terület
hasznosítási lehetőségét a 83/2014 (III.14.) kormányrendelet „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek
által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” rendelet szabályozza.
Árvízvédelmi feladatok jelentkeznek a Dunába torkoló patakok torkolati szakasza körül, mivel a patak medrekben a víz
visszaduzzadás elkerülhetetlen. Ezeknek az árvízi védelmét jellemzően természet alakította partfal, illetve kiépített földgátak
biztosítják.
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Árvízvédelem keretében meg kell említeni az árvízi védekezés számára biztosítandó 10 m-es védekezési sávot, amelyben
semmi építmény nem helyezhető el. Továbbá a mentett oldalon 110 m-es, a hullámtéri oldalon 60 m-es sávot, amelyen
belül felszín alatti munkálatok csak nagy gondossággal, az illetékes hatóság hozzájárulásával végezhetők.
A város mélyebben fekvő részeire jellemző a magasabb talajvízállás. A Duna magas vízállásával egyidejűleg emelkedő
talajvízszint rövidebb-hosszabb ideig a felszín felett is megjelenhet. Hatására vízállásos, un belvíz veszélyeztetett terület
alakulhat ki, ez a hullámtéri területen fordulhat elő. A települést a vízügyi ágazat belvízzel nem veszélyeztetett településként
tartja nyilván.
Az árvízvédelem keretében a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Az éveken át tartó szárazabb időjárás
időszakában egyetlen településen sem fordítottak nagyobb figyelmet a vízelvezető rendszerekre. A fenntartott medreket is
benőtte a növényzet, ezzel csökkentve a víz-befogadó, tároló és vízszállító képességét. A nedves időszakkal jelentkező
terhelést növeli a szélsőséges (tartósabb és nagyobb intenzitású) csapadékesemények előfordulása, amelyre a település
vízelvezető hálózata nincs felkészítve. A vízgyűjtő területén a beépítés növekedésével a felszínen lefolyó víz mennyiségileg
is növekedett, azonban a tapasztalt villámárvizes elöntéseket a csapadékok összegyülekezési idejének csökkenése okozza. Ennek eredménye képen a nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú
lefolyás alakulhat ki, amely helyi vízelöntést okozhat.
Dunaföldváron is a szélsőséges csapadékesemények zavarmentes elvezetésének biztosítására fel kell készíteni a vízelvezető rendszert, a szükséges víz visszatartást és lefolyás fékezést szolgáló záportározó létesítési igényével is lehet számolni.
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLET-FELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)
1.18.1. ÉPÍTÉSFÖLDTANI KORLÁTOK
1.18.1.1 Boltozatlan pincékkel és ismeretlen üregekkel veszélyeztetett területek

102. ábra Alápincézett területek
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1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek

103. ábra A POTENCIÁLIS FELSZÍNMOZGÁS VESZÉLLYEL ÉRINTETT TERÜLETEK
(Forrás: HÉSZ 7.sz. Melléklete, hrsz szerinti lista: HÉSZ 8.sz. Melléklete)
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1.18.2 VÍZRAJZI VESZÉLYEZTETETTSÉG
1.18.2.1. Árvízveszélyes területek
A település területét érintően árvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat a nagyvízi medren kívül nem tart nyilván, így a
település árvízzel nem veszélyeztetett.
1.18.2.2. Belvízveszélyes területek
A település területét érintően belvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat nem tart nyilván, így a település belvízzel nem
veszélyeztetett.

Magyarország településeinek belvízi kockázati besorolása
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban
http://www.vedelem.hu
1.18.2.3. Mély fekvésű területek
A település víz-kárelhárítási tervében is szerepelnek azok a mély-fekvésű területek, amelyeken megáll a csapadékvíz,
ahonnan a csapadékvíz továbbszállítása a befogadóba problémás, akár az elfolyási lehetőség hiánya, akár a nem
megfelelő vízelvezetési kiépítettség miatt.
Ezek a mély fekvésű vízelvezetési szempontból veszélyeztetett területek a következők:
-Kossuth tér-Fehérvári út közötti terület belső kertjeiben 5 ha-os lefolyástalan terület
-Szondi utcában lefolyástalan terület
-József Attila utcában lefolyástalan terület
-Jobbágyhősök útja
-a korábbi Dunaföldvár-Mezőfalva vasútvonal aluljárója
-Baross utca-Vasút utca egy része
-Tilosi dűlő-Baross dűlő útjai melletti területek
-Vermek során 2867/1, 3, 4 hrsz-on lévő, Sárga gödörnek nevezett ingatlanok.
Ezeken a mély fekvésű, lefolyástalan területeken a megfelelő vízelvezetés kiépítéséig a veszély elhárítását nagyobb csapadékesemény után szivattyús vízelvezetéssel tudják megoldani. A megfelelő vízelvezetés kiépítésére a tervek elkészültek,
a gazdasági feltételek rendelkezésre állása esetén ezek a veszélyek felszámolhatók.
1.18.2.4. Árvíz- és belvízvédelem
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes
rendelet alapján Dunaföldvár a „C" mérsékelten veszélyeztetett kategóriába tartozik, azaz természetföldrajzi adottságainál fogva nem veszélyeztetett.
Mivel a településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint a nagyvízi meder vonalán kívül, amely hullámtéri terület, árvízi és
belvízi veszélyeztetésű terület nincs, így vízügyi szintű árvízvédelemre és belvízvédelemre nincs szükség.
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Az előforduló vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából származó vízelöntés
kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár elhárítása a helyi
katasztrófavédelem feladata.

104. ábra A villámárvíz-veszély mértéke Magyarországon
Forrás: Nemzeti Katasztrófa Kockázat Értékelés Magyarország 2011. BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
http://vmkatig.hu

105. ábra Magyarország településeinek villámárvízi kockázati besorolása
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat értékelése hazánkban
http://www.vedelem.hu
1.18.3. EGYÉB
1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások:
1. Vízellátás szolgáltatási területén
• Vízműkutak hidrogeológiai védelmével
• Vízmű létesítmények és műtárgyak
2. Szennyvízelvezetés
• Szennyvízátemelők 20 m-es (bűzzár és zajszigetelés esetén) és 150 m-es (bűzzár és zajszigetelés nélkül) védőtávolsága
• Szennyvíz főnyomóvezeték
3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
• Duna mentén 10 m-es mederkarbantartó sáv
• Nagyvízi meder éltől mentett oldalon fakadóvíz veszély, hullámtéri oldalon gödör ásási tilalom figyelembe vétele
• Felszíni vízrendezést szolgáló VZIG kezelésű vízfolyásoknál 6-6 m-es, önkormányzati kezelésű árkok, csatornák 33 m-es karbantartó sávval
• tavak menti 6 m-es mederkarbantartó sáv fenntartása
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4. Energiaellátás
Villamosenergia
• 132 kV-os főelosztó hálózat nyomvonala és biztonsági övezete
• 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért biztonsági övezete
Földgázellátás
• nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és biztonsági övezete
5. Elektronikus hírközlés
• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye

1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
Dunaföldvár közigazgatási területén az alábbi megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon ismeretes
(Forrás:PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG, Előzetes Vélemény 2015. január 8.)
Lelőhely kód:
17-03-020-01
17-03-020-02
17-03-020-03
17-03-020-04
17-03-020-05
17-03-020-06

Lelőhely neve:
Duna 1559, 1-1559,4 fkm
Duna 1562-1566 fkm főág
Duna főág 1560-1562 fkm
8606-8612-8618 hrsz.
Duna 1548,2-1549,5 fkm főág
Duna 1555,3-1556,4 fkm mellékág

Nyersanyag:
folyami betonkavics
folyami betonkavics
folyami betonkavics
vakoló homok
folyami betonkavics
folyami betonkavics
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2. HELYZETELEMZŐ – ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ

Jelen „Megalapozó vizsgálat” célja: a hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítése.
A felülvizsgálat célja:
- a város fejlesztési koncepciójának aktualizálása,
- jogszabályi változások hatályos településrendezési eszközökön történő átvezetése,
- az eltelt időszakban megvalósult elemek településrendezési eszközökbe történő beillesztése

2.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK
Dunaföldvár az ország középső részén, a Dél-Dunántúli Régióban található. A település a Dunának köszönhetően fontos
közúti csomópont. Itt találkoznak az M6-os autópálya, a 6-os, 61-es és az 52-es főutak. A város egyben a Dunántúl és az
Alföld közötti fontos kapocs, melyeket a Beszédes József híd itt köt össze.

2.2 TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOK
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció
- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- és bőripar, fémfeldolgozás),
mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése;
- A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása;
- A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (a termál- és gyógyturizmus, a vízi turizmus,
illetve a horgászturizmus lehet a város számára kapcsolódási pont).
Dél-dunántúli operatív program
- A régió regionális növekedési zónái közé tartozik a Paks–Szekszárd–Mohács (Alsó-Duna-völgyi) tengely, amely ugyan
nem érinti közvetlenül Dunaföldvárt, de a tengely földrajzi közelsége miatt annak erősödése Dunaföldvárra is kisugárzó
hatással lehet.
Tolna Megyei Területfejlesztési Program
- Új logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések létrehozásával iparáganként, termékpályánként,
- Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése, valamint a kiemelten magas kézimunka igényű, elsősorban könnyűipari tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar)
- A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása és tematikus összekapcsolása Vállalkozások versenyképességének erősítése.
A Paksi Kistérség fejlesztési programja
- Turizmusfejlesztés;
- Ipari parkok fejlesztése és barnamezős rehabilitáció;
- Közlekedésfejlesztés;
- Megújuló energia;
- Közösségi humán szolgáltatások fejlesztése.

2.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK
Dunaföldvárt érintő térségi övezetek
OTrT szerint:
- Országos ökológiai hálózat övezete
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-

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Nagyvízi meder és a Vásárhelyiterv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
MEGYETERV szerint:
- Magterület, Ökológiai folyosó, pufferterület
- Erdőtelepítésre javasolt terület (hatályos részeként
- Ásványi nyersanyag-vagyon terület
- Földtani veszélyforrás területe
- Honvédelmi terület
- Tájrehabilitációt igénylő terület
A fent leírt térségi övezetek átvezethetők a hatályos településrendezési eszközökön (településszerkezeti terv, HÉSZ),
probléma a nagyvizi meder és ökológiai folyosó esetében keletkezett, miután az előzetes véleményadás keretében
módosult azok területi lehatárolása az Alaptervhez képest (ld. tovább .

2.4 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FŐ – ELEMEI:
A Regionális kapcsolatok fejlesztése
Hosszabb távon el kell érni, hogy Dunaföldvár térségi - kistérségi, megyei, regionális – szintű kapcsolatai mind a nemzetközi
és országos hálózaton, mind a térségen belül javuljanak.
Az extenzív városfejlesztés tervezett elemei
Az extenzív - beépítésre szánt területek növelésével járó – fejlesztés elsősorban a város északi területét érinti, ahol a városfejlesztési koncepció egyrészt – az ipari park környezetében történő - gazdasági területek fejlesztését, másrészt a volt
zártkerti ingatlanok részben lakó részben üdülőterületi hasznosítását tartalmazza.
Az intenzív városfejlesztés elemei
- elsősorban az alulhasznosított és / vagy beépítetlen területek hasznosítását (újrahasznosítását) jelenti,
- a belső városrészek (pl. Kálvária domb) rehabilitációs jellegű megújítása és az idegenforgalom, turizmus szempontjából
fontos területek attraktív - a művi és természeti értékeket felmutató – fejlesztése

2.5 A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2007-2014 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN MEGVALÓSULT FŐBB ELEMEI:
A Regionális kapcsolatokat erősíti
a 2010. márciusában átadott M-6. sz. autópálya dunaföldvárt érintő szakasza
Az extenzív városfejlesztés keretén belül kismértékű elmozdulás történt, melynek legmarkánsabb eleme a város
északi részén kialakítandó gazdasági területen belül megindult, jelenleg is fejlesztés alatt álló bioetanolt gyártó ipari üzem
(PANNÓNIA ETHANOL ZRT.
A „minőség” irányába ható intenzív városfejlesztés megvalósult elemei
jellemzően a belső (Történelmi) Városközpont rehabilitációjára, a közterületek megújítására, az intézmények, a műszaki
infrastruktúra fejlesztésére irányultak. Az alulhasznosított, barnamezős területek fejlesztése érdemben nem tudott beindulni.

2.5. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
D emo gr áfi a, n épes essé g
A város lakoss ágsz ám a a 2 0 0 0- es é ve k e le jén eny he n ö vek e dé st mut at ott , az az ót a e lte lt é ve k
ót a s t agn ál, 8 6 5 0 fő k ör üli é rté kke l
D un afö ldvár lak oss ágsz ám án ak alaku lás a, 2 00 0– 20 1 3
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Év
L akoss ágsz ám

2000
8370

2008
9258

2009
8915

2010
8776

2011
8666

2012
8722

2013
8646

2.6. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
2.6.1. HUMÁN KÖZSZOLGÁLTATÁSOK (OKTATÁS, EGÉSZSÉGÜGY STB.)
A z alapf okú o kt at ási és ne v e lés i i ntézm énye k h e lyze te D un afö ldv ár on
A b ö lcs ő de i e llát ás k ap acit ás ai v alam iv e l az igény alatt i ak , de a bö lcs ő de i e lhe lyez és
n em ok oz gon do t. A vár os b an e gys é ge s int ézmé nyi k e ret ek k özöt t e gy ó voda mű kö di k
D un afö ldv áro n j e len le g ké t ált alános i sko la m űkö dik , a kiz áró lag ált alán os isk o lak ént
f un kcion áló B e lla Is tv án Á lt alános Is ko la és a jó val t ágabb p ro f i lú D un afö ldv ár -B ö lcsk eM ado cs a M ik rot é rsé gi Óv o da, Á lt alán os Isko la, Ze ne isko la-A lap fok ú Mű vész etok t at ási Int ézmén y , Gimn áz ium és Szak isk o la. Á lt alán os is ko la int ézmé nyi ker et ek k özött mű kö di k
A köz ép- és f e ls ő fok ú oktat ás he lyz ete Dun afö ldvár on
G imn áz ium 19 5 2 ót a műkö dik a v árosb an , ame ly egy ré gi és egy ú j ép ü let ré szb en mű ködi k.
F e lső fo kú o ktat ás i int ézm ény n in cs – és n em is v o lt – D un afö ldv áro n , az i ly en je lle gű e lé r
A város v ezet ése a Bou rsa r en ds ze rh ez cs at lakoz va t ámo gat j a f e ls őok t at ási int ézmé nyb en t anu ló f iat alj ait .
A sz akk épzés f e lt ét e lr en dsz er e
A z ált alános i sko la inté zm ényi ke ret ei k özött m ár 8 é v e fo ly ik szakm unk ás képz és a v ár osb an. A T emp lom u. 9 . sz ám alatt né h ány é ve ú j he ly en , ko rsz er ű k ör ü lmén yek k özött fo lyik
a sz ak képz és. A gy ak or lat e ls aj át ít ás áh oz jó l fe lszer e lt t anmű he ly ek álln ak r en de lk ezés re .
E gészsé gü gy
2 0 1 5 t av aszán a v áros ban n é gy h e lye n t alálh ató o r vos i r en de lő
Közp onti o rvos i ü gye let fo ly amatos an, sz omb at , vas árn ap és ünn epn apo kon is me go ldott
a vár os b an
gyó gysz er tárak Dun afö ldvár on az Am ar i llisz é s P latán Gy ó gyszer t ár .
2.6.2 ESÉLYEGYENLŐSÉG BIZTOSÍTÁSA
A város 2 0 13 és 2 0 18 köz ti i dősz ak ra szó ló , He lyi Esé lye gye n lős é gi P ro gr am j a ren de lk ez ik a té rs é gi v agy et nik ai alapú s ze gr egáció m e ge lőz ésé v e l és az esé ly egye n lős ég b izto sít ás áv al.

2.7 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGI SÚLYA, SZEREPKÖRE
-

D un afö ldv ár gaz das ági er őss égei közü l t o v áb b r a is a k i v áló k öz leke dési he lyz eté bő l
adó dó lo giszt ik ai p ote nci álj a és i dege nf o rgalm i leh ető sé ge i em e lke dnek ki .
- a mez őgaz das ág min dig is font os sze r epet j átszot t Dun afö ldv ár é let é ben, a v áros k ör ny ék e h agyom ány os an jó adott s ágú me ző gaz das ági t e rü let .
- A me ző gaz das ági te rmé ke k fe ldo lgozás a v iszo nt saj nos nem j elle mző , in k ább cs ak a t erm ény é rté kesí tés e , í gy a m agas abb hoz z áadott ér té ket k ép vise lő é le lmis zer - fe l do lgoz ás
h aszn a nem a v ár os b an j e lentk ezi k. N agy ob b lépt ékű é le lmisz er ip ar i v állalk oz ás Dunaf ö ldv áron je le n le g cs ak a Go f Hun gar y Kft . t u lajdon áb an lév ő m alom , i lle tv e a t er v ek
k özt sz er epe l e gy gyü mö lcs ( lé ) f e ldo lgoz ó épí tése .
A te lepü lés fő b b gaz dasági ágaz at ai , j e llem zői
J e len le g 1 6 t ev ék enys égi k ö rb en össze sen 2 8 1 v állalk oz ás m űkö dik m a a v ár os b an , m essze
le gt öb b a ke r esk ede le m , e ttő l ali g elm ar adv a köv et kez ik az ép ítő ip ar és a t ur iszt ik ai sz o l-
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gált at áso k , m aj d a v áros lo giszti k ai pot en ci álj át h as znos ító sz állítm ány ozás i és r akt ároz ás i
vállalk oz ások .

2.8 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
2.8.1 TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK
A város a Me ző fö ld k özépt áj ez en belü l a Dun a- Sár v íz köze kist áj csopo rt és a Köz épMe ző fö ld k istáj t agj a. A ki st áj r a je llemző a sz ántóte rü let ek m agas ar ány a, me ly a kis t áj t e r ü letén ek 8 4 ,2 %-t fo glalj a e l.
A z állami f ö ldny i lv ánt art ás alapt é rképé t össz eh as on lít v a a v alós ágb an k i alak u lt állapot tal
- f e lh aszn álva a 2 0 1 3 - ban kés zü lt űr fe lv éte lek et - az t t ap asztalh ató , ho gy a j e le n le gi te r ü leth asz n álat so k h e lyen e lté r a fö ldh i v at ali nyi lv ánt art ást t ük röz ő té rk épe n j e lö lt mű ve lési
ágakt ó l. J e lle mzőe n a lege lőte rü lete k f e lsz ánt ás r a k e rü lt ek , a le ge lőt er ü lete k be e r dősü lt ek.
F e lme rü l annak a le h etősé ge , ho gy a m ű ve lési ágak v áltoz ás át nem kö v eti a f ö ldny i lv án t art áso k változ ás a, p ontos ab b an , a mű v e lés i ág m egv ált ozt atás a e nge dé ly n é lkü li .
2.8.2 VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
2 . 8 .2 . 1 T ájk ép vé de lmi szempo ntb ó l k iem e lten kez e le n dő t er ü lete k
2 . 8 .2 . 2 N emze ti és nemz etk özi t e rmész et vé de lm i o lt alom alatt álló v agy vé dele mr e te r ve ze tt
t er ü lek
- Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek
- Orsz ágos je lent ősé gű te rm észet vé de lmi t er ü let :
o D é l-M ező fö ldi T áj vé de lmi Kör zet
o T e rmész et i é rt éke k ( fö ldv ár ak , láp )
2 . 8 .2 . 3 Öko ló gi ai h álóz at
2 . 8 .2 . 4 T áj reh ab i lit ác iót ig én y lő te rü let ek
2 . 8 .2 . 4 T áj haszn álati k on f li ktus ok
T e rmész et véde lmi sz empo ntb ó l e ls őre n dű k on f li ktus adó dh at ab b ó l, h a a m eglé vő m űve lés i
ágat en ge dé ly né lkü l megv áltozt atj ák. Ez v on atk oz ik a gy epter ü letek , e r dőt er ü let ek m eg szü ntet ésé r e , v alam int a sz ánt óte rü lete k fe lh agy ásár a is . A fö ldny i lv ánt art ási adat ok s ze rint
a valós t e rü le th asz nálat e lté r a ny i lvánt arto ttó l.

2.9 A TELEPÜLÉSI ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE
2.9.1 SZERKEZETI-, KONDICIONÁLÓ SZEMPONTBÓL LÉNYEGES VALAMINT A ZÖLDFELÜLETI KARAKTERT
MEGHATÁROZÓ ELEMEK
A te lepü lés m ik rok lím áj át e rő sen m e ghat ározz ák a m eglé vő átsze llőz ési fo ly osó k.
A z átsze llőzte tő cs ato rn ák m űkö dését k ét adotts ág b e fo ly áso lj a:
- az e gyik a top o gr áf iai adott s ágbó l f ak adó , te lepü lés fe lé le jtő mé ly vo n alak
- a m ás ik e m é ly von alak hoz k ap cso lódó , azo kho z k öz e li , h ű vös mik ro k lím át adó , b io lógiai lag akt í v f e lüle tek f o ly amatos me glét e.
A zö ldfe lü let i r en ds ze r alape lem ein kí vü l j e lent ős k lim at ikus s ze repe v an azokn ak a nem k özö ssé gi h aszn álat ú te rü let ekn ek is , ame lyek az é v je lent ős r ész éb en b io ló giai lag aktí v fe lüle tek . E zek a b e lt e rü let me llett i , je lentős f e detts é gge l r en de lkező v o lt z ártke rt i te rü lete k. A
j e lentős zö ldf e lü lett e l rende lkez ő in tézm ényi te rü let ek is ki e gészí tik a r en dsze rt .
2.9.2 A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER KONFLIKTUSAI ÉS PROBLÉMÁI
A zö ldfe lü let i r en ds ze r e lem ein ek - kü lön ös te kint ette l a r en dsz er e lem ein ek te kin tett er dő
é s gy ep mű ve lés i ágak – v álto zás a okoz h at k on f li ktus he lyzet eke t. A változ ás a ren ds ze r
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e lem ei k özött i k ap cso lat m egs z ak adás át je lent i. A m agas bio lógi ai akt iv it ás é rt ékk e l rende lkez ő fe lü le tek en fo ly ó gaz dálk o dás n em ti ltott , de a f e ltét e l az , ho gy a fe lü let aktí v ér t éke ne v áltoz zon m eg.

2.10 A TELEPÜLÉS SZERKEZETE, A HELYI SAJÁTOSSÁGOK
A te lepü lés e gy e di t áj i adot ts ága, hogy k öz vet lenü l a Dun a par t j án feks zik . Köz v et le nü l
a p art me nti r ész ek en a válto z atos t erep alaku lat ok 5 - 10 -2 0m- es cs akn em függő le ges falat alkot v a váln ak h irt e len alacso ny par t me nti t erü lete kk é. A Dun át kís é rő magas p ar tf al
e gy e di t áj érté ke a t e lep ülé sne k.
A kül terül et n agy rész e sík , f ő le g a köz igaz gat ás i te rü let sú lyv on alát ó l D- ny-r a - sz ánt óf ö ldi nö v ényte rm eszté sr e ki v áló an alk alm as . Kis eb b t er ü let i ar ánny al domb h át as fe lszín ek i s
m egj e len nek . E zek a t e rü le tek r észb en sz ő lőte rm eszt ésse l, és k er t gaz das ági t ev ék enys égge l h aszn osítot t ak , rész ben rét - le ge lő- er dőgazdálk o dáss al. A fe lszín i és talaj adotts ágok n ak me gfe le lő en ap ró bb é s n agyo bb gyept e rü le tek , és e r dő f o lto k t alálh atók a h omo gén
sz ánt ó fö ldi táj b an.
A t áj víz fo lyáso kb an szegén y. A v ár os t er ü let én össz e gyü le kező v ize k b e fogadó j a a D un a.
A vár os a dun ai ár viz ekke l szem b en v é dett a m agas-p art je lle g mi att . Je le ntős az álló v iz ek- h alast avak te rü lete , m e lyek a k ü lte rü let i gen ér té kes t áj i e le mei . Ige n je le ntős mé rté kben
r észt veszn ek a t áj ö ko ló gi ai és v izu ális fo rm álás ában .
A z e r dőt er ü le tek t e rü le ti ar ány a alacso ny , a me gye i át lag ( 1 7 ,9 % ) m inte gy 4 5 %- a ( 8 ,2 % ).
A b elt erül et v álto zatos m egj e len ésű , t ago lt . A te lep ü lés kü lö nfé le rész lete i m ás és m ás
m egj e len ést mut atn ak , a b e épít és és a k i alak ít ás je lle gé b en e rős en e lté rn ek e gym ástó l
A z e róz iós foly am at okk al b e v ágó do tt v ö lgy ek ny om vo nalai , v alam int a k e leti h at ár von alat
alk otó m agasp arti t e rü le ts áv alap j án mo r fo lógi ai sz empont ok sz er int a v áros be lt e rü le te
tö b b ön álló ar cu latú v áross ze rk ezet i e gys é gr e t ago lódik .

2.11 KÖZLEKEDÉSHÁLÓZAT
D un afö ldv ár t e lepü lés re gi on áli s köz leke dési k ap cso lat ai n agyon jón ak mondh atók .
A te lepü lés köz i gaz gat ási t er ü let én h alad az M 6 Bu dap est – Sze ksz ár d – Moh ács gy ors f o r galmi út. Az M 6. autópály án Bu dape st és a m e gy eszé kh e ly Sz eksz ár d jó l m egköz e lít hető .
D un afö ldv áro n h alad k e re sztü l a 6. s z. B u dapest – P é cs - B arcs o rsz ágos I. r en dű f őút me gye város ai k özü l Dun aú jv ár os , P aks és To ln a jó l me gköz e lít hető . A 6 . sz. f őút hoz a lakott
t er ü lett ő l dé lr e cs at lakozik az 5 2. sz. Ke cs kem ét – Dun af ö ldv ár II. r en dű f őút . A z 5 2 . sz.
út on a szom sz é dos m egy esz ék he ly Kecsk emé t és az A lf ö ld é r hető e l. A te lepü lés be lt er ü le t én cs at lakoz ik a 6. sz . úth oz a 61 . sz . D un afö ldv ár – Dom bó v ár – Kapos v ár - N agyk an izsa
sz inté n II. re ndű fő út , am e ly en T o ln a me gy e nyu gat i r ész e D ombó v ár , a szo msz é dos m egy e sz ék he ly Kapos v ár é s a Zala m egy ei N agy k ani zs a é r het ő e l.
D un afö ldv ár é s a szomsz édos t e lep ü lés ek k özút i k ap cso lat ai az o rsz ágos közu takon m e go ldott ak , ki vé v e N éme tkér t , ame ly szi lár d b ur ko latú úton cs ak P akso n át n agy k er ü lő ve l k öz e lít het ő meg.
D un afö ldv ár b e ls ő út h álóz at án ak ge rin cé t az o rszágos közut ak átk e lé si é s b e v ezet ő
sz akasz ai adj ák .
A város n ak k ialak u lt gyű jtő út h álóz at a v an . A h álózat e lem ei k öz é t art ozn ak az 5 2. sz . és
6 1 . sz . főut ak at e gym ással i llet v e a 6. sz. útt al össz eköt ő ko r ább i ny om von alak .
A te lepü lés en be lü l a h e lyk özi és t ávols ági autó busz j ár atok az o rsz ágos közu tak átk e lés i és be v ezető sz ak asz ain köz leke dnek . A z autó busz állom ás a v ár osk özpont k öze lé ben
tö mb be lső ben t alálh ató .
A város b an ki alaku lt ke ré kp árút h álóz at m ég nin cs , de ált aláb an a fo r galm as abb útsz ak as zok m entén a ke rékp árút épít ése k már me gtö rt ént ek.
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A te lepü lés te rü let én je lent ős p ar ko lás i gon d ni n cs, m ég a v árosk özpont te rü leté n is a
p arko lás i i gény ek alig h aladj ák m eg a le h etős égeke t.
A 2 0 13 é vi fo r galmi adato k j e le ntős csö kk enést m ut atn ak a 2 0 04 . é vi adatok hoz és az
e lő re be cs lésh ez képes t is. Az e lk észü lt M 6 autóp ály a, a Sz ent Lász ló és a Pe nte lei Dun ah i dak j e lent ős fo r galom át re n dez ő dést o kozt ak Dunaf ö ldv ár té rsé géb en .

2.12 KÖZMŰVESÍTÉS
A te lepü lé s köz műe llátás a f o ly am at os fe j lő dés er e dm énye . Közmű e llát ás ár a a v í ze llát ás , a
sz enny ví ze lve zet és-k eze lé s , a v i llamos ene r gi a e llát ás , a fö ldgáze llát ás és az e le ktr on ikus
h í rkö z lés h álóz ati ren ds ze r e ki épü lt (LD. 1.16 FEJEZETET).
Közm ű vek v on at koz ás áb an a cs ap adé k víz e lvez eté s t ek int hető a legke vés bé ren dezettn ek . A te lepü lés re a ki épí tett z árt cs ap adé k víz e lv eze tő rendsz er me llett j e lent ős a ny í lt
ár kos r en dsze rű cs ap adék v íz e lv ezet és , i llet v e a ge o ló gi ai adot ts ágát h aszn osít v a a szi kk as zt ás. A te lepü lés geo ló gi ai adotts ága a lösz- f al je len lé te, ame lyne k állé kon ys ágát a
t alaj b a szi kkaszt ott sz enny ví z v esz é lyezt eti , í gy a lös zf alas kö rny ezet be n a cs ap adé k víz e lvez et és gondos m e go ldás a k iem e lt fe ladat .
A f e lsz íni v ize k be fo gadój a a te lepü lés k e le ti sz é lén v égi gh aladó Dun a.

2.13 KÖRNYEZETVÉDELEM
2.13.1 TALAJVÉDELEM:
A t alaj ok r a, a f e lsz íni és f e ls zín alatt i v iz ek re ko ckáz at ot j e len tő t e vék enysé gek a kö v etk ező k:
- A szen ny víz cs ato rn a- h áló zatr a m é g n em cs at lakoz ott lak osság, gaz dálko dók sz ennyv íz gyű jtő i , szi kkaszt ói .
- Á llatt artó te lepe k , ( tr ágy at áro lók) p l. B aross dű lőb en .
- Re ku lt i vált h u lladé k le r akó .
- Ko ck áz atos any agok at k eze lő t e lepe k ( P ann óni a Bi oet h ano l Dun afö ldv ár i b io et ano lüz em , Lu koi l Hun gári a k ft . Dun af ö ldvári b ázis t e lep (sz én hi dro gé n sz árm az ék t áro ló t e lep ),
Me sse r Hun gar o gáz Kft. tö ltőüz em és gáz le r ak at , Fö ldv ár Gu mi ip ari S zö vet ke zet ,
A t alaj r a és a v iz ek re te rh e lő h at ású t ev ék enys ége k kö rny eze ti k ock áz at át a
un iós kö vet e lm énye k sze rint m in im aliz áln i ke ll,
A z állatt artó t e lep ek , trágy at áro ló k m űsz ak i véde lemm e l v aló e llát ás ával
n itr átszen nyez ések me gakadályo zás át.
A te lepen gedé lyez ések , ép íté si e ngedé lyez ések , kö rny ezet v é de lmi–m űkö dési
s ek so r án az e lőí r áso k szer int i műs zaki v é de lem b iztos ít h atj a a lé tes ítmény ek ,
k ock áz at án ak cs ökk enté sé t.

h az ai és az
e l k e ll é rn i a
en ge dé lye zé t ev ék enys égi

2.13.2 AZ IVÓVÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI ÉS A FELSZÍN ALATTI VIZEK ÉS A SZENNYVÍZKEZELÉS VÉDELME
2 . 1 3. 2 .1 Iv ó ví z e llát ás
A város s aj át i v ó víz b ázi son létes íte tt víz e llátó re ndsz er re l r en de lk ezi k. A víz e llát ást bi ztos ító kut ak f ö ldt an i lag, víz földt an i lag véde tt r éte gv ize k re t e lepü lte k , í gy a hi dro geo ló gi ai sé r ü léke nysé g n em áll fen n.
2 . 1 3. 2 .2 Fe lsz íni v ize k
A ví zze l k apcso lat os p rob lém ák je lentő s rész e a h óo lv adáss al i llet ve a he v es z ápo rok k al
h oz h ató öss ze f üg g ésb e.
A f e lszí ni vize k sze nnyezé sé re von atkoz ó adatok ( mon ito rin g) n in csen ek . Ilye n j e lle gű ese m ény ne m isme rt .
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A kö ze lmú ltban e lvé gz ett cs ap adék víz e lvez ető re n dsze r re konst ru k ció k j av ít ott ák a lef oly ás i visz onyo k at.
2 . 1 3. 2 .3 Fe lsz ín alatti v ize k
A te lepü lés te rü let éne k é rz éke nysé ge a k özi gaz gatás i te rü leténe k beso ro lásár ó l sz ó ló
2 7 / 2 00 4 . ( X II. 2 5 .) KvV m re n de let t artalm azz a, m e ly sz er int Dunaf ö ldv ár é rzé ken y b eso ro lású t e lep ü lés .
A f e lsz íni és fe lszín alatti v iz ek re ko ckáz at ot j e le ntő t e vé kenys ége k a kö v etke zők :
- A szen ny víz cs ato rn a- h áló zatr a m é g n em cs at lakoz ott lak osság, gaz dálko dók sz ennyvíz gyű jtő i , szi kkaszt ói .
- Á llatt artó te lepe k , t r ágyat áro ló k p l. B ar oss dű lőbe n.
- Re ku lt i válás alatt lé vő h u lladé k le r akó .
- Ko ck áz atos any agok at k eze lő t e lepe k ( P ann óni a Bi oet h ano l Dun afö ldv ár i b io et ano lüz em , Lu koi l Hun gári a k ft . Dun af ö ldv ári b ázis t e lep (sz én hi dro gé n sz árm az ék t áro ló t e lep ),
Me sse r Hun gar o gáz Kft. tö ltőüz em és gáz le r ak at , fö ldv ár Gu mi ip ari S zö vet ke zet ,
2 . 1 3. 2 .4 Szenny v ízk eze lés
A város b an os ztott re n dsz er ű szen ny víz cs ato rn a- h áló zat üze me l.
A tiszt ít ás a n éh ány é ve m egépü lt M ado cs ai r e gion ális te lepe n tö rt éni k
A Mado cs ai agglom er áció t e r vez ett sz enny ví ze lvez etés éne k és k eze lésé nek t er v e e lkészü lt ,
e lvi víz j ogi en ge dé ly k i adás r a k er ü lt.
A f e j leszt ést i n dok o lts ága:
- h avár i a ese tén a du n afö ldv ári tú lfo lyó m e gszün te th ető ,
- a t e lep k ap acit ás h at ár án üz eme l,
- az új lakossági sz enny vízcs ato rn a r áköt ése k to v áb b te rh e li k a sz enny ví ztiszt ítót ,

2.13.3. LEVEGŐTISZTASÁG ÉS VÉDELME
A z Orsz ágo s Me teo ro ló giai Szo lgálat ált al közz étett „ 20 1 3. é vi öss zes ítő é rt éke lés h az án k
le ve gőm inősé gér ő l a m anu ális m ér őhálóz at adatai alap j án ” c. ki adv ány b an Dun afö ldvár
le ve gőm inősé ge az ü lepe dő po r te kint eté b en j ónak m inős ít hető .
A lé gsze nnyező any agok at k i bo cs átó fo r r ások h árom k ate gó ri áb a so ro lh atók :
- po nt fo rr ás ok (p l. kém énye k , k i do bó kü rtő k) ;
- dif f úz fo rr áso k (m e ddő hány ók , állattar tó épü let ek , t r ágy at ároló k) ;
- m ob i l fo rr áso k (sz emé ly- é s te he r gép jár mű ve k) .
A lé gszen nye zés e gy m ás me gköze líté sb en ann ak „ okoz ó j a” sze r int az aláb b i k at egór iáb a
so ro lh ató k:
- a lakoss ág ( f űtés i- , ny í lt t ér i é ge tés i te v ék enysé ge) ;
- az ip ar i- és sz o lgált ató üz eme k , mező gaz das ági t e lep he ly ek , állatt artó te lep ek ;
- köz leke dés.

2.13.4. ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS
A te lepü lés v é dett t er ü let ein ek z aj és r ez gés te rhe lés éne k v izsgálat a az aláb b i kö rny eze ti
z aj fo rr ás ok hat ás án ak e lemz ésé re t e rj edt k i (LD. 1.17.4 FEJEZET):
- köz leke dési j e lle gű z aj for r ás ok (köz úti, v asút i , víz i) ,
- ü zem i lét esítm énye k ( ip ar i , m ező gaz das ági ) je lle gű z aj fo r r ások ,
- e gy éb z aj fo r r ások (k er esk e de lm i- , ven déglátó- , ku lt ur ális- és spo rt- létes ítmé nye k z aj fo r rás ai) .
Össz ef o glalóan m e gállapít h ató , ho gy D un afö ldv ár t e lepü lése n e lsőso r b an a k özút i
k öz le ke dés hat ás a t er he li – az e lmú lt é v ek hez képe st csök ken ő t en den ci át mut atv a - a
vé dett t er ü let eket .
A z ip ari je llegű z aj fo r rások lakót er ü lettő l táv o l t alálh atók , í gy az ált alu k k ib ocs átot t z aj
h at ás a a véde tt te rü letek en n em je lent ős , h at ár ért ék alatt m arad.
A te lepü lés te rü let én műkö dő kis v állalk oz ások , mint üz emi lét esítm énye k ok ozh atn ak m űködé sük s or án a h at ár ér téke kné l m agasab b zajt e rh elé st. Az e ngedé lyez ési e ljár ásb an vé g-
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z ett z aj vizs gálat és a szüks é ges z aj csö kke ntés i mego ldás ok alkalm az ás a ad le h etős éget a
z avaró h at ás m ege lőz ősér e .
A z egy é b zaj f o rr ás ok , mi nt a ke r esk ede lmi , v en déglátó , szó r akoz t ató lét esítm énye k , z ajki b o cs át ás a ok ozh at n ak zav ar ó h at ást e ze k ben az e se tek be n is az e nge dély ezés i e lj árásb an vé gz ett v iz sgálatok m ege lőz het ik a k on f li ktust a k ör nyez ette l.

2.13.5. SUGÁRZÁS ELLENI VÉDELEM
D un afö ldv ártó l D-i r ány b an 2 2 km- re he lyez ke di k e l a P aks i Atom er őmű.
A P aksi Atome rő mű 30 km- es kö rny ezet éb en a mi ntav e v ő és t ávm ér ő állom áso k h e lyez ke dn ek e l. A labo r ató r iumi v izs gálato k ki ter j e dn ek mi n d a k ör nyez eti k öze gek re , mi n d a t áp lálé k lán c e leme i re . A k i bo cs áto tt r adioakt í v iz otópok köz v et len kö rny ezet i megj e lenés é ve l
k ap cs o latb an azt tap aszt alt ák , ho gy azo k – mé g az igen é rz ék eny vi zsgálat i mó dsz er ek
m e llett is – k imut ath at at lan ok , v agy csak nagy on k icsi kon cent ráci ób an , ese ten ként v o ltak
m ér het ők .
2.13.6. HULLADÉKKEZELÉS
A t e lepü lés köz ép-D un a Vi dék i Hu lladék gaz dálko dás i T árs as ág tagj a, a h u lladé k sz állít ás igyű jté si sz o lgált at ást a D un aú j v árosi D un an ett Kft. v é gzi .
A t e lep ü lés en ko mmun ális hu lladék le r ak ó n em üz eme l. A k or áb bi szem étt e lepe t re ku lt i v álták.
A re ku lt i v ált h u lladé kt áro ló m e llett ú j in ert hu lladékle r akót lét esü lt . Itt h e lyezh ető e l az épí t ési- bon t ási h u lladé k.
A hu lladék sz e lek tí v gyű jt ésén ek e lőse gítés e é r de ké be n a komm un áli s hu lladék gyű jté ssel
p árh uz amos an h aszn osít ható hu lladéko k sze lekt í v gyű jté se ke rült b ev eze tés re 2 0 1 5 m ár ci us áb an.
É vent e e gy alk alomm al ny í lik le hetős ég a v esz é lyes hu lladé kok , é v ent e ké t alk alomm al
e lekt ro nik ai hu lladéko k leadás ár a. A te rm e lés i - vesz é lyes és n em ve szé ly es - h u lladé kok at
a t e lepü lésen ü zem e lő v állalk oz áso k saj át h u lladé kk eze lési r en dsz er ük ben gyű jt ik é s adj ák
to váb b ár talm at lan ít ás r a i llet v e h asz nos ít ás r a.

2.14 A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS – JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK OKOZTA - KORLÁTAI
J e len fe jez et k ite r je d a h at ály os te lepülé ssze rk ezet i t er v – jo gsz ab ályi v ált oz áso k ok ozt a
– k or látoz áso k b emut at ás ár a
2.14.1. A NAGYVIZI MEDER ÉS A TERVEZETT ÉSZAKI GAZDASÁGI TERÜLET BEÉPÍTHETŐSÉGÉNEK KONFLIKTUSA
A n agyv izi me de r ( ld. 1. 3 F e jez et) – OT r T sz er inti - le h at áro lás át az
R-11. SZ. MELLÉKLET áb r ázolj a. A fent i Me llék let egy ér te lm űen m utat j a, h o gy az alapt er v
k észí tés e ót a mó dosu lt h at ár von al j e lent ős mé rt ék be n ko r lát ozhat j a a D un a p arti t e rü le t ek rek r e ációs je lle gű h aszn osít h atós ágát és gy ako r lat i lag e lleh et et len ít het i az ész ak i –
r ész b en k i alak u lt - gaz dasági t e rü let ek ( p l. a b arn am ezős , vo lt Ke n de r gy ár ) új r ah aszn osít ás i és be épí tés i le het ősé geit .
A z OT rT v onatk ozó e lő írás a sz er int a n agy vi zi m ede r ált al é rint ett té rs égi öv ez et ben új
b e épít ésr e sz ánt te rü let n em alak íth ató . Igaz , ho gy a h at ályos t e lepü léssz erk eze ti t er v
sz er int i f e j leszt ési t e rü let ek nem m inős üln ek „ú j” be épí tés re sz ánt t er ü letn ek , de a h aszn os ít ás min denképp en p ro b le m atik us és Önk orm ányzat i szin tű e gy eztet ést i gény e l az A datsz o lgált ató val.
A z e lő zet es v é lemé nyezte tés k e ret ébe n tö rté nt t áj é kozt at ás sze r int a n agyv iz i m ede r leh at ár o lás a fe lü lvizs gálat alatt áll ( Közép -Du nav ö lgy i Víz ü gyi Igaz gatós ág) , m e lyne k ponto sít ás án ál az Ön ko rm ányz atn ak vé lemé nyez ési /e gye ztet ési leh ető sé ge v an . A ki alaku lt ,
p ro b lem at ik us eset ek rende zés ér e „Me de rke ze lési t er v ” k észü l.
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2.14.2 AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ ÁLTAL ÉRINTETT TÉRSÉGI ÖVEZET ÉS AZ 52.SZ. FŐÚT MELLETTI FEJLESZTÉSI
TERÜLET BEÉPÍTHETŐSÉGÉNEK KONFLIKTUSA
A z ök o ló gi ai f o ly osó (LD. 1.3 FEJEZET) – OT r T sze r inti - leh at áro lás át az
R-11.SZ. MELLÉKLET áb r ázolj a. A fent i Me llék let egy ér te lm űen m utat j a, h o gy az alapt er v kész ítés e ót a mó dosu lt t ér ségi öv ez et te lj es e gész ébe n le fe di a hat ály os te lepü léssz er kez eti t er v b en – sz o lgált ató j e lle gű gazdas ági t e rü le tké nt fe ltü nte tett , be lte rü let be vo nást
e lői r ányz ó - f e j lesztés i te rü letet .
A z Önko rm ányz at e lőz etes t ájé kozt at ás a sz er int a to v áb bi ak b an n em k í v án ja b e épít ésr e
sz ánt te rü letké nt sze r epe lte tni a - s zó ban fo r gó – jele n le g k ü lte rü let be t artozó fö ldr észe k et.
In dok lás :
- az in gat lan-ny i lv ánt art ás i té rk ép sze ri nt je llemző en rét , és k ismé rt ék ben n ádas , a v alós ágb an mé ly f e k vésű , n áddal b en őtt , mo cs ar as t er ü let ,
- a h at ályos t e lepü léssz erk eze ti t er v sze r inti – R- 3 SZ. MELLÉKLETEN áb r áz o lt , 5 2 .sz . főút i –
k özút i csomópo ntot n em kí v ánj a ki alak ít an i az Önk or m ányz at , í gy a sz ób an f or gó te rü let
m egköz e lít hető sé ge ( fe lt ár ási leh etős ége ) , a me glév ő közút i k ap cso lat i le hető sé ge k ko rsz er űsít ése me llett is k e dve zőt lene b bé v áli k. Er r e való t ek int ette l nem lenn e cé ls ze rű a
vis sz af o gott m egköz e lít ési /k iszo lgálás i le h etős éget to v áb b te r he lni ú j ab b be épít és re
sz ánt te rü let k i alak ít ás áv al.
- való j áb an n in cs i gé ny a t er ü let beép íté sr e sz ánt t e rü le tké nt tö rt énő h aszn osít ás ár a.
2.14.3. A TERMŐHELYI KATASZTER ÉS A FELSŐFOKI U. MENTI TERVEZETT ÉS MEGLÉVŐ LAKÓTERÜLETEK, VALAMINT AZ ELŐSZÁLLÁSI ÚT MENTI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTETT LAKÓ ÉS GAZDASÁGI TERÜLETEK BEÉPÍTHETŐSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KONFLIKTUS
A z OT rT 8 .§ sz er int
B o r vi déki t e lep ü lés ( je len e set ben Dun afö ldv ár ) sző lő te rmő he ly i k at aszt er e I– II. oszt ály ú
t er ü let ei hez tar toz ó f ö ldr ész let – a k ü lön le ges m ezőgaz das ági üz emi t er ü let ki v éte lé ve l –
b e épít ésr e sz ánt te rü letté nem m inős ít het ő.
A z e lő zet es v é lemé nyezte tés alkalm áb ó l k éz hez kapot t I- II. oszt ály ú sző lőkat aszt e r (LD.
106. ÁBRÁT) és a fe nti fe j leszt ési t e rü le te k kö zött i kon f liktus he lyzet et az R-11. SZ. MELLÉKLET
áb r áz o lj a.
A f ent i sző lők at as zte r gyak or lat i lag elle h etet len íti a m ár h at ályos te lepü léssz er kez eti t e rv
sz er int be épít ésr e sz ánt te rü let ek k i alak ít ás át , é s a k i alaku lt – je len le g is belt er ü let be n
lé vő – lak óter ü let to v ább i b e épít ési leh ető sé ge it.
A z Önko rm ányz at - e lőz ete s t áj ék ozt atás a sz er int - n em k ív án lemo n dani a hat ály os te lepü léssz er keze ti t er v sz e rint i fe j les ztés i t er ü let ek rő l. Mi v e l a p ro blé m a j ogi lag i s le het et le n
h e lyz etet te re mten e , fe lt ét lenü l egyezte tés re v an s z ü ksé g Önk orm ányz at és az A datszo lgált ató között
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106 . ábra Dunaföldvár szőlő termőheli kataszterbe tartozó területei
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MELLÉKLETEK
MELLÉKLETEK – SZÖVEG RAJZ (A/4)
KÓD: SZ-„SZÁM”.SZ. MELLÉKLET
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SZ- 1.SZ. MELLÉKLET
DUNAFÖLDVÁR KÖZPONTTAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK TERÜLETI HATÁSKÖRE
(forrás: Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer)

135

SZ- 2.SZ. MELLÉKLET
DUNAFÖLDVÁR VÁROS JELENTŐS KÖZINTÉZMÉNYEI
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SZ- 3.SZ. MELLÉKLET
DUNAFÖLDVÁR TELEPÜLÉS NYILVÁNTARTOTT RÉGÉSZETI LELŐHELYEINEK LISTÁJA
1. Bronzkori és kuruc kori földvár
Hrsz.: 0102/7-8, 0105/2, 093
2. Kelta temető
Hrsz.: 0384/6-7, 0384/14-16, 0384/38
3. Népvándorlás kori, honfoglalás kori és török kori temető
Hrsz.: 0434/1, 0434/6-8, 0434/11
4. Római kori őrtorony és késő középkori torony
Hrsz.: 1013-1014, 1015/1-2, 1017-1018, 1030
5. Kelta temető
Hrsz.: 4469-4472, 4516, 4530,4536-4538
6. Paleolit telepnyom és bronzkori temető
Hrsz.: 6352, 6356-6360, 6361/1-2, 6362/1-2, 6362/4, 6395, 6485-6486, 6501-6503, 6504/3, 6505/7-12, 6506,
6584-6585, 6586/1-3, 6587-6588, 6589/1-3, 6590
7. Bronzkori és kuruc kori földvár
Hrsz.: 091/1, 092-093, 0102/8, 0105/2
8. Bronzkori földvár és telep, rézkori telep, kora vaskori telep, kelta temető, Árpád-kori telep, késő középkori kápolna és
újkor szórványlelet
Hrsz.: 4265, 4281/1-2, 4282/1-2, 4283, 4287/2, 4312/2, 4313/1-4, 4314, 4315/1-2, 4316-4317, 4325/1-2, 43264330, 4331/1-2, 4332/2-6, 4333-4338, 6302/1, 6303/1, 6308
9. Újkori temető
Hrsz.: 970, 971/1-2, 972-975, 207/4
10. Bronzkori telepnyom
Hrsz.: 091/1
11. Bronzkori telep és temető, középkori bencés apátság kolostora és temetője
Nyilvántartott régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 4366-4368, 4388, 5006-5007, 6302/3-4, 6306-6308, 6504/3, 6543, 6545,
6659/5-6, 6660-6661
Védett régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 6309, 6310/3, 6544
12. Római kori telep és Árpád-kori falu
Hrsz.: 0525/2, 0525/22-24, 0525/39-57, 0525/67-68, 0528/1-3, 0537/41, 0537/44-45, 0537/47-48, 0537/50-51,
0537/53-70, 0537/72-83
13. Ismeretlen korú földvár
Hrsz.: 0420/65
14. Középkori szórványlelet
Hrsz.: 064/28-29, 064/73-76, 064/78-79, 064/81-82, 064/84-85, 064/88-89, 064/92-93, 064/97, 064/107-109, 065
15. Bronzkori földvár
Hrsz.: 0318/30, 0322/2
16. Római kori település, épület és temető
Hrsz.: 0503/34-39, 0506, 0507/25-29, 0507/42-43, 0508-0509, 0510/1-6, 0510/8-10, 0512/21
17. Ismeretlen korú út
Hrsz.: 7444/5
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18. Ismeretlen korú út
Hrsz.: 0382/4, 0382/6-8, 0382/10
19. Ismeretlen korú temető
Hrsz.: 0384/19-20
20. Őskori telep, római kori őrtorony és út
Hrsz.: 012, 013/1, 016/2, 016/4-5, 1860-1862, 4984-4992, 8372, 8402/1-5, 8404/1-3, 8405, 8406/1, 8419, 8433/1,
8434/1, 8435/2-4, 8436-8441, 8442/1-2,8443/1-2, 8445-8450, 8452-8456, 8474, 8482/1, 8483/1, 8484/1,
8485/1, 8488/2-3, 8489, 8490/1, 8491/1, 8491/4-5, 8492/1-2, 8493/1-2, 8494/1-2, 8495, 8498-8500, 8503,
8505/9, 8513-8514
21. Bronzkori telep
Hrsz.: 0130/1-2, 6352, 6362/1-9, 6362/11-12, 6363-6372, 6373/2, 6393-6394
22. Kelta telepnyom
Hrsz.: 0533/26
23. Római kori telepnyom
Hrsz.: 0484/16
24. Őskori telep és avar kori temető
Hrsz.: 0621/10-13
25. Római kori őrtorony
Hrsz.: 075/7, 079, 081/85, 084
26. Római kori őrtorony
Hrsz.: 012, 027/3, 028, 081/3-4, 084
27. Népvándorlás kori temető
Hrsz.: 0621/11, 0621/13
28. Árpád-kori telep
Hrsz.: 0607/11
29. Ismeretlen korú temető és őskori telepnyom
Hrsz.: 0336/9, 0339, 0340/2, 0343, 0446, 0456/49
30. Újkőkori telepnyom
Hrsz.: 017/10, 017/12-19, 0594, 0595/10-12
31. Bronzkori telepnyom
Hrsz.: 0122, 0125, 0127/1, 6168, 6169/1-2, 6170, 6171, 6172/1-2, 6173-6174, 6179-6182
32. Bronzkori temető
Hrsz.: 4949, 6119, 6120/1-2, 6121-6122, 6123/1, 6123/3-5, 6124, 6125/1-2, 6125/4-5, 6127-6128, 6131/1-2,
6132-6137
33. Középkori és újkori temető
Hrsz.: 1046, 1047, 1049/1-2
34. Bronzkori telep
Hrsz.: 6302/2, 6303/3-4, 6304/2-4, 6308
35. Bronzkori telep és temető, kelta temető
Hrsz.: 6310/1-2, 6311/1-2, 6312/1, 6312/3-4, 6504/3, 6539/1-4, 6540-6542, 6544-6545, 6546/1-3, 6547, 6548/12, 6551/1-2, 6661
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36. 18. századi teleprészlet
Hrsz.: 3063-3064, 3091-3096, 3102-3103, 3196-3205
37. Középkori temető
Hrsz.: 0415, 0419/1, 0421, 0422/1-2, 0422/5, 0422/8
38. Kelta temető
Hrsz.: 0197/28-29, 0196/45
39. Római kori temető
Hrsz.: 052/10
40. Római kori telepnyom
Hrsz.: 052/13, 052/25
41. Római kori őrtorony
Hrsz.: 0314/68-69, 0314/98-99, 0314/121-124, 0314/132, 0314/144
42. Római kori őrtorony
Hrsz.: 0304, 0314/99, 0314/132
43. Bronzkori és római kori telepnyom
Hrsz.: 0522/41-43, 0522/78, 0522/80, 0522/82, 0522/84
44. Bronzkori, római kori, avar kori és Árpád-kori telep
Hrsz.: 0107/13-14, 0109/2-3, 0111/28
45. Ismeretlen korú telepnyom
Hrsz.: 0522/10-12, 0522/136, 0522/141, 0522/147
46. Római kori út (limes)
Hrsz.: 0382/11-15, 0382/20-21, 0382/23, 0383, 0384/24, 0384/31-38, 0384/50, 0386/2, 0388/2, 0558, 2053,
7439-7440, 7442-7443, 7444/4-5, 7446/1-2, 7447, 7476-7478, 7479/1-2, 7480, 7482, 7483/1-2, 7484-7486,
7488, 7947/4, 7947/7-9, 7947/11, 7951, 7952/1-2
47. Római kori őrtorony
Hrsz.: 67/5-6, 67/9, 67/19
48. Őskori és kelta telep, avar kori telep és temető, Árpád-kori szórványlelet, ismeretlen korú sír
Hrsz.: 047-048, 049/3, 052/14, 052/20-28, 053/2-6, 054, 055
49. Római kori út
Hrsz.: 0312, 0357, 0358/7-11, 0358/21-23, 0358/54-59
50. Ismeretlen korú temető
Hrsz.: 0537/39
51. Római kori telepnyom, ismeretlen korú temetkezés
Hrsz.: 0391/20
52. Középkori telepnyom
Hrsz.: 0398/5, 0398/47
53. Ismeretlen korú földvár
Hrsz.: 6424/5-10, 0135/12-13, 0135/16
54. Kora újkori hajó
Hrsz.: 0127/1
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55. Újkori cölöp szerkezetű épület
Hrsz.: 0127/1
56. Késő középkori hajó
Hrsz.: 0127/1
57. Bronzkori telep, avar telep és temető, középkori telep
Hrsz.: 051/2, 051/4, 0635
58. Újkőkori, római kori, avar kori és késő középkori telep
Hrsz.: 0569/2, 0621/1, 0621/7, 0621/10-12, 0621/16
59. Újkőkori telep
Hrsz.: 0318/29-30, 0322/2
60. Bronzkori földvár
Hrsz.: 0318/30-32
61. Bronzkori telepnyom
Hrsz.: 0318/32, 0318/33-35
62. Római kori telep
Hrsz.: 0336/7
63. Bronzkori telep
Hrsz.: 0336/7, 0336/14-16
64. Bronzkori telep
Hrsz.: 0336/16
65. Újkőkori és bronzkori telep
Hrsz.: 0336/4-5, 0336/16
66. Bronzkori telep
Hrsz.: 0327/1-2, 0349
67. Újkőkori, rézkori, középkori telep és római kori temető
Hrsz.: 0327/3
68. Római kori és Árpád-kori telepnyom
Hrsz.: 063/6-9, 064/77-78, 064/80-81, 064/83-84, 064/87-88, 064/91-92, 064/95-96, 064/99, 064/103
69. Árpád-kori és középkori telep
Hrsz.: 0487/84, 0503/34-35, 0503/37-39, 0503/86-87, 0503/91, 0503/95, 0503/99, 0503/105
70. Fehérvári úti dűlő I-II.
Hrsz.: 064/105-106
B Dunaföldvár település egyedileg védett régészeti lelőhelyeinek listája:
1. Bronzkori telep és temető, középkori bencés apátság kolostora és temetője
Nyilvántartott régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 4366-4368, 4388, 5006-5007, 6302/3-4, 6306-6308, 6504/3, 6543, 6545,
6659/5-6, 6660-6661
Védett régészeti lelőhelyrész hrsz-ai: 6309, 6310/3, 6544
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SZ- 4.SZ. MELLÉKLET
DUNAFÖLDVÁR TELEPÜLÉS MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ INGATLANAINAK LISTÁJA

törzsszám

azonosító

védelem
státusza

védelem
fajtája

helyrajzi szám

8607

Műemléki
védelem

Műemlék

992

4161

22023

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

198-202, 207/4, 943,
991, 993, 995-996,
1013, 1082, 1085,
1164, 1021-1022

4159

8604

Műemléki
védelem

Műemlék

1079/1-2

Műemléki
környezet

943, 1026-1029, 10381039, 1050-1052,
1067/1-2, 1068/1-2,
1070, 1076-1078,
1080-1081

4161

4159

22021

Műemléki
védelem

4157

8602

Műemléki
védelem

Műemlék

1332

4157

22019

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1068/3, 1097, 1099,
1218-1219, 1331/4,
1331/8, 1331/38, 13331334

4156

8599

Műemléki
védelem

Műemlék

4332/2

cím
Templom-hegy

Templom utca 5.

Belvárosi r. k. templom (Szent
Kereszt feltatlálása és Szent
Ilona)
Belvárosi r. k. templom (Szent
Kereszt feltatlálása és Szent
Ilona) ex-lege műemléki
környezete
Ferences rendház ( r. k.
plébániahivatal és Magyar
László Gimnázium)
Ferences rendház ( r. k.
plébániahivatal és Magyar
László Gimnázium) ex-lege
műemléki környezete

Kossuth u. 7 .

Görögkeleti templom
(Szentlélek eljövetele)
Görögkeleti templom
(Szentlélek eljövetele) ex-lege
műemléki környezete

Kálvária domb

4156

17847

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

4265, 4276-4277, 4280,
4281/2, 4282/1-2,
4312/2, 4313/1, 4316,
4325/1-2, 4326, 4329,
4330, 4331/1-2,
4332/3-6, 4333, 43344336

4154

8600

Műemléki
védelem

Műemlék

4179

4154

22017

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1059-1061, 1336/2,
4143, 4166-4167,
4169-4170, 4178/1-3,
4180, 4205, 4207/1

11183

11905

Műemlék

1197

Ilona utca 3/a

4155

8601

Műemlék

1638

Fehérvári út

4155

22018

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1339, 1340/3, 1340/5,
1633-1637, 1639,
4118/4, 4167-4168

4158

8603

Műemléki
védelem

Műemlék

1078

4158

22020

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

1039, 1052, 1057,
1077, 1079/1

Műemléki
védelem
Műemléki
védelem

név

Kálvária

Kálvária ex-lege műemléki
környezete

Sóház utca 1.

Lakóház
Lakóház ex-lege műemléki
környezete

Rákóczi u.

Lelkészlak
Nepomuki Szent Jánoskápolna
Nepomuki Szent Jánoskápolna ex-lege műemléki
környezete
R. k. ferences templom (Szent
Anna)
R. k. ferences templom (Szent
Anna) ex-lege műemléki
környezete
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11183

13833

11183

11451

11183

13470

4162

8606

4163

8608

Műemléki
védelem
Műemléki
védelem
Műemléki
védelem
Műemléki
védelem
Műemléki
védelem

Kossuth Lajos utca
református templom
18.
Kossuth Lajos utca református templom és
18.
lelkészlak együttese

Műemlék

1199

Műemlék

1197, 1199

Műemléki
környezet

1085, 1092/1, 1092/7Református templom és
8, 1099, 1196, 1198,
Kossuth Lajos utca
lelkészlak együttesének
1200, 1218-1219,
13.
műemléki környezete
1324/1, 1327/1, 1328,
1330/5

Műemlék

898

Rókusi pincék

Szent Rókus-kápolna

Műemlék

992

Templom tér

Szentháromság-szobor

Műemléki
környezet

198-202, 207/4, 943,
991, 993, 995-996,
1013, 1021-1022, 1082,
1085, 1164

4163

22024

Műemléki
védelem

4160

8605

Műemléki
védelem

Műemlék

1030

4160

22022

Műemléki
védelem

Műemléki
környezet

943, 1011, 1013-1014,
1015/1-2, 1017-1021,
1023-1029, 1031-1036

Szentháromság-szobor exlege műemléki környezete
Rátkay köz

U.n. Török torony
U.n. Török torony ex-lege
műemléki környezete
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T-1.SZ. MELLÉKLET
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

1. BEÉPÍTETT / BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK (HA)

VÁROSSZERKEZETI
EGYSÉGEK

LAKÓTERÜLETEK

KISVÁRO
SIAS

KERTVÁROSIAS

TELEPÜLÉSKÖ
Z-PONT
FALUSIAS VE-GYES

Vt
Lf

I/1
I/2
II
III
IV

EGYÉB
IPARI

0,950

0,608

16,688

19,309

48,169

31,908

6,364

0,000

64,283

1,970

4,443

53,083

80,367

1,871

1,196

1,325

42,265

0,309

25,897

167,468

122,632

25,897

167,468

122,632

KÜLÖNL
EGES

ÜDÜLŐT
ERÜLETEK

MEZŐGAZDAS
ÁGI
JELLE-GŰ
G-mg

Gip

Lke

K-.....

V
4,07%

Lke
1,50%

KÖZLEKEDÉSI
TERÜLETEK
KÖZ-ÚTI

Kö-u
--

--

0,943

17,143

23,330

148,498

--

--

0,638

0,279

3,348

1,118

70,998

--

--

0,094

1,121

5,716

24,021

170,621

--

--

1,000

2,822

9,940

57,858

--

--

0,204

13,198

--

--

59,509

14,198

2,275

32,303

59,056

483,340

119,645

1,501

66,416

18,273

5,244

106,042

195,974

313,524

21,34
8

80,614

20,548

37,546

165,098

679,314

433,169

22,84
9

Lf
1,10%

Eg

22,168

2,275

Vt
0,53%

G
0,72%

G-mg
0,18%

2,880

2,880

Beépítésre szánt / nem szánt területek
K
0,34%

Beép.
1,48%
Kö-u
3,89%
Kö-k
0,21%

Ma-k
2,74%

Z
0,03%

Ma-r
10,62%

E
6,90%

Beépítetlen
/Alulhasznosított
1,48%

Ma-sz
59,28%

GAZDASÁ
GI

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Beépítésre szánt
4,62%

ÁLTALÁNOS

TURISZTIK
AI

Ev

Z

0,648

6,435

59,509

VÉDERDŐ

VASÚTI

Kö-k

ERDŐTERÜLETEK

ZÖLDTERÜLETE
K

3,274

Ma-k(sz)
5,28%

Ma-ü
0,87%

TERÜLE-TEK
ÖSSZESEN

Üh-...

Területfelhasználási kategóriák
Lk
0,23%

BEÉPÍTETLEN/
ALULHASZNOSÍTOTT

6,763

KÜLTERÜLET
KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLET ÖSSZES

KERESKE
DELMI
SZOLGÁLTAT
Ó
Gszk

Lk

V
BELTERÜLET
ÖSSZES

GAZDASÁGI TERÜLETEK

2. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK (HA)

Ee

KERTES

SZÁNTÓ

ÜLTETVÉNY

RÉT,
LEGELŐ

Ma-sz

Ma-ü

Ma-r

1,123

3,871
2,144

2,144

VÍZGAZDÁLKODÁSI
TERÜLE-TEK

KERT,
GYÜMÖLCSÖS
Mk-k

TERÜLETEK
ÖSSZESEN

TERÜLE-TEK
MINDÖSSZE-SEN
1+2
(HA)

KERT
SZŐLŐ
Mk-k(sz)

V

0,943

23,111

6,108

7,868

156,366

33,410

33,505

104,502

21,565

26,437

197,058

13,707

16,056

73,913

0,000

13,198

205,954

689,293

4,994

74,790

779,694

6596,910

97,256

1177,280

230,576

587,508

452,853

10256,9
49

10452,923

781,838

6596,910

97,256

1182,274

305,366

587,508

452,853

10462,9
03

11142,216

Belterület / külterület

Belterület
6,19%

Külterület
93,81%
Beépítésre nem szánt
93,90%
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T-2.SZ. MELLÉKLET
AZ ÉPÍTMÉNYEK VISZGÁLATA – A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK SZINTTERÜLET SŰRŰSÉGE

Tervezett beépítésre
szánt területek

Lakóterületek

Kisváros
ias
Lk

Kisvár
osias
présh
ázas
Lk-P

Kertvárosi
as
Lke

Falusi
as
Lf

Településközpont
vegyes
terület
Vt

I/1
Városköz
pont

1,2

-

-

-

I/2 Egyéb
központi
belterület

1,0

0,8

-

II. Előszállási úttól
északra, 6-os
úttól keletre

-

-

III. 6-os úttól nyugatra

-

Gazdasági területek

Pince
tömb
K-pi-T

K-id,
K-st,
K-sp

K-vs
K-te

K-nk

K-au,
K-va

K-rekr

K-kz
K-h(k)
K-h(sz)
K-D
K-Hm

K/0,6

-

-

-

-

-

-

0,6

0,4

0,8

0,1

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

2,0

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kereskedelmi,
szolgálta
tó
Gksz

Ipari
egyéb
Gip-e

Mezőgazda
sági
üzemi
G-mg

2,0

-

-

-

1,0

-

0,5

-

0,8

0,8

0,5

0,4

0,8

0,8

-

-

0,8

V. Felsőfok utcától
északra

-

K ült erül et

A t erv ezett
b elt erül et
V á ro ssz erk ez e ti
eg ység e i

Oktatás
K-okt

Szociá
lis
K-szoc

-

0,8

-

-

-

0,5

0,8

-

-

-

0,8

0,8

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0,8

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

Ipari egyéb

-

-

-

Mg-i üzemi terület

-

-

Üdülőterület

-

Különleges –
rekreációs jellegű terület
Vásártér

I. Központi
belterület

IV. 52-es úttól
délre

IV/1
Kálvária
domb
IV/2 Egyéb

üdülőter
ület

Különleges területek

kikötő
K-ki,

Hétvégih
ázas
üh

-

-

-

0,8

0,1

0,8

0,3

-

-

0,1

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

K-vár,
K-v,
K-tpl
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