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I. Helyzetfeltáró munkarészek 
 

Jelen dokumentum a Megalapozó Vizsgálatok településhálózati, gazdasági, társadalmi, a 
településfejlesztéssel kapcsolatos és az önkormányzati gazdálkodási fejezeteit tartalmazza. 
 

I.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

I.1.1. Buzsák elhelyezkedése, szerepe a településstruktúrában 
 

 

Buzsák a dél-dunántúli régióban, Somogy megyében, a 
Fonyódi járásban, a Balaton déli részén, Fonyódtól közúton 
17,3 km-re délre fekvő 1 525 fő lakónépességű település. 

A Fonyódi járás 2013-tól Somogy megyéhez tartozó járás 
Magyarországon, székhelye Fonyód. 

Somogy megye 9 járása - Barcsi, Csurgói, Fonyódi, 
Kaposvári, Marcali, Nagyatádi, Siófoki, Tabi járások közül – 
a fonyódi járás az, mely balatoni kapcsolattal rendelkezik, 
valamint két főközlekedési útvonal az M7-es, illetve 67-es 
utak is keresztezik. 

Területe 645,44 km², népessége 34 599 fő, népsűrűsége 
pedig 54 fő/km² volt 2013 elején. 

A Fonyódi járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is 
létezett ezen a néven az 1950-es járásrendezéstől kezdve, 
amikor a Lengyeltóti járás székhelyét Lengyeltótiból 
Fonyódra helyezték, nevét is ennek megfelelően 
módosítva. (1974-ben szűntették meg az akkor működő 
járási rendszert.) 

A jelenlegi Fonyódi járásban 4 kisváros található: Fonyód, 
Lengyeltóti, Balatonboglár, Balatonlelle. A járás további 
illetékességi területei: Balatonfenyves, Buzsák, Gamás, 
Gyugy, Hács, Karád, Kisberény, Látrány, Ordacsehi, 
Öreglak, Pamuk, Somogybabod, Somogytúr, 
Somogyvámos, Somogyvár, Szőlősgyörök és Visz (17 
község). 

Északról Fonyód és nagyon kis mértékben Balatonfenyves, 
keletről Lengyeltóti, délről Öreglak, és a már Marcali 
járásba tartozó Pusztakovácsi, nyugatról szintén a Marcali 
járásba tartozóTáska határolja a községet. 

A település területe 59,68 km² népsűrűsége 22,52 fő/km².  

Buzsák a nagyobb gazdasági központok felől elérhetőség 
szempontjából jó helyzetben van, bár pont Fonyód elérése 
műúton csak Lengyeltóti érintésével megoldható, földút 
kapcsolata van. Ennek megoldása, fejlesztése 
mindenképpen szükséges. 
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Földrajzi tájegység besorolását tekintve a település a Dunántúli-dombság nagytáj, Belső-Somogy 
középtáj és Kelet-belső-Somogy kistáj része. 

Buzsákról a legközelebb elérhető balaton-parti települések Fonyód (Lengyeltóti irányába 17,3 km, 
földúton északi irányba 11,8 km), Balatonboglár (19,4km) és Balatonlelle (22,7 km).A megyeszékhely 
Kaposvár négyszámjegyű közúton 45,7 km, míg a legközelebbi kétszámjegyű 67-es számú főúton, már 
80,3 km, mivel az észak-déli dombvonulatok miatt lényegében hiányoznak a kelet-nyugati irányú 
közvetlen összeköttetései a Balatontól délre fekvőtelepüléseknek. 

Az autópályán elérhető legközelebbi megyei jogú városok Nagykanizsa (78,2km), illetve 
Székesfehérvár (106 km). Budapest 164 km, ami viszont közel másfél óra, így elérhetősége jónak 
mondható.  

A település vasúti összeköttetéssel nem rendelkezik, Lengyeltói vasútállomás 3,8 km-re, a Fonyód-
Kaposvárvonalon található, Fonyód utáni első megállóhely. Napi 10 vonatpár segíti a település jó 
elérhetőségét. Fonyódvonaton 15 perc, Kaposvár sebesvonattal 60 perc, személyvonattal mintegy 90 
perc alatt érhető el. Balatonfenyves irányából régen Buzsák Csisztapusztáig (Csiszta-gyógyfürdő) 
üzemelt a kisvasút, melyet szeretnének újra felújítani és üzembe helyezni turisztikai jelleggel. 

A legközelebbi regionális repülőtér Sármellék a megyeszékhellyel közel azonos távolságra, de nyugati 
irányban fekszik (50,2 km). Említést érdemel még Siófok Kiliti repülőtér, ami viszont már 60,8 km-re 
található. 

 

 
Buzsák és térségének közlekedési elérhetőségei - Forrás: TeIR térképi adatbázisa 

 

I.1.2. Buzsák vonzáskörzeti rendszerben betöltött helyének bemutatása, térségi 
együttműködések 

 
A Fonyódi járás települései több kisebb vonzáskörzetéhez tartoznak. Az M7 autópálya közelsége 
révén a település számos irányban rendelkezik kapcsolatokkal. A járási szintű összeköttetés 
tekintetében Buzsák Lengyeltóti és Fonyód városok közvetlen közelében található, ezért az 
igazgatási-intézményfenntartói kapcsolatok említendők. A járásközpont Fonyód, mintegy 17,3 km-re 
fekszik. Buzsák a környező települések (Fonyód és Lengyeltóti) munkahelyteremtő és intézményi 
jellegű szolgáltatásait jelenleg és a jövőben is kölcsönösen kihasználja. 



 

Vonzáskörzetek 

 

Közigazgatás vonzáskörzet 
A közigazgatási reform keretében a kormányzat járások kialakításáról döntött, ami a helyi 
önkormányzatok feladatellátását jelent
törvény rendelkezett, mely szerint a járási hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek létrehozásra 2013. január 1
közigazgatásilag a Fonyódi járás központja.

A járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján a járási hivatalokhoz kerülő, 
korábban jegyzői feladatok: 

• az okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél
nyilvántartás),  

• gyám- és gyermekvédelmi ügyintézés, 

• egyes szociális igazgatási ügyek, 

• családtámogatási ügyek, 

• bizonyos köznevelési feladatok, 

• menedékjogi ügyek, 

• egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés, 

• egyes kommunális típusú ügyek, 

• egyes állategészségügyi feladatok, 

• a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett szabálysértési feladatok (2012. 
április 15-től a fővárosi, megyei kormányhivatalba átkerült hatáskör), 

• a helyi védelmi bizottságok vezetése, 

• bizonyos vízügyi hatáskörök, 

• egyes speciális építéshatósági ügyek (pl. műemléki építési engedélyezés, 
építésfelügyelet, stb.).

A jegyzőnél maradó feladat- és hatáskörök: 

• birtokvédelmi eljárás, 

• hagyatéki eljárás, 

• anyakönyvi eljárás, 

• adóigazgatás és adóvégrehajtás, 

• egyes építésügyi igaz

• kereskedelmi engedélyezés, 

• a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások, 
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Buzsák esetében a vonzáskörzet vizsgálat 
a város – községek viszonylatában a 
járáson belül, valamint a nyugatról 
határos Marcali járáshoz tartozó 
települések relációjában is értelmezhető 
és vizsgálható. A település helyzete több 
szálon összefonódik a környező 
települések szolgáltatási rendszerével 
(igazgatás, egészségügyi, szociális, 
oktatási, és nevelés ellátás, 
kereskedelem, gazdaság, közlekedés).

A közigazgatási reform keretében a kormányzat járások kialakításáról döntött, ami a helyi 
önkormányzatok feladatellátását jelentősen megváltoztatta. A járások kialakításáról a 2012. évi XCIII. 
törvény rendelkezett, mely szerint a járási hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek létrehozásra 2013. január 1

járás központja. 

A járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján a járási hivatalokhoz kerülő, 

az okmányirodai feladatok (lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás, gépjárm
 

és gyermekvédelmi ügyintézés,  

egyes szociális igazgatási ügyek,  

családtámogatási ügyek,  

bizonyos köznevelési feladatok,  

menedékjogi ügyek,  

egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés,  

egyes kommunális típusú ügyek,  

ategészségügyi feladatok,  

a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett szabálysértési feladatok (2012. 
től a fővárosi, megyei kormányhivatalba átkerült hatáskör), 

a helyi védelmi bizottságok vezetése,  

bizonyos vízügyi hatáskörök,  

speciális építéshatósági ügyek (pl. műemléki építési engedélyezés, 
építésfelügyelet, stb.). 

és hatáskörök:  

birtokvédelmi eljárás,  

hagyatéki eljárás,  

anyakönyvi eljárás,  

adóigazgatás és adóvégrehajtás,  

egyes építésügyi igazgatási feladatok,  

kereskedelmi engedélyezés,  

a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások, 

esetében a vonzáskörzet vizsgálat 
községek viszonylatában a 

járáson belül, valamint a nyugatról 
Marcali járáshoz tartozó 

települések relációjában is értelmezhető 
és vizsgálható. A település helyzete több 
szálon összefonódik a környező 
települések szolgáltatási rendszerével 

zgatás, egészségügyi, szociális, 
oktatási, és nevelés ellátás, 
kereskedelem, gazdaság, közlekedés). 

A közigazgatási reform keretében a kormányzat járások kialakításáról döntött, ami a helyi 
ősen megváltoztatta. A járások kialakításáról a 2012. évi XCIII. 

törvény rendelkezett, mely szerint a járási hivatalok (továbbiakban: járási hivatal) a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként kerülnek létrehozásra 2013. január 1-jével. Fonyód 

A járási hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet alapján a járási hivatalokhoz kerülő, 

igazgatás, gépjármű-

a fővárosi és megyei kormányhivatalok által átvett szabálysértési feladatok (2012. 
től a fővárosi, megyei kormányhivatalba átkerült hatáskör),  

speciális építéshatósági ügyek (pl. műemléki építési engedélyezés, 

a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások,  
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• gyermekvédelmi támogatások.  

A járási hivatalokhoz kerülő feladatok jelentős része okmányirodai, valamint gyámhivatali feladat 
volt, így a változás a településeket minimálisan érintette. Összességében megállapítható, hogy a 
járási hivatalok létrejöttével a polgármesteri hivatalban csökkent az ellátandó feladatok listája. 

Egészségügy és szociális vonzáskörzet 
Buzsákon egy háziorvosi praxis működik. A központi orvosi ügyeletet Lengyeltóti látja el. A fogászati 
rendelő szintén Lengyeltótiban található, a fogorvosi ügyelettel együtt. A környező települések 
közösen fenntartott intézményt működtetnek Alapszolgáltatási Központ néven, melynek feladatai: 

• étkeztetés, 

• házi segítségnyújtás, 

• családsegítés, 

• nappali ellátás, 

• gyermekjóléti szolgáltatás és 

• szociális információs szolgáltatás 

• gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 

Buzsákon a Fő tér 1. szám alatt működik telephellyel az Alapszolgáltatási Központ, a központ 
Lengyeltótiban van. A gyógyszertár és az ügyeletes gyógyszertár szintén Lengyeltótiban található. 
(Forrás: Buzsák község). 

Oktatási, nevelési vonzáskörzet 
Buzsák alapfokú oktatási intézménye a Tulipán Óvoda és az általános iskola. 2013. január 1-
tőlintegrált közoktatási intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező köznevelési alapfeladatot 
ellátó szervezeti egység, fenntartója és működtetője is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
138000 Fonyódi Tankerülete. A beiskolázási körzetben élő családok szociális, anyagi helyzete erősen 
kedvezőtlen, a munkahelyek szűkössége miatt jelentős a hátrányos helyzetben élők, önkormányzati 
támogatásra szoruló családok, gyermekek aránya.  

Buzsák a településhierarchia szerint nem számít központi településnek, ezért a község oktatási 
intézményei a helyi igények kielégítésére szorítkoznak, férőhelykínálatuk a településen élő 
korcsoportok létszámához méretezett. 

Gazdasági, kereskedelemi vonzáskörzet 
A község gazdasági életét természeti adottságai határozták meg. Bár az 50-es évektől itt kőolaj 
kitermelés folyt, annak mennyisége miatt jelentős ipari háttér nem épült ki. A természeti, földrajzi 
adottságok azonban a mezőgazdaság számára kedvezőbbek voltak. A földterület mintegy 65 %-a 
mezőgazdasági termőterület /szántó, erdő, zártkert/ alacsony aranykorona értékkel. A 
növénytermesztés jelentősebb ágazatai gabonafélék, a kukorica, napraforgó. Fellelhető a szőlő és 
gyümölcstermesztés is. Állattenyésztésben a szarvasmarha, sertéstenyésztés volt a meghatározó, ma 
csupán a sertéstenyésztés jellemző erősen lecsökkent mértékben. Hagyományai vannak az erdő- és 
vadgazdálkodásnak.  

A kereskedelem főként a megnövekedett idegenforgalomra, falusi turizmusra épül. A gyógyvízű fürdő 
a község tulajdona, mely 1954 óta működik és a magyar és külföldi turisták, gyógyulni vágyók kedvelt, 
keresett helye. A népművészeti hagyományok / hímzés, faragás, néptánc / és látnivalók is igen 
erősen meghatározzák az idegenforgalmat (Tájház, Faluház, Fehérkápolna, védett pincesor stb.)  
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I.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
 
Buzsák települést az alábbi területfejlesztési dokumentumok érintik: 

• Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
(továbbiakban: OFTK), ami a 1/2014. (I.3.) OGY határozat mellékleteként került elfogadásra,  

• Balaton Területfejlesztési Koncepció 2014-2030 

• Somogy Megye Területfejlesztési programja 

 

I.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 
 
Az Országos Területfejlesztési Koncepció az ország átfogó távlati fejlesztését megalapozó 
tervdokumentum, amely meghatározza az ország hosszú távú területfejlesztési céljait, és a 
területfejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információt biztosít az ágazati és 
a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára. 
 
Kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése 
Cél a kiemelkedő táji értékeket képviselő térségek, kultúrtájak értékőrző fejlesztése, a táji 
értékeikben rejlő potenciál kibontakoztatása és az egyedi karakterükre építő térség integrált 
kezelése. 
Beavatkozási területek: 

• a táji értékekre és a tájkarakterre alapozott térségfejlesztés, 

• a térségek sajátos gazdasági profillal történő fejlesztése (pl.: a kultúrtájak és a 
turisztikai térségek fenntartható fejlesztése), 

• a Balaton és térsége programalapú fejlesztése, egységes keretben történő kezelése. 

 
A Balaton-térség fejlesztése 
A Balaton-térség hazánk egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai 
egységet is alkot, ahol a társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagy mértékben a 
környezeti tényezőktől függnek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei, 
valamint az ezekre épülő idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló 
fejlesztési célokra igényt tartó térségévé teszik, így a területfejlesztés is egyik legfontosabb 
feladatának tekinti a térségkörnyezeti és társadalmi szempontból is fenntartható fejlesztésének, az 
értékek megőrzésének biztosítását. A térség olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek 
kezelése nem bontható meg. Turisztikai, mezőgazdasági bevételei révén a nemzetgazdaság jelentős 
tényezője. Bár nem önállótervezési-statisztikai területi egység, az egységes tervezés és 
támogatáspolitika igénye és szüksége itt a legerősebb az országban. A mindenkori fejlesztésnek a 
még meglevő táji, kulturális és természeti adottságokat tiszteletben tartva szabad csak 
megvalósulnia. A Balaton-térség fejlesztésének alapvetőcélja, hogy a környezet, a táj értékeinek 
megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálatdiverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb 
körű hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil 
intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön 
létre. 
Különleges agglomerálódó várostérséget alkotnak a Balaton körüli települések. Az itteni települési- és 
üdülőterületek további, káros összenövésének már szigorú területrendezési szabályozás is próbál 
gátat vetni, de a fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton menti beépítések fokozására ösztönözni 
a helyiszereplőket és a befektetőket. Az összenövés nem csak környezeti szempontból rendkívül 
káros, de a térség fő erőforrását képező turisztikai vonzerőt is felemésztheti. A Balaton-parti 
városhalmaz ugyanakkor rendkívül hasonló gazdasági, társadalmi és környezeti eredetű 
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településfejlesztési, településszerkezeti problémákkal és lehetőségekkel rendelkezik, ezért egységes 
kezelése és a települések fejlesztési együttműködése elengedhetetlen. 
 
Fejlesztéspolitikai feladatok: 

• A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire építettúj 
és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. 

• A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, ennek 
érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése. 

• Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg 
differenciálttervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain 
(borvidék ,nemzeti park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok 
gasztronómia stb.) alapuló alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és 
„értékesítése” a parttól távolabbi településeken. 

• A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának 
megóvása és további javítása, a vízszint ingadozásból fakadó problémák mérséklése, a 
Balatonpart terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő és élettelen természeti 
értékeinek megőrzése. 

• A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az eróziós 
és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). 

• Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken 
újfunkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági tevékenységek, országos 
közigazgatási, közszolgáltatási funkciók). 

• A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő 
gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. 

• A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. 

• Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési 
rendszermegteremtése. 

• Települési együttműködés és egységes elvek mentén zajló fenntartható városfejlesztés a Balaton 
városgyűrűjében. 

• A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. 

• A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, építkezések 
leállítása, az eredeti állapot visszaállítása. 

• A Balaton-térség háttér településeinek fejlesztése. 

 

I.2.2.  Balaton Területfejlesztési Koncepció 2014-2030 
 
A Balaton térség fejlesztési koncepciójában az alábbi elvek érvényesülnek: 

• Táji, természeti, kulturális örökség értékek megőrzése és az értékekhez kapcsolódóan a 
fenntartható fejlődés szempontjai mentén történő fejlesztések megvalósulása  

• A helyi lakosok életminőségének javítása  

• A parttól távolabbi települések fejlődési feltételeinek javítása  

• A térség gazdaságában a folyamatos megújulás (innovativitás) elősegítése  

• A társadalomban megfigyelhető tendenciákra (környezet- és egészségtudatosság) épülő 
fejlesztések és programok megvalósítása  

• A térség rendezési tervével összhangban lévő területhasználati elvek érvényesítése  

• Horizontális fejlesztési elvek érvényesítése az alábbi témák mentén  

- Fenntartható környezet- és tájhasználat  

- Barnamezős területek hasznosítása  
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- Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása és az esélyegyenlőség érvényesítse  

- Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása  

- Balaton térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzése  

- Mindennapi élet biztonságának javítása  

 

A térség jövőképét a jövőben tervezet legnagyobb léptékű fejlesztéseket az alábbi ábra foglalja össze 

 
 

A fő célhoz kapcsolódó átfogó célok - melyek elérése szükséges 2025-re - a következők:  

A Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a fenntarthatóságot 
kiemelten kezelő társadalmi szemlélet eredményeként  

• megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget, a környezetkímélő technológiák 
alkalmazásának (pl. energiafelhasználás, közlekedés, ingatlanfejlesztés) széles körű elterjedése 
következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára, 

A munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves 
foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű 
elterjesztése.  

• vonzó működési környezetet biztosítson elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas 
hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató 
vállalkozások számára,  

A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése.  

• vonzó természeti és épített környezeti feltételeket és magas színvonalú szolgáltatásokat 
biztosítson a térséget felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton 
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térségébe látogató turisták száma, illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és 
szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége.  

A vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák 
vonatkozásában, szálláshelyek egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása.  

• A változó igényekhez, természeti folyamatokhoz rugalmasan igazodó és folyamatosan 
megújulásra képes szolgáltató és cselekvőképes, együttműködő intézmények és szervezetek 
szolgálják a lakosokat, turistákat és vállalkozásokat.  

A Balaton térségében működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a helyi 
lakosok és turisták részéről. 

 
Balaton térségében az egyedi természeti adottságokra építve magasabb minőségi színvonalra kell 
emelni a lakosság és a turisták növekvő egészségtudatosságára építő aktív turisztikai 
szolgáltatásokat. Ennek kapcsán „nyugat-európai” szintű kerékpáros turisztikai szolgáltatásokat kell 
nyújtani, bővíteni kell a kerékpározás biztonságos útvonalait, növelni kell a természetjárásra ajánlott 
útvonalak számát és fejleszteni kell a természetközeli turisztikai célpontokat (pl. erdőkben). Ezen 
fejlesztéseknek ki kell térniük a parttól távolabbi településekre, sőt javasolt az útvonal-fejlesztéseket 
összehangolni a szomszédos térségekkel (pl. Sió menti öko- és aktív turisztikai programok, Zala-
völgye kerékpárút, vallási zarándokútvonalak).A vízhez kötődően fejleszteni kell vitorlázás, vízi 
szabadidősportok, horgászás és a fürdőzés infrastrukturális feltételeit, hogy magasabb színvonalú és 
fenntartható szolgáltatások mellett lehessen több személyt a tó mellé, a tóra vonzani. A nagyobb 
tömeget érintő szolgáltatásokat ki kell egészíteni a kisebb, de speciális igényű rész-célcsoportoknak 
szóló kínálat fejlesztésével (pl. lovaglás, golf, surf, kite, vízisí, barlangászat, stb…). A dél-balatoni 
térségben a Csisztafürdő köré építve javasolt egy természetközeli wellness desztináció építése, ahol a 
fürdő szolgáltatásai mellett egyszerre kínálják a gyalogos, kerékpáros túrákat, a hagyományos táji 
ételeket és interaktívan a látogatók bevonásával mutatják be a népi hagyományokat (pl. buzsáki 
népművészet, fafaragás). Ezen fejlesztésekhez kapcsolható Marcali víztározó elsősorban horgászati 
célú fejlesztése. A turisztikai célú szolgáltatásfejlesztések feltételezik az infrastrukturális környezet 
javítását (pl. közúti, kerékpáros megközelítést szolgáló jó minőségű utak, parkolók építése). 
 

I.2.3. Somogy Megye Területfejlesztési programja 
Buzsák jövőbeni fejlődésének irányára nagy hatással van a megyei program, amelynek több 
specifikus célkitűzése is érinti a községet. 
 
1. Tematikus specifikus cél: A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I 
folyamatok ösztönzése 
A megyében működő vállalkozások, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozásokat is, fontos 
szerepet játszanak a megyében a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. Az agrár-
jellegből adódóan a hagyományokon alapuló zöldség- és gyümölcstermesztés, a kertészeti ágazat 
növekedését (kihasználva a termálvíz-kincset is), jövedelemtermelő képességének javítását célzó, 
különösen az innovatív eszközök, technológiák alkalmazásán alapuló fejlesztések támogatásával 
ösztönözni kell. 
A modern, környezettudatos életforma terjedésével megjelenő növekvő piaci igényekre reagálva 
fontos a bio-termesztés területi nagyságrendjének növelése. Elsősorban Somogy megye 
adottságaihoz és a meglévő tapasztalatokhoz illeszkedő feldolgozóipari ágazatokban (élelmiszeripar, 
faipar és feldolgozás, gépipar, fémmegmunkálás), valamint a szolgáltatások (turisztika, egészség 
turisztika, szűrési rendszerek kialakítása a gyógyítás folyamatában, időskorúaknak nyújtott 
speciálisszolgáltatások) területén vannak bővülési lehetőségek. Erősíteni kell a gazdasági szereplők 
közötti kapcsolatokat és segíteni kell a piacra jutási feltételeket, az exportpiacok felkutatása mellett 
erősíteni kell a hazai és a helyi piacokon való megjelenést is. Horvátország Európai Uniós 
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csatlakozásával újlehetőségek nyílnak meg nem csak a gazdaság, de az élet más területein is, melyek 
kihasználásában segítséget kell nyújtani a megye kisvállalkozásainak. 
 
2. Tematikus specifikus cél: Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek 
fejlesztése 
A hatékonyan szervezett, mindenki számára hozzáférhető, esélyegyenlőséget biztosító alap- és 
középfokú oktatási rendszer kialakítása és gazdaságos működtetése, melyben a tanulók számára 
mind fizikai, mind tartalmi értelemben elérhetővé válnak a korszerű oktatási szolgáltatások a 
megyetársadalmi és gazdasági felzárkózásának egyik alappillére. A 2011. évi, a nemzeti köznevelésről 
szóló CXC. tv alapján a köznevelés egyik kiemelt célja, a társadalmi leszakadás csökkentése az oktatás 
nevelés eszközeivel és a tehetséggondozás. Az alapfokú oktatás megfelelő minőségi követelmények 
szerinti megléte támogatja a diákok későbbi eredményességét, és garantálni tudja az alap tudásszint 
elérését. 
 
3. Tematikus specifikus cél: A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása 
A helyben megtalálható és hatékonyan, az ökológiai szempontokat is szem előtt tartva fenntartható 
módon kiaknázható erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával meg kell teremteni a helyi 
termelés bázisait, ki kell építeni a helyi termékek és szolgáltatások piacát, ösztönözni kell a termelő, 
feldolgozó, ellátó és felhasználói alrendszerek hatékony együttműködéseinek kiépítését. A zöldség- 
és gyümölcstermelés hagyományainak újraélesztését helyi közösségi szinten is szorgalmazni, 
ösztönözni kell. A bio-termesztés nagyságrendjét növelni kell. A megye melegvíz-bázisa az intenzív 
kertészeti ágazat fejlesztés mellett jó alapot teremt az önellátó közösségi üvegházi növénytermesztés 
elterjedéséhez is. További cél az önellátó, öngondoskodó helyi közösségek kialakulásának elősegítése 
érdekében a helyi szociális gazdaság megteremtéséhez a keretfeltételek biztosítása, a közösségi 
alapú termelési és felhasználói (fogyasztói) rendszerek elterjedésének ösztönzése. A szociális 
gazdaságfeltételeinek megteremtése érdekében kiemelten fontos a piacgazdasági mechanizmusoktól 
és normáktól eltérő, sajátos norma- és eszközrendszer bevezetésének és a közösség számára történő 
elfogadtatásának elősegítése. 
A közösségi termelési és ellátó rendszerek minél hatékonyabb működése érdekében szükséges a 
helyi és kisebb térségi szintű elosztó, piacszervező funkciókkal rendelkező településeken, különösen a 
hagyományosan mezővárosi funkciókkal rendelkező településeken a helyi piacok, ill. egyéb elosztó és 
helyi logisztikai funkciókat ellátó intézmények, szervezetek kialakulásának, megerősödésének 
elősegítése. 
A szociális gazdaságok térnyerését különösen erősíteni kell a helyi ellátást szolgáló élelmiszer 
termelés és feldolgozás (kiemelten az élőmunka igényes zöldség- és gyümölcstermesztés és 
feldolgozás, valamint az állattenyésztés és állati termékek feldolgozása), az erdő- és vadgazdálkodás, 
az erdei termék feldolgozás, továbbá a helyi kézműves tevékenységek és kisipari szolgáltatások terén. 
A helyi közösségi, települési, település csoport szintjén történő önellátásra való törekvés kiemelt 
dimenziója az energiaellátásban való függetlenség elérése. Ennek érdekében cél a helyi szinten 
elérhető – elsősorban megújuló – energiaforrások felhasználására alapozott közösségi szintű 
energiatermelő- és ellátórendszerek elterjedésének ösztönzése, kiegészülve a szükséges technikai, 
technológiai feltételek biztosítását szolgáló háttér szolgáltatói szektor (tervezés, kivitelezés, 
üzemeltetés, karbantartás) térségi szinten történő megerősítésével. A helyi termelésen alapuló 
önellátás biztonságának fokozása érdekében törekedni kell a klímaváltozás várható káros 
következményeinek helyi, térségi szinten elérhető eszközökkel történő megelőzésére, mérséklésére. 
Ennek keretében fontos cél a komplex vízgyűjtő gazdálkodási szemléleten keresztültörténő, az 
öntözéses gazdálkodás feltételeit is megteremtő vízrendezés megvalósítása (vízkárelhárítás, 
vízvisszatartás és vízpótlás együttes kezelése). 
 
4. Tematikus specifikus cél: Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népesség-csoportok társadalmi 
integrációjának elősegítése 
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A jövőkép eléréséhez szükséges a helyi közösségek megerősítése. Ehhez javítani szükséges az 
egyének motiváltságát, illetve az emberi kapcsolatok színvonalát. Közösségi szinten segíteni kell a 
közösségek összetartó erejének növelését, a civil aktivitás fokozását. 
Meg kell adni a lehetőséget ahhoz, hogy a helyi közösségek beleszólhassanak mikrokörnyezetük 
fejlesztési elképzeléseinek kialakításába. Minél szélesebb területen alkalmazni kell a közösség 
általirányított helyi fejlesztések eszközét, ezáltal megteremtve a lehetőséget a helyi tudás 
hasznosítására. 
Somogy megye legértékesebb természeti adottságai közé tartoznak az erdők, a felszíni vizek, a védett 
természeti területek. A természeti örökség védelme, megőrzése és megismertetése a külvilággal a 
somogyi emberek közös ügye, mely nagymértékben hozzájárul a helyi és somogyi identitástudat 
erősítéséhez. A helyi természeti értékek közös gondozása, a köréjük épülő programok, esetleges 
hagyományok ápolása, bemutatása elősegíti a helyi közösségek kialakulását, ill. megerősödését. 
A hátrányos-helyzetű társadalmi csoportok integrációjához elsősorban az érintettek képzettségi 
szintjét kell javítani (alapfokú oktatás, kollégiumi rendszer, specializált szakképzési irányok), mely 
segíti a hátrányos-helyzetű rétegek megjelenését a munkaerőpiacon, valamint az elhelyezkedési 
esélyeinek növelését. E mellett erősíteni kell a szociális ellátórendszer hatékonyságát is, melynek ki 
kell egészülnie a kora gyermekkori (bölcsődei, óvodai) nevelés eszközeivel. 
 
5. Tematikus specifikus cél: Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási 
intézményrendszer megerősítése 
A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a 
megye közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél egyrészt a funkcionális, azaz foglalkoztatási és 
szolgáltató térségi vonzásközpontok településekről való elérhetőségének javítása, másrészt a 
transzeurópai közlekedési hálózati (TEN-T) még hiányzó elemeinek kiépítése (ide értve a már 
meglévő hálózati elemek térségközpontokból történő elérhetőségének javítását is), azaz a 
térségi/nemzetközi kapcsolatok elmélyítése a cél. Ennek érdekében szükség van a közúti- és vasúti 
infrastruktúrába történő összehangolt befektetések támogatására, a szolgáltatások fejlesztésére 
egyaránt. 
A megye társadalmi, közvetve gazdasági fejlődése érdekében is cél a humán erőforrások fejlesztését 
is igénylő, a térségi humán közszolgáltatások (közoktatási, közművelődési, egészségügyi) és szociális 
ellátások elérhetőségének javítása. Ennek érdekében szükség van elsősorban az alap- és középfokú 
oktatási és egészségügyi ellátás infrastrukturális beruházásainak a támogatására oly módon, hogy a 
perifériákon elhelyezkedő, jellemzően hátrányos helyzetű csoportok által lakott térségekben is jó 
minőségű szolgáltatások legyenek elérhetők. 
A megye táji és természeti értékeinek és erőforrásainak, kedvező környezeti állapotának megóvása 
érdekében cél a környezetvédelmi infrastrukturális ellátottság és a környezetbiztonság javítása, a 
környezeti és klímaváltozással járó kockázatok csökkentése. Ennek érdekében szükség van a 
szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására, a települések 
zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, a településeken képződött folyékony hulladék, ill. szennyvíz 
gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő elvezetésének és kezelésének 
támogatására, a hulladékhasznosítási arány növekedésének elősegítésére. 
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Somogy megye stratégiai térstruktúrája Forrás: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 

I.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 

Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

Erdőgazdasági térség Erdőgazdasági térség Legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, 

BUZSÁK 
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Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

vagy legalább 85%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni és a 
fennmaradó terület beépítésre szánt 
területbe nem sorolható. 

Az Országos Erdőállomány Adattárban 
nyilvántartott erdők területe a 
településrendezési eszközökben kizárólag 
erdőterület települési területfelhasználási 
egységbe sorolható. 

Mezőgazdasági térség Mezőgazdasági térség A mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban 
mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen 
nagyvárosias lakóterület nem jelölhető ki. 

Települési térség Települési térség A települési térséget beépítésre szánt, illetve 
beépítésre nem szánt területbe kell sorolni 
úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a 
település közigazgatási határához 200 m-nél 
közelebb nem kerülhet. 

M7 csomóponttal kapcsolódó közutak nem 
Balaton-part felé eső szakasza mentén, az 
autópálya-csomóponttól számított 1500 
méteres szakaszáról kiszolgált új beépítésre 
szánt területeken kijelölésre kerülő gazdasági 
területeken ipari terület települési 
területfelhasználási egység nem jelölhető ki és 
egyik települési területfelhasználási 
egységben sem helyezhető el csarnok jellegű 
kereskedelmi és raktározási rendeltetésű 
épület. 

Vízgazdálkodási térség Vízgazdálkodási térség A vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban 
vízgazdálkodási terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki. 

Gyorsforgalmi út Meglévő gyorsforgalmi út  

 Tervezett egyéb mellékút A településrendezési eszközök készítése során 
az országos és térségi jelentőségű műszaki 
infrastruktúra-hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza 
legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervek szerkezeti 
tervében megállapított nyomvonalváltozattól, 
kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott 
területrendezési hatósági eljárás szerint 
nagyobb eltérés indokolt. 

 Meglévő egyéb mellékút  

Országos kerékpárút Országos kerékpáros  



20 
 

Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

törzshálózat eleme törzshálózat 

 Keskenynyomtávú vasútvonal  

 120 kV-os villamos távvezeték A közmű és elektronikus hírközlési 
nyomvonalas hálózatok és járulékos 
műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő 
hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme 
és az esztétikai követelmények érvényesítése 
céljából az országos jelentőségű védett 
természeti területen a műszaki lehetőségek és 
a védett értékek védelmi szempontjainak 
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést 
kell biztosítani. 

 Nagynyomású földgázvezeték 

 Települési terület övezete  

(U-1) 

A településszerkezeti terveknek a történeti, 
építészeti, településszerkezeti, környezeti és 
természeti adottságokkal, valamint a felszíni 
vízrendezéssel, közművesítéssel, 
környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó 
szakági munkarészeit a helyi építési 
szabályzatban kötelezően figyelembe kell 
venni; Új beépítésre szánt terület határa 
utcahatárosan nem alakítható ki, a beépítés 
szabályozásakor a meglévő beépítési 
magassághoz kell igazodni. 

 Gazdasági terület övezete 

(U-2) 

A település központi belterületéhez 
kapcsolódó gazdasági területen az új 
kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 
50%-os, valamint az egyéb ipari terület 
legfeljebb 40%-os beépítettségű lehet, és az új 
telephelyek területének legalább 30%-át fás 
növényzettel fedetten, a telekhatár mentén 
takarást biztosítva kell kialakítani; 
A település központi belterületétől elkülönülő 
gazdasági területen az új kereskedelmi, 
szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari 
terület beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, 
és az új telephelyek területének legalább 50%-
át fás növényzettel fedetten kell kialakítani. 

 Általános mezőgazdasági 
terület övezete  

(M-1) 

Szántóművelési ágban lévő területen 20 ha, 
gyepművelési ágban lévő területen 5 ha, 
szőlőművelési ágban lévő területen 2 ha, 
gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha 
alatti telekméret esetén, épület nem 
létesíthető. 
Épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban 
művelt telken lehet, ahol a beépítés 
feltételeként az a művelési ág fogadható el, 
amely a telek művelt területének 60%-án 
meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, 
ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a 
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Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

legszigorúbb beépítési szabályokkal 
rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás 
szerint lehet építeni. 

Állattartó telepet, a családi szükségletet 
meghaladó állattartást szolgáló épületet – a 
lovasturizmus céljait szolgáló épület 
kivételével egyéb felszíni vizektől legkevesebb 
200 méter távolságra lehet elhelyezni. A 
lovasturizmus céljait szolgáló építmények és 
műtárgyak elhelyezéséről a 
településrendezési eszközökben kell 
rendelkezni. 

Lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el. 

Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 
2 ha területű telken alakítható ki legalább 50 
ha összterületű, több telekből álló birtok 
esetén. A magterület, ökológiai folyosó és 
térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezetben szabályozott területeken a 
birtokközpont nem alakítható ki. A beépített 
terület nagysága a birtok összterületének 1%-
át és a beépített telek területének 25%-át 
nem haladhatja meg. 

 Kertgazdasági terület övezete 

(M-2) 

Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A 
beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 
m2 . Művelt telekre 3%-os beépítettséggel a 
műveléssel összefüggő gazdasági épületet 
lehet építeni. A beépítési magasság a 4 
métert, az építmény legmagasabb pontja a 6 
métert nem haladhatja meg. Lakókocsi, 
lakókonténer nem helyezhető el. 

Az egyes településeken az övezet területének 
legfeljebb 10%-án a település helyi építési 
szabályzatában kijelölt, a település 
belterületéhez közvetlenül kapcsolódó 
területeken, legkevesebb 3000 m2 nagyságú 
művelt telken, legfeljebb 3%-os 
beépítettséggel lakóépület is elhelyezhető. 
Műveltnek az a telek minősül, amelynek 
legalább 80%-án intenzív kertészeti kultúra 
található. 

 Erdőterület övezete  

(E-1) 

A nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-
nál nagyobb földrészleten legfeljebb 0,3% 
beépítettséggel lehet építeni. 

Országos ökológiai hálózat 
övezete 

Magterület övezete (Ö-1) Mag-, ökológiai folyosóövezete érinti Buzsák 
területét melyben beépítésre szántterület 
nem, vagy csak feltételekkel jelölhető ki, 
illetve a látványvédelem (kilátás, rálátás 
)szempontjait a településrendezési eszközben 
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Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

kiemelten kell érvényesíteni. 
Közlekedési építmények a terepi 
adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve 
helyezhetők el. 
Erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag 
őshonos fafajokkal végezhető. Energetikai 
célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 

Ökológiai folyosóövezete 
(Ö-2) 

A településrendezési eszközök készítése során 
az ökológiai folyosók folytonosságát és 
folyamatossá tételét ökológiai vizsgálatokra 
alapozva kell tervezni és biztosítani. 
Beépítésre szántterület nem, vagy csak 
feltételekkel jelölhető ki, 
A látványvédelem (kilátás, rálátás) 
szempontjait mind a településrendezési és 
építészeti tervezés, mind pedig az egyes 
építmények megvalósítása során kiemelten 
kell érvényesíteni. 
A kialakult tájhasználat csak a természeti 
értékek sérelme nélkül változtatható meg, a 
meglévő természetszerű művelési ágak (gyep, 
nádas, erdő) megtartandók, művelési ág 
váltása csak intenzívebb művelésűből a 
természetszerű irányában engedélyezhető. 
Szántóművelési ágú területen építmény nem 
helyezhető el. 
A kertgazdasági terület övezetébe is besorolt 
területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem 
építhető be; 
Közlekedési építmények, műszaki 
infrastruktúra elhelyezése csak tájba illesztve, 
ahhoz igazodva építhetők.  
Erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag 
őshonos fafajokkal végezhető. Energetikai 
célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 

Pufferterület övezete (Ö-3) Látványvédelem szempontjait mind a 
településrendezési és építészeti tervezés, 
mind pedig az egyes építmények 
megvalósítása során kiemelten kell 
érvényesíteni; szántóművelési ágban 
építmény nem helyezhető el; energetikai célú 
növénytelepítés nem engedélyezhető; a 
kertgazdasági terület övezetébe is besorolt 
területeken 2700 m2-nél kisebb telkek nem 
építhetők be. 
Közlekedési építmények, új villamosenergia-
ellátási, táv- és hírközlő vezetékek, egyéb 
közművezetékek, építmények tájba illesztve 
létesíthetők. 
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Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete (E-3) 

Az övezetbe tartozó területeket az illetékes 
erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően a 
településrendezési eszközökben kell 
lehatárolni. A lehatárolt területek a 
településrendezési eszközökben csak 
erdőterület települési területfelhasználási 
egységbe sorolhatóak. 

 Erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezete (E-2) 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. Az erdőtelepítés megvalósulásáig 
az övezetben csak az erdőtelepítés 
lehetőségét megőrző területhasználat 
folytatható. 

Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

 A településrendezési eszközökben a jó 
termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási 
egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

Térségi jelentőségi 
tájképvédelmi terület övezete 
(T-1) 

A településszerkezeti tervben csak olyan 
területfelhasználási egység / övezet jelölhető 
ki amely a tájképi érdekek fennmaradását 
nem veszélyezteti. 
Az övezetében beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
A művelési ág megváltoztatása, illetve a más 
célú hasznosítás csak az adottságoknak 
megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat 
kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, 
valamint közmű és közút építése érdekében 
engedélyezhető. 

A kialakult geomorfológiai formák 
(hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők. 

Országos jelentőségű védett természeti 
területen a kertgazdasági terület övezetébe is 
besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb 
telek nem építhető be, szántóművelési ágú 
területen építmény nem helyezhető el. 

A közmű és elektronikus hírközlési 
nyomvonalas hálózatok és járulékos 
műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő 
hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme 
és az esztétikai követelmények érvényesítése 
céljából a műszaki lehetőségek és a védett 
értékek védelmi szempontjainak 
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést 
kell biztosítani; 

Csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető 
építmény elhelyezése nem engedélyezhető. 

 Történeti települési terület 

(T-2 övezet) 

A településrendezési eszközökben a tényleges 
kiterjedésnek megfelelően, szükség szerint 
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Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

védőövezetével együtt kell lehatárolni és e 
törvény előírásait a településrendezési 
eszközökben lehatárolt területen kell 
érvényesíteni. 

A helyi építési szabályzatban és a helyi 
építészeti örökség védelméről szóló 
rendeletben meg kell határozni, és elő kell írni 
a látványvédelmet, a településkép-védelmet, 
a zöldfelületek fejlesztését, az épületek 
paramétereit, az építmények helyi építészeti 
hagyományokhoz illeszkedő megjelenését 
meghatározó előírásokat és a helyi építészeti 
hagyományoknak megfelelő építési anyagok 
használatát. 

Országos vízminőség-
védelmi terület övezete 

Felszíni szennyezésre 
fokozottan érzékeny terület 
övezete (SZ-1) 

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. 

Felszíni vízminőség-védelmi 
terület övezete (F-1) 

Az övezetben beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. Épületek építése, bővítése – a 
településrendezési eszközökben a 
természetvédelmi szempontokkal 
összhangban szabályozott területeken 
elhelyezett, a régészeti lelőhelyek 
leletmentését és bemutatását lehetővé tevő 
építmények, a horgászturizmust szolgáló 
esőbeálló jellegű építmények és a 
legkevesebb 5 ha egybefüggő gyepterületen, a 
legeltetést biztosító állatállomány szállásául 
szolgáló, hagyományos istállóépületek 
kivételével – nem engedélyezhető. 
A vízfolyások menti 20-20 méteres sávban 
megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a 
vízfolyások karbantartási munkáihoz 
szükséges feltételek biztosítása mellett kell 
megoldani. 

 Szélerőmű elhelyezéséhez 
vizsgálat alá von terület 
övezete (L-1) 

A településrendezési eszközökben - a helyi 
szélmérési adatok figyelembevételével – kell a 
szélerőmű telepítésére vizsgálat alá vonható 
területeket pontosítani, az elhelyezés 
feltételeit meghatározni. 

 Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület 

(A-1 övezet) 

A településrendezési eszközökben kell a 
tényleges kiterjedésnek megfelelően 
lehatárolni. 

 Térségi jelentőségű komplex 
tájrehabilitációt igénylő 
terület 

Az emberi tájhasználat során jelentős 
mértékben átalakított, sérült területek, 
műszaki védelem nélküli hulladéklerakók 
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Buzsák területét érintő területrendezési tervi területfelhasználási kategóriák, övezetek és előírásaik 

Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terv 

(BKÜTrT) Területfelhasználásra /övezetre vonatkozó 
fontosabb előírások Országos 

területfelhasználási 
kategóriák 

Kiemelt üdülőkörzeti 
területfelhasználási 

kategóriák 

(R-1 övezet) rehabilitálása, újrahasznosítása során a 
jelenleginél kedvezőbb, a környező területek 
adottságainak, használatának megfelelő 
újrahasznosítást kell megvalósítani. 

 Ökológiai rehabilitációt 
igénylő terület 

(R-2 övezet) 

Beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
építési tevékenység nem folytatható, a 
tájrehabilitáció során a terület természeti, 
illetve természetközeli állapotához hasonló 
állapot visszaállítását kell megvalósítani. 

 

Kivonat a hatályos Országos Területrendezési Tervből 

 
 

 

A települést érintő Országos Területrendezési Terv Buzsák községet érintő övezetei 

   
Kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterület övezete 

Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület 
övezete 

Országos ökológiai hálózat 
övezete 
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Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

Világörökségi és világörökségi 
várományos terület övezete 

Országos vízminőség 
védelmi terület övezete 

 

 

Kivonat a hatályos Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervből 
 

 
 



27 
 

 
 

A települést érintő Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Buzsák községet érintő övezetei 

  
Magterület; Ökológiai folyosó; Pufferterület 

(Ö-1; Ö-2; Ö-3 övezetek) 

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 

(T-1 övezet) 
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Történeti települési terület 

(T-2 övezet) 

Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható 
terület (L-1 övezet) 

  
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 

(A-1 övezet) 

Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő 
terület és Ökológiai rehabilitációt igénylő terület 

(R-1 és R-2 övezet) 

  
Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület 
és települési térség 

Felszíni vízminőség-védelmi terület és felszíni víz 

(F-1 övezet) 
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(Sz-1 övezet) 

  
Települési terület;  

Gazdasági terület 

(U-1 és U-2 övezet) 

Általános mezőgazdasági terület és Kertgazdasági 
terület 

(M-1 és M-2 övezet) 

  
Erdőterület és Erdőtelepítésre alkalmas terület 

(E-1 és E-2 övezet) 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

(E-3 övezet) 
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I.4. A szomszédos települések hatályos település-szerkezeti terveinek – az adott 
település fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 
 

 

Buzsákkal közigazgatásilag szomszédos települések 
északról Fonyód és nagyon kis mértékben 
Balatonfenyves, keletről Lengyeltóti, délről Öreglak, és 
a már Marcali járásba tartozó Pusztakovácsi, nyugatról 
szintén a Marcali járásba tartozó Táska határolja a 
községet. 

A szomszédos települések esetében csak azokat az 
elhatározásokat rögzítjük, melyeket  

• vagy adottságként figyelembe kell venni, mint 
például az M7 autópálya meglévő nyomvonala 
és előírásai 

• vagy fejlesztéssel érinti mind a két települést 
és a tervezett fejlesztések között szerepeltetni 
szükséges. 
 

 

Balatonfenyves Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2006 (IX.14.) számú Önkormányzati 
határozatával hagyta jóvá Balatonfenyves településszerkezeti tervét. Buzsákkal határos nagyon kicsi 
(168 méter) mezőgazdasági (Má) területtel kapcsolódik a két település egymáshoz. Ezen a kis részen 
Balatonyfenyvest érintő fejlesztési elhatározást a településszerkezeti terv nem tartalmaz. Egyéb 
figyelembe veendő elem nincs. 

 

Fonyód Buzsákkal északról határos. Fonyód 
képviselő-testülete 128/2010.(VI. 24.) 
határozattal fogadta el a hatályos 
településszerkezeti tervét. 

A településszerkezeti terven északról jelentős 
vízgazdálkodási terület található, nádas övezeti 
besorolással, illetve jellemzően mezőgazdasági 
terület. Fonyód déli részén, Lengyeltóti és 
Buzsák határában védelmi rendeltetésű 
erdőterületek is megjelennek. Vonalas 
infrastruktúra tekintetében az M7 autópályát, 
mint gyorsforgalmi utat, és a Fonyódról induló 
Buzsák-Csisztafürdő keresztülhaladó tervezett 
mellékutat és kerékpárutat kell figyelembe 
venni. 

Táska településrendezési tervét a Virányi Építész Stúdió Kft. készítette 2007-ben. A 
településszerkezeti tervet Táska Község Önkormányzata a 13/2007.(IV.27.) számú határozatával 
fogadta el. A településszerkezeti terv és a térségi szerkezeti terv is nagynyomású földgázvezetéket és 
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120 kV-os távvezetéket jelöl a községek közigazgatási határain keresztül, ill. keskeny nyomtávú 
vasútvonal (kisvasút) köti össze a két települést. Jelenleg a kisvasút Táska településen sem üzemel. Az 
M7 autópálya meglévő nyomvonala csatlakozik Buzsákhoz. 

 

 

Pusztakovácsi község 4/2008. (II.14.) 
határozattal fogadta el a településszerkezeti 
tervét.  

A település északi határa határos Buzsák déli 
részével, zömében gazdasági rendeletetésű 
erdőterülettel, kisebb szakaszon mezőgazdasági 
területtel. Buzsák irányába földút vezet a két 
település között, de ennek vége a Buzsákon 
található erdőterületeknél megszűnik. 

Öreglak 30/2004.(IX.7.) önkormányzati 
határozattal fogadta el a településszerkezeti 
tervét, melyet többször módosított 
(53/2005.(XI.29) és 93/2016.(XII.12.) határozattal. 

A település Buzsákkal délen határos része 
jellemzően mezőgazdasági terület, keleti irányba 
haladva gazdasági erdőterület. Ezt követően a 
Pogány-völgyi-víz felduzzasztásának halastavai 
találhatók, melyen átvezető út és gát a két 
település közötti határvonal. Ezután található a 
Tatárvár elnevezésű vasútállomás. A vasút 
védőterülete, területe ezen a ponton érinti Buzsák 
települést. 

A halastavak megközelítése nehézkes, Öreglak 
felől egy beton út, majd földút halad Buzsák 
irányába. A beton út végén gazdasági terület 
található, de még Öreglak területén.  

A tavak területe és környezet ökológiai folyosó. 
 

 

 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-
testületének 2/2017. (I.12.) határozatával 
fogadta el a város településszerkezeti tervét. 

Buzsák irányába mezőgazdasági és kis területen 
erdő területfelhasználás található. A Pogány-
völgy-víz tórendszere a város határáig tart. Ez a 
terület az ökológiai folyosó része. 

Buzsák közúton Lengyeltóti felől közelíthető 
meg, a 6708. számú úton, mely út Táskán 
keresztül Nikláig megy. 
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I.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

I.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 
megállapításai 

 

Buzsák község Településfejlesztési Koncepcióját 13/2004.(II.11.) sz. Kt. határozattal elfogadta el. 

A javasolt fő fejlesztési irányok, prioritások a következők 

- A község népességmegtartó képességének erősítése, a lakosság elöregedésének mérséklése, 
a fiatalok helyben maradásának elősegítése a településfejlesztés és a településrendezés - 
közvetett – eszközeivel 

• a település élhetőségének erősítése saját megújuló képessége révén 

• telekkínálat szabályozása 

• az élhetőbb településszerkezet feltételeinek megteremtésével, az optimális 
területfelhasználás javaslatának kidolgozásával, 

• a község gazdaságának általános fejlődéséhez, a gazdasági szerkezet színesítéséhez, 
és a helyi munkalehetőségek számának növeléséhez szükséges vállalkozási terület 
kijelölésével, 

• a csisztapusztai fürdő fejlesztéséhez szükséges területek biztosításával, valamint a 
településtől északra feltárt hévízkúthoz kapcsolódó területen a fejlesztés területi 
feltételeinek megteremtésével, a helyben elérhető rekreációs lehetőségek 
bővítésével, 

• a helyi életminőség javítását, a változatos szabadidő-eltöltés intézményi feltételeit 
lehetővé tevő szerkezet és szabályozás kidolgozásával 
 

- A termál- és gyógyturizmus fellendítése, kapacitásbővítés Csisztafürdő meglévő adottságaira 
és potenciális új fejlesztési területek lehetőségeire alapozottan 

• az idegenforgalomban rejlő lehetőségek mind teljesebb körű kiaknázása, pl: 
apartmanfalu, strukturált szálláshelykínálat 

• termál-, illetve gyógyturizmus fejlesztése (minőségi és területi) 

• népművészeti értékek és néphagyományok nyújtotta gazdag kulturális háttér 
megőrzése, fejlesztése 

• Csisztapusztán a termálfürdő bővítéséhez szükséges terület kijelölése, 

• a megnövekvő vendégforgalom kiszolgálását - megközelíthetőség, parkolás, stb. - is 
lehetővé tevő szerkezet kialakítása, 

• az új fejlesztési területen a termálturisztikai és a rekreációs háttérterület 
lehatárolása, 

• a terület - fejlesztési céloknak megfelelő - igénybevételét lehetővé tevő szerkezeti 
megoldások és szabályozás kidolgozása. 
 

- További turisztikai helyszínek fejlesztése, a programkínálat bővítése és népszerűsítése 

• horgászat, kerékpáros turizmus - turisztikai termékkínálat bővítése 

• nevezetes események megőrzése, szervezése, fejlesztése 

• Csisztapuszta keskeny nyomközű vasút újraélesztése 

• „Hímzések Háza” létesítése 

• településmarketing 
 

- Munkahelyteremtés és a megélhetés helyi feltételeinek hosszú távra történő biztosítása, a 
helyi életminőség javítása, az általános települési komfortérzet emelése 

• gazdasági fejlesztési terület kijelölése 
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• a helyi gazdaságba hosszú távra szervesen integrálódó, minél több embert 
foglalkoztató vállalkozások megtelepedésének elősegítése 

• általános szolgáltatási színvonal emelése 

• intézmények és szolgáltatások, szórakozási, művelődési lehetőségek bővüljenek 

• rekreációs fejlesztések  
 

 munkahelyi célú fejlesztési terület kijelölése a település területén, a későbbi igények megléte 
esetén a bővítés lehetőségével is rendelkező ipari, vállalkozási terület helybiztosítása 

• A településszerkezetnek a helyi sajátosságokkal és a fejlesztési igényekkel 
összehangolt tudatos alakítása 

• az új lakóterületek helyének pontos kijelölése és lehatárolása, az igénybevételt 
lehetővé tevő szerkezet és szabályozás kidolgozása, 

• a tömbfeltárásra és a telekmegosztásra alkalmas településrészek kijelölése, a konkrét 
megoldást lehetővé tevő szerkezet javaslatának kidolgozása, 

• a településközpont területének lehatárolása, a központ valódi közösségi térré válását 
elősegítő szerkezet és szabályozás kidolgozása, 

• Csisztafürdő fejlesztését lehetővé tevő szabályozás kidolgozása a fürdőhöz 
kapcsolódó területen, 

• az új termálturisztikai fejlesztési terület pontos lehatárolása és a kapcsolódó 
szolgáltatások elhelyezésére alkalmas terület kijelölése, az igénybevételt lehetővé 
tevő szerkezeti és szabályozási megoldások kidolgozása, 

• az ipari, gazdasági célú fejlesztési terület pontos lehatárolása, és a hasznosítást 
lehetővé tevő szabályozás kidolgozása, 

• a koncepcióban javasolt új úthálózati kapcsolati elemek beépítése a település 
szerkezeti tervébe, 

• a zöldfelületek kialakítására alkalmas településrészek kijelölése, a település 
zöldfelületi rendszerének kidolgozása. 

I.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
 
A településnek nincs folyamatban településrendezési szerződése, jelenleg nem élt a törvényi 
lehetőséggel, de tárgyalások vannak a vasút területét érintő kiemelt beruházásra tekintettel a 
Nemzeti Infrastruktúra Zrt-vel kötendő településrendezési szerződésre. 

 

I.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

I.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
Buzsák településrendezési tervét a PESTTERV Kft. készítette 2010-ben. 

A településszerkezeti tervet Buzsák Község Önkormányzata a 94/2010.(IX.3.) számú határozatával 
fogadta el. 

A község helyi építési szabályzatát 7/2010.(IX.09.) sz. rendelettel fogadta el. 

 

I.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 
A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, 
valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

- Lakóterületek, 
- Vegyes területek, 
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- Gazdasági területek, 
- Különleges területek, 
- Üdülő területek. 

 

A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint 
sajátos jellege szerint az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak: 

- Közlekedési és közmű területek, 
- Zöldterületek, 
- Erdőterületek, 
- Mezőgazdasági területek, 
- Vízgazdálkodási területek, 
- Különleges beépítésre nem szánt területek. 

 

A településszerkezeti terven jelölt, szabályozási terv alapján megvalósítható tervezett fejlesztések: 

- Buzsák jelenlegi belterületéhez keleti irányban csatlakozóan, a Lengyeltóti felé vezető út 
(Bajcsy Zs. u.) északi oldalán fekvő zártkerti területből egy telekmélységben tervezett 
lakóterület, kb. 3,7 ha nagyság (kb. 25 db új lakótelek). 

- A Május 1. utca – a Lengyeltóti felé vezető út – Dózsa utca – Bajcsy Zsilinszky utca által 
határolt tömb keleti, felosztásra alkalmas részének várhatóan második ütemben beépülő 
része, kb. 23 ha nagyságú tömbbelső (kb. 200 db új építési telekkel). 

- A Berzsenyi utca déli oldalán található Buzsáki major újrahasznosításra javasolt területe ipari 
gazdasági területként, kb. 16,4 ha. 

- Csisztafürdőtől nyugatra található major újrahasznosítása javasolt, kereskedelmi-szolgáltató 
és ipari gazdasági területként, kb. 10,6 ha. 

- A belterület déli részén, a Berzsenyi utca déli oldalán, az 1738-1779 helyrajzi számú 
területeken tervezett kereskedelmi-szolgáltató funkciójú gazdasági terület, kb. 6,9 ha. 

- A belterülettől délre, ahhoz közvetlenül kapcsolódóan, az Öreglak felé vezető út nyugati 
oldalán tervezett 0300/1 és 0300/2 helyrajzi számú területek, ipari gazdasági területként, kb. 
9,6 ha. 

- Csisztafürdőn a fürdő területének tervezett bővítési területe, kb. 8,4 ha. 
- A község belterületétől északra, a Csisztafürdőre vezető út keleti oldalán tervezett, részben 

beépítésre szánt (20+5 ha), ill. nem szánt különleges sport-rekreációs célú terület, összesen 
kb. ~110 - 120 ha. 

- Csisztafürdő területéhez keleti irányban kapcsolódó területen (043 hrsz. egy részén) tervezett 
különleges - rekreációs funkciójú terület, kb. 19 ha. 

- A belterülettől dél-keletre fekvő külterületi tavak környezetében, a Cifra-malom területén 
tervezett különleges - rekreációs funkciójú terület, kb. 1,9 ha. 

A település jelentős természeti értékekkel rendelkezik, amelyek természetföldrajzi helyzetéből, 
mindenekelőtt a Balaton közelségéből adódnak. A tó hajdani mocsárvilágának nyomaiként berek és 
lápi területek illetve ezek lecsapolt, feltöltődött részein higrofil gyeptársulások, nádasok, kisebb 
mocsári foltok maradtak fenn.  
 
Ezek természeti területek, melyek közül a mocsarak ex lege országos szintű természetvédelem alatt 
állnak. A területileg legjelentősebb ex lege védett terület a fonyódi határnál lévő lápos területen 
található mélyfekvésű erdő- és gyepterület, valamint az ennek szomszédságában lévő volt 
lápföldbánya és tőzegtelep környezete. Ugyancsak országos védettségű, külön rendelet alapján a 
nagyberek TT a külterület déli részén, a táskai és a pusztakovácsi határ találkozásánál. 
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A védett terület nagy része erdő, másik része gyep és egyéb mezőgazdasági terület, de jelentős 
mocsaras – nádas részeket is magában foglal. Területe a két említett szomszédos községre is átnyúlik. 
Ezekre kiemelt figyelmet kell fordítani.  
 
A hatályos terv elfogadás óta csak kis mértékben valósult meg. A fürdő területe bővült. Tervek 
készültek a fürdőtől északra lévő különleges terület hasznosítására, de konkrét beavatkozás e 
tekintetben még nincs. A fürdő környékének rendezésére vannak próbálkozások. 
 
A központi belterület tekintetében jelentős változás nem volt. 
 

 
 

Hatályos településszerkezeti terv (TSZT) Csisztafürdőre készült TSZT módosítás 
  

I.7. A település társadalma 
 
Buzsák község társadalmi helyzetét a település népesedési (pl. természetes szaporodás, vándorlás) és 
demográfiai (pl. iskolázottság, nemzetiségi összetétel) folyamatainak elemzésével, valamint a helyi 
lakosság munkaerő-piaci pozíciójának értékelésével, a foglalkoztatási és a jövedelmi viszonyokon 
keresztül mutatjuk be. Az életminőség vizsgálata a lakásállomány, a természetes személyek által 
üzemeltetett gépkocsiállomány, valamint a telefon és kábeltelevíziós előfizetések alapján történik. A 
statisztikai elemzések összehasonlítási alapja legtöbb esetben a mai járás (Fonyódi), a megyei és az 
országos szint. 
 

I.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

 
Lakónépesség 
 
A község közigazgatási területe 59,68 km2, állandó népessége 1525 fő 
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308#!DocumentBrowse). Buzsák állandó 
népességének változása kis mértékű, de hosszútávon folyamatos csökkenést mutat, azonban az 
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elmúlt öt év jelentős mérséklődést mutat, azaz statisztikailag stagnálásként lehet értelmezni. Az 
országos népességcsökkenési folyamatokhoz viszonyítva lassúbb a csökkenés mértéke, ezért kedvező 
helyzetben van a település. 
 
Lakónépesség: Az adott területen lakóhellyel rendelkező és másutt tartózkodási hellyel nem 
rendelkező személyek, valamint az ugyanezen területen tartózkodási hellyel rendelkező személyek 
együttes száma. 
 
A rendszerváltás után a foglalkoztatási szerkezet mellett a lakosság vagyoni helyzete is jelentős 
változásokon ment keresztül: a saját gépjárműhöz való könnyű hozzájutás egyre inkább 
megteremtette annak a feltételeit, hogy az emberek munka- és lakóhelye ne feltétlenül ugyanazon a 
településen legyen, így egyre többen kezdtek olyan lakóhelyet keresni, mely „a nyugalom szigete”, 
távol a jelentős forgalomtól, munkahelyektől és szennyező forrásoktól, így a község lakossága is 
fokozatosan emelkedni, majd stagnálni kezdett.  
 
A természetes szaporodás jelentős negatív mérlegét a pozitív vándorlási egyenleg a 90-es évek 
elejéig tudta szinten tartani. A 2000-es években jelentős volt a negatív természetes szaporodás, mely 
az évenként változó vándorlási egyenleggel nem volt képes már a lakónépesség kiegyenlítő 
szerepére, ezért lassú, de folyamatos népességfogyást eredményezett. Az elmúlt években azonban a 
pozitív vándorlási egyenlegnek köszönhetően az állandó lakosság számában stagnálás, nagyon kicsi 
növekedés tapasztalható.  
 
 

  
Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék)  
Az élve születések és a halálozások különbözete 
ezer lakosra vetítve. 
 
 

Vándorlási egyenleg (ezrelék) Az adott 
közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes 
jelleggel bejelentkezők és az onnan másik 
közigazgatási egységbe állandó vagy ideiglenes 
jelleggel bejelentkezők számának különbözete, 
ezer lakosra vetítve. 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 
 

A népesség ingadozás mögött egyfelől a születések számát évről évre rendre felülmúló halálozási 
arányszámok húzódnak meg, másrészt a különböző előjelű vándorlási egyenleg, azaz a Buzsákról 
elköltözők és odaköltözők száma. Az elmúlt, közel 5 évben azonban a jelentős népességcsökkenés 
megállt, a népességszámban stagnálás, nagyon kis mértékű növekedés mutatkozik. 
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Korösszetétel 

 
Forrás: TEIR – adatsoros elemzések 

A TeIR-ben, illetve a KSH területi 
statisztikai rendszerén elérhető 
adatok szerint a település 
lakosságában a 14-59 évesek száma 
folyamatosan csökken, míg a 60 év 
felettiek száma folyamatosan nő. 
Közel 10 év alatt 6 %-os növekedés 
figyelhető meg a 60-X korosztályon 
belül. Ezzel párhuzamosan a 14 év 
alattiak száma folyamatosan 
csökken, 10 év alatt 2 %-os népesség 
visszaesés tapasztalható ebben a 
korosztályban. A népesség 
korösszetételéről fontos 
információhordozó az öregedési 
mutató, amely megmutatja, hogy egy 
fiatalkorúra hány időskorú jut. 

 
A halálozási és születési arányszámok alakulásának, - részben a be- és elköltözők életkori 
összetételének következményeként - az idősebb korosztályok aránya növekszik a településen a 
fiatalabb produktív korban lévők rovására. A vándorlási egyenleg ezt jelentősen mérsékli, 
ugyanakkor az országos tendencia lassan hatással lesz Buzsákra is. 
 
A Fonyódi járásban sajnos Buzsákon a 
legkedvezőtlenebb az öregedési mutató, 
ugyanakkor a vándorlás pozitív egyenlege szinte 
egyik legkedvezőbb. Ezekből arra lehet 
következtetni, hogy egyelőre az elkövetkezendő 
10 évben stagnálni fog az állandó népesség 
száma. 
 

 
 Forrás: TEIR 
 

  0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 

férfi 25 23 23 27 28 38 38 30 54 

nő 23 33 24 23 31 30 41 34 54 

  45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-x 

férfi 49 45 72 66 51 49 36 16 11 

nő 48 50 73 87 75 49 58 28 25 

Forrás:  http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308#!DocumentBrowse 
 
 
A lakosság nemenkénti korelosztását ábrázoló grafikont szokás korfának nevezni. 
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Forrás: 2017. éves adatsor – www.kormanyhivatal.hu 
 
 
Buzsáknak urna vagy hagyma alakú korfája van, ez a fogyó népesség korfája –keskeny alapú, felfelé 
kissé szélesedő forma, amit a fiatalok arányának csökkenése, az idősek arányának növekedése okoz 
(magas születéskor várható átlagos élettartammal). 
 
Az is megfigyelhető, hogy a nők aránya nagyobb és ez az arány a kor növekedésével még jelentősebb. 
Ennek erősödése 50 év felett kezdődik. 
 
 

 

A lakosság összetételét még a 
háztartásokban élők száma is 
meghatározza. 2017. évi adatok 
alapján házastársi viszonyban él 
Buzsák lakosságágnak közel 
egyharmada. Elváltak száma az 
országos átlag alatti, ami 
kedvező életfeltételeket jelent a 
településen. 
A lakosság egyharmada még 
hajadon, vagy nőtlen, ami a 
korfa szerint a 30 éves kor 
környékét jelenti. 
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Nemzetiségek 
 
A lakosság nemzetiségi, vallási 
hovatartozásával kapcsolatban a legfrissebb 
adatok a 2011-es népszámlálásból 
származnak. Buzsákon a 2011-es 
népszámláláson hazai nemzetiséghez 
tartozónak a lakosság 5,1%-a vallotta magát, 
ugyanakkor a válaszadók 19,6 %-a nem 
válaszolt. A községben legnagyobb számban 
a német nemzetiség van jelen (47 
fő).Jelentősebbnemzetiségi közösségek a 
cigány (18 fő).A cigány (roma) lakosság 
aránya (1,4%) az országos átlag alatti(3,1%). 
A környező településeken a Balaton partja 
felé haladva a cigány lakosság aránya egyre 
kisebb, nem tekinthető meghatározónak. 

 
Forrás: KSH helységnévtár 

 
A községben sajátos problémaforrást jelent a Németországból érkező betelepülők növekvő száma. A 
német betelepülők beilleszkedése a helyi közösségbe konfliktusokkal terhelt, és nem is valósul meg a 
kívánatos mértékben. Másrészt az elköltözni szándékozó helyi ingatlantulajdonosok a magasabb 
eladási ár reményében nem a helyben boldogulni akaró, de kisebb pénzű buzsáki fiataloknak, hanem 
a tőkeerősebb német betelepülőknek kínálják eladásra ingatlanjaikat. 
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Képzettség, foglalkoztatottság 

 
A KSH 2011-es népszámlálási adatai mutatják, hogy Buzsákon a megyei átlagnál alacsonyabb 
aképzettségi szint. Ezt alátámasztja az, hogy magasabb az aránya azoknak, akik az elsőévfolyamát 
semvégezték el, valamint kisebb az érettségizettek, egyetemi, főiskolai oklevéllel rendelkezők aránya is. 
A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők az aktív korúakon (15-64 évesek) belüli 
aránya 49,8 %, a járási és járásközponti átlagnál alacsonyabb. A helyi lakosság mindössze 24,7 %-a 
rendelkezik legfeljebb érettségivel. Ez kedvezőtlenebb az országos átlagnál (27,5%). 
 

 

A felsőfokú végzettségűek aránya 
nagyon alacsony (6,1 %) az országos 
átlagnál (19%) jóval alacsonyabb, 
mely főleg a gazdasági ág szerinti 
megoszlással magyarázható, azaz a 
munkavállalók jelentős hányada a 
mezőgazdaságban dolgozik, ahol nem 
szükséges a magasan kvalifikált 
munkaerő.  
A lakónépesség korcsoportok szerinti 
megoszlását, a vándorlási egyenleg 
és az iskolai végzettség adatait 
összehasonlítva megállapítható, 
hogy Buzsákon az elöregedő, zömmel 
alacsonyabb végzettségűek élnek 
többségben.  

Forrás: TEIR - LEADER - Helyi Fejlesztési Stratégiák 
tervezéséttámogató alkalmazás 

 
Érdekes megfigyelni, hogy a naponta ingázók 
aránya az aktív korú kereső lakosságon belül 
54,4 %-os. Ez a járásközpont és nagyobb 
települések átlaga, ugyanakkor magasnak 
mondható. 
A település a lakosság számához képest 
aránylag kevés helyi munkalehetőséget 
tudhat magáénak, s ennek következtében a 
lakosság egy része napi rendszerességgel 
ingázni kényszerül. Az ingázás, amellett, hogy 
felesleges többletterhet ró a lakosságra és 
szabadidős tevékenységektől veszi el az időt, 
további, a település távlati perspektívája   

tekintetében kedvezőtlen változásoknak is okozója lehet egyben. 
 
A nyilvántartott álláskeresők száma Buzsákon az elmúlt évek során, jelentősen csökken, de az azt 
megelőző években változatosan alakult. A legtöbb nyilvántartott álláskereső 2009-2012 között volt. 
 
A 180 napon túl nyilvántartott álláskeresők, tehát a tartós munkanélküliek száma 2009-től 2011-
igcsökkent, 2012-ben emelkedett, majd 2013-ban ismét csökkent. 
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nyilvántartott álláskeresők száma 

 
Forrás: Pénzügyminisztérium 

Munkanélküliségi ráta 

 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 

 
A településen a munkanélküliségi ráta 2010óta csökken, (volt egy kis visszaesés 2012-ben) az elmúlt 
13 évben ebben az évben volt a legmagasabb 16,98 %. 2013-ban a munkanélküliségi ráta már 
kedvezőbb volt a megyei aránynál, 2012-ben pedig már a járási aránynál is. 
 
Pályakezdő munkanélküliek aránya 

 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 

 
A pályakezdő munkanélküliek aránya viszont jó 
képet mutat.  
 
A településen, ellentétben a járási, megyei és a 
régiós aránnyal, 2012 óta (kisebb 
megszakításokkal, amikor lényegében stagnált 
az érték) csökkent az arányuk, 2015 évben már 
csak 2,86 %.A legalacsonyabb érték 2015-től 
napjainkig van, mely a 2005 évit is alulmúlja, 
tehát a gazdasági válság előtti értékeket.  

 
Buzsákon a járási, megyei és a régiós értékekhez 
hasonlítva jóval alacsonyabb az adófizetők aránya.  
A tendencia megegyezik az említett területi 
egységekkel, az elmúlt években gyakorlatilag 
stagnált. A legmagasabb 2014-ben volt, 38,43 %-
os értékkel. 
Ebből következtethető, hogy a településen magas 
az eltartottak aránya (munkanélküli, nyugdíjas, 
diák), ami nem csak a község adóbevételeire, 
hanem a gazdaságára is hatással van. 

Adófizetők aránya (%) 

 
A településen az egy lakosra jutó nettó jövedelem nagyon alacsony. A 2014-es évben 492.564 Ft volt, 
ami egy hónapra levetítve 41 047 Ft volt. Mindez annak ellenére alacsony, hogy folyamatos lassú 
emelkedés tapasztalható a jövedelemben. 
 
Életminőség, lakásállomány 
 
Buzsák lakónépességének életminőségéről fontos információkat szolgáltat a települési lakásállomány 
mennyiségi és minőségi összetétele, valamint a zöldfelületek aránya és kihasználtsága. 
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Forrás: KSH Helységnévtár 

Buzsákon a 90-es 
években 680-690 db 
között mozgott a 
lakások száma, majd 
egy kis mértékű 
növekedés 
következett a 2000-
2010 között. A 
lakásállományba 
2010 után határozott 
csökkenés  

mutatkozott, majd 650 db körül stagnál a lakások száma jelenleg is. Ez a lakásállomány a település 
lakosságszámával összevetve azt jelenti, hogy átlagban 2 fő él egy lakásban, míg a 90-es években ez 
az arány 2,7 volt, azaz jellemzően a két-három fős háztartások száma volt a jellemző.  
A helyi lakosság életminőségére enged következtetni a települési lakásállomány összetétele, illetve a 
lakóingatlanok állapota, minősége.  

 

Az összes lakás közül a legtöbb az 
épületállomány 62,6 %-a komfortos, és 26,7 % 
összkomfortos. Tehát elmondható, hogy a 
lakások majdnem 90 %-a megfelelő 
komfortfokozatú. Komfort nélküli lakások 9%-
ban, míg félkomfortos lakások csupán 1,7 %-ban 
találhatók a településen. 
Ez azt jelenti, hogy a vízhálózatba a lakások közel 
93 % bekötésre került, közcsatornával pedig 
körülbelül 90 %-a ellátott. 

Buzsákon a lakásállomány több mint fele az utóbbi ötven év során épült. Ez kedvezőbb arány, mint a 
Somogy megye községeinek esetében kimutatható átlagos érték. 

I.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
Buzsákon nem alakult ki olyan releváns társadalmi konfliktus, érdekviszony, amely e fejezet 
kidolgozását tenné szükségessé. 

I.7.3.Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 
élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási 
közösségek stb.) 

 
Buzsák közigazgatási területe a 13. századig a Somogyi vár tartozéka volt. A középkorban Akts és a 
Magyari falvakat ismerjük, ekkor egyházashely volt. Nem tudni, hogy Akts mikor pusztult el, mára 
azonban ennek nyomait a Fehér-kápolna őrzi, ami ennek a falunak volt a temploma. 1536. évi 
adólajstrom szerint a két falu már egyesült. 
 
A 15. és a 16. századba nagy számú dalmát, illetve illír, horvát nemzetiségű család telepedett le a 
község területén. A faluba betelepedett délszláv népcsoportok által hozott tradíciók átfonták az itt 
élők életét. Kialakult egy olyan jellegzetes kultúra, amely csak erre a községre jellemző. 
 
A községben található két templom jelentős építészeti és kultúrtörténeti értéket képvisel. A Fehér 
Kápolna a régebbi, amely XIII. századi, eredetileg román stílusú, és amelynek egyedülálló szőlőindás 
faragott faoltárát a XVIII. század elején épült barokk római katolikus templomban helyezték el. A két 
megőrzendő műemlék az idegenforgalmi fejlesztések során is figyelembe vehető. 
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Buzsákon a községközpontban gazdagon berendezett tájház tekinthető meg, amely a népi kultúra 
tárgyi emlékeinek megőrzése mellett idegenforgalmi vonzerőként is számottevő, alkalmas a 
Csisztapusztára érkező fürdővendégek faluba csábítására. 
 
A tájház előtt emelték Szent Vendel szobrát, amely védett műemlék. 
 
A településen 1997-ben került átadásra a Makovecz-iskola nevével fémjelzett modern Faluház és a 
községi könyvtár. A helybéliek számára nyújt színes programokat és kulturális lehetőségeket, a helyi 
társadalom integritásának- és a közösséghez tartozás erősítésében is fontos színtere a faluház. 
 
A község külterületén emelkedő Kálvária, a szőlőhegy, a János-hegyi pincesor és a Cseralja (Cerja) ma 
is a szőlőművelés legfőbb területei Buzsákon. Nádtetős, vertfalas présházak és pincék állnak a 
településrészeken. A gazdasági épületeket ma is használják, ami biztosítja a településkép, a népi 
építészeti jelleg megőrzését. 
A délről a török elől ide menekült népek elmagyarosodnak, a délszláv neveket a település nyugati 
oldalának dűlőnevei őrzik (pl: Besztics, Cseria, Gustyerica, Sugavca, stb…) 1910-re már szinte 
mindenki magyarnak vallotta magát. 
 
Buzsákon a népművészet több fajtája is jelen van. A településen három hímzésfajta ismert, a vézás, a 
boszorkányos, és a rátétes, más nevén „bécsis” hímzés. A hímzett darabokat a faluházban és a 
tájházban mutatják be, de a motívumokkal több helyen is találkozhatunk. 
A községben a hagyományos hímzésmotívumok megőrzése mellett a fafaragás is gazdag múltra 
tekint vissza, e mesterség művelői ma is megtalálhatók a településen. 
 
Buzsák község népszokásokban igen gazdag. A község életében is nagy jelentőségű, és idegenforgalmi 
vonzerőként is számottevő esemény a minden évben megrendezésre kerülő Buzsáki Búcsú, a 
szeptemberi szüreti nap, és a pünkösdi találkozó. 
 
A népi hagyományok a falu nagy sikerrel tartott rendezvényein évről-évre újraélednek. 
 
Rendezvények, melyeket évről évre megszerveznek a faluban: 

- Szülők Bálja 
- március 15. Nemzeti Ünnep – megemlékezés 
- Buzsák Maraton 
- Pünkösdi Nap 
- Buzsáki Búcsú 
- Buzsáki Szüret 
- október 23. - Nemzeti Ünnep – megemlékezés 
- Adventi forgatag 
- Szilveszteri Buli 

 
Civil szervezetek      Fő tevékenység 

Bokréta Hagyományőrző Együttes    hagyományőrzés 
Buzsáki Boszorkányos Néptánc Egyesület   táncművészet 
Buzsákért-Somogyért Alapítvány    hagyományőrzés, érdekképviselet 
Buzsák Községi Sportegyesület     sport 
Buzsáki Tűzoltó és Polgárőr Egyesület    érdekképviselet 
Cseralja Vadásztársaság - Buzsák    vadászat 
Nyugdíjasok Buzsáki Egyesülete     szabadidős tevékenység 
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I.8. A település humán infrastruktúrája 

I.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 
Oktatás, nevelés 
Buzsák alapfokú oktatási intézménye a Tulipán óvoda és az általános iskola.  

Buzsáki Tulipán Óvoda (cím:8695 Buzsák Petőfi Sándor utca 2. ) 

Az első óvoda Buzsákon 1896-ban nyitotta meg kapuit a Nyári Gyermekek Menedékháza 
elnevezéssel. Az első világháború után megszűnt és több évtizeden keresztül nem működött óvoda a 
településen.  

A második világháborút követően 1952-ben nyílt meg újra és az óta folyamatosan működik.  

 

Az akkori óvoda épületét családi házból alakították ki és „Furuglás - háznak” nevezték, mert az épület 
tűzfalát, egy furulyát kezében tartó kisgyermek szobor díszítette.  

Változás következett be 1978-ban, ugyanis az óvoda az 1960-as évek táján épült pártszékházba 
költözött, amely 1981-ben részleges felújítással alkalmassá vált a három óvodai gyermekcsoport 
fogadására, és jelenleg is ebben az épületben üzemel. 

Az óvoda a település középpontjában helyezkedik el. Az intézmény infrastrukturális környezete 
ideális, biztonságot nyújt. Csoporttermek száma három. Az épület helyet biztosít egy melegítő-
tálalókonyhának, vezetői irodának, felnőtt öltözőnek, valamint raktárnak és fejlesztőszobának. A két 
csoportszoba tágas, melyek a nagy ablakoknak köszönhetően világosak. Az épület esztétikus 
bútorokkal, játékokkal van felszerelve. Csoportokhoz tartoznak a fürdő és mosdóhelyiségek. Az óvoda 
közelében kirándulási és játszási lehetőség gazdagítja az óvodások életét.  

 

 Közalkalmazott Közmunkás 

 2017. évi adat 2017. évi 
adat 

Óvodapedagógus 4  

Dajka 2  

Takarító  1/2 

Konyhai kisegítő  1 

Udvaros  1/2 
 

Az óvodai nevelés a néphagyomány ápolására 
is kiterjed. A gyermekek cselekvésen keresztül 
olyan, későbbi életére is meghatározó 
élményeket kapnak, amelyek a szülőföldhöz, a 
társaikhoz való érzelmi kötődést alapozzák 
meg. Homokozó, mászókák, babaházak, hinták, 
csúszdák és egyéb ügyességfejlesztő játékok 
állnak a gyermekek rendelkezésére. Az udvari 
játékkészlet az EU szabványoknak megfelelő. A 
berendezési tárgyak gyermekléptékűek. A 
gyermekek által könnyen mozgathatóak, formai 
kivitelezésük, elhelyezésük nem 
balesetveszélyes. 

Pedagógiai munkát egy fő logopédus és egy 
gyógypedagógus segíti. 

2013. januárjától önkormányzati fenntartás 
alatt működik az óvoda. Ekkortól a korábbi egy 
vegyes csoport helyett újra két heterogén 
szerkezetű óvodai csoportban működik az 
intézmény, melybe jelenleg 41 gyermek jár. 
Gyermekcsoportok: Pillangó csoport, mely kis 
és középső csoportos korú gyermekekből 
tevődik össze és a Katica csoport, mely: nagy és 
középső csoportos korú gyermekekből áll. 

 
Óvodába beíratott gyerekek száma 
 

 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 
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Buzsáki Általános Iskola (cím: 8695 Buzsák, Fő tér 2.) 

2013. január 1-tőlintegrált közoktatási intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező köznevelési 
alapfeladatot ellátó szervezeti egység, fenntartója és működtetője is a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 138000 Fonyódi Tankerülete. A beiskolázási körzetben élő családok 
szociális, anyagi helyzete erősen kedvezőtlen, a munkahelyek szűkössége miatt jelentős a hátrányos 
helyzetben élők, önkormányzati támogatásra szoruló családok, gyermekek aránya. A 8 osztállyal 
működő iskolában 14 pedagógus dolgozik. 

Buzsák a településhierarchia szerint nem számít központi településnek, ezért a község oktatási 
intézményei a helyi igények kielégítésére szorítkoznak, férőhelykínálatuk a településen élő 
korcsoportok létszámához méretezett. 

Az iskolában a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 
formában folyik. Az iskola ötödik évfolyamon választható Dráma és tánc, illetve Hon- és népismeret 
tantárgyak közül a speciális arculatának megőrzése, a helyi hagyományőrzés miatt a Hon- és 
népismeret tantárgyat tanítja. 

 

Egészségügy  
Háziorvosok betegforgalma (fő) 

 
Forrás: TEIR - Helyzet-Tér-Kép 

Buzsákon egy háziorvosi praxis működik. A 
központi orvosi ügyeletet Lengyeltóti látja el. A 
fogászati rendelő szintén Lengyeltótiban 
található, a fogorvosi ügyelettel együtt. A 
gyógyszertár és az ügyeletes gyógyszertár 
szintén Lengyeltótiban van. (Forrás: Buzsák 
község) 

A védőnői körzet tekintetében Buzsák és 
Szőlősgyörök települések egy védőnői körzetet 
alkotnak. 

Kórház Marcaliban (25 km) és Kaposváron (50 
km) található. A szakrendelésre beutalt 
betegek Fonyód és Balatonboglár városok 
szakellátását vehetik igénybe. 

 

Szociális ellátás 
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott Lengyeltóti Alapszolgáltatási 
Központ2011. augusztus 1-eje óta a szociális alapellátáson túl (idősek nappali ellátása, szociális 
étkeztetés, házi segítség) ellátja a gyermekjóléti és családsegítés szakszolgálati feladatokat is. 

A környező települések közösen fenntartott intézményt működtetnek Alapszolgáltatási Központ 
néven, melynek feladatai: 

• étkeztetés, 

• házi segítségnyújtás, 

• családsegítés, 

• nappali ellátás, 

• gyermekjóléti szolgáltatás és 

• szociális információs szolgáltatás 

• gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde) 
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Buzsákon a Fő tér 1. szám alatt működik telephellyel az Alapszolgáltatási Központ, a központ 
Lengyeltótiban van. 

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek testi-, értelmi-, érzelmi-, és erkölcsi fejlődésének, 
jólétének, a családban történő nevelésének elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, a kialakult 
veszélyhelyzet megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése. 

A gyermekjóléti feladatok ellátásában részt vesz a védőnői szolgálat is, melynek feladata a 
településeken élő kismamák terhes-gondozása, állapotuk figyelemmel kísérése, valamint a 0-tól 
16éves korosztály komplex ellátása. 

Buzsákon van igény a szociális szolgáltatásokra, melyeket az ellátó központ teljes körűen biztosít. 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás nem működik a településen. 

A térségben bölcsőde egyedül Lengyeltótiban működik, 27 fős férőhelyszámmal. Ide járnak – 
amennyiben igény van rá– Buzsákról is a gyerekek. 

Akadálymentes épületek a településen: 

• Polgármesteri Hivatal 

• Orvosi Rendelő 

• Általános Iskola 

• Óvoda 

• Sport öltöző 

• Tűzoltó szertár 

• Ravatalozó 

• Tájház 

• Művelődési Ház 

I.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 

Az egyenlő bánásmód elvének betartása az Európai Unió és a hazai társadalom azonos célja. Az 
európai uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi 
egyenlőtlenségek csökkentése. 

Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthető, 
jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. 

Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz 
az adott védett csoport számára is. 

Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport 
tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. 

Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az 
adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. 

Az esélyegyenlőség pozitív befolyásolásához szükséges megerősítő intézkedések készítése, ennek 
stratégiai terve az esélyegyenlőségi program. Az esélyegyenlőségi program része egy részletes, 
alapos helyzetelemzés, az alapelvek, célok meghatározása, a továbblépés lehetőségeinek 
megkeresése, melyhez elengedhetetlenül szükséges a partnerségi megközelítés. 

Az Országgyűlés „elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként 
élhessen, azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 
megkülönböztetést elszenvedők számára, kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása 
elsősorban állami kötelezettség, tekintettel az Alkotmány 54. § (1) bekezdésére és 70/A. §-ára, 
valamint a Köztársaság nemzetközi kötelezettségeire és az európai közösségi jog vívmányaira” 
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megalkotta a 2003. évi CXXV. törvényt az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról. 

E törvény IV. fejezete tartalmazza a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programot, melynek célja: az élet 
valamennyi területén megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi 
csoportok tagjainak esélyegyenlőségét, mely a Kormány, az önkormányzatok és ezek intézményei, 
civilszervezetek és magánszemélyek feladata. 

Az esélyegyenlőség a társadalom minden tagja számára fontos érték. Biztosítékul szolgál annak 
acélnak az elérésében, hogy mindenkinek - bárminemű megkülönböztetés nélkül - legyen esélye a 
munkavállalásra, a szociális és egészségügyi ellátásra, lakhatási, oktatási és képzési ellátásra, 
szolgáltatások elérésére, igénybevételére. Legyenek ezek elérhetőek függetlenül attól, hogy milyen a 
neme, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása hovatartozása, fogyatékossága, vallási vagy 
világnézeti meggyőződése, nemi identitása, életkora, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonya, 
stb. 

Az esélyegyenlőségi program céljai: 

• Elősegítse a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való 
aktívrészvételét. 

• Biztosítsa a fogyatékossággal élők számára, hogy a település lakójaként ugyanazokkal 
a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más. 

• Biztosítsa az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint a helyben élő hátrányos 
helyzetű csoportok helyzetének javítását. 

• A területre jellemző egységes felmérő rendszer kialakítása, amely az EU-s pályázatok 
megírásához nyújthat segítséget. 

A fenti célok elérésének érdekében a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Komplex Települési 
Esélyegyenlőségi Programot készített 10 településre, köztük Buzsákra is. 
 

Fő cél, hogy érvényesüljön a „minden ember egyenlő” alapelv. 

A közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit se érjen, se faji, 
és etnikai, nemzetiségi, vallási, nemi, életkor, családi állapot, fogyatékosság, vagy más okból 
fakadóan. A jogok érvényesülését, a megfelelő képviseletet és az elismerést, embertársaink 
tiszteletben tartását minden fórumon, intézményében és a helyi munkáltatóknál is alapvető célul tűzi 
ki. Mindezek megvalósulása érdekében a fenntartó és intézményei esélyegyenlőségi fogadókészségét 
fejleszteni kell, meg kell valósítani 

• a megkülönböztetés tilalmát, egyenlő bánásmódot, 

• az emberi méltóság tiszteletben tartását, 

• a társadalmi szolidaritást. 

Az Esélyegyenlőségi program feladata: a cél megvalósulását hátráltató akadályokat elhárítása. Ebben 
a feladatban a fogyatékossággal élő személyeknek és szervezeteiknek is aktív szerepet kellene 
vállalni. Eszerint a fogyatékos emberek is érdemben hozzátehetnek eme közös cél teljesüléséhez. 

I.9. A település gazdasága 
 

A 314/2012. (XI.8) Korm. rendelet II. fejezet 3. pontja szerint. Az 1. és a 2. mellékletben 
meghatározott tartalom elemei összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei 
elhagyhatók, illetve azokat a település méretének, sajátosságainak, a településhálózatban betöltött 
szerepének, valamint az adott témakörnek megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni. 
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Ennek megfelelően az I.9. fejezetben csak az egyes gazdasági ágazatokat ismertető alfejezetek 
kerültek kidolgozásra. A gazdasági versenyképességet befolyásoló, iskolai végzettségre, 
ingatlanállományra vonatkozó elemzés az I.7.1 fejezetben található. 

 

I.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 

A község gazdasági helyzete, súlya, főbb gazdasági ágai a település földrajzi fekvéséből adódnak. A 
természeti adottságok mellett a település tágabb környezetének adottságai (megye gazdasági 
helyzete, fekvése, közlekedési helyzete stb.) is meghatározók. Buzsák esetében megfigyelhetőek 
bizonyos térségi sajátosságok, melyek a vállalkozások fajtáira, foglalkoztatási szerkezetre, jövedelmi 
viszonyokra alapvető hatással vannak. 

A Balatoni Üdülőkörzet azon részén fekszik Buzsák, ahol az un. nagyobb térségi fejlődés már nem 
érezhető. A nagyobb nemzetközi összefüggésben is szerepet játszó fejlesztési tengelyek elkerülik a 
Balaton nyugati medencéjét. A település gazdasági teljesítménye stagnál a tőke egyéb helyekre 
történő átcsoportosítása, valamint a nemzetközi és országos szinten érzékelhető gazdasági 
változások hatására.  

 
Forrás: KSH. - 2016. területi statisztikai adatok 

Terület Korlátolt  
felelősségű 

 társaság 

betéti 
 társaság 

önálló 
 vállalkozó 

    

LEADER 
akciócsoport 

1094 1459 

Buzsák 20 5 203 

Regisztrált társas vállalkozások száma (db) 
(2016). Forrás: KSH 

Buzsák gazdaságának egyik jelentős mozgatórugója a turizmus, melyre jellemző a szezonalitás. 
Hátterét az idegenforgalom szolgáltatja, melynek keretén belül kiemelkedően jelentős szereppel bír a 
kereskedelmi és magánszálláshely szolgáltatás, a vendéglátás és kereskedelem. A további jellemző 
gazdasági ága mezőgazdaság. 
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Forrás: KSH. - 2016. területi statisztikai adatok 

A településen a gazdasági ágak közül döntő többségben, 
46 %-ban van jelen a mezőgazdaság, melynagyobb, mint 
a megyei (33,7 %) és a régiós (29,6 %) átlag. 

Nemzetgazdasági ág 
vállalkozások 
száma (2016) 

humán-egészségügyi, 
szociális ellátás 3 

kereskedelem, 
gépjárműjavítás 13 

mezőgazdaság, 
erdőgazdálkodás, halászat 101 

művészet, szórakoztatás, 
szabadidő 6 

pénzügyi, biztosítási 
tevékenység 2 

szakmai, tudományos, 
műszaki tevékenység 8 

szálláshely-szolgáltatás, 
vendéglátás 51 

szállítás, raktározás 3 

adminisztratív és 
szolgáltatást támogató 
tevékenység 1 

egyéb szolgáltatás 9 

építőipar 9 

információ, kommunikáció 2 

ingatlanügyletek 13 

Összesen 221 
 

 

I.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 

Mezőgazdaság 

A talajadottságok a mezőgazdasági termeléshez, azon belül is a szántóföldi növénytermesztéshez, és 
a falu határában kialakult szőlőhegyeken a szőlőműveléshez biztosítanak kedvező feltételeket. A 
mezőgazdaság hosszú időn át a falu megélhetésének és fejlődésének alapját jelentette, és életében 
ma is meghatározó. A település zonális földhasználati struktúrája agrártermelési meghatározottságú. 
A településen többnyire mezőgazdasággal foglalkozó cégek biztosítanak munkát a helyi lakosságnak. 

 

A településen jelentős 
szőlőültetvények találhatók, 
illetve hagyományos pincesorok. 
A koncepcionális és a 
településszabályzási munkarész 
feladata lesz, hogy elősegítse 
szőlőültetvények megmaradását. 
A jövőbeli érdekek miatt fontos 
lenne a szőlészet-, 
borászatismételt visszatérésének 
lehetőségét biztosítani, ezzel a 
turizmus ezen ága is fejlődhetne. 
Mivel a területen folytatott 
szőlőművelést a hagyományos 
tájelemek közé sorolhatjuk, elő 
kell segíteni, hogy a  

szőlőterületek üdülőterületté történő átalakulásának folyamata ne indulhasson el, a meglévő 
szőlőterületek ne aprózódjanak – ellehetetlenítve a működőképes szőlőgazdálkodást. A település 



50 
 

szőlőhegyei korábban zártkerti besorolással bírtak, ennek a besorolásnak a megszűnésével most 
külterületi szabályok vonatkoznak rájuk. Ennek ott lehet jelentősége, hogy a szőlészet ma 
önmagában nem tud a feldolgozás nélkül gazdaságos ágazat lenni, ez utóbbi azonban igényli, hogy az 
egyes gazdaságokban lehetőség legyen helyben kialakítani a többnyire jelentős helyigényű feldolgozó 
és érlelő tereket, gazdasági létesítményeket. 

A Buzsák külterületén vízminőségvédelmi feladatok keretében létrehozott záportározót a Balatoni 
Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. hasznosítja, ez a Buzsáki Tógazdaság. A Balatoni Halgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. 100 %-ban a Magyar Állam tulajdona. Buzsáki Tógazdaság területe a községtől dél-
keletre található Buzsák, Lengyeltóti és Öreglak külterületén található tórendszer. Megközelíthető 
mindhárom községből szilárd burkolatú műúton. Az üzemegység központja "Cifra-malomnál" van, 
Öreglak területén, Buzsák határában. A tógazdaság jellemzően haltenyésztéssel, neveléssel 
foglalkozik. 

Turizmus 

Buzsák egyedülálló természeti adottsága - kedvező környezeti állapotán túl - a település központjától 
3 kilométernyire északra, Fonyódtól 8 km-re délre, Csisztapusztán feltárt termálvíz, amelyre 
termálstrand települt. A Csisztapusztán létesült termálstrand és a hozzá kapcsolódó üdülőterület 
jelentős hírnevet szerzett a községnek a Balaton térségében, de országosan is. A termálfürdő ma a 
település legfőbb idegenforgalmi vonzerejét jelenti. A térségben eltöltött vendégéjszakák száma 
azonban azt mutatja, hogy ezen a területen van még mit fejleszteni: mind a szállásadás, mind a 
szolgáltatások területén. 

Fontos, hogy a népi hagyományok ápolására Buzsák jelentős hangsúly fektet. Ennek szintén jelentős 
szerepe van a turizmus területén. 

Ezzel együtt Buzsák adottságai kiválóak ahhoz, hogy a Balaton régió idegenforgalmi kínálatát, ezzel az 
idegenforgalmi szezont térben és időben kitolni kívánó új törekvések aktív részese és egyik 
legnagyobb nyertese lehessen! A Balaton északi partján végbement, elsősorban a háttértelepülések 
nyugalmára, természeti adottságaira és kulturális, borászati és gasztronómiai kínálatára építő 
minőségi turisztikai kínálat fejlődését a déli parterős lemaradással követi. A jövőben ennek 
megjelenése szükségszerű és várható is, amiben Buzsáknak a részesedése jelentős lehet, amennyiben 
ezt tudatos szakmapolitikai törekvések és széleskörű társadalmi és gazdasági összefogás 
megteremtése lehetővé teszik. 

A jelen koncepciónak, majd a településszerkezeti és rendezési munkarészeknek a feladata, hogy 
ennek a fejlődését elősegítsék, az ezt akadályozó jelenbeli és jövőbeli veszélyeket pedig megelőzni 
próbálják (lehetőségeik korlátai között). 

I.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő 
fejlesztési elképzelése 

 

Legnagyobb cégek Buzsákon: 

Cégnév Nemzetgazdasági ág 
szerint 

Foglalkoztatottak létszáma 

KARA-AGRO Mezőgazdasági, Termelő 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

mezőgazdaság 9 fő 

KARA-TRANS Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

szállítás, raktározás 9 fő 

MSD AGRO Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

mezőgazdaság  

GÉRI Építőipari és Fafeldolgozó építőipar 2 fő 
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Cégnév Nemzetgazdasági ág 
szerint 

Foglalkoztatottak létszáma 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

AGRICLAUDIA Mezőgazdasági és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

mezőgazdaság 5 fő 

Full-Vill Korlátolt Felelősségű Társaság kereskedelem 3 fő 

 
A Balaton törvény keretein belül lehetőséget kell biztosítani a vállalkozások fejlesztésére, 
telephelyeik bővítésére. Ki kell jelölni új vállalkozások számára gazdasági területet, ahol a lakó- és 
üdülőterület zavarása nélkül is tudják folytatni tevékenységeiket. 

 

I.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő 
képzettsége, K+F stb.) 

 

A település közlekedés-földrajzi helyzete kedvező, érinti az M7-es autópálya, és könnyen elérhető a 
vasúti kapcsolat is Lengyeltóti városában. Ahogy a bevezető részben kiértékeltük, elérhetősége 
időben is jónak mondható, különösen a nagyobb gazdasági központok irányába. Ez alól kivétel pont a 
nagy fontosságú Kaposvár, mint megyeszékhely elérhetősége, ahova a fő akadályt a négyszámjegyű, 
településeken áthaladó közúti kapcsolat áteresztőképessége, és szinte kizárólagossága jelenti. 

A Balaton környéki településekkel szemben részben hátrány, hogy nem part menti település, ezért a 
turizmus és a hozzákapcsolódó szolgáltató szektor is hátrányban van a parthoz közelebbi 
településekhez képest. Ezzel szemben a BKÜ parti településeihez viszonyítva előnye, hogy 
háttértelepülés létére termálvízzel rendelkezik, így a többi településhez képest a turizmus feltételei 
jobbak. 

Ennek megfelelően a fentiekből kitűnik, hogy a település nem elsősorban csak a turizmusra épít, 
hanem a mezőgazdasági, ipari tevékenységek is jelentősek. 

A gazdaság szempontjából kiemelendő, hogy Buzsák a Balatonboglári-Dél-Balatoni borvidék része. A 
borvidék területe2611 ha. Olyan országos hírnevet szerző borászok és borászatok találhatók a 
borvidéken, mint a Szőlőskislakon levő Kislaki Bormanufaktúra, amit Légli Géza jegyez, vagy a 
Balatonlelle Látrány településrészén működő, Konyári János által jegyzett IKON Borászat. A település 
szőlészeti termőhelyi adottságai kiválóak, a borászatban óriási mezőgazdasági, feldolgozóipari és 
idegenforgalmi potenciálok rejlenek. Az immár két évtizede hatalmas sebességgel fejlődő borászati, 
borkulturális és az utóbbi 7-8 évben exponenciálisan erősödő gasztronómiai kulturális trend nagy 
lehetőségeket rejt a település számára. Ezt akkor lehet kihasználni, ha ehhez a megfelelő 
tudásúborászt és tőkeerejű vállalkozót sikerül megtalálni, számára a feltételeket biztosítani. 

A Csisztapuszta és a beépült települési terület által közrefogott, ma még kiaknázatlan, hozzávetőleg 
120 hektár kiterjedésű potenciális fejlesztési terület a Csisztapusztán javasolt fejlesztéstől jellegében 
eltérő, részben azt kiegészítő idegenforgalmi fejlesztéshez szolgálhat megfelelő színtérül. Az 
egybefüggő terület nagysága - szemben Csisztafürdő területileg kissé behatárolt adottságával - 
lehetővé teszi nagyobb helyigényű termálturisztikai és kapcsolódó egyéb fejlesztések megvalósítását. 
E területen a fejlesztési koncepció javaslata szerint elsősorban a wellness-típusú, és az élményfürdő 
jellegű fejlesztés támogatható. A megfúrt kút vízhozam adatainak tanúsága szerint vízbiztosítási 
oldalról is alátámasztott elviekben egy nagykapacitású fürdő megvalósítása. A hazai tapasztalatok 
alátámasztják, hogy a hagyományos medencés strandfürdő funkció, az ún. élményfürdő 
fogalomköréhez tartozó fejlesztési elemek többsége, valamint a klasszikus értelemben vett gyógy-
idegenforgalom irányában történő fejlesztés nagyfokú körültekintéssel összehangolható egymással. 
Az ilyen típusú vegyes fürdők napjainkban a legnagyobb népszerűségnek örvendenek, 
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látogatottságuk is kimagasló, mivel gyakorlatilag minden korosztály számára vonzóak. Ennek 
tükrében Buzsákon is javasolható Csisztafürdőn, elsődlegesen a gyógy-
idegenforgalomszolgáltatásainak kiépítése, az új fejlesztési területen pedig a wellness és 
élményfürdő kialakítása. 

A fürdőfejlesztéssel járó vendégforgalom növekedés a fogadókapacitások növelését teszi szükségessé 
Buzsákon. Az új fejlesztési területen a jelentkező többlet szállásigény kielégítése érdekében hosszú 
távon a strukturált szálláshelykínálat megteremtése javasolt. A ma még a kínálatból teljességgel 
hiányzó férőhely-kategóriák megteremtésében határozható meg a szálláshelykínálat fejlesztésével 
kapcsolatos összetett feladat. A szóban forgó területen javasolható egy apartmanfalu kialakítása is, 
hosszú távú bérleti lehetőséggel. A szálláshely fejlesztés elsősorban vállalkozói tőkéből, illetve 
pályázati források igénybevételével valósítható meg. 

A területen tervezett fejlesztések körvonalazását, a fejlesztés javasolt irányát és típusát rögzítheti 
csak a község új településrendezési tervének megalapozására készült fejlesztési koncepció. A terület 
tényleges igénybevételének lehetséges módozatait, a tervezett fejlesztéseket lehetővé tevő 
szerkezetet, a szükséges infrastrukturális kereteket, a szabályozást a területtulajdonosi szándékok és 
a település érdekeinek maximális összehangolása mellett a településszerkezeti terv és a szabályozási 
terv keretei között kell meghatározni. 

I.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

 
Forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Buzsák 

Buzsák négyzetméterenkénti 
átlagos ingatlan árának alakulása 
A normál ár a mindenkori, forintban 
értendő árakat jeleníti meg egy 
négyzetméterre vetítve, míg a reál ár 
a normál ár, inflációval korrigált 
értéke. A szórás megmutatja, hogy 
az adott időszakban az átlagos 
négyzetméter áraktól átlagosan 
mennyivel tértek el az ingatlanok 
négyzetméterre vetített árai. A reál 
m² ár alakulását a Központi 
Statisztikai Hivatal szezonálisan 
kiigazított maginfláció segítségével 
kalkuláltuk. 

A diagramon Buzsák területén található lakóingatlanokra vonatkozó négyzetméter árak havi 
alakulását követheti nyomon. A szaggatott vonallal jelzett időszakokra vonatkozóan nem áll 
rendelkezésünkre elegendő információ. 

 
Forrás: https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Buzsák 

 normál m2 ár 
  
 reál m2 ár 

Lakóingatlanok esetén Buzsák 
településen az elmúlt 5 évben az 
átlag négyzetméter ár 94 089 
forintról 98 802 forintra nőtt, ami 
4 713 forintos emelkedést jelent. A 
lakóingatlanok között 2018 
májusában a legmagasabb 
négyzetméter ár 113 636 forint, a 
legalacsonyabb 75 555 forint, 
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valamint az átlag ár 94 630 forint.  
Buzsák településen a bűnesetek 
száma a népesség arányában 
kevesebb, mint 2%. 
A lakóingatlanok száma Buzsák 
településen 2009-ben 706 darab 
volt, mely 2014-re 655 darabra 
csökkent.  
Ez azt jelenti, hogy Buzsák 
településen a lakóingatlanok száma 
5 év alatt 7.79%-kal, azaz 51 
darabbal lett kevesebb. Ez alatt az 
időszak alatt a lakóingatlanok száma 
átlagosan egy évben 10 darabbal 
lett kevesebb. 

 
Forrás: KSH. 

 

I.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

I.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 
 
Buzsák község 2017. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló szerint a bevételek 
(1.006.348 e Ft) a módosított előirányzat + 225,34 %-án teljesültek, míg a kiadások (475.889 e Ft) az 
előirányzat 106,56 %-án, azaz 29.294 e Ft-al meghaladta a tervezettet. Az egyenleg tehát pozitív 
képet mutat (530.459 e Ft). A Község rendelkezik költségvetéssel a 2018. évre, melyet az 
önkormányzat képviselő-testülete 1/2018. (II.16.) rendelettel fogadott el, és 6/2018.(V.24.) 
rendelettel módosított. Eszerint a Község várható bevételi és kiadási főösszeget 1.105.644 ezer Ft-
ban határozta meg. A képviselő-testület és az önkormányzat jóváhagyott általános tartaléka 2.000 e 
Ft, melyből 0 Ft céltartalék. Az önkormányzat tervezett bevételei az önkormányzat működési 
támogatásából és működési célú támogatásokból, adókból, közhatalmi és működési bevételekből, 
valamint felhalmozási bevételekből, értékpapírokból és maradványokból állnak, tervezett kiadásai 
között személyi kiadások, munkáltatót terhelő járulékok, dologi kiadások, átadott pénzeszközök, 
egyéb támogatások, felhalmozási kiadások és egyéb kiadások szerepelnek. A 2018. évre intézményi 
beruházásokra 486.284 e Ft, egyéb felújításra 170.743 e Ft összeg került elkülönítésre. A település 
pénzügyi helyzete összességében rendezettnek és stabilnak mondható. Ez a kedvező helyzet főleg az 
uniós, ezen belül a TOP-os pályázatok miatt alakult az elmúlt években ilyen kedvezően. 

 
Önkormányzati tulajdon: 
 
Az önkormányzat tulajdonkataszterében a 2017. júniusi adatok alapján a következő ingatlanok, 
földrészletek találhatóak: 
 

Buzsák Község 
Önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanok (2017) 

Forgalomképesség Ingatlanok száma (db) Terület (m2) 

Belterületi, szilárd burkolatú 
utak  

Forgalomképtelen 46 189 232 

Liget Forgalomképtelen 0 0 

Gyűjtőutak Forgalomképtelen 0 0 



54 
 

Kiépítetlen, szilárd burkolat 
nélküli utak 

Forgalomképtelen 58 448 039 

Külterületi utak Forgalomképtelen 58 508 498 

Belterületi forgalomképtelen 
ingatlan 

Forgalomképtelen 92 376 617 

Belterületi korlátozottan 
forgalomképes ingatlan 

Korl. forgalomképes 10 47 283 

Belterületi forgalomképes 
ingatlan 

Forgalomképes 37 131 728 

Külterületi forgalomképtelen 
ingatlan 

Forgalomképtelen 47 471 056 

Külterületi korlátozottan 
forgalomképes ingatlan 

Korl. forgalomképes 3 518 

Külterületi forgalomképes 
ingatlan 

Forgalomképes 7 51 586 

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon szerkezete (2017). 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 

 

Kiadások 
Év 

2014 2015 2016 

összesen 396 021 437 825 361 690 

Bevételek 

 
 

Év 

  

2014 2015 2016 

összesen 414 823 524 232 453 027 

Az önkormányzat költségvetésének kiadásai és bevételei (eFt). 
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás. 

 
2014-2017 között az önkormányzat bevételei meghaladták kiadásait. 

 

I.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
 

Buzsák Község Önkormányzata településfejlesztési tevékenységének megalapozásához 
Településfejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatát rendelte meg. A készülő szakmai anyag és az 
erre épülő településrendezési eszközök által generált feladatok ellátását az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 9/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet biztosítja. Az SZMSZ 
megállapításai alapján a képviselő-testület az önkormányzati feladatok ellátására állandó 
bizottságként Ügyrendi Bizottságot (3 fő) és Szociális Bizottságot (5 fő) választott.  
Az Ügyrendi Bizottság feladata:  

• Kivizsgálja a képviselők összeférhetetlenségi, méltatlansági ügyeit. 

• Közreműködik a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításában. 

• Gondoskodik a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásáról, kezeléséről, őrzéséről 
és ellenőrzi azokat. 

• Kivizsgálja a képviselő személyes érintettsége bejelentésére vonatkozó kötelezettség 
elmulasztását. 

A Szociális bizottság ellátja a szociális törvényből adódó, a képviselő-testület által átruházott 
hatásköröket. 
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I.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 
 
Az önkormányzat a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében az alábbi 
feladatokat látja el: 

1. településfejlesztés, településrendezés, 
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 

gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak 
kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása), 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, 
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, 
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és 

rágcsálóirtás), 
6. óvodai ellátás, 
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; előadó-művészeti 

szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, 

8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, 
9. lakás- és helyiséggazdálkodás, 
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, 
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, 
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás, 
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, 
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési 

lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is, 
15. sport, ifjúsági ügyek, 
16. nemzetiségi ügyek, 
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, 
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása, 
19. hulladékgazdálkodás, 
20. víziközmű-szolgáltatás (amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései 

szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül). 

Az önként vállalt feladatok tárgyában az éves költségvetésben – a fedezet biztosításával –dönt a 
képviselő-testület. 
 

I.10.4. Foglalkoztatáspolitika 
 
Buzsák Szőlősgyörökkel együtt tart fenn polgármesteri hivatalt, önállóan működtet művelődési házat 
(faluház) és könyvtárat, óvodát illetve közétkeztetési intézményt. A településgazdálkodási 
feladatokat az önkormányzat saját alkalmazottjaival, valamint a közfoglalkoztatás rendszerén 
keresztül látja el, melyről az adatokat az alábbi táblázat mutatja. 
A foglalkoztatás formái: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, országos közfoglalkoztatási program 
és járási startmunka mintaprogram. A járási startmunka programban Buzsákon csak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás történik. 
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Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 

Buzsák 
Somogy megye Fonyódi járás 

2013 
év  

2014 
év  

2015 
év  

2016 
év  

2017. 
év 

2018 
01-04. 

hó 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatása 

16 27 12 14 6 4 

Országos közfoglalkoztatási program támogatása 4 7 15 16 11 7 

Járási startmunka mintaprogram támogatása 
összesen: 

32 24 44 47 39 28 

-- Mezőgazdaság 13 17 21 21 15 9 

-- Belvízelvezetés 5 - - - - - 

-- Mezőgazdasági földutak karbantartása 5 - - 8 10 7 

-- Bio- és megújuló energiafelhasználás - - - - - - 

-- Belterületi közutak karbantartása 4 - - - - - 

-- Illegális hulladéklerakók felszámolása - - 6 2 - - 

-- Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 5 7 3 - - - 

-- Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás - - 14 16 14 12 

-- Egyéb startmunka mintaprogram - - - - - - 

Mindösszesen: 52 58 71 76 56 39 

Közfoglalkoztatási mutató 5,80% 5,79% 7,00% 8,85% 6,57% 4,67% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma 
zárónapon 

54 41 37 28 28 30 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

12 9 8 9 13 19 

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban 
részesülő álláskeresők száma zárónapon 

27 20 20 16 11 16 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 93 69 65 53 52 65 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 10,47% 6,93% 6,45% 6,09% 6,18% 7,65% 

Közfoglalkoztatási ráta 35,80% 
43,83

% 
53,15

% 
59,23

% 
51,54

% 
37,87% 

Munka-vállaló korúak (15-64 évesek) létszáma 889 866 1 011 862 846 846 

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos száma Buzsákon 
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu. 

 

I.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
Kiadó üzlethelységek és lakások nem jellemzők a településen. 

I.10.6. Intézményfenntartás 
 
Önkormányzati tulajdonú intézmények: 

• Ravatalozó  

• Faluház és könyvtár 

• Községháza 

• Óvoda 

• orvosi rendelő 
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• ifjúsági szálló 

• Tájház 

A felsorolt intézmények fenntartási feladatai hárulnak jelenleg az Önkormányzatra. 

I.10.7. Energiagazdálkodás 
 
A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeiről az 1.16.2.2. – Megújuló energiaforrások 
alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei – fejezetben írunk. 
 

I.11.Településüzemeltetési szolgáltatások, okos települési szolgáltatások 
 
A településüzemeltetési feladatok körébe soroljuk a településen élő lakosság, vállalkozások, 
intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az 
élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az 
önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, melyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény megnevez (II. fejezet 13. § 2. pont): 
„településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, 
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása)”. 
Az önkormányzat a törvény értelmében kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait 
önkormányzati tulajdonú vagy megbízott cégekkel biztosítja. 
 
A településsel és az épületekkel kapcsolatos karbantartási, fejlesztési feladatokat az önkormányzat 
saját alkalmazásában lévő karbantartó brigádja látja el a közfoglalkoztatottakkal kiegészítve. 
Fő tevékenységeik: 

• közterületek tisztántartása és karbantartása 

• parkosítás, közparkok gondozása, fejlesztése 

• községi környezetvédelem 

• az önkormányzati utak kezelése, javítása, karbantartása 

• az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, fejlesztése 

• a településen történő kisebb önkormányzati beruházások fejlesztések megvalósítása 

• az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos karbantartások 

• temető karbantartása, üzemeltetése 

• egyéb községgazdálkodási feladatok. 

 
Buzsákon lévő közmű közszolgáltatások:  
elektromos áram (szolgáltató EON. Áramhálózati Zrt., MVM Partner Zrt.)  
folyóvíz (szolgáltató DRV Zrt.)  
vezetékes szennyvíz (szolgáltató DRV Zrt.)  
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (szolgáltató DRV Zrt.)  
vezetékes gázellátás (szolgáltató E.ON Gázhálózati Zrt.)  
hírközlés (Magyar Telekom Nyrt.)  
 
Kábel TV - nincsen  
 
Elektromos áram:  
A település háztartásainak 100 %-a elektromos energiával ellátott.  
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Folyóvíz:  
A település háztartásainak közel 100 %-a vezetékes vízzel ellátott.  
 
Szennyvízkezelés:  
A szennyvízkezelés csak részben megoldott, a település háztartásainak 92%-a van rákötve a kiépített 
szennyvízhálózatra.  
Nincs egyedi szennyvíztisztító berendezés.  
Egyéb helyekről a szolgáltató gyűjti be a háztartási szennyvizet szippantós tehergépjárművekkel.  
 
Tekintettel arra, hogy a falu állandó népessége kicsi, így a fiatalabb önellátó családok és a 
falugondnokság megoldják a felmerülő lakossági igényeket. 
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I.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 

I.12.1. Természeti adottságok 
 

Buzsák község Somogy megyében, a Fonyódi járásban, a Nagyberek szélén fekvő település. Országos 
közúton Lengyeltótival és Táskával van közvetlen kapcsolata. Vasúti kapcsolatát közvetett módon 
Lengyeltóti vasútállomása adja a Fonyód-Kaposvár vonalon.  

A települést a Dunántúli-dombság 
nagytáj részeként északról a „Balaton-
medence” középtáj „Nagyberek” 
kistája, délről a „Külső-Somogy” 
középtáj „Kelet-Belső-Somogy” kistája 
érinti (a belterület utóbbi részét képezi). 
Domborzat 
A Nagyberek a Balatonnak a belső-
somogyi hordalékkúpba dél felé, Nikláig 
benyúló öblözete, a Marcali-hát és a 
Boglárihát között. Az öblözet átlagosan 
104-110 m tszf-i magasságú, csak a 
peremeken fordulnak elő ennél kissé 
magasabb lépcsős, vagy lapos 
teraszszerű formák. A felszín sík, de 
kisformákban gazdag: különböző 
alacsony turzásgátak, lapos 
futóhomokformák váltakoznak hosszanti 
és ovális, vizenyős mélyedésekkel, 
lápteknőkkel.  

 

Kistájak elhelyezkedése Buzsák térségében  
(Forrás: Magyarország kistájainak katasztere) 

A Kelet-Belső-Somogy kistáj a Nagyberek-Dráva-völgy, valamint a Marcali-hát és Nyugat-Külső-
Somogy között elhelyezkedő hordalékkúpsíkság. Átlagos tszf-i magassága Buzsák térségében  
130-140 m. Jellemzőek rajta a futóhomokformák: a hosszanti garmadabuckák, szélbarázdák, 
maradékgerincek, garmadák, széllyukak. A futóhomokfelszíneket viszonylag sűrű, de lapos völgyek 
tagolják.  
 
Földtan 
 
A térség mélyszerkezetét alapvetően meghatározza, hogy kettészeli a Balaton-vonal: ettől É-ra 
karbon gránit, D-re pedig triász karbonátos képződmények alkotják az alaphegységet. A Nagyberek 
területén található öblözetet az egykori Balaton vize kitöltötte, kavicsos- murvás homokanyagot, 
valamint egyéb tavi üledékeket szétterítve. A keletkező turzásgátak lassan elzárták a tótól az 
öblözetet, így a berekben hosszú időn át a pangóvizes állapot vált jellemzővé, s nagy mennyiségű 
tőzeg, lápi mész és különböző lápi és réti talajok keletkeztek. A Kelet-Belső-Somogy kistáj egymást 
keresztező ÉNy-DK-i és erre merőleges szerkezeti vonalak mentén különböző mértékben megsüllyedt 
és feltöltött medencék együttese. A zömében homok- és agyagrétegekből álló pannóniai üledéksor a 
Nagyberek D-i szélén (Nikla) 5-15 m-en, míg a köztes részeken 20-100 m mélyen helyezkedik el a 
felszín alatt. Ennek megfelelő vastagságú a fedő hordalékkúp kavicsos-murvás folyóvízi 
homokanyaga. A nagy területre kiterjedő futóhomok átlagosan 5-8 m vastag. A pannóniai 
üledékekben 50-300 m között több rétegben tárolódó rétegvizek artézi kutakkal tárhatók fel. 
Magasabb hőfokú hévizek (70 °C felett) mélyfúrások révén 900-1500 m mélységben érhetők el. 
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Az egykori Balaton medrével érintett 
területek talajait öntés réti, síkláp, de 
főként lecsapolt és telkesített síkláp 
talajok alkotják. A láptalajokra az állandó 
vízborítás alatt bekövetkező 
szervesanyag-felhalmozódás a jellemző. 
A síklápokat D-ről övező teraszos 
lépcsők homokos üledékén 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok 
képződtek. Vízgazdálkodásuk a 
homokokra jellemzően kedvezőtlen, 
kémhatásuk gyengén savanyú, 
termékenységük gyenge. Délebbre, az É-
D-i homokvonulatokon és löszös 
foltokon 81%-os területi részaránnyal 
szintén agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok, valamint löszös üledékekein 
barnaföldek (10%) képződtek.  

 

Buzsák a GoogleMaps műholdfelvételén 

A homok mechanikai összetételű, gyakran kovárványos agyagbemosódásos barna erdőtalajok 
mezőgazdasági szempontból gyenge termékenységűek és zömmel erdőterületek. A löszös talajképző 
kőzetű változatok fizikai félesége többnyire vályog. Víz- és tápanyag-gazdálkodásuk, valamint 
termékenységük a homokon képződött változatokénál kedvezőbb. A vízfolyások mentén képződött 
talajok közül az öntés réti talajok 7%-ot, míg a réti talajok csupán 2%-ot tesznek ki.  
 
Éghajlat 
 
A térség éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten nedves. Az évi középhőmérséklet 10,1-10,3 °C, az 
évi átlagos napfénytartam 2015 óra körüli, a csapadék évi átlaga 680-700 mm körül alakul. Buzsákon 
mérték a legtöbb egy nap alatt lehullott esőt, 127 mm-t. Évente 30-34 körüli hótakarós napra 
számíthatunk. Az uralkodó szélirány északi, 3 m/s-os átlagos szélsebesség mellett. Főként a 
gabonafélék és a kapások részére kedvező az éghajlat. 
 
Vizek 
 
A Nagyberek a dél-balatoni partvidék süllyedéke, amelyhez a Nyugati-övcsatorna (12 km) vízvidéke is 
csatlakozik. A térség csatornái a Balatonba vezetik le a vizet. Vízháztartása kiegyenlített. A Nyugati 
övcsatorna árvízi hozamát 65 m3-re becsülik, de még a D-ről beléje torkolló Boronkai-pataknak is 
33 m3/s a vízhozama nagy árvízkor. Átlagosan azonban igen mérsékelt vizet vezetnek, csak nyár 
elején és időnként tavasszal duzzadnak meg, de az őszi árvíz is előfordul. A nagybereki terület 
ártérnek tekinthető, amelyet 150 km-es csatornahálózat mentesít. Fontos a kistáj kiegyenlítő, 
pufferszerepe is. A „talajvíz" mélysége Buzsákon a felszínközelben, többnyire 2 m-nél magasabban 
van. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. A rétegvizek mennyisége nem jelentős. 
Az artézi kutak száma viszonylag nem nagy, vízhozamuk mérsékelt, mélységük általában meghaladja 
a 100 m-t. Nagyobb részük jelentős vastartalmú. Buzsák-Csisztapuszta 42 °C, kloridos, 
hidrogénkarbonátos nagy ásványi koncentrációjú termálvizét gyógyvízzé minősítették. 
 
Növényzet 
 
A nagybereki terület mélyebb fekvésű részeinek potenciális vegetációját nádasok, télisásosok, 
zsombékos és egyéb magassásosok, valamint üde láprétek képezhetik. A kevésbé bolygatott 
helyeken ezek ma is megtalálhatók, fűzlápok és égeres mocsárerdők is kialakultak. A csatornák 
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mentén nádasok, gyékényesek, vízi harmatkásások, ágas békabuzogányosok, keskenylevelű 
békakorsó-(Berula erecta) állományok fejlődnek, a nagyobbakban fejlett rögzült hínárt találunk. 
Kisebb árkokban mételykórós állományok díszlenek. Az erősen ingadozó vízállású területeken 
pántlikafüves állományok alakultak ki. A víz visszahúzódása után fejlődő keserűfüves mocsári 
gyomtársulásokban nádfojtó aranka (Cuscuta australis) nő. Télisásos-csátés láprétek is előfordulnak, 
bennük békapitypang (Leontodon saxatilis) és mocsári kosbor (Orchis palustris). Ezekből 
vízszintcsökkenés és sófelhalmozódás révén sziki  őszirózsáskormos csátésok fejlődnek. A kiszárított 
lápterületek jelentős részben elgyomosodtak. Elterjedtek a (főként réti csenkeszes és sédbúzás) 
mocsárrétek. Kisebb foltokban kékperjés rétek is előfordulnak. Gyakoriak a nemesnyár-ültetvények, 
az akácosok, az erdei- és feketefenyvesek. Nagy területet foglalnak el a szántóföldi kultúrák. 
A Nagyberektől délre a homokon kialakult erdők és a buckaközi mélyedésekben létrejött lápok 
jellemzők. A humuszos homoktalajok jellemző erdőtársulásai a gyertyános-kocsányos tölgyesek és 
kisebb kiterjedésben a ma már jórészt fajszegény keményfaligetek. A kis kiterjedésű homoki 
bükkösök és a szárazabb területekre jellemző cseres-kocsányos tölgyesek utolsó állományai 
várhatóan tovább degradálódnak. Napjainkra jórészt kultúrtájjá alakult a vidék: rossz 
termőképességű szántók; akácosok, telepített erdeifenyvesek és más homogén kultúrerdők. 
Erdőirtással tájképileg értékes kaszálók és fás legelők jöttek létre, melyek spontán erdősülnek. A 
felhagyott szántók helyén kialakuló másodlagos gyepek fajszegények. A flóra fontos, jellemző elemei: 
az égeres láperdőkben királypáfrány (Osmunda regalis), fűzlevelű gyöngyvessző (Spiraea salicifolia), 
tóalma {Ludwigia palustris), békaliliom (Hottonia palustris), lápi csalán (Urtica kioviensis); a 
gyertyánoskocsányos tölgyesekben epergyöngyike (Muscari botryoides), árnyékvirág (Maianthemum 
bifolium), halvány sáfrány (Crocus vittatus), szártalan kankalin (Primula vulgáris); a cseres-kocsányos 
tölgyesekben tarka nőszirom (Iris variegata), fehér pimpó (Potentilla albá), kardos madársisak 
(Cephalanthera longifolia); a lápréteken kenyérbélcickafark (Achillea ptarmica), fehér zászpa 
(Verátrum album); a pionír homoki gyepekben rejtőke (Teesdalia nudicaulis), balti szegfű (Dianthus 
arenarius subsp. borossicus), homoki csibehúr (Spergula entandra). Eltűnt a tátogó kökörcsin 
(Pulsatilla pátens), vidrafű (Menyanthes trifoliata), lápi hízóka (Pinguicula vulgáris). A teljes talaj-
előkészítéssel felújított erdőkben, felhagyott szántókon és nedves élőhelyeken az özöngyomok 
nagyon elterjedtek. 

 

I.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
 

I.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 
 
Buzsák helyén a középkorban Akts és Magyari falvak feküdtek, és területe eredetileg a Somogyi vár 
tartozéka volt. A 13. században a terület egy része a Bő nemzetség birtokába került, a Bő 
nemzetségbeli Izsép fia János az itteni várbirtokokat jó szolgálatainak jutalmául kapta adományul IV. 
Béla királytól.  
1403-ban Magyari helységet Gordovai Fancs László nyerte adományul, 1455-ben a Fancs család új 
adománylevelet nyert V. László királytól, de még az Alapi családnak is voltak itt birtokai.  
Akts (Akcs) helység nevével 1449-ben találkozunk először és ekkor a Bő nemzetségbeli Laki Thúz, a 
Létai és a Szécsényi családoké. Az 1536. évi adólajstrom szerint a két helység már egyesült. Akts 
nevét mára csak a Fehér-kápolna őrzi, ami ennek a falunak temploma volt.  
A 15-16. században nagy számú dalmát, illetve illír, horvát nemzetiségű család telepedett le a 
területen. A délszláv népcsoportok által hozott tradíciók átfonták az itt élők életét, jellegzetes, csak 
erre a közösségre jellemző kultúra alakult itt ki. A délről a törökök elől ide menekült népek 
elmagyarosodtak, a délszláv neveket a település nyugati oldalának dűlőnevei őrzik (pl. Bresztics, 
Cseria, Gustyerica, Cifranica, Glozsity, Sugavca, Radanovica).  
Az 1536. évi adólajstromban Akts-Magyari földesuraiként Laki Bakith Pál, Kürthösy Imre, Fajszi 
Ferenc, Kovácsy Péter és Török Bálint szerepeltek. 1549-ben Butsányi Korláthkőy Annát iktatták be a 
település birtokába. 1559-ben Lakvárt, tartozékaival együtt, Tahy Ferenc főlovászmester és Zrínyi 
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Ilona vásárolták meg. 1607 körül a Tóti Lengyel családból való Lengyel János szigligeti kapitány és 
Kéthelyi Mátyás a helységet erőszakkal elfoglalták és Lakvárához csatolták. Az 1660. évi 
dézsmaváltságjegyzékben a szigligeti vár tartozékai között volt említve. 1675-ben Pribérdi Jankovics 
István és testvérei pert indítottak Akts-Magyari, másként Buzsák birtokáért. A per 1678-ban 
egyezségileg nyert befejezést, melynek értelmében Buzsák jobbágyait a Jankovics és a Lengyel 
családok között osztották fel. Ez a felosztás szolgált alapjául az újabb időben is használatos Jankovics-
Buzsák és Lengyel-Buzsák elnevezésnek. 
1715-ben 44 háztartást írtak össze a településen. A XVIII. században 1726-ban a helység a Jankovics 
Istváné volt, Lengyel és a Mérey családok között oszlott meg, míg 1767-ben felerészén Jankovics 
Antal özvegye Fekete Julianna, felerészén báró Maithényi János, Vrancsics Pál vezérőrnagy, Baranyay 
Imre özvegye, Kis Barnoki Farkas Sándor, Mérey Lajos és Károly özvegye voltak a helység földesurai. A 
XX. század elején pedig Jankovics B. Gyula, Kund Gusztáv és gróf Széchenyi Imre volt itt a nagyobb 
birtokos. 1856-ban a kolera pusztított itt, és mintegy 400 áldozatot követelt. 
Buzsák településszerkezetének, tájhasználatának alakulása jól nyomon követhető a monarchia 
katonai térképein. A XVIII. században a Berek még körbeölelte a falut, ezáltal a történelem 
viharaiban jól védhető helynek számított. A berek ekkor még igazi mocsárvilág volt, átjárhatatlan 
nádasokkal, kisebb szigetekkel. Ezeket a szigeteket a korabeli lakosság menedéknek használta a tatár, 
majd később a török elől. A község megközelítése Fonyód és Lengyeltóti felől legfeljebb csónakon 
volt lehetséges, út csak Öreglakkal és Táskávaé kötötte össze. Ennek ellenére (vagy talán épp ezért) a 
kor viszonyaihoz képest népesnek számíthatott a település. A falu alap szerkezete ekkor már 
kialakult, a telkek és házak a patak két oldalán, a völgy magasabb fekvésű részein sorakoztak. Az 
1700-as évek végén (lásd I. és II. katonai felmérés) sziget volt a szőlőként jelölt Tatárvár, és megjelent 
a Czeria szőlő is. A ma Pogány-völgyi víznek nevezett akkori Lak-patakon Tatár-vártól délre két 
vízimalom őrölt. A temető a János-hegyen volt, a mai temető helyén kereszt vagy kálvária állhatott. A 
lakosság megélhetését alapvetően a mezőgazdaság biztosította: a külterületen szántföldek, kaszálók 
terültek el, míg a vizenyős, mélyfekvésű területeket legelőként hasznosíthatták. Összefüggő 
erdőterületek csak Buzsáktól délre („Gai erdő”) voltak találhatók.  

 

 

Buzsák térsége az Első Katonai Felmérésen (1763–1787)  
Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

Buzsák térsége a Második Katonai Felmérésen (1806–
1869) Forrás: http://mapire.eu/hu/ 



63 
 

 

Buzsák térsége a Harmadik Katonai Felmérés (1869–1887)  
Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

Buzsák térsége Magyarország Katonai Felmérésén (1941) 
Forrás: http://mapire.eu/hu/ 

 
A XIX. században nem sok minden változott a településen. Az 1880 körüli térképeken a patakkal 
párhuzamos utcáknak még csak egy oldala épült be, a házsorok féloldalasak voltak, a patak mentén 
széles árterület húzódott. A mai Ceria-hegyet ekkor Cseralyának nevezték. 
1910-ben Buzsáknak 2295 lakosa volt, amelyből 2286 magyarnak vallotta magát. A XX. század első 
felére kialakult település nagy vonalakban már megegyezett a maival. A falu beépítése, tradicionális, 
tájba simuló utca – és térszerkezete mai napig meghatározó. A külterületek tájhasználatában jelentős 
változások történtek, ekkora már lecsapolták a Berek nagyobb részét, Tatárvár körül a halastó 
medrébe terelték a vizeket. További szőlőket telepítettek a János-hegyre és a temető mellé. A 
korábbi Magyar-pusztát már Csiszta-pusztaként jelöli az 1941-es katonai térkép. 
Csiszta-fürdő vizét 1956-ban, az olajkutatás hozta felszínre. A feltárt forrás vizét sokáig hagyták 
elfolyni, csak a helyiek kúrálták magukat a vizet elvezető árkokban. A csisztai termálvizet 2006-ban 
nyilvánítottak gyógyvízzé. 
A több mint 500 éves település virágzó hagyományai, építészeti látnivalói, hagyományos 
rendezvényei jelentős idegenforgalmi vonzerővel bírnak.  

• Buzsáki Tájház: a török idők alatt betelepült, majd elmagyarosodott szlavónok népi 
építkezését, népművészetét mutatja be; 

• Fehér kápolna: a település legrégebbi műemléke: egyhajós, félköríves szentélyű, romanikus 
stílusú – az Akts nevű, elpusztult középkori település plébániatemploma volt.  

• A Nagyboldogasszony római katolikus templom: 1791-ben szentelték fel, gazdag buzsáki 
hímzéssel készült miseruha- és oltárterítő-gyűjteménye országszerte ismert; 

• János-hegyi pincesor: műemlék, nádfedeles pincéiben a gazdák gyönyörű természeti 
környezetben kínálják boraikat; 

• A Buzsáktól 5 km-re található Csisztafürdőt 42 °C- os ásványi anyagokban gazdag 
hidrokarbonátos kénes gyógyhatású melegvize miatt sokan keresik fel. 

 

I.12.2.2. tájhasználat értékelése 
 

Buzsák területének mind jelenlegi belterületi, mind külterületi területeinek szerkezete a domborzati 
viszonyokhoz igazodva alakult ki. Jól jelzi ezt a beépített területek észak-dél irányú utcahálózata és az 
arra fűződő telekstruktúra, valamint a külterületi területek csatornahálózata, külterületi úthálózata 
és a különböző területfelhasználású területrészek természetes határvonalai. 



 

A településen két belterület alakult ki: a központi belterület a közigazgatási terület déli részén 
található, tőle északra pedig Csisztapuszta/Csisztafürdő. A központi belterület viszonylag zárt 
szerkezeti egységet alkotó, É-D-i irányban kissé elhúzódó településtesttel rend
A közlekedés-hálózati elemek közül szerkezeti jelentőségű út a települést Lengyeltótival, illetve 
Táskával összekötő 6708 j. összekötő út. A Csisztafürdőre vezető útszakasz nem része az országos 
úthálózatnak. A külterület északi részét kettészeli 
töltésen halad.  
Buzsák mai településszerkezetében a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján jól elkülöníthető 
egymástól az ősi falumagnak nevezhető községrész (öregfalu), illetve az újkori településrés
településrészek az É-D-i irányban húzódó utcahálózat mentén alakult ki, új beépítésű területek a régi 
beépítésekhez közvetlenül kapcsolódva, a belterület északi és keleti részén találhatók. Az öregfalu 
többutcás, szabálytalan vonalvezetésű és v
nagy területű, fésűs beépítésű telkek alakultak ki. Kisméretű telkek csak a községközpont területén 
találhatók. A belterület fiatalabb településrészeire a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű 
utcahálózat, illetve a közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet 
a jellemző. Csisztafürdő kialakulása az ott feltárt termálvíznek köszönhető, melyre termálstrand 
települt, hozzá kapcsolódóan pedig üdülőterület létesült.
A központi belterület nyugati, keleti és déli részeihez szervesen hozzáépültek a község 
területei, valamint a magaslatokra telepített 
keleten a Kálvária-hegyen, továbbá a délre hosszan elnyúlik 
hagyományos szőlőművelés: a szelíd dombokon műemléki pincesorok, nádfedeles présházak 
együttese harmonikus tájhasználatot, tájképet eredményez.
 

Buzsák és környékének felszínborítási térképe (Forrás: 

 
A külterületet északon a természeti értékekben gazdag 
mocsaras területek, extenzív hasznosítású területek, nedves rétek
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belterület alakult ki: a központi belterület a közigazgatási terület déli részén 
található, tőle északra pedig Csisztapuszta/Csisztafürdő. A központi belterület viszonylag zárt 

i irányban kissé elhúzódó településtesttel rendelkezik.
hálózati elemek közül szerkezeti jelentőségű út a települést Lengyeltótival, illetve 

Táskával összekötő 6708 j. összekötő út. A Csisztafürdőre vezető útszakasz nem része az országos 
úthálózatnak. A külterület északi részét kettészeli az M7 autópálya, az út a nagybereki szakaszon 

ében a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján jól elkülöníthető 
egymástól az ősi falumagnak nevezhető községrész (öregfalu), illetve az újkori településrés

i irányban húzódó utcahálózat mentén alakult ki, új beépítésű területek a régi 
beépítésekhez közvetlenül kapcsolódva, a belterület északi és keleti részén találhatók. Az öregfalu 
többutcás, szabálytalan vonalvezetésű és változatos szélességű utcái mentén meglehetősen hosszú, 
nagy területű, fésűs beépítésű telkek alakultak ki. Kisméretű telkek csak a községközpont területén 
találhatók. A belterület fiatalabb településrészeire a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű 

tcahálózat, illetve a közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet 
kialakulása az ott feltárt termálvíznek köszönhető, melyre termálstrand 

települt, hozzá kapcsolódóan pedig üdülőterület létesült. 
központi belterület nyugati, keleti és déli részeihez szervesen hozzáépültek a község 

, valamint a magaslatokra telepített szőlők, gyümölcsösök. Észak-nyugaton a János
hegyen, továbbá a délre hosszan elnyúlik a Ceria szőlő területén is fennmaradt a 

hagyományos szőlőművelés: a szelíd dombokon műemléki pincesorok, nádfedeles présházak 
együttese harmonikus tájhasználatot, tájképet eredményez. 

      
Buzsák és környékének felszínborítási térképe (Forrás: CORINE) 

A külterületet északon a természeti értékekben gazdag Nagyberek uralja: a területén a nádas
mocsaras területek, extenzív hasznosítású területek, nedves rétek-legelők dominálnak. A mocsarak 

belterület alakult ki: a központi belterület a közigazgatási terület déli részén 
található, tőle északra pedig Csisztapuszta/Csisztafürdő. A központi belterület viszonylag zárt 

elkezik. 
hálózati elemek közül szerkezeti jelentőségű út a települést Lengyeltótival, illetve 

Táskával összekötő 6708 j. összekötő út. A Csisztafürdőre vezető útszakasz nem része az országos 
az M7 autópálya, az út a nagybereki szakaszon 

ében a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján jól elkülöníthető 
egymástól az ősi falumagnak nevezhető községrész (öregfalu), illetve az újkori településrészek: az ősi 

i irányban húzódó utcahálózat mentén alakult ki, új beépítésű területek a régi 
beépítésekhez közvetlenül kapcsolódva, a belterület északi és keleti részén találhatók. Az öregfalu 

áltozatos szélességű utcái mentén meglehetősen hosszú, 
nagy területű, fésűs beépítésű telkek alakultak ki. Kisméretű telkek csak a községközpont területén 
találhatók. A belterület fiatalabb településrészeire a szabályos, derékszögű, egyenes vonalvezetésű 

tcahálózat, illetve a közel egyforma nagyságú és szabályos téglalaphoz hasonló alakú telekszerkezet 
kialakulása az ott feltárt termálvíznek köszönhető, melyre termálstrand 

központi belterület nyugati, keleti és déli részeihez szervesen hozzáépültek a község zártkerti 
nyugaton a János-hegyen, 

a Ceria szőlő területén is fennmaradt a 
hagyományos szőlőművelés: a szelíd dombokon műemléki pincesorok, nádfedeles présházak 

 

uralja: a területén a nádas-
legelők dominálnak. A mocsarak 
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lecsapolását biztosító, szabályosan kialakított csatornarendszer és azokat kísérő keskeny erdősávok, 
fasorok rendszere tagolja a jellemzően mezőgazdasági hasznosítású táblákat. Dél felé haladva a 
belterülethez közelebb szárazabb területek jobban kedveznek az intenzív mezőgazdasági 
művelésnek: jelentősebb szántóföldek találhatók itt, kisebb nagyobb erdőültetvényekkel tagolva. Az 
erdőterületek a közigazgatási terület kb. 16%-át teszik ki. Összefüggő erdők a belterülettől 
északkeletre (Terlakóca erdő) és délre (Gáji erdő) találhatók, a közigazgatási határon. Ez a táj vízben 
gazdag és egyben szegény. (Az erdő és mezőgazdasági területek részletesebb leírását lásd. az 1.13 
Zöldfelületi rendszer vizsgálata című fejezetben). A vízgazdálkodás meghatározó területei a 
közigazgatási terület keleti határán kialakított Buzsáki halastavak rendszere, amelyek vizét Buzsák fő 
vízfolyása, a Pogányvölgyi-víz (más néven Keleti-Bozót-csatorna) adja. A belterületet az ún. Csisztai-
csatorna ágai (Oroszárok - Buzsáki-patak) szelik át. Az igazgatási terület nagy részén a felszínhez 
közeli a talajvíz, amely minden mélyedésben sűrűn előbukkan. Sajátos tájtörténeti érték a bereki rész 
lecsapoló árok- és csatornarendszere illetve a külszíni tőzeg- és lápiföld bányák helyén keletkezett 
néhány talajvíz-tó. 
 

  

Kálvária-hegy szőlője Mezőgazdasági területek a Nagyberek határában 

 

I.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 

I.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
Buzsák változatos természeti adottságainak, valamint a természeti és épített környezet harmonikus 
együtthatásának köszönhetően tájképi szempontból értékes területen fekszik. Ennek megfelelően az 
Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) 3/5. sz. mellékletén jelölt Tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a közigazgatási területének jelentős részét 
magában foglalja: a Nagyberek teljes területét, a Pogányvölgyi-víz mentén fellelhető természetközeli 
területeket a Buzsáki halastavvakkal együtt, továbbá a belterület hagyományos szerkezetet mutató 
keleti részét, a Kálvária-szőlővel. A tájképvédelmi szempontból értékes területek korábbi, fentitől 
eltérő lehatárolását a vonatkozó Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
BKÜTrT) szerinti Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete tartalmazza. A terv 
tájképvédelmi övezetbe sorolta Csisztapuszta térségét, a Nagyberek déli részegységeit, a községet 
övező mezőgazdasági külterületeket, valamint az értékes szőlőhegyek területét. 
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Értékes kilátópont: a balatoni hegyek látványa feltárul a temető hegyről 
 
A TÉKA tájérték kataszter adatbázisában összesen 75 db (nem jóváhagyott) egyedi tájérték szerepel. 
Tájértékként zömében a műemléki, kultúrtörténeti jelentőségű épületek és egyéb építményeket 
tartalmazza a kataszter (pl. tájház, kápolna, présházak, gémeskutak, út menti keresztek és feszületek, 
szobrok emlékművek). 
Egyedi tájérték a Fehérkápolna területe, valamint sajátos táj- és ipartörténeti érték a valamikori 
kisvasutak nyomvonala.  

 

 

 

BTrT 4/2. sz. melléklet: T.1 Térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület 

 OTrT 3./5. számú melléklet 
 Tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete 
 



 

Egyedi tájértékek elhelyezkedése Buzsák területén 
 

 

I.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltal
terület, érték, emlék 

 

Buzsák közigazgatási területén az alábbi országos és nemzetközi jelentőségű természetvédelmi 
területek, értékek találhatók: 

• a természet védelméről szóló
lege védett láp területek, telkek;

• a Tvt. 28. § (4) bekezdésben meghatározott országos jelentőségű természetvédelmi terület, 
Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról 
(XII. 27.) KvVM rendeletben kihirdetett „

• az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terüle
(X. 8.) Korm. rendelet alapján, 
területekkel érintett földrészletekről
Natura 2000 területek; 

• továbbá, a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és 
vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet 1. melléklet 29.8. pont 
szerinti „Dél-balatoni halastavak és berkek Ramsari Terület”
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Egyedi tájértékek elhelyezkedése Buzsák területén (Forrás: tajertektar.hu)

.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 

Buzsák közigazgatási területén az alábbi országos és nemzetközi jelentőségű természetvédelmi 

természet védelméről szóló törvény (Tvt.) 23. § (3) bekezdés d) pontban meghatározott 
, telkek; 

28. § (4) bekezdésben meghatározott országos jelentőségű természetvédelmi terület, 
víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról 

(XII. 27.) KvVM rendeletben kihirdetett „Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 27512004. 
(X. 8.) Korm. rendelet alapján, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendeletben kihirdetett 

továbbá, a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és 
vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet 1. melléklet 29.8. pont 

toni halastavak és berkek Ramsari Terület”; 

 

(Forrás: tajertektar.hu) 

om alatt álló vagy védelemre tervezett 

Buzsák közigazgatási területén az alábbi országos és nemzetközi jelentőségű természetvédelmi 

törvény (Tvt.) 23. § (3) bekezdés d) pontban meghatározott ex 

28. § (4) bekezdésben meghatározott országos jelentőségű természetvédelmi terület, a 
víz természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 111/2007. 

víz természetvédelmi terület”; 

tekről szóló 27512004.  
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

11.) KvVM rendeletben kihirdetett 

továbbá, a Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek Jegyzékébe bejegyzett hazai védett vizek és 
vadvízterületek kihirdetéséről szóló 119/2011. (XII. 15.) VM rendelet 1. melléklet 29.8. pont 
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• az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM 
együttes rendelet 2. sz. melléklet 1. 4.1.1. pontban /táblázatban/ 17358 településkóddal jelölt 
„A Balaton déli vízgyűjtőjének szárazulatai, berkek, halastavak, nádasok, gyepek és lápos 
talajon kialakult szántók" kiemelten fontos érzékeny természeti területek. 

Fenti természetvédelmi kategóriák egymással többszörös átfedésben vannak.  
 
 
Ex lege védett lápok 

 

A Balaton hajdani mocsárvilágának 
nyomaiként berek és lápi területek illetve 
ezek lecsapolt, feltöltődött részein higrofil 
gyeptársulások, nádasok, kisebb mocsári 
foltok maradtak fenn. A területileg 
legjelentősebb ex lege védett terület a 
fonyódi határnál lévő lápos területen levő 
mélyfekvésű erdő- és gyepterület, valamint 
az ennek szomszédságában lévő volt 
lápföldbánya és tőzegtelep környezete. 

 

 
Ex lege védett lápok (Forrás: OKIR) 
 
 

Nagybereki Fehér-víz természetvédelmi 
terület 

 

Az országos védett természeti terület 
Somogyszentpál, Táska, és Buzsák 
külterületeit érinti. A védett terület nagy 
része erdő, másik része gyep és egyéb 
mezőgazdasági terület, de jelentős mocsaras 
– nádas részeket is magában foglal. A 
Fehérvízi-láp egykor páratlanul gazdag 
növény- és állatvilágának maradványai 
részben a csatornákban, részben pedig a láp 
központi részén található, helyreállított 
területen találják meg az életfeltételeiket. 
Növényzetének legjellemzőbb elemei a nagy 
területeket elfoglaló, különlegesen értékes 
lápi társulások, a leggyakoribbak a fűzlápok, 
ezekben a nagytermetű fákat különféle 
bokorméretű fűz fajok helyettesítik.  

 
Nagybereki Fehér-víz TT (Forrás: OKIR) 

Jellemző védett növényük a tőzegpáfrány (Thelypteris palustris) és a lápi csalán (Urtica kioviensis). 
Különleges élőhelyet képviselnek a tisztán zsombéksásos lápok. 
A „szárazföldi” életteret a vízből kiemelkedő zsombékok képviselik, ezeken telepednek meg a 
különféle egyéb növények. A Nagyberekben kiterjedt lápréteket is találunk, amelyek botanikai 
szempontból a legváltozatosabbak és legértékesebbek, olyan védett növényfajokkal, mint a 
különféle kosborok, buglyosszegfű (Dianthus superbus), vagy a fokozottan védett pókbangó 
(Ophrys sphegodes). 
Állatvilágában elsősorban a vízhez kötődőek a meghatározóak, nagy tömegben élnek a területen 
ritka és védett fajok. Minden időszakban gazdag madárállomány találunk a területen. Számtalan 
réce- és gémféle, kárókatona, nyári lúd és különféle ragadozó madár költ a lápon, vonulási időben 



 

pedig pihenő és táplálkozó helyként használják. A Nag
területen járva gyakran láthatunk őzet, szarvast és fácánt.
Natura 2000  

 

Buzsák közigazgatási területét három, a 
Nagyberekhez kapcsolódó, Natura 2000 
védettségű terület érinti: 

A Pogány-völgyi rétek megnevezésű
Különleges Természetmegőrzési Terület
(HUDD20035). Buzsák területén belül 806 ha 
területet fed le a vízfolyás mentén. A 
Fehérvíz megnevezésű 
Természetmegőrzési Terület (HUDD20031) 
gyakorlatilag az országos természetvédelmi 
területet fedi le. Mindkét terület értékét az 
értékes növénytársulások, élőhelyek (pl. üde 
láp- és sásrétek, télisásosok, ártéri 
mocsárrétek, éger- és kőrisligetek, puhafás 
ligeterdők, láperdők) adják. Kijelölés alapjául 
szolgáló védett fajok, pl. kisfészkű aszat 
(Cirsium brachycephalum), Lápi szitakötő 
(Leucorrhinia pectoralis), vidra (Lutra lutra), 

mocsári teknős (Emys orbicularis), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka 
(Bombina bombina), szivárványos ökle (Rhodeus sericeu
(Microtus oeconomus mehelyi). 

A Balatoni berkek Különleges Madárvédelmi Terület
Balatonnak. Erősen csatornázott, gyenge termőképességű terület, mélyebb részein mocsaras 
területek, nedves rétek és faültetvények találhatók. A madárvédelmi terület része a Fehérvíz
Nagy-Berek, az Ordas-berek és az Irmapusztai
átvonulóhely.  

 

Ramsari terület 

A Ramsari területek közé nemzetközi 
jelentőségű vizes területek tartoznak, 
különösen, mint a vízimadarak tartózkodási 
helye. A „Dél-Balatoni halastavak és berkek
területének állatvilága nagyon gazdag, 
elsősorban a halak, a madárvilág és emlőstani 
értékek tekintetében nemzetközi 
viszonylatban kiemelkedő. A fellehető madár 
fajok száma 100 feletti. Rendkívül jelentős 
mennyiségű fokozottan védett gémféle 
fészkel, pl. nagy kócsag (Egretta alba), bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), üstökösgém (Ardeola 
ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), 
vörösgém (Ardea purpurea), kanalasgém 
(Platalea leucorodia). A kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus) száma a 100 párt is 
meghaladja. Cigányréce (Aythya nyroca) és 
nyári lúd (Anser anser) fészkelése rendszeres. 

Egyes években a vonulási csúcson több ezres tömegben is előfordul területen. A rétisas (Haliaeetus 
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pedig pihenő és táplálkozó helyként használják. A Nagyberek vadállománya is jelentős, így a 
területen járva gyakran láthatunk őzet, szarvast és fácánt. 

Buzsák közigazgatási területét három, a 
Nagyberekhez kapcsolódó, Natura 2000 

megnevezésű 
nleges Természetmegőrzési Terület 

(HUDD20035). Buzsák területén belül 806 ha 
területet fed le a vízfolyás mentén. A 

 Különleges 
(HUDD20031) 

gyakorlatilag az országos természetvédelmi 
terület értékét az 

értékes növénytársulások, élőhelyek (pl. üde 
és sásrétek, télisásosok, ártéri 

és kőrisligetek, puhafás 
ligeterdők, láperdők) adják. Kijelölés alapjául 
szolgáló védett fajok, pl. kisfészkű aszat 

halum), Lápi szitakötő 
(Leucorrhinia pectoralis), vidra (Lutra lutra),  

Natura 2000 területek (Forrás: OKIR)

mocsári teknős (Emys orbicularis), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka 
(Bombina bombina), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus), északi pocok mehelyi alfaja 

 

Balatoni berkek Különleges Madárvédelmi Terület (HUDD10012). Egykor szerves része volt a 
Balatonnak. Erősen csatornázott, gyenge termőképességű terület, mélyebb részein mocsaras 

ek, nedves rétek és faültetvények találhatók. A madárvédelmi terület része a Fehérvíz
berek és az Irmapusztai-halastavak is. Jelentős vízimadár élő

A Ramsari területek közé nemzetközi 
ségű vizes területek tartoznak, 

különösen, mint a vízimadarak tartózkodási 
Balatoni halastavak és berkek” 

területének állatvilága nagyon gazdag, 
elsősorban a halak, a madárvilág és emlőstani 
értékek tekintetében nemzetközi 

lkedő. A fellehető madár 
fajok száma 100 feletti. Rendkívül jelentős 
mennyiségű fokozottan védett gémféle 
fészkel, pl. nagy kócsag (Egretta alba), bakcsó 
(Nycticorax nycticorax), üstökösgém (Ardeola 
ralloides), kis kócsag (Egretta garzetta), 

a purpurea), kanalasgém 
(Platalea leucorodia). A kis kárókatona 
(Phalacrocorax pygmeus) száma a 100 párt is 
meghaladja. Cigányréce (Aythya nyroca) és 
nyári lúd (Anser anser) fészkelése rendszeres.  

 

 

Ramsari területek (Forrás: OKIR)

lási csúcson több ezres tömegben is előfordul területen. A rétisas (Haliaeetus 

yberek vadállománya is jelentős, így a 

 
Forrás: OKIR) 

mocsári teknős (Emys orbicularis), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus), vöröshasú unka 
s amarus), északi pocok mehelyi alfaja 

(HUDD10012). Egykor szerves része volt a 
Balatonnak. Erősen csatornázott, gyenge termőképességű terület, mélyebb részein mocsaras 

ek, nedves rétek és faültetvények találhatók. A madárvédelmi terület része a Fehérvíz-láp, a 
halastavak is. Jelentős vízimadár élő- és 

 
Forrás: OKIR) 

lási csúcson több ezres tömegben is előfordul területen. A rétisas (Haliaeetus 
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albicilla) több párja fészkel a területen, a haris (Crex crex) rendszeres kis számú fészkelő. 

 

Egyéb, védelemre érdemes területek 

A település területileg legjelentősebb összefüggő alapvetően gyepes, természeti területei igazgatási 
területének keleti sávját fedik le (a lengyeltóti határnál). E gyepes, nádas- mocsaras terület korábban 
„Buzsáki – rétek” néven országos szintű védettségre tervezett természeti területként szerepelt. 

További természeti területek a külterületen elszórtan, több foltban található nádas foltok, időszakos 
vízállásos rétek (Széchenyi - dűlőn, Halastavak mellett), melyek helyi szintű védettségét javasolja a 
hatályos TSZT. 

Természetvédelmi – ökológiai szempontból is értékes és védelmet érdemelnek a fentieken túl a 
Buzsáki Halastavak (Keleti Bozót tározó) és nádas – erdős környezetük, amely helyi tájérték. 

Ugyancsak tájértékként védendő területek a telepített erdők (Terlakóca, Széchenyi berekerdő) és a 
nagybereki területen kialakított erdősávrendszer is. 

 
 

I.12.3.3. ökológiai hálózat 
 

 

I.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A települést az alábbi tájhasználati konfliktusok jellemzik: 

• Országosnál alacsonyabb szintű (kb. 16%-os) erdősültségi arány. 

 

Az OTrT-ben lehatárolt országos ökológiai 
hálózat területét a BKÜTrT sorolja 
magterület, ökológiai folyosó és 
pufferterület övezetekbe. Az övezetek 
naprakész nyilvántartása a területileg 
illetékes Nemzeti Park Igazgatóság 
feladata.  

Az ökológiai hálózat alapvetően a védett 
és egyéb értékes természeti területeket, 
tehát Buzsákon a Nagyberekhez köthető 
területeket foglalja magába. 
Magterületbe a Pogányvölgyi-víz menti 
területek és a Fehér-víz természetvédelmi 
területe tartozik (sötétlilával jelölve). 
Ökológiai folyosóként nyilvántartottak a 
Nagyberek további élőhelyei 
(sötétrózsaszínnel jelölve). 
Pufferterületbe azok a keskeny 
élőhelysávok tartoznak Csisztapuszta 
mellett, amelyek átmenetet képeznek az 
épített környezet és az értékes természeti 
területek között (barackszínnel jelölve). 

Országos ökológiai hálózat övezetei  
(Forrás: OKIR-TIR) 
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• A külterületi utak menti fasorok és a szántóterületeket tagoló mezővédő erdősávok 
rendszere hiányos. 

• Felhagyott homokbányák az északi külterületen: kiemelkedő depóniák - tájsebek 

• Érzékeny vize élőhelyek és a szomszédos mezőgazdasági művelés konfliktusai. 

• Gyomosodás, invazív növényállomány térhódítása (akác, mint domináns fafaj). 

• A kétoldali villany és távközlési oszlopsorok az utcák arculatát rontják, az utcafásítás 
lehetőségét nehezítik. 
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I.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

I.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 

A település zöldfelületi rendszerének elemei a közterületeken kialakított közcélú zöldfelületek 
(közparkok, közkertek), a jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. temető, oktatási- és 
egészségügyi létesítmények kertjei), lakókertek, külterületen az erdő- és mezőgazdasági területek 
(kertes területek), vonalas zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő gyepes, illetve fásított 
zöldsávok, fasorok). 

 

Központi belterület zöldfelületi rendszere 
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I.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

 

Zöldterületek, közhasználatú zöldfelületek 

Buzsák belterületén a használati értékkel rendelkező közcélú zöldfelületek a településközpontban 
koncentrálódnak, mindösszesen egy-két hektár zöldterületként kialakított terület van a községben.  

Rekreációs zöldterületként a sportpálya mellett kialakított játszótér, valamint a Fő tér pihenő és 
díszítő célú közkertjei érdemelnek említést. A központi zöldterületek intenzíven gondozottak, 
virágkiültetések díszítik őket, több helyen padok kerültek kihelyezésre.  

Közösségi szabadterületként kell megemlíteni a községi futballpályát is. Az óvodának és a 
csisztapusztai strandfürdőnek is van saját játszókertje és az iskola saját burkolt sportpályával is bír. A 
közhasználatú zöldfelületek közé sorolható a Fehér Kápolna körül fenntartott, ősfás pihenő park is. 

  

Dísztér a Fő téren  Fehér Kápolna körüli liget 

Utcafásítások, fasorok, zöldsávok 

Értékes zöldfelületi elemek az utakat kísérő és az egyes területeket szegélyező összefüggő fasorok, 
zöldsávok. Buzsák belterületén nincsenek teljes utcahosszon végig telepített, egységes fasorok. 
Értékes közterületi faállomány a központban a Fő tér mentén található. A lakóutcák kellően szélesek, 
így kétoldali zöldsávval kialakítottak, de a fás szárú egyedek telepítése a nyílt csapadékcsatornák és a 
közmű (lég)vezetékek miatt sok helyen korlátozott. Az utcákban szakaszosan eltelepített fa- és 
cserjeállomány igen vegyes. Viszonylag sok a tájidegen örökzöld (fenyők, tuják) a közterületeken, 
továbbá jelentős az akácfaállomány nagysága is, de találhatók különösen szép növésű faegyedek is 
szép számban, pl koros hársfák.  

  

Koros hársfák a tájház előtt Jellemző utcakép (Tájház utca) 



 

Zöldfelületi intézmények, intézménykertet

A települési zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak a korlátozottan közhasználatú, 
magas zöldfelületű intézmények.

• Népművészeti Tájház 

• Faluház 

• Csiszta Termálfürdő 

• Nagyboldogasszony templom kertje

• Köztemető és kálvária

• Buzsáki Általános Iskola

• Buzsáki Tulipán Óvoda.

Temető és kálvária 

Általános Iskola 
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Zöldfelületi intézmények, intézménykertet 

A települési zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak a korlátozottan közhasználatú, 
magas zöldfelületű intézmények. 

Népművészeti Tájház  

 

Nagyboldogasszony templom kertje 

Köztemető és kálvária 

Buzsáki Általános Iskola 

Buzsáki Tulipán Óvoda. 

 

Faluház 

 

Csiszta Gyógyfürdő 

 

A települési zöldfelületi rendszer szempontjából meghatározóak a korlátozottan közhasználatú, 
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Erdőterületek 

Buzsák közigazgatási területén az 
Országos Erdőállomány Adattár 
935,01 hektár erdővel borított és 
205,08 hektár nem erdővel 
fedett, de az erdőtervben 
szereplő ún. egyéb részletként 
megjelölt területet (tisztás, 
nyiladék, út stb.) tart nyilván. A 
település közigazgatási területén 
a kiváló termőhelyi adottsággal 
rendelkező erdőterületek 
nagysága 623,55 hektár. Az 
erdőterületekből védett 
természeti terület 32,41 hektár, 
Natura 2000 terület pedig 508,65 
hektár területet fed le.  

A település erdőterületei az 
igazgatási terület több részén 
elszórtan helyezkednek el. 
Szerkezeti szempontból vizsgálva, 
az erdőterületek egymással 
valamint a belterületekkel való 
kapcsolata esetleges. Logikusabb 
kapcsolat mutatható ki egyes 
vízgazdálkodási területek és 
mezőgazdasági területek illetve 
az erdők között. Különösen az 
igazgatási terület észak-
északnyugati negyedén – a 
fonyódi és a táskai határnál 
jellemző a vízvezető árokrendszer 
és az erdősávok kapcsolata.  

 

Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőterületek  
(Adatforrás: Somogy Megyei Kormányhivatal) 

A területileg legjelentősebb erdőtömbök a mezőgazdálkodási szempontból kevésbé értékes 
termőhelyeken alakultak ki, az igazgatási terület dél-délnyugati szélén (Gáji erdő: a pusztakovácsi 
határnál), nyugati szélén (Széchenyi berek: táskai határ), valamint a belterülettől keletre két 
jelentősebb tömbben: a lengyeltóti határ felé (Terlakóca) illetve az öreglaki (Keleti Bozót-) víztározó 
mellett. Az egyéb irányokban – főleg Fonyód felé – több, a fentieknél kisebb erdőtömb és erdősáv 
helyezkedik el. A település erdőben legszegényebb térségei: a belterület és a táskai határ közti, 
jellemzően nagyüzemi szántóterületek, a község legjobb minőségű termőföldjei, valamint az 
igazgatási terület észak-északkelti része (Csiszta és berek - dűlő keleti része), amely termőhelyi 
szempontból a leggyengébb, mélyfekvésű, nádas-lápos-gyepes terület. 

Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: védelmi erdő 98,49 hektár, 
gazdasági (faanyag termelő) erdő 836,52 hektár. A környezet- és természetvédelmi, a gazdasági és 
vadgazdálkodási rendeltetés mellől egyedül a turisztikai funkció hiányzik jelenleg. Pontosabban ez 
csak alárendelten van jelen, néhány turistaút formájában, egyéb elsődleges rendeltetésű 
erdőterületen. Elsődlegesen környezetvédelmi célú erdőterületek az utak, árkok, csatornák menti 
erdősávok. Az egyéb erdőterületek elsődlegesen gazdasági célú erdők, hagyományos erdészeti – 
faipari és ökológiai szerepük mellett vadgazdálkodási szempontból is jelentősek. 
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Tájfásítás 

Az országos közutak, valamint a mezőgazdasági területek, üzemi területek megközelítését szolgáló 
tájszerkezeti jelentőségű külterületi feltáró utak, csatornák mentén a tájfásítások nagy szereppel 
bírnak a víz- és széleróziónak kitett térség talaj védelme, és a levegőtisztaság-védelem, azaz a 
települési környezet szélerózió által okozott “porverés” elleni védelem szempontjából. Mindezek 
mellett jelentős a hatásuk a táj ökológiai és tájképi értékének az alakításában.  

A Nagybereki területen a védőerdősávok, fasorok tervszerűen, kedvező sűrűségben kísérik a 
belvízelvezető csatornákat. A délebbre eső, nagytáblás szántóterületek mezővédő erdősáv rendszere 
hiányosabbnak mondható, fejlesztésre szorul. A település külterületi útjai csak szakaszosan 
fásítottak, ami környezeti, táji szempontból kedvezőtlen.  

Mezőgazdasági területek, kertek 

A település területének uralkodó 
tájhasználati módja a mezőgazdasági 
területfelhasználás, amely az igazgatási 
terület különböző részein különböző 
jelleggel van jelen, a természeti – 
termőhelyi adottságoknak megfelelően. 
Ezen adottságok kijelölik az intenzív és 
az extenzív mezőgazdálkodás területeit. 
Emellett léteznek a történetileg kialakult 
kertes mezőgazdasági területek, volt 
zártkertek, szőlőhegyek, közvetlenül a 
belterülethez kapcsolódva, illetve újabb 
keletű zártkert-parcellázások ugyanitt 
(Nagydomb) és a Halastavak keleti 
partján. A fenti adottságok a 
mezőgazdasági tájszerkezet 
meghatározzák. 

A kertes, hagyományosan kisparcellás 
területek kiterjedése megközelíti a 
belterületét, továbbá a belterület is 
jelentős kertes területeket foglal 
magában. A volt zártkertek távlatilag is 
fennmaradásra tervezettek, jelentős 
részük hagyományos szőlőhegyi terület, 
amelyek helyi védettség alatt állnak.  

A mezőgazdasági területek jelentős 
része természetközeli állapotban levő, 
elsődlegesen extenzív gyepgazdálkodási 
terület, melynek jelentős hányada 
természetvédelem alatt áll (Berek- és 
Ildai- dűlő), még nagyobb hányada 
védelemre tervezett jelenlegi természeti 
terület (Berek-, Csiszta- dűlő).  

 

Mezőgazdasági területek az földhivatali nyilvántartás 
alapján 

Az intenzívebb művelés alatt álló, jobb termőképességű területek jellemzően nagyüzemi 
szántóművelés alatt állnak és szintén beépítetlenek. Legértékesebb összefüggő területeik a 
belterülettől nyugatra (Legelőközi- Kismocsolai- Marosi és Hegyalja dűlők) és délre (Kápolna-dűlő és 
Öreglaki határ) találhatók.  
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Természeti területek 

A védett és védelemre érdemes természeti, természetközeli területek leírását és lehatárolását az 
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék című fejezet tartalmazza.  

 

I.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 
 

Egy település zöldfelületi ellátottságát a közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagysága, illetve 
ezek térbeli elhelyezkedése határozza meg. Buzsák belterületén a használati értékkel rendelkező 
közterületi zöldfelületek nagysága kb. 1-2 hektárt tesz ki, továbbá azok a településközpontban 
koncentrálódnak. A községben tehát a zöldfelületi ellátottság nem kiegyenlített, és csak részlegesen 
biztosítottak a pihenő, játszó és sportolási lehetőségek, a zöldterületek többsége csak díszítő, pihenő 
funkciót töltenek be. 

Ugyanakkor a lakosság szabadtéri rekreációs ellátása szempontjából jó adottságként értékelhetők az 
egyéb, korlátozottan közhasználatú zöldfelületek, az előző fejezetben tárgyalt intézménykertek, így a 
tájház kertje, az futballpálya, vagy az óvoda játszókertje, vagy a fürdő. A település lakóházaihoz 
többnyire nagy kertek csatlakoznak, ami az itt élők egyéb szabadtérigényét tovább mérsékli, bár a 
közösségi zöldfelületek társadalom-formáló, szociális szerepét a magánkertek nem tudják teljes 
mértékben betölteni. 

A hatályos TSZT távlatban a zöld- és egyéb rekreációs területek nagyságát jelentős mértékben, több 
helyen tervezi bővíteni (lásd: 1.14.1.3. fejezet, beépítésre nem szánt területek) 

 

I.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 

• Rekreációs zöldterületek hiánya a központtól távolabbra eső településrészeken; 

• Egységes útfásítás hiányzik, a belterületi utak csak részlegesen fásítottak; 

• Tájidegen (örökzöld) fajok elterjedése (akácfa); 
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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 hatályos településszerkezeti terv megállapításait, megvalósult elemeit az 1.6.2. - A hatályos 
településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek – fejezetben bemutattuk. Buzsák község 
településszerkezetéről a történeti dokumentációknak, történeti térképeknek köszönhetően tudjuk, 
hogy az idők során sokféle változáson ment keresztül. Ezek a változások elsősorban a Berek 
lecsapolásához köthetők, a település északi felén a művelési szerkezet változott. 

 
Buzsák területének mind jelenlegi belterületi, mind külterületi területeinek szerkezete a domborzati 
viszonyokhoz igazodva alakult ki. Jól jelzi ezt a beépített területek észak-dél irányú utcahálózata és az 
arra fűződő telekstruktúra, valamint a külterületi területek csatornahálózata, külterületi úthálózata 
és a különböző területfelhasználású területrészek természetes határvonalai. 
A településen két belterület alakult ki, melyek közül a központi belterület a közigazgatási terület déli 
részén található, tőle északra pedig a másik belterület, Csisztapuszta/Csisztafürdő. A központi 
belterület viszonylag zárt szerkezeti egységet alkotó, É-D-i irányban kissé elhúzódó településtesttel 
rendelkezik. 
A közlekedés-hálózati elemek közül szerkezeti jelentőségű út a települést Lengyeltótival, illetve 
Táskával összekötő 6708 j. összekötő út. A Csisztafürdőre vezető útszakasz nem része az országos 
úthálózatnak. 
Buzsák mai településszerkezetében a kialakult utcahálózat és telekstruktúra alapján jól elkülöníthető 
egymástól az ősi falumagnak nevezhető községrész (öregfalu), illetve az újkori településrészek: az ősi 
településrészek az É-D-i irányban húzódó utcahálózat mentén alakultak ki, új beépítésű területek a 
régi beépítésekhez közvetlenül kapcsolódva, a belterület északi és keleti részén találhatók. Az új 
településrész a régi településrész körül, a település szerves fejlődése során épült ki. Az öregfalu 
többutcás, szabálytalan vonalvezetésű és változatos szélességű utcái mentén meglehetősen hosszú, 
nagy területű telkek alakultak ki.  

A központi belterület nyugati, keleti és déli részeihez szervesen hozzáépültek a község zártkerti 
területei. 

A község másik belterületének, Csisztafürdőnek kialakulása az ott feltárt 42°C- os ásványi anyagokban 
gazdag hidrokarbonátos kénes gyógyhatású termálvíznek köszönhető, melyre termálstrand települt, 
hozzá kapcsolódóan pedig üdülőterület alakult ki. 
Szerkezetére jellemző, hogy a fürdő területétől északra és délre, ahhoz kapcsolódóan kialakult 
üdülőterület észak-dél irányú utcái által határolt tömbökben az egyes épületek nem külön, önálló 
telkeken, hanem egy helyrajzi számon nyilvántartott területen lettek elhelyezve. Ez a kialakult 
rendezetlen állapot számos problémát generál. 
A hatályos településszerkezeti terv a fürdő bővítését és fejlesztési szándékát tükrözi, az ahhoz 
szükséges kereskedelmi-szolgáltató, vendéglátó funkciójú épületek és intézmények céljára új 
területek kerültek kijelölésre, másrészt a fürdő területétől keletre és délre új üdülőterületi fejlesztés 
is tervezett. A tervben foglalt fejlesztési elképzelések közül még szinte semmi nem valósult meg.  
 
A községközpont településközpont vegyes kategóriába sorolt területe a belterület középső részén, a 
Balaton utca – Petőfi utca – Lenin utca – Május 1. utca találkozásának környezetében alakult ki. 
Jellemzően ezen a településrészen találhatók az igazgatási, oktatási, egészségügyi, egyházi, valamint 
a lakosság helyi szintű ellátását szolgáló kereskedelmi-szolgáltató intézmények, de a település más 
részein is találhatók olyan kereskedelmi-szolgáltató egységek, amelyek az adott, szűkebb 
településrész alapfokú ellátását biztosítják. A község területén más települési alközpont nem alakult 
ki. 
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Csisztafürdőn négy terület településközpont vegyes funkciójú területfelhasználási kategóriába sorolt, 
de egyik sem valósult meg. 

A település belterületén meglévő, jelenleg működő gazdasági funkciójú területek az ott folyó 
gazdasági tevékenység jellegétől függően a Településszerkezeti tervben kereskedelmi-szolgáltató 
illetve ipari gazdasági területként kerültek besorolásra. 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területi besorolást kapott a település területén jelenleg működő 
vállalkozások, illetve gazdasági funkciójú területek közül a belterület déli részén, a Dózsa utcában 
található Kara Transz területe. 

Ipari gazdasági területi besorolású a belterület déli részén, a Berzsenyi utca déli oldalán található 
Buzsáki major területe, a terület újrahasznosítása javasolt. 

A Csisztafürdőtől nyugatra található major terület nagysága kb. 22 ha, területe kereskedelmi-
szolgáltató és ipari gazdasági területi besorolást kapott. 
 
A település erdőterületei számos tömbben, az igazgatási terület több részén elszórtan helyezkednek 
el. Szerkezeti szempontból vizsgálva, az erdőterületek egymással valamint a belterületekkel való 
kapcsolata esetleges. Logikusabb kapcsolat mutatható ki egyes vízgazdálkodási területek és 
mezőgazdasági területek illetve az erdők között. Különösen az igazgatási terület észak-északnyugati 
negyedén –a fonyódi és a táskai határnál jellemző a vízvezető árokrendszer és az erdősávok 
kapcsolata. A területileg legjelentősebb erdőtömbök a mezőgazdálkodási szempontból kevésbé 
értékes termőhelyeken alakultak ki, az igazgatási terület dél-délnyugati szélén (Gáji erdő: a 
pusztakovácsi határnál), nyugati szélén (Széchenyi berek: táskai határ), valamint a belterülettől 
keletre két jelentősebb tömbben: a lengyeltóti határ felé (Terlakóca) illetve az öreglaki (Keleti Bozót-) 
víztározó mellett. Az egyéb irányokban – főleg Fonyód felé – több, a fentieknél kisebb erdőtömb és 
erdősáv helyezkedik el. A település erdőben legszegényebb térségei: a belterület és a táskai határ 
közti, jellemzően nagyüzemi szántóterületek, a község legjobb minőségű termőföldjei, valamint az 
igazgatási terület észak-északkelti része (Csiszta és Berek - dűlő keleti része), amely termőhelyi 
szempontból a leggyengébb, mélyfekvésű, nádas-lápos-gyepes terület. 
Az erdők funkcionális szerepének sokoldalúsága csaknem hiánytalanul érvényesül Buzsák területén: a 
környezet- és természetvédelmi, a gazdasági és vadgazdálkodási rendeltetés mellől egyedül a 
turisztikai funkció hiányzik jelenleg. Pontosabban ez csak alárendelten van jelen, néhány turistaút 
formájában, egyéb elsődleges rendeltetésű erdőterületen. 
 
A település területének uralkodó tájhasználati módja a mezőgazdasági területfelhasználás, amely az 
igazgatási területkülönböző részein különböző jelleggel van jelen, a természeti – termőhelyi 
adottságoknak megfelelően. Ezen adottságok kijelölik az intenzív és az extenzív mezőgazdálkodás 
területeit. Emellett léteznek a történetileg kialakult kertes mezőgazdasági területek, volt zártkertek, 
szőlőhegyek, közvetlenül a belterülethez kapcsolódva, illetve újabb keletű zártkert-parcellázások 
ugyanitt (Nagydomb) és a Halastavak keleti partján. 
A fenti adottságok meghatározzák a mezőgazdasági tájszerkezetet. 
A kertes, hagyományosan kisparcellás területek kiterjedése megközelíti a belterületét, továbbá a 
belterület is jelentős kertes területeket foglal magában, amelyek a tervi állapot szerint a 
lakóterületek részét képezik. A volt zártkertek azonban távlatilag is fennmaradnak, jelentős részük 
hagyományos szőlőhegyi terület. A kertes övezet hagyományosan gazdálkodási célú beépítettséggel 
rendelkező területi kategória. Az egyéb mezőgazdasági területek azonban hagyományosan 
beépítetlen területek, amelyek építményigénye a területfelhasználási egységen kívüli telephelyeken – 
majorokban illetve a lakóterületen – biztosított. A mezőgazdasági területek jelentős része 
természetközeli állapotban levő, elsődlegesen extenzív gyepgazdálkodási terület, melynek jelentős 
hányada természetvédelem alatt áll (Berek- és Ildai- dűlő), még nagyobb hányada védelemre 
tervezett jelenlegi természeti terület (Berek-, Csiszta- dűlő). A táji értéküket növelő 
beépítetlenségüket a továbbiakban is meg kell őrizni. Az intenzívebb művelés alatt álló, jobb 
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termőképességű területek jellemzően nagyüzemi szántóművelés alatt állnak és szintén 
beépítetlenek. Legértékesebb összefüggő területeik a belterülettől nyugatra (legelőközi- Kismocsolai- 
Marosi és Hegyalja dűlők) és délre (Kápolna-dűlő és Öreglaki határ) találhatók.  
 
Az igazgatási terület nagy részén a felszínhez közeli a talajvíz, amely minden mélyedésben sűrűn 
előbukkan. A felszíni vizek, vízmedrek területe ugyanakkor viszonylag kis részét fedi le az igazgatási 
területnek, egy jelentősebb természetes kisvízfolyás (Oroszárok – Buzsáki– patak) és egy 
mesterségesen kialakított tórendszer sorolható a vízgazdálkodási területek közé. Ezek mellett sajátos 
tájtörténeti érték a bereki rész lecsapoló árok- és csatornarendszere. 
 

1.14.1.2. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág alrészletek száma összes alrészlet területe 
aránya a település teljes 

területéhez képest 

szántó 1 258 1 971,7 ha 33 % 

rét 180 311,92 ha 5,2 % 

legelő 180 1 343,99 ha 22,5 % 

szőlő 171 15,8 ha 0,26 % 

kert 252 26,02 ha 0,43 % 

gyümölcsös 23 10,12 ha 0,17 % 

nádas, mocsár 43 204,95 ha 3,43 % 

erdő 304 1 220,96 ha 20,44 % 

fásított terület 94 50,41 ha 8,44 % 

halastó 8 74,26 ha 1,24 % 

 
A fenti táblázat elemzéséből megállapítható, hogy a település meghatározó területfelhasználása a 
szántó, ezt követi a legelő, majd az erdő. A szőlő, kert és gyümölcsösök 446 ha-os összterületének 
elenyésző része jelenik csak meg a volt zártkerti területeken.  
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Művelési ágak és minőségi osztályok az ingatlannyilvántartás alapján 

 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény értelmében átlagos minőségű 
termőföld az adott település azonos művelési ágú termőföldjeinek 1 hektárra vetített 
aranykorona értékeinek átlaga. A termőföldek osztályba sorolása a művelési ág 
figyelembevételével, nyolcas skálán történik. 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A hatályos településszerkezeti terv az alábbi területfelhasználási egységeket különbözteti meg: 
Beépítésre szánt területek: 

� Lakóterület 

− Falusias lakóterület 
� Vegyes terület 

− Településközpont vegyes terület 
� Gazdasági terület 

− Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

− Ipari gazdasági terület 
� Üdülő terület 

−  Hétvégi házas üdülő terület 

−  Üdülőházas üdülő terület 
� Különleges terület 

− Különleges terület sportpálya 

− Különleges terület sport- rekreációs 

− Különleges terület temető 

− Különleges terület hétvégi házas 

− Különleges terület fürdő 

− Különleges terület rekreációs gyógyászati 
 

Beépítésre nem szánt területek: 
� Közlekedési- és közmű terület 
� Zöldterület 
� Erdőterület 
� Mezőgazdasági területek 

− általános mezőgazdasági terület 

− gyepgazdálkodási terület 

− természeti védelemmel érintett mezőgazdasági terület 

− kertes mezőgazdasági terület 
� Vízgazdálkodási terület 
� Különleges beépítésre nem szánt terület 

−  különleges beépítésre nem szánt sport-rekreáció terület  
 
1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 
 

Az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép a településen: 
- 680 db lakóépületet, 

- 1 019  db gazdasági és melléképületet, 

- 23 db közintézményt illetve középületet, 

- 225 db üdülő épületet és 

- 45 db üzemi építményt 

jelöl. 
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A középületek és közintézmények jellemzően a község központi területén létesültek egy halmazban, 
egyedül a fürdő és néhány vendéglő esik távolabb a falu központjától. A középületek és 
közintézmények között az alábbi funkciókat jelöli az ingatlan-nyilvántartási alaptérkép: 

- Polgármesteri Hivatal 

- templom 

- kultúrház 

- orvosi rendelő 

- posta 

- általános iskola 

- óvoda 

- fürdő 

- vendéglő 

- italbolt 

- áruház 

- autóbusz váró 

- műemlék (a tájház és a hozzá tartozó épületek) 

 
1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 
Korábban használt, jelenleg használaton kívüli vagy alulhasznosított terület, mely nincs mező- vagy 
erdő-gazdasági művelés alatt és nem borítja természetes növénytakaró vagy belterületi zöldterület. 
Jellemzően többségében mesterséges felszínborítás jellemzi, beépített vagy burkolt terület, gyakran 
városi térségben található egykori iparterület, gazdasági terület, vasútterület, illetve felhagyott, 
használaton kívüli laktanyaterület. 

Buzsák területén nagy kiterjedésű barnamezős terület nem található, kisebb használaton kívüli 
nyomvanalas létesítmény - vasútvonal – azonban van a településen. 
 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
 

Szlömösödött területek alatt azokat a területeket értjük, melyek épített környezetének állapota 
leromlott, elhanyagolt, emellett kedvezőtlen társadalmi folyamatok, konfliktusok színtere is. 
A településen klasszikus értelemben vett szlömösödött terület nincs. Ugyanakkor konfliktussal terhelt 
területnek tekinthetők azok a felhagyott lakóingatlanok, melyeken bontásra váró, vagy elbontott 
épületek találhatók. Ide sorolható még Csisztapusztán a fürdő területétől északra illetve délre lévő 
Nefelejcs és Virág utca mentén, valamint a Tulipán és Orgona utca között kialakult rendezetlen 
terület.  
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A telekméretek vizsgálatát az ingatlan-nyilvántartási alapadatok felhasználásával végeztük. Buzsák 
területén a hiteles alaptérkép szerint a belterületi ingatlanok 11,7 %-az 500 m2 alatti területű. Az 500 
- 900 m2 közti területű ingatlanok a belterület területének 12,6 %-át foglalják el, a 900 és 1500 m2 
közötti méretű telkek a belterület 15,2%-át. Az 1 500 – 3 000m2 –es telkek aránya a legnagyobb, 32,4 
%, míg a 3 000 – 5 000m2 közöttiek aránya 13 %. 
A nagyobb telkek (5 000 – 10 000 m2) száma a 
belterületi ingatlanokhoz képest 11,1 %, míg a 10 
000 m2-nél nagyobb telkek a belterület 3,7 %-át 
teszik ki. Ezek alapján elmondható, hogy a 
belterületre az országos átlaghoz viszonyítva 
magas telekméretek jellemzőek. 
A külterületre szinte kizárólag az 1500 m2 feletti 
területű ingatlanok jellemzőek. Legnagyobb 
arányban a 10 ha-nál nagyobb telekméret 
jellemzi a külterületet. A 1500 m2 alatti területű 
ingatlanok inkább csak a zártkerti területeken 
fordulnak elő. 
 
Telekformák és elrendezés tekintetében a 
belterület két jól elkülöníthető részre oszlik. A 
régi településrészen a telkek általában 
keskenyebbek és hosszabbak, kevésbé 
szabályosak, melyet az utcaszerkezet nyomvonala is követ. Ezzel szemben az újabb kialakítású 
településrészen (belterület északkeleti határán illetve délkeletre) szabályos telekformák jellemzőek, a 

telkek mérete is közel azonos a területen, az 
utcaszerkezet és telekstruktúra is ebből fakadóan 
szabályos képet mutat. Az egyes telkek fésűs 
beépítésűek, a beépítési mód oldalhatáron álló. 
Kisméretű telkek csak a történelmileg kialakult 
községközpont területén találhatók. A régi 
községrész megőrizte a területi, domborzati 
adottságokhoz jól illeszkedő utcaszerkezetét, 
helyenként beépítési karakterét.  

A zártkerti terület telekstruktúrája a korábbi 
kertgazdasági művelés nyomait őrzi. Nagy számban 
találhatóak meg itt az 1500 m2 alatti, és az 1500 – 
3000 m2 közötti területű telkek. A 3000-5000 m2 
közti méretű ingatlanok elszórtan helyezkednek el. 
Ritka a 15 métert elérő telekszélesség. 
 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 
 

A településen az ingatlanok tulajdonjelleg szerint állami, önkormányzati, magán és egyházi 
tulajdonban vannak. A magántulajdonú ingatlanok nagy része magánszemélyeké, míg kisebb hányad 
magántulajdonú gazdasági társaságoké. Az egyházak ingatlanai közé tartozik a templom, plébánia az 
önkormányzat tulajdona a temető. 
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A Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanokról részletes adataink nincsenek. Jó néhány ingatlantípus 
állami tulajdona viszont ismert. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1) bekezdése 
alapján az állam kizárólagos tulajdonába tartoznak az alábbiak: 

- vízfolyások, csatornák: 
� Pogány-völgyi-víz 
� Keleti-főcsatorna 
� Csiszta-csatorna 
� Jankovics-csatorna 
� Medvagya-csatorn 
� Széchenyi-csatorna 

- országos közutak 
� M7 autópálya 
� 6708. j. összekötő út 

Állami tulajdonban van még az erdőterületek nagy része is. 
 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

Az önkormányzati tulajdon kataszter vizsgálatát az önkormányzat tulajdon kataszteri naplója, illetve a 
földhivatali alaptérkép felhasználásával vizsgáltuk. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elsősorban 
a település közterületei. Az utakon kívül az önkormányzat tulajdonában áll az óvoda, az általános 
iskola, a hivatal és a kultúrház, valamint Csisztafürdő területe. 

 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Buzsák község rendelkezik digitális alaptérképpel, - melyet Budapest Főváros Kormányhivatala 
bocsátott az önkormányzat rendelkezésére – így a település geodéziai állapota rendezett. Az állami 
alapadatok (hivatalos alaptérkép) birtokában épületállomány és környezet geodéziai felmérése nem 
releváns. 

 
1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

Az ingatlan-nyilvántartási alapadatok szerint Buzsák területén összesen 1993 db épület található. 
Ezek közül a település két belterületén 1728 épület helyezkedik el, 34,11%-a lakóépület (680 db, a 
település teljes lakóépület-állománya), 58,9%-a gazdasági és melléképület (1019 db), 1,4%-a 
középület (24 db), 2,6%-a üzemi épület (45 db). A belterületen található gazdasági és melléképületek 
általában a lakóépületekhez csatoltan jelennek meg a hátsókertben. Kivételt képeznek ez alól a 
település zártkerti területein elhelyezkedő gazdasági és melléképületek. A közintézmények, 
középületek elsősorban a település központjában a Fő téren helyezkednek el. Itt található a 
kultúrház, az általános iskola, az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal, posta, óvoda illetve a 
települési üzletek. A fürdő épülete jelenti lényegében az egyetlen kivételt, ami Csisztafürdőn 
helyezkedik el. A közintézmények ezáltal lényegében két gócpontot képeznek a településen, egyrészt 
a központi belterület Fő terén, másrészt Csisztapusztán a fürdőnél. A község területén nyilvántartott 
üdülőépületek száma 225 db, melyből 219 db Csisztafürdőn található. Az üdülőépületek aránya a 
település teljes épületszámához viszonyítva 13%. 
 
Buzsák teljes belterületének zömét a magántulajdonú lakóingatlanok alkotják. A lakóingatlanokat 
elsődlegesen lakó célokra használják. A főbb utak mellett megfigyelhető a lakóingatlanok vegyes célú 
használata elsősorban kisebb szolgáltató, kereskedelmi jellegű családi vállalkozások működnek az 
ingatlan egy részében. A lakóingatlanoknál mind a telekhasználat, mind az életvitel szempontjából 
több típust különböztetünk meg a településen belül. A kisebb telekterületű, sűrűbben beépült 
részeken elsősorban csak dísz vagy pihenő kertek alakultak ki, míg a nagyobb telkeknél két folyamat 
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is megfigyelhető, egyrészt a pihenőkertek elterjedése és a hagyományos, gazdálkodásra alkalmas 
udvarok művelése. A településen jelentős számú eladó ingatlan van. 
 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
 

A község lakóterületén mind a régi, mind az új településrészeken az oldalhatáron álló beépítési mód a 
jellemző.  

A beépítés mértéke a telekterülettől függő, a kisebb telkeken nagyobb, 15 - 20% körüli a beépítés, az 
átlagos és nagyobb méretű telkeken a beépítés legfeljebb 10% körül van. A központi rész intenzívebb 

beépítésű és a beépítési mód is eltér, a faluközpontban szabadon álló beépítéssel is találkozunk. 
Az oldalhatárra épült családi házas területek előkert tekintetében egységes képet mutatnak, a 
településen belül mindenhol pár méteres előkertek vannak úgy, hogy az épületek illeszkednek a 
szomszédos beépítés vonalához. A település központi részén lévő intézmények egy része szabadon 
álló, de méreteik miatt a telek szélességének hangsúlyos elemei. Az intézményi terület sűrűsége és 
beépítési százaléka nagyobb a családi házas területeknél. 
 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

Buzsák lakóterületein a jellemző szintszám a földszint, vagy földszint + tetőtér beépítéses családiház. 

 

 
 
A lakóutcák nagy részén az utcára merőleges gerincű néha tetőtér beépítéses, de gyakrabban anélküli 
épületek vannak, az újabban épült épületek között alacsonyabb tetőhajlásszögű, összetett alaprajzú 
és tetőidomú családi házakat is találunk. 

Az telkek többségének beépítésére jellemző az oromfalas, nyeregtetővel ellátott, oldalhatáron álló 
módon elhelyezett egytraktusos épületek. 
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A faluközpontban utcával párhuzamos gerincű épületekkel találkozunk, melyeknek jellemzően a 
belmagassága az átlagosnál magasabb, így az épületmagasság is meghaladja az újonnan épült családi 
házakét.  

 
 
1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

 
A település karakterét alapvetően a falusias lakóterületek morfológiája határozza meg. Utcaképét, 
térarányait a mindenkori adottságok alakították ki. Az azonos épületmagasságok, általában utcára 
merőleges nyeregtetős kialakítás rendezett utcaképet eredményez.  

Az utcaképekre jellemző, hogy a 2-3 méteres előkerttel rendelkező családi házas beépítésű utcákon a 
közlekedési felület és a telekhatár közötti zöldsáv növényzettel beültetett, fásított, így egy zöldbe 
ágyazott kertvárosias utcakép fogadja az arra járót. Egyes utcaképek harmonikusak, az épület 
típusok, magasságok megegyeznek, a beépítési mód és előkert azonos. Más részeken a fokozatos 
átépülés miatt a régebbi típusú lakóházak mellett a sátortetős épület és a tetőtér -beépítéses is 
megtalálható, jellemzően azonban az épület elhelyezések telkenként megegyeznek.  
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Épület típusok tekintetében jellemző az utcával párhuzamos, polgári típusú nagyobb belmagasságú 
épület, melynek másik, utcára merőleges gerincű tetővel épített változata is több helyen fellelhető. A 
régebbi típusú népi lakóházak mellett az 1960-as évektől épült sátortetős családi házak is 
megtalálhatók és jellemzően az 1980-as évektől épültek tetőtér beépítéses utcára merőleges gerincű 
családi házak.  

 

  

1.14.6. Az épített környezet értékei 
1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 
Buzsák rövid története 
A terület a XIII. században a Bő nemzetség birtokába került, amikor IV. Béla Izsép fia Jánosnak 
adományozta szolgálatai fejében. Buzsák helyén két falu állt a középkorban: Akts és Magyari. Az 
utóbbi az 1400-as évektől a Fancs családé, Akts a Laki Thúz és Széchenyi családoké volt. 1500-ban 
mindkét település Corvin János és Enyingi Török Imre tulajdonába került. A XVI. században egyesültek 
a falvak, s ez idő tájt költöztek be a délvidékről érkezett rác telepesek. Buzsák nevével először 1498-
ban, majd az 1675-ből származó peres iratokban találkozhatunk, mikor a Jankovlch és a Lengyel 
földbirtokos családok vitáztak a tulajdonlásért. Közöttük osztották fel a települést 1678-ban. 
A XVIII. században iskolával és katolikus templommal gazdagodott a falu, 1820-ban pedig újabb iskola 
és tanítói lakás építésébe fogtak, melyet a század folyamán kétszer is bővítettek. 
1856 szomorú év volt a falu történetében: a kolera ekkor négyszáz áldozatot követelt. 
A századfordulón már hitel- és takarékszövetkezet, tűzoltóegylet működött, az iskola négy 
tantermesre bővült, négy tanítót foglalkoztatott. A betelepült rácok szinte teljesen elmagyarosodtak, 
fokozatosan kiszorult a szláv nyelv, 1831-től a tanítás magyarul folyt. Ma főként a családnevek - 
Jancsekity, Pasztusics, Mikics, Dumity - utalnak az eredetre. 
1944. december 8-án e vidéken a német seregeket felváltották a szovjet alakulatok. A faluban csak 
minden tizedik házban maradhattak lakók, a többieket kitelepítették Gamásra és Vityára, s csak 1945 
áprilisában térhettek vissza a kifosztott községbe. Négy zsidó családot deportáltak Buzsákról. 
A negyvenes évek végén alakult mag a térség meghatározó gazdasági szervezete, a Nagybereki Állami 
Gazdaság, amely végre munkaalkalmat jelentett az embereknek. Először 1949-ben jött létre a 
termelőszövetkezet mely 1959-60-ban alakult újjá. 1952-ben egy családi ház átépítésével indult az 
első óvodai csoport, amely az évek során háromra nőtt. 1975-ben készült el a korszerű általános 
iskola. 
 
Buzsák területének mind jelenlegi belterületi, mind külterületi területeinek szerkezete a domborzati 
viszonyokhoz igazodva alakult ki. A domborzati viszonyokat alapvetően meghatározza a szomszédos 
Nagy-Berek lapos rétvilága, mely szinte minden irányból – kivéve a déli irányt – körülöleli a 
települést. Jól jelzi ezt a beépített területek észak-dél irányú utcahálózata és az 
arra fűződő telekstruktúra, valamint a külterületi területek csatornahálózata, külterületi úthálózata 
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és a különböző területfelhasználású területrészek természetes határvonalai. 
A településen két belterület alakult ki, melyek közül a központi belterület a közigazgatási terület déli 
részén található, tőle északra pedig a másik belterület, Csisztapuszta/Csisztafürdő (továbbiakban: 
Csisztafürdő). A központi belterület viszonylag zárt szerkezeti egységet alkotó, É-D-i irányban kissé 
elhúzódó településtesttel rendelkezik. A közlekedés-hálózati elemek közül szerkezeti jelentőségű út a 
települést Lengyeltótival, illetve Táskával összekötő 6708 j. összekötő út.  
A község másik belterületének, Csisztafürdőnek kialakulása az ott feltárt termálvíznek köszönhető, 
melyre termálstrand települt, hozzá kapcsolódóan pedig üdülőterület alakult ki. Szerkezetére 
jellemző, hogy a fürdő területétől északra és délre, ahhoz kapcsolódó üdülőterület észak-dél irányú 
utcái által határolt tömbökben az egyes épületek nem külön, önálló telkeken, hanem egy helyrajzi 
számon nyilvántartott területen létesültek. 
A település külterületének uralkodó tájhasználati módja a mezőgazdasági területfelhasználás, amely 
az igazgatási terület különböző részein, különböző jelleggel van jelen, a természeti – termőhelyi 
adottságoknak megfelelően. Ezen adottságok kijelölik az intenzív és az extenzív mezőgazdálkodás 
területeit. Emellett léteznek a történetileg kialakult kertes mezőgazdasági területek, volt zártkertek, 
szőlőhegyek, közvetlenül a belterülethez kapcsolódva, illetve újabb keletű zártkert-parcellázások 
ugyanitt (Nagydomb) és a Halastavak keleti partján.  A kertes, hagyományosan kisparcellás területek 
kiterjedése megközelíti a belterületét. A volt zártkertek jelentős része hagyományos szőlőhegyi 
terület. A kertes övezet hagyományosan gazdálkodási célú beépítettséggel (présházak, pincék) 
rendelkező területi kategória. A szőlőhegyek ültetvényeit a víztől mentes magaslatokon telepítették. 
A szőlőterületek a présházakkal a korábbi korok kultúráját örző értékes tájelemek. Az egyéb 
mezőgazdasági területek azonban hagyományosan beépítetlen területek, amelyek építményigénye a 
majorokban biztosított. 

A mezőgazdasági területek jelentős része természetközeli állapotban levő, elsődlegesen extenzív 
gyepgazdálkodási terület, melynek jelentős hányada természetvédelem alatt áll (Berek- és Ildai- 
dűlő), még nagyobb hányada védelemre tervezett jelenlegi természeti terület (Berek-, Csiszta- dűlő). 
Az intenzívebb művelés alatt álló, jobb termőképességű területek jellemzően nagyüzemi 
szántóművelés alatt állnak és szintén beépítetlenek. Legértékesebb összefüggő területeik a 
belterülettől nyugatra (Legelőközi- Kismocsolai- Marosi és Hegyalja dűlők) és délre (Kápolna-dűlő és 
Öreglaki határ) találhatók.  

Ez a táj vízben gazdag és egyben szegény. Az igazgatási terület nagy részén a felszínhez közeli a 
talajvíz, amely minden mélyedésben sűrűn előbukkan. A felszíni vizek, vízmedrek területe ugyanakkor 
viszonylag kis részét fedi le az igazgatási területnek, egy jelentősebb természetes kisvízfolyás 
(Oroszárok – Buzsáki– patak) és egy mesterségesen kialakított tórendszer sorolható a vízmedrek 
övezetébe. Ezek mellett sajátos tájtörténeti érték a bereki rész lecsapoló árok- és csatornarendszere, 
illetve a külszíni tőzeg- és lápiföld bányák helyén keletkezett néhány talajvíz-tó. 

A település erdőterületei számos tömbben, az igazgatási terület több részén elszórtan helyezkednek 
el. Szerkezeti szempontból vizsgálva, az erdőterületek egymással valamint a belterületekkel való 
kapcsolata esetleges. Logikusabb kapcsolat mutatható ki egyes vízgazdálkodási területek és 
mezőgazdasági területek illetve az erdők között. Különösen az igazgatási terület észak-északnyugati 
negyedén –a fonyódi és a táskai határnál jellemző a vízvezető árokrendszer és az erdősávok 
kapcsolata. A területileg legjelentősebb erdőtömbök a mezőgazdálkodási szempontból kevésbé 
értékes termőhelyeken alakultak ki, az igazgatási terület dél-délnyugati szélén (Gáji erdő: a 
pusztakovácsi határnál), nyugati szélén (Széchenyi berek: táskai határ), valamint a belterülettől 
keletre két jelentősebb tömbben: a lengyeltóti határ felé (Terlakóca) illetve az öreglaki (Keleti Bozót-) 
víztározó mellett. Az egyéb irányokban – főleg Fonyód felé – több, a fentieknél kisebb erdőtömb és 
erdősáv helyezkedik el. 

A település és tájszerkezet alakulása jól nyomon követhető az alábbiakban bemutatott I., II. és III. 
katonai felmérésen és az 1859-es kataszteri térképen. 
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I.katonai felmérés 

 

 
 II.katonai felmérés 

 

 
III.katonai felmérés 
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1859-es kataszteri térkép 

 
1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 

Buzsák település területét a hatósági adatközlés szerint 16 nyilvántartott régészeti lelőhely érinti. 
Kiemelten védett régészeti lelőhely a településen nem ismert. 
 

Lelőhely 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés Jellege Kora 

HRSZ 
(Forster központ 

nyilvántartott 
adatai) Megjegyzés 

19655 Fehér kápolna   - település 
- templom 
 
 
 
- erődítés 
 
- temető 
 
- faragott kő 

- középkor 
- Árpád-kor 
- középkor 
- kora újkor 
- újkor 
- középkor 
- török kor 
- középkor 
- újkor 
- Árpád-kor 

0295/17, 0295/18, 
0295/19, 0295/20, 
0297, 0302, 0301, 
0300/7, 0296 
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19656 Pál-kúti-dűlő       - éremlelet - kora újkor, török 
kor 

0278, 0272, 0277/1, 
0277/2, 0277/3, 
0275, 0247/21, 
0247/22, 0247/23, 
0274/23, 0274/21, 
0274/22 

 

19657 Templom - templom - középkor 
 

588, 590, 591, 
589/1, 589/3, 
589/4, 164, 163, 
162/1, 159, 156, 
157, 40/2, 162/2, 
158 

 

19659 Olajfúró-
torony   

- sír (temető) 
- feliratos kő 

- római kor, késő 
római kor  
 

0294, 0435/3, 447, 
435/6, 435/9, 0269, 
0268, 0267, 0264, 
0263/6, 0263/5, 
0263/4, 0265, 0266, 
0270/5, 0272, 0298, 
0299, 438, 435/3 

 

19661 Csiszta-puszta, 
Magyari-dűlő 

- telepnyom 
 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
 
 
 
- telepnyom 
- telepnyom 
- templom 

- őskor, újkőkor 
 
- őskor, rézkor 
 
 
- őskor, bronzkor, 
késő bronzkor 
- őskor, bronzkor, 
Somogyvár-
Vinkovci-kultúra 
- őskor, bronzkor, 
kisapostagi- 
kultúra 
- őskor, bronzkor 
dunántúli 
mészbetétes 
kerámia kultúra 
- Árpád-kor 
- késő középkor 
- középkor 

0242/5, 0231/1, 
0231/2, 0241, 986, 
955/1, 955/2, 956, 
957, 958/1, 958/2, 
959, 974/31, 
974/10, 974/16, 
974/17, 974/18, 
974/19, 974/20, 
974/25, 974/24, 
974/23, 974/22, 
0229/5, 0229/7, 
0229/4, 0242/2, 
0242/3, 0242/4, 
0228, 0229/2, 
0242/1, 037/14, 
988, 989, 994/1, 
994/4, 987 

 

19662 Csiszta-puszta, 
Szarvaci-állás 

- telepnyom 
- telepnyom 
- telepnyom 

- őskor 
- kora Árpád-kor 
- kora újkor, török 
kor 
 

070/5, 072/11  

19663 Terlakóca-
erdő     

- templom 
 
- temető 
 
- telepnyom 
 

- középkor 
- késő középkor 
- középkor 
- késő középkor 
- középkor 
- késő középkor 

019, 020/1, 018/3, 
018/5, 018/6, 
018/7, 018/8 

 

19665 Szőlőhegy    - szórvány - őskor, bronzkor 1011, 1012/1,  
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1012/2, 1013, 1014, 
1015, 1016, 1017, 
1018, 1019, 1020, 
1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1026, 
1027, 1028/1, 
1028/2, 1029, 1030, 
1031, 1032, 1033, 
1034, 1035, 1036, 
1037/1, 1037/2, 
1037/3, 1037/4, 
1037/5, 1037/6, 
1038, 1039, 1040, 
1041, 1042, 1043, 
1044, 1045, 1046/1, 
1046/2, 1047, 
1053/1, 1053/2, 
1054, 1055, 1056, 
1057, 1063, 1085, 
1086, 1089/1, 
1089/2, 1093, 1094, 
1099, 1100, 1101, 
1104, 1105, 1108, 
1109, 1112, 1113, 
1115, 1116, 1119, 
1120, 1121, 1125, 
1126, 1130, 1133, 
1134, 1138, 1139, 
1143/1, 1143/2, 
1144, 1147, 1148, 
1151, 1152, 1153, 
1154, 1155, 1156, 
1157, 1158, 178, 
179/1, 179/2, 180, 
181/2, 181/3, 182, 
183, 184, 1301/1, 
1301/2, 1302/2, 
1302/3, 1303/1, 
1303/2, 1304/1, 
1304/2, 1305, 
1306/1, 1306/2, 
1306/3, 1307, 
1308/2, 1309, 1310, 
1311, 1312, 1313, 
1314, 1315, 1316, 
1317, 1318, 1319/2, 
1320, 1321, 1048/1, 
1048/2, 1049, 1050, 
1051, 1052/1, 
1052/2, 1159, 1160, 
1161, 1162, 1163, 
1164, 1167, 1168, 
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1172, 1173, 1176, 
1177, 1184/1, 
1184/2, 1185, 1188, 
1189, 1192, 1193, 
1196, 1197, 1200, 
1201, 1204, 1205, 
1208, 1209, 1212, 
1213, 1214, 1217, 
1218, 1221, 1226, 
1087, 1090, 1091, 
1092, 1095, 1096, 
1097, 1098, 1102, 
1103, 1106, 1107, 
1110, 1111, 1114, 
1117, 1118, 1122, 
1123, 1124, 1127, 
1128, 1131, 1132, 
1135, 1136, 1137, 
1140, 1141, 1142, 
1146, 1149, 1150, 
1165, 1166, 1169, 
1170, 1174, 1175, 
1178/1, 1171, 
1178/2, 1179, 1182, 
1183/1, 1183/2, 
1186, 1187, 1190, 
1191, 1194, 1195, 
1198, 1199, 1202, 
1203, 1206, 1207, 
1210, 1211, 1215, 
1216, 1227, 1145 

45343 Magyari-dűlő 
1. lh.    

- telepnyom 
- telepnyom 
 

- késő középkor   
- kora újkor 

0242/8  

45345 Magyari-dűlő 
2-3. lh. 

- telepnyom 
 

- római kor 0242/8, 0242/9, 
0251/5, 0226 

 

54222 Feketeakol       - telepnyom 
 
- temető 

- őskor, rézkor 
Balatoni csoport 
- őskor, bronzkor, 
dunántúli 
mészbetétes 
kerámia kultúra 
 

0223/1, 0223/3, 
0223/4 
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54223 Feketeakol 2    - telepnyom 
 
- telepnyom 
 
- telepnyom 
 
- telepnyom 
- telepnyom 
 

- őskor, rézkor, 
késő rézkor   
- őskor, bronzkor, 
középső bronzkor 
- őskor, bronzkor, 
késő bronzkor 
- római kor 
- késő középkor 
 
 

0223/7, 0223/8, 
0223/9, 0251/5, 
0252, 0224, 0225/9 

 

54242 Szarvas-állás    - telepnyom 
- telepnyom 
 

- őskor 
- késő Árpád-kor 
 
 

044, 043/9, 043/11, 
043/10, 043/3, 
043/4, 043/5, 
043/6, 043/7 

 

54243 Keleti-legelő 2.     - telepnyom 
- telepnyom 
 
 
- telepnyom 
- telepnyom 
 

- őskor  
- őskor, bronzkor, 
kisapostagi- 
kultúra 
- késő Árpád-kor 
- kora újkor 
 

029/2  

41216 Kistatár-vár      - vár - őskor, bronzkor, 1802, 1803, 1804, 
1805, 1806 

 

89315 Nagy-dombi-
dűlő 

- telepnyom 
 

- középkor 012, 014/9, 05/3, 
05/1, 05/2, 014/13, 
014/14, 014/15 

 

 
1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Buzsák többé-kevésbé megőrizte az évszázadokon keresztül kialakult építészeti arculatát: a 
földszintes házak sorát, ahol a mezőgazdasági termelésből éltek az emberek. A község szalagtelkes, 
fésűs beépítésű, keskeny és mély telkekkel, hagyományosan vidékies épített környezettel 
rendelkezik. Jellemzően kismértékű előkerttel, oldalhatáros beépítéssel helyezkednek el a 
lakóépületek. A lakóépületek többsége földszintes kialakítású, utcára merőleges, vagy ritkábban 
utcával párhuzamos tetővel. A lakóházak többsége még megőrizte a hagyományos falusi formákat, a 
legtöbb „T” alaprajzú, ahol a keresztbe forduló „szárny” csekély méretű. A lakóépülettel egybeépítve 
vagy kis hézaggal folytatódik az úgynevezett lábaspajta, majd az ólak, végül a telkek végében a 
konyhakert kapott helyet. A község utcahálózata organikus. Az út mellett keskeny, váltakozó 
szélességű zöld sáv található. 
 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 
Az OTrT. 3/6. melléklete alapján Buzsák területe világörökségi és világörökség várományos terület 
övezete által érintett. Az érintettség oka a buzsáki tájház, mely része a világörökség várományos 
Magyarországi Tájház Hálózatnak. 

A hagyományos népi építészet „meg nem újuló (kulturális) erőforrás”, mert a társadalmi-gazdasági 
változásokkal összefüggően a falvakban bekövetkezett radikális életmód változás miatt ilyen alkotás 
többé már nem születik. A magyar táj hajdani építészeti kultúráját, tágabb értelemben a 
hagyományos vidéki-mezőgazdasági életmód értékeit is jószerivel csak a különféle védelem alatt álló 
épületek, kivételes esetekben épületegyüttesek, településrészek őrzik. Ugyanez a helyzet a 
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tájegységekre vagy etnikai csoportokra jellemző építési mód bámulatos sokféleségével, valamint a 
szociális és vagyoni különbségekhez, illetve eltérő termelési, foglakozási módokhoz kapcsolódó 
örökség alkotásaival is.  
A magyar népi épületek eredete több évszázadra nyúlik vissza, ugyanakkor világos és állandó 
kölcsönhatásban van e régió más népeinek hagyományaival, valamint szerkezeti megoldásaiban és 
díszítésében felismerhetők a „grand art”építészet stílusjegyei is. A kárpát-medencei viszonylatban 
általánosan elfogadott módon öt nagy csoportba –háztípusba –sorolt népi építészeti emlékek 
különleges módon bizonyítják és jelenítik meg alkotóik (személyek és közösségeik) kreativitását és a 
kollektív tapasztalat kifinomította válaszaikat a természeti és társadalmi környezet kihívásaira. Ezért 
nemcsak fizikai valóságukban, hanem az általuk közvetített, mai napig szóló tanulságok miatt is 
kiemelkedő az értéke ennek az örökségi műfajnak. Ennek a komplex örökségi értéknek az élettel teli 
megóvására született meg a 20. század közepén a mára már sok évtizedes múltra visszatekintő, 
fokozatosan kialakuló Magyarországi Tájház Hálózat. Életre hívásának programja arra alapozott, hogy 
az értékőrzés módozatai közül az a legjobb megoldás, amely eredeti helyükön tartja fenn és mutatja 
be az épületeket, teljes környezetükkel, az egykor bennük zajló élet minden kellékével. Ez részben 
múzeumi jelleggel történik, a hagyományos berendezési tárgyakat is helyükön tartó enteriőrök 
kialakításával; természetesen beleértve a teljes portát, azaz a gazdálkodás épületeit, kellékeit is. A 
tájházak olyan szabadtéri néprajzi gyűjtemények, amelyek a helyben összegyűjtött és megőrzött 
tárgyakkal az adott település vagy tájegység hagyományos tárgyi kultúráját, a népi építészet 
szempontjából jelentős épületekben berendezett lakásbelsőket, olykor a műhelyeket, gazdasági 
épületeket vagy egyszerűbb ipari létesítményeket mutatják be. A tájháznak legalább egy, 
meghatározó helyisége eredeti, a településről származó tárgyakkal enteriőrként berendezett. A 
helyreállított és berendezett épületek egy-egy tájegységen belül a helyi kultúra legkarakteresebb 
emlékei –amelyeket legtöbbször éppen e program által sikerült megőrizni, illetve gondos 
rehabilitációs munka eredményeként hiteles módon felújítani. 
Tájház Hálózatot több száz tájház alkotja, amelyek közül a világörökségi várományosi javaslat tárgyát 
csak azok a tájházak képezik, amelyek mind az épület, mind a benne bemutatott lakásbelső 
tekintetében a legmagasabb szakmai elvárásoknak is megfelelnek, azaz az egyes ingatlanok műemléki 
védettséget élveznek, a benne található ingóságok kezelését pedig a muzeális működési engedély 
kritériumrendszere szabja meg. Ennek a kettős kritériumrendszernek (az épületre és annak 
berendezésére is vonatkozó országos szakmai kontroll) Magyarországon jelenleg 109 épület, 
épületegyüttes, épületcsoport felel meg. Ezek közül az egyik Buzsákon található. (Részletes leírását 
lásd a 1.14.6.5. pontban) 

 
1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerint a műemlék olyan 
nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy e törvény alapján 
miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak 

Buzsák műemlékei: 

1.Római katolikus kápolna (Fehér kápolna) 
HRSZ: 0296 
Azonosító: 4422 [7833] 

A román stílusú Fehér-kápolna Akcs faluban a XIII. században épült. A település a török időkben 
elpusztult, a kis kápolna sorsáról is vajmi kevés adat áll rendelkezésre. A keletelt, téglatest formájú 
hajóhoz félköríves záródású szentély tartozik. Az egyhajós kis templomot többször átépítették, de a 
legutóbbi helyreállítás óta újra láthatók a román és a barokk kor emlékei is. A XVII-XVIII. században 
befalazták a román stílusú ablakait és bélletes kapuját, amiket a közelmúltban újra kibontottak. A déli 
oldalon két román kori tölcsérablak is előkerült. Ma ismét a déli kapu a bejárat. Az épület nyugati 
oldalán, már újabb keletű, fából készült, karcsú huszártorony látható. Belső berendezése egyszerű, 
barokkos. A sok vihart látott templom legjelesebb emléke az 1704-ben fából faragott, szőlőindával 
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díszített reneszánsz faoltár, melyet az 1990-es évek elején történt restaurálását követően a falu 
templomába - a Nagyboldogasszony templomba - költöztettek, ma ott látható.  Eredetileg itt volt az a 
Szűz Mária-szobor, melyet a faluban lévő templomban mindig az ünnepi szertartásnak megfelelő 
színű palástba öltöztetnek. 

   

2. Római katolikus templom 
HRSZ: 158 
Azonosító: 4421 [7834] 

A Nagyboldogasszony tiszteletére 1791-ben szentelt templom barokk stílusban épült. Elődje egy 
fából készült templom volt, ami egy tűzvész folytán leégett.  
A faragott bejárati ajtót az 50-es években egy helybéli pap saját kezűleg készítette. Az ablakok 
ólomüvegből készültek 1954-ben. 
A jelenlegi főoltár egy Tiroli szárnyas oltár, mely a XIX. században készült. Jobb és bal oldalán Péter és 
Pál a karddal és a mennyország kulcsával, középen Szűz Mária és az angyalok az égbe szállnak. 
A szentélyben helyezkedik el egy Mária-Oltár, mely stílusát tekintve  késői reneszánsz, korabarokk. 
1690-1701 között készült, francia mesterek alkotása. Az oltár központi alakja Szűz Mária, akinek 
szobrát mindig az ünnepi szertartásnak megfelelő színű palástba öltöztetik. A szobor a Kápolnási-
dűlőben lévő Fehér-kápolnából került ide. 
A templomban megcsodálhatjuk a buzsáki hímzéssel díszített miseruhákat, oltárterítőket. A faragott 
oltárkép XIV. század eleji alkotás, melyet nemrég újítottak fel. 
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3. Tájház  
HRSZ: 874 

Lakóház és gazdasági épületek  Azonosító: 8726 [7832] 
Lakóház    Azonosító: 8726 [15317] 
Gazdasági épületek   Azonosító: 8726 [15318] 

A tájház egy megőrzött módos parasztporta épületeiből álló együttes része, mely a XIX. század 
második felében épült vert falú, oszlopos, mellvédes tornácú lakóház, első helyiségében 
tisztaszobával, a másodikban szabadkéményes, kemencés konyhával. Hátul a lakószobában pedig 
kiállítás mutatja be a hírneves buzsáki hímzést, a rátétes és szőttes díszű textíliákat. Az egykori 
nagygazda telkén a vert falú lakóházon kívül, egy istállós pajta és egy különálló, alápincézett magtár is 
áll. A tájházként funkcionáló tömésház, 1977-ben, amikor megvásárolták és tájházzá alakították, 
többedmagával volt megtalálható a faluban, ma már azonban egyedüli képviselője ennek a 
háztípusnak, ami egykor ezt a vidéket jellemezte. A hímzéses textilek mellett a tájház népművészeti 
kiállításában helyet kaptak a buzsáki fafaragók régi és mai munkái is, hiszen ahogy a hímzés, úgy a 
fafaragás is élő népművészeti tevékenység a faluban. 
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Nyilvántartott műemléki értékek: 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 22. pontja szerint a nyilvántartott 
műemléki érték a közhiteles nyilvántartásba vett, a fenti törvény alapján általános védelem alatt álló 
műemléki érték. 

Műemlékké csak a nyilvántartásba vett műemléki érték nyilvánítható, vagyis első lépésként a 
műemléki érték először nyilvántartásba kerül, és csak második lépésként lehet belőle műemlék. 

Buzsák nyilvántartott műemléki értékei: 

Présház  HRSZ: 1459 
Azonosító: 10100 [7843] 

  

Présház  HRSZ: 1476 
Azonosító: 10098 [7841] 

  

Présház  HRSZ: 1490 
Azonosító: 10097 [7840] 
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Présház  HRSZ: 1503 
Azonosító: 10084 [7835] 

 

Présház  HRSZ: 1507, 1508 
Azonosító: 10096 [7839] 

  

Szent János szobor  HRSZ: 1518 
Azonosító: 10094 [7837] 
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Présház  HRSZ: 1528 
Azonosító: 10095 [7838] 

  

Szent Vendel – szobor   HRSZ: 870 
Azonosító: 10086 [7836] 
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1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
 

Buzsák területén műemlékvédelmi jelentőségű történeti kert, temető és temetkezési emlékhely nem 
található. 

 
1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
 

A Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalától kapott adatszolgáltatás alapján Buzsák 
területén az alábbi műemléki környezettel rendelkező műemlék található.  

- Lakóház és gazdasági épületek ex-lege műemléki környezete (hrsz: 870, 867/2, 869, 598, 
597/2, 873, 875, 876, 878); törzsszám: 8726 azonosító: [28923] 

- R. k. kápolna ex-lege műemléki környezete (hrsz: 0295/19, 0297, 0300/7, 0301, 0302); 
törzsszám: 4422; azonosító: [28924] 

- R. k. templom ex-lege műemléki környezete (hrsz: 156, 157, 159, 162/1, 162/2, 163, 589/1, 
589/3, 589/4, 590, 591, 592); törzsszám: 4421; azonosító: [28925] 

- Présház ex-lege műemléki környezete (hrsz: 0249, 0251/5, 1527, 1529, 1463, 1469); 
törzsszám: 10095; azonosító: [28929] 

A település területén történeti táj, műemléki jelentőségű terület nem található. 
 
1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 
 

Buzsák területén nemzeti emlékhely nem található. 
 
1.14.6.9. Helyi védelem 
 

Helyi védelem alatt áll az a helyi építészeti örökség, amelyet a települési önkormányzat településképi 
rendeletében védetté nyilvánít. A helyi védelem célja a település szempontjából hagyományt őrző, az 
ott élt és élő emberek, közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos megjelenésű, a 
településképet meghatározó építészeti és táji érték védelme. Buzsák Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló rendeletét a 17/2017.(XII.30.) számú 
önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A településképi rendelet előírásai tartalmazzák a helyi 
építészeti örökség feltárására, számbavételére, védetté nyilvánítására, a védelem megszüntetésére, 
továbbá a védett helyi építészeti örökség nyilvántartására vonatkozó követelményeket. Buzsák 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 17/2017.(XII.30.) számú önkormányzati 
rendeletében nem rögzített helyi védelem alatt álló épületet, építményt. Fontosnak tartja Buzsák, 
hogy a pincék hosszú távon is megmaradjanak, pinceként használva, ugyanakkor a nádtető 
alkalmazása mellett fontos lenne a cserép héjazat lehetőségét megteremteti, mert a hosszú távú 
igények ebbe az irányba mutatnak. 
 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 

Csisztapusztán a termálfürdő területe körül kialakult telekstruktúra, illetve azon megvalósult 
rendezetlen beépítés minőségromboló hatású: a közös tulajdonban lévő, de használati módban 
elkülönülő, gyakran avult állagú ingatlanok negatív hatással vannak egy lehetséges fürdőfejlesztésre. 
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I.15. Közlekedés 

I.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 

Buzsák, Somogy megye északi oldalán fekszik, és a Fonyódi járás közigazgatása alá tartozik. A 
megyeszékhely Kaposvártól északi irányba 46 km-re, Fonyódtól déli irányba 17,5 km-re.  

 
 

1.15.2. Közúti közlekedés 
 
A vizsgálat tárgyát képező települést az Országos közutak hálózatába az 6708 j. Lengyeltóti - Nikla 
összekötő út köti be. Megállapítható, hogy a Buzsákot érintő országos közútihálózat hiányos. A 
település mindennapi életét és fejlődését erőteljesen akadályozza egy északi irányú útvonal, a 
Fonyóddal összekötő út hiánya. 
 
Forgalomnagyság 
2017. évi forgalmi terhelés (A 2016. évi országos forgalom számlálási adatok alapján): 

6708 – Lengyeltóti – Nikla összekötő út a 0+000 – 6+808m szelvény között 
- Átlagos napi forgalom: 790 E/nap 
- Nehézgépjármű forgalom: 51 E/nap 

6708 – Lengyeltóti – Nikla összekötő út a 6+808 – 17+290m szelvény között 
- Átlagos napi forgalom: 865 E/nap 
- Nehézgépjármű forgalom: 67 E/nap 

1.15.3. Közösségi közlekedés 
A település helyközi autóbuszos közlekedést a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. végzi. A 
településre betérő járatok: (DDKK vonalszám – Vonal név) 

• 6175  - Marcali – Táska – Lengyeltóti – Balatonboglár 

|Buzsák, alsó – Kossuth u. – Új u. – Templom tér – csisztafürdői elágazás – Községháza – Csisztapuszta – 
Csisztafürdő – Csisztapuszta – Községháza - csisztafürdői elágazás -  Kékai- dűlő| 

• 6196 - Fonyód – Lengyeltóti - Nikla 

|Buzsák, Kékai- dűlő - csisztafürdői elágazás – Községháza – Csisztapuszta – Csisztafürdő - Csisztapuszta – 
Községháza - csisztafürdői elágazás – Templom tér – Új u. - Kossuth u – alsó| 

Buzsák 
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A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. A távolsági autóbusz közlekedés, mint számban, mint 
időbeni eloszlásban a közeli városok felé alul ellátottnak mondható.  
A járásközpont Fonyódra/Fonyódról napi 3-3 járat közlekedik. A megyeszékhely Kaposvár város csak 
lengyeltóti vagy niklai átszállással elérhető. 
Budapest tömegközlekedéssel történő megközelítése 1-2 átszállás szükséges.  

 

1.15.3.1. közúti 
 

Település helyi úthálózata 
Buzsák belterületi úthálózata egy gyűjtő és a rácsatlakozó lakó-, kiszolgáló utakból áll. Az országos 
hálózathoz a kapcsolatot a 6708 j. összekötő út biztosítja, mely a település belterületén, a Fő teret, a 
Május 1. utcát, a Kossuth Lajos utcát, valamint a Berzsenyi Dániel utcát érinti, és egyben a gyűjtő út 
funkciót is ellátja. A település helyi útjainak sorából még a Balaton utca emelhető ki közlekedési 
hálózati funkciójából eredően, ugyanis Csisztapuszta megközelíthetősége ezen keresztül lehetséges. 
Külön említést érdemel, hogy a 6708 j összekötő út és a Fő tér csatlakoztatására kialakított 
útkereszteződés észlelhetősége nem egyértelmű. Ez részint a csatlakozó utak burkolatvastagságának 
nehéz megkülönböztethetőségéből, részben pedig az országos közút vonalvezetésének alul 
táblázásából fakad.  
Buzsák kiépült úthálózata megfelelőnek mondható. A közlekedéshálózati elemek funkciójukat kivétel 
nélkül ellátni képesek. Az utcák többsége szilárd burkolattal-, kielégítő csapadékvízelvezető 
rendszerrel-, valamint a forgalom mértékéhez mérten, elégséges kiépítettségű gyalogos 
létesítménnyel rendelkezik.  
A közterületek meglévő szabályozási szélessége túlnyomó részben megfelelő keresztmetszetet 
engednek a jövőben történő közlekedési létesítmények fejlesztésére. Kivételt ez alól Csisztapuszta 
Fürdő képez, ahol a zsúfolt nyaralóházas beépítés gépjárművel történő megközelíthetősége 
mindennapi problémát jelent.  
 
Belterületi közúti hálózati elemek osztályba sorolása, jellemző keresztmetszetek 
A meglévő közúti hálózati elemek az e-UT 03.01.11 Útügyi műszaki előírás 1.1 táblázata szerint két 
csoportra oszthatók szét: 
B.IV.b.C.  Belterületen áthaladó országos közutak, gyűjtőutak: 

6708 – Lengyeltóti – Nikla összekötő út  
Meglévő szabályozási szélesség: 12 - 20 m 
Meglévő burkolatszélesség: 6,0 - 6,5 m burkolatszélesség 
Meglévő padka: 1,25- 1,50 m széles 
Meglévő burkolat: aszfalt (jó állapotú) 
Vt= 50 km/h 
járda:  többnyire 1 oldali, 1,0 – 2,0 m széles, 
  de Berzsenyi D. utcában nincs kiépítve 
 
B.V.c.D.  Belterületi helyi kiszolgáló utak: 
Az önkormányzat kezelésében lévő utcák túlnyomó rész aszfalt-, vagy betonburkolattal vannak 
ellátva. Az aszfalt burkolattal rendelkező utak szélessége többnyire 6 méter alatt van. Az áthaladó 
járművek túlnyomó részt célforgalmi jelleggel használják őket. Jelentős a mezőgazdasági járművek 
forgalma. Kiépített gyalogjárdával rendelkeznek ugyan, de sok esetben a járda keskeny kialakítása 
miatt a gyalogosok az úttesten közlekednek. 
Meglévő szabályozási szélesség: 6 – 25 m 
Meglévő burkolatszélesség: 2,5 – 6,5 m burkolatszélesség 
Meglévő padka: 0 -1,0 m széles 
Meglévő burkolat: aszfalt, beton 
Vt= 30km/h 
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1.15.3.2. kötöttpályás 
 
A település közigazgatási határát érintő 39-es vonalszámú Csisztagyógyfürdő – Balatonfenyves – 
Somogyszentpál keskeny nyomtávú vasútvonal számos szárnyvonal közül ma már csupán a 
Balatonfenyves – Somogyszentpál közötti vonalszakaszon közlekedik rendszeresen személyszállító 
vonat. A Csisztapusztán található vasúti objektumok ma kihasználatlanú állnak.  
Buzsákhoz legközelebb a 36-os Kaposvár – Fonyód vasútvonal fut. A Lengyeltóti Vasútállomás a 
település központjától mindössze 3,9 km-es távolságra található. 

 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 

A településen és annak környékén kiépült kerékpáros infrastruktúra nincs. A helyi kerékpáros 
forgalom jellemzően a közúton bonyolódik.  
A kiépült országos- és térségi kerékpárút hálózat elemei legközelebbi távolságban Szőlősgyörökön 
találhatóak, mely a Balatonboglár belterületén a Balatoni Bringakörúthoz csatlakozik. 

 

Gyalogos közlekedés 
A község gyalogjárdái többségben, az utakkal párhuzamosan egyik, vagy mindkét oldalon kiépítettek. 

 

1.15.5. Parkolás 
 

A település saját parkolási rendelettel nem rendelkezik. Általában a gépjárművek parkolása 
megoldott. A település központban lévő kereskedelmi létesítmények, közintézmények OTÉK szerinti 
parkolószáma sok helyen csak közterületen biztosítható.  
 
Orvosolandó problémát jelent a Csisztapuszta Fürdő környékén jelenlévő kaotikus állapot a 
gépjárművek elhelyezésének tekintetében. A kialakított kisméretű üdülő telkek közúti 
megközelíthetőségét 6,00 méterre szabályozott közterület biztosítja. A nyaraló tulajdonosok 
gépjárművük tárolására a közterületet veszik igénybe, melyből fakadóan a jelen lévő utcák 
megközelíthetősége napi szinten akadályozott. 
 
A 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 
rendelet módosításának 1. 1 §-a rendelkezik a meglévő közforgalom számára nyitott parkolókról: 

• (15) „A meglévő, (10) bekezdés a) pontjában meghatározott minden megkezdett 100 
várakozó- (parkoló) helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni”.  

o bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig. 

 

1.15.6. Légi közlekedés 
Buzsák nem rendelkezik repülőtérrel. A közelben található repülőterek a következők: 
Nyilvános repülőtér: 
Pécs, Pogány - 122 km 
Budapest, Ferihegy – 194 km 
Nem nyilvános repülőtér: 
Balatonkeresztúr – 31 km 
Kaposvár, Kaposújlak – 48 km 
Héviz – 57 km 
Siófok-Kiliti - 61 km  



 

 

I.16. Közművesítés 
 
A település jelenlegi k özmű
OTRT  

OTRT szerint érinti:  
- Földgázszállító vezeték 

 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 
- Nagynyomású földgázvezeték 
- Nagyközépnyomású földgázvezeték 
- 120 kV-os villamos távvezeték 

 
A 2017. január 1-ére vonatkozó statisztikai adatok szerint a lakásállomány 68,7 %
közműellátásban, ami a közüzemű vízellátást, szennyvízelvezetést, távhő
a villamosenergia ellátást foglalja magába. Részleges közműellátással a lakásállomány további 
mindössze 13,6 %-a rendelkezett, ami a közüzemű vízellátást, távhőellátást, földgázellátást, valamint 
a villamosenergia ellátást foglalja magába.
 

I.16.1. Víziközművek 
 

I.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
beépített terület szinte minden utcájában kiépítésre ke
a településen. 
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özművesítésér ől 

 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve  

 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve Szerkezeti terv szerint érinti:
Nagynyomású földgázvezeték  

ású földgázvezeték  
os villamos távvezeték  

ére vonatkozó statisztikai adatok szerint a lakásállomány 68,7 %
közműellátásban, ami a közüzemű vízellátást, szennyvízelvezetést, távhő- és földgázellátást, valamint 
a villamosenergia ellátást foglalja magába. Részleges közműellátással a lakásállomány további 

a rendelkezett, ami a közüzemű vízellátást, távhőellátást, földgázellátást, valamint 
a villamosenergia ellátást foglalja magába. 

ízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás)
településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 

beépített terület szinte minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 22 km vízelosztó vezeték üzemel 

 

 

szerint érinti: 

ére vonatkozó statisztikai adatok szerint a lakásállomány 68,7 %-a részesült teljes 
és földgázellátást, valamint 

a villamosenergia ellátást foglalja magába. Részleges közműellátással a lakásállomány további 
a rendelkezett, ami a közüzemű vízellátást, távhőellátást, földgázellátást, valamint 

, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 
településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 

rült, jelenleg 22 km vízelosztó vezeték üzemel 
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Vízellátottság fejlődése 2000-2016 között 

 

 

Forrás: KSH 
 
A diagram mutatja, hogy 2000-
ben 708 lakás, az akkori 
lakásállomány 103,1 %-a 
rendelkezett vezetékes ivóvíz 
ellátással, 2017. január 1-én 644 
db lakás, a lakásállomány 98,5 
%-a. 

 
Az ellátottság jelzi, hogy Buzsák területén 2017 jan. 1-én a lakosság 98,5 %-ának megoldottnak 
tekinthető a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás. 
A település közüzemi ivóvízhálózatával 39,5 ezer m3 vizet szolgáltattak 2016-ben a lakosság számára. 
Ez alapján a vízellátást igénybe vevő lakókörnyezetben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban 
70,8 l/fő,nap volt. Ebben az évben az üzemelő közkifolyók száma 7 db volt.  
 
A tapasztalatok szerint a távlatban elvárható komfortos életvitel hatására, a lakossági, illetve a 
kommunális szektor napi ivóvíz fogyasztása ennél magasabban várható. A jelenlegi átlagos 
vízfogyasztási adatok figyelembe vételével, a meglevő fogyasztóknál számolni kell a vízigény 
növekedésével – a víztakarékosságra való törekvés ellenére is. 
 
A vezetékes ivóvízzel ellátott ingatlanoknál a fenntartási költségeik csökkentésére jellemző a házi 
kutak használata, melyet jellemzően locsolásra használnak. A házi kutakról nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre.  
 
Tűzivíz ellátás 
 
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, 
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 
 
Iparivíz ellátás 

 
Buzsákon nem épült ki iparivíz ellátás. 
 
Termálvíz ellátás 

 
Buzsákon a Csisztafürdő termálfürdő üzemel. A fürdő saját termálkúttal rendelkezik, neve 
Csisztafürdő K-12-es számú kút. A vize kénes minősített gyógyvíz, leginkább reumatikus, 
mozgásszervi, nőgyógyászati betegségek kezelésére javasolt. A fürdőt 2013-ban újították fel, erre 
akkor EU-támogatást nyertek el.  

 
Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer) 
 
A település közüzemű vízellátásának szolgáltatója a DRV Zrt. 
 
Buzsák vízbázisa a III. számú kút, amelyik a sportpálya mellett található. A ii. számú kút jelenleg 
üzemen kívül van.  
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A vízmű kútból kitermelt víz először a 100 m3-es hidroglóbusz magastározóba. Az ellennyomó 
tározóként üzemelő hidroglóbusz biztosítja a község vízellátó hálózatában a szükséges víznyomást. Az 
újabban épített vezetékek már KMPVC anyagúak. 
 
A község vízellátó hálózati rendszere 100 %-os szintre van kiépítve, azaz minden utcában megépült a 
vízvezeték. A hálózaton az ellátó vezetékek átmérője leggyakrabban NÁ 80-asok, csak a fő 
gerincvezeték mérete NÁ 150-es.  
 
A hálózati rendszer körvezetékes rendszerre van kialakítva, de a külterület felé kifutó utcánál vannak 
ágvezetékek is. Ezeknél az ágvezetékekben – különösen a kis vízfogyasztású időszakaszokban – 
könnyebben alakulhatnak ki pangó vizes állapotok, valamint csőtöréseknél, illetve más 
rekonstrukciós munkáknál a szereléshez nagyobb szakaszokat kell a vízellátásból kizárni. 

 

I.16.1.2. szennyvízelvezetés 
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Buzsák a felszín alatti víz szempontjából az érzékeny 
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.  
 
A település 2004 óta rendelkezik közcsatorna hálózattal.  
 

 

Forrás: KSH 
 
A közüzemi szennyvízgyűjtő 
hálózatba 2004-ben 350 lakás, 
az akkori lakásállomány 50,2 %-
a csatlakozott, 2017. január 1-én 
538 db lakás, a lakásállomány 
82,3 %-a csatlakozott. 

 
Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer) 
 
A közhálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál a szennyvízgyűjtés egyedi házi gyűjtő medencékbe 
történt, amely többnyire szikkasztóként üzemelt.  
 

 

Forrás: KSH 
 
A talajba szikkasztott szennyvíz 
mennyisége 2000-ben 147,8 
m3/nap volt, 2004-ben 64,0 
m3/nap, 2017 januárjában 19,0 
m3/nap.  

 
 
Buzsákon elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat van kiépítve. A községben kiépített 
hálózat gravitációs rendszerű, rajta a szükséges helyeken átemelők, és a hozzájuk tartozó 
nyomóvezetékek üzemelnek. A meglévő hálózat dn 200-as KGPVC anyagú műanyag csatornák.  
 
A hálózat által elvezetett szennyvizeket a végátemelőből egy d 160-as KPE nyomóvezetéken nyomják 
el a Lengyeltóti hálózat irányába. Innen a szennyvizek a Balatonlellei regionális szennyvíztisztító 
telepre kerülnek, ahol azokat megtisztítják. A tisztított szennyvizek befogadója a Koppány, majd a Sió, 
végül a Duna.  
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A rendelkezésre álló településszintű ellátottságra kiépített szennyvízgyűjtő hálózatra a rácsatlakozás 
még nem település szintű, csak 82,3 %-os. A közcsatornára nem csatlakozó ingatlanoknál továbbra is 
a szennyvizeket helyi gyűjtőmedencékbe vezetik. Ezek jellemzően továbbra is szikkasztóként 
üzemelnek, így a község talajvizét és talaját továbbra is éri szennyvízből eredő szennyezés.  

 

I.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
Buzsák a Balaton közvetlen vízgyűjtő területén, a Balatonpartól 9 km távolságban fekszik. A 
területére eső csapadékvizeket patakok, árkok szállítják a Balaton irányába. Buzsák teljes területének 
két nagyobb vízfolyása van, a Keleti főcsatorna és a Pogányvölgyi víz. A belterületről a vizeket a 
Csisztai csatorna szállítja a Keleti főcsatornába, majd az a Balatonba.  
 
A település burkolt felületeinek víztelenítése a faluban és a beépített területeken nyílt árkokkal 
történik. A nyílt árkok medre füvesített, helyenként a nyílt árkok fenékszintje és rézsűalja burkolt. A 
kis esésű árkok gyakran szikkasztó árkok, van néhány utcaszakasz, ahol semmilyen vízelvezetés nem 
épült ki. Több helyen a nyílt árkok kapubejáró átereszei sok helyen nem megfelelő méretűek, a 
magassági elhelyezésük sok helyen nem megfelelő, ezért ezeknél nagy a feliszapolódás veszélye. A 
nyílt árkok karbantartása megfelelőnek mondható. 
 
A településen áthaladó vízfolyások-patakok-halastavak karbantartására az ágazati előírásoknak 
megfelelően a társulási és önkormányzati kezelésűek mentén min 3-3 m-es sávot kell karbantartásra 
kijelölni. A karbantartó sávot kedvező lenne közterületként szabályozni, ahol közterületi 
kiszabályozására nincs lehetőség, ott a közép-meder vízállás kijelöléséig, a meder telkének szélétől 
mérve kell biztosítani a karbantartó sávot, arra szolgalmi jogot bejegyezve a mederkarbantartó 
részére. 

 

I.16.2. Energia 
 

I.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás 
 
A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, földgáz és 
rendelkezésre áll, bár sajnálatosan a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is 
jelentős mértékű. 
 
I.16.2.1.1.Villamosenergia ellátás 
 
Buzsák villamosenergia ellátását az E-ON Áramhálózati Zrt. biztosítja. 
 
Villamosenergia ellátottság változása 2000-2016 között 

 

 

Forrás: KSH 
 
A diagram jelzi, hogy a 
lakásállományt meghaladó a 
villamosenergia ellátást 
igénybevevő ingatlanok 
száma. 

 
A statisztikai adatokat elemezve megállapítható, hogy a település lakásállományát meghaladó a 
villamosenergia ellátásban részesülők száma. Természetesen ez a statisztikai nyilvántartásban 

0

200

400

600

800

1000

1200

20
0

0

20
0

1

20
0

2

20
0

3

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

7

20
0

8

20
0

9

20
1

0

20
1

1

20
1

2

20
1

3

20
1

4

20
1

5

20
1

6

év

Lakásállomány (db)

Háztartási villamosenergia
fogyasztók száma (db)



111 
 

szereplő adat a fogyasztók számát jelöli, beleértve az üdülők, a kiskertes és egyéb fogyasztókat is, így 
e vonatkozásban a szolgáltató tájékoztatása a mértékadó, amely szerint a lakosság számára teljes 
körű az ellátottság. 
 
A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település lakossági villamosenergia fogyasztása 1615 MWh volt 2017. január 1-én. Az egy lakásra jutó 
havi átlagos villamosenergia fogyasztása 121,0 kWh volt. Ez az érték jelzi, hogy a lakások 
felszereltségének még fejlesztése várható, és vele a háztartások további villamosenergia igény 
növekedése is prognosztizálható, különös tekintettel a klímaváltozás hatásait kompenzáló 
klímaberendezések alkalmazásának terjedésére. 
 
Villamosenergia hálózati rendszere 
 
A tervezési terület térségének a villamosenergia ellátásának üzemeltetője a Pécs központú E.ON Zrt. 
Nagykanizsai Áramhálózati Üzletigazgatósága. 
 
A település és így a tervezési terület ellátása 22 kV-os középfeszültségű hálózatról történik. A 22 kV-
os hálózat táppontja a Balatonboglári 132/22 kV-os alállomás, ahonnan induló 22 kV-os vezetékek 
fűzik fel a transzformátorokat. A település külterületén kelet-nyugat irányban keresztülhalad a Paks-
Balatonboglár-Marcali 132 kV-os légvezeték. A tervezési terület körzetében a transzformátorok 
oszlopállomások.  
 
A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a 
fogyasztói igények kielégítése. 
 
A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. Az 
önálló közvilágítási lámpatestekkel biztosított közvilágítás tekinthető korszerűbbnek, a kisfeszültségű 
tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági igényeket elégítik ki. 
 
I.16.2.1.2 Földgázellátás 
 
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra- annak 
közvetlen, vagy a távhőszolgáltatás segítségével közvetve,- a földgázellátást építették ki. A település 
területén 2016-ban 19,6 km földgázelosztó hálózat üzemel. A gázhálózat kiépítettségének 
eredményeként 2017. január 1-én 449 lakás, a lakásállomány 68,7 %-a csatlakozott közvetlenül a 
földgázelosztó hálózatra. Fűtési célú energiaellátásra 449 lakás hasznosította a földgázt (a lakások 
68,7 %-a), ezzel biztosítva a komfortos életkörülmény lehetőségét. 
 
Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2016 között 
 

A statisztikai nyilvántartás a közműfogyasztásokkal kapcsolatos értékelésekre is lehetőséget nyújt. A 
település lakossági gázfogyasztása 2016-ban mindössze 315 ezer m3 volt, ekkor a gázfogyasztók közül 
az egy háztartásra jutó átlagos havi földgázfogyasztás 58,5 nm3/hó volt.  

 

Forrás: KSH 
 
A diagram mutatja, hogy 2000-
ben 405 lakás, az akkori 
lakásállomány 59,0 %-a 
rendelkezett vezetékes 
földgázellátással, 2017 január 1-
én 449 db lakás, a 
lakásállomány 68,7 %-a. 
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Földgázellátás és CH szállítás hálózati rendszere 
 
Az ország egyetemes gázszolgáltatója az NKM Földgázhálózati Zrt, a hálózat üzemeltetője az EON Zrt.  
 
Buzsák északi külterületén nyugat-kelet irányban keresztülhalad a Nagykanizsa-Lengyeltóti dn 400-as 
nagynyomású gázvezeték, erről ágazik le a Kaposvárt ellátó vezeték. Ez a vezeték táplálja be a  
táplálják be a Lengyeltóti gázátadó állomást. Ettől épült meg Buzsák irányába a nagyközépnyomású 
ágvezeték. A Buzsáki középnyomású ellátó rendszer betáplálása az Lengyeltóti irányából kiépített 
nagyközépnyomású vezetékkel történik., amely a falu déli szélén, a Kossuth Lajos út mellett 
megépített nagyközép/középnyomású gáznyomás csökkentő berendezést táplálja be. Innen indul a 
települési 3 bar-os középnyomású elosztó vezeték hálózata.  
 
A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot valamennyi belterületi utcában kiépítették. A kiiépített 
gázelosztó hálózat középnyomású, a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású gáz 
előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi 
nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt 
nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet 
közvetlen kielégíteni az igényeket. 
 
I.16.2.1.3 Távhőellátás  
 
A településen távhőellátás nem üzemel.  
 
I.16.2.1.4 Egyéb energiaellátás 
 
A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 68,7 %-a számára biztosított az 
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 31,3 %-ában ma is a 
környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják.  
 
Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően azonban meg kell említeni, hogy a 
háztartásoknak-üdülőknek szolgáltatott éves gázmennyiség jellemzően nőtt (2000-ben 362 ezer m3, 
2005-ben 559 ezer m3, 2014-ben 281,3 ezer m3, 2016-ban 315 ezer m3). Ez az utóbbi években 
csökkenő tendencia jelzi, hogy egyre többen próbálják csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes 
gazdasági nehézségekkel küzdő ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeik csökkentése érdekében 
rákényszerülnek arra, hogy a gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas 
hagyományos energiahordozó hasznosítására, költségeik csökkentése érdekében földgáz helyett nem 
vezetékes energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a település környezetterhelését növelik. 
 
I.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, így Buzsák területén 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 
 

 
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. 
 
A szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország 
területén a szélenergia hasznosít
rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét.
 

 
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről leolvasható, hogy Buzsák és térsége a szélenergiát nem túl kedvezően 
hasznosítható területen fekszik, azonban annak hasznosítási lehetősége nem zárható 
 
Buzsák területét érintő szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs információ.
 
Napenergia 
 

 
A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapjá
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú 
energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A 
továbbfejlesztéssel kialakított naperőmű panelek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak.
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lyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, 
valamint a felszín alatti geológiai adottságok.  

 

 
ábra: Bartholy – Radics – Bohoczky (2003)
A szél energiája Magyarországon  
 
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 

ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen 

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. 

 

 
ábra: Az évi átlagos szélsebességek [m/s] 
és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000
 
Forrás: www.met.hu 

zik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről leolvasható, hogy Buzsák és térsége a szélenergiát nem túl kedvezően 
hasznosítható területen fekszik, azonban annak hasznosítási lehetősége nem zárható 

Buzsák területét érintő szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs információ.

 

 
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 

esztéssel kialakított naperőmű panelek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak.

lyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, 

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 

ből fejlesztett szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen 

A szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország 
hatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján 

: Az évi átlagos szélsebességek [m/s]  
és az uralkodó szélirányok Magyarországon (2000-2009) 

zik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél 
energiáját. A térképről leolvasható, hogy Buzsák és térsége a szélenergiát nem túl kedvezően 
hasznosítható területen fekszik, azonban annak hasznosítási lehetősége nem zárható ki. 

Buzsák területét érintő szélerőmű létesítési szándék jelentkezéséről nincs információ. 

ábra: A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege 

n 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 

esztéssel kialakított naperőmű panelek közvetlen villamosenergia előállítására alkalmasak. 



 

 
A hasznosítható napenergia mértékét befolyásol
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. Buzsák területén körülbelül 2000 óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A hasznosítás 
termikus célú energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított, de a 
hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni.
 
A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőség
egyre növekszik, különös tekintettel a település üdülési célú hasznosításának növekedésére. Kedvező 
időjárás esetén nagyobb a település igénybe vétele és ez egybe esik a kedvezően hasznosítható 
napenergia termelés lehetőségével. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre a helyi hasznosítási célra 
elhelyezett napkollektorokról, naperőmű panelekről.
 
Vízenergia 

 

A vízfolyások esésével és tömegáramával, mint megújuló energiaforrással lehet
amelynek hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével 
kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia 
termelésre a nagyobb vízszint-változású, illetve a
előfordulásuk Magyarország térképéről leolvashatók.
 
A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Buzsákon 
nincs lehetőség. 
 
Biomassza-biogáz 
 
A növényi termésből, növé
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen 
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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. 

érképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 
energiáját. Buzsák területén körülbelül 2000 óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 
amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni. A hasznosítás lehetősége napkollektorokkal 
termikus célú energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított, de a 
hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését gyorsan nem lehet várni. 

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással alkalmazásuk 
egyre növekszik, különös tekintettel a település üdülési célú hasznosításának növekedésére. Kedvező 
időjárás esetén nagyobb a település igénybe vétele és ez egybe esik a kedvezően hasznosítható 

tőségével. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre a helyi hasznosítási célra 
elhelyezett napkollektorokról, naperőmű panelekről. 

 

 
ábra: Kogutowicz K.Vízimunkálatok Magyarország 
területén, 1921 
(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 és tömegáramával, mint megújuló energiaforrással lehet
amelynek hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével 
kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia 

változású, illetve a nagyobb vízhozamú vízfolyások alkalmasak, így 
előfordulásuk Magyarország térképéről leolvashatók. 

A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Buzsákon 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági 
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen 

ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra)  
2000 közötti időszakalapján 

ják 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.  

érképek jelzik, hogy Magyarország mely térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a nap 
energiáját. Buzsák területén körülbelül 2000 óra a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, 

lehetősége napkollektorokkal 
termikus célú energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított, de a 

gel, házi hasznosítással alkalmazásuk 
egyre növekszik, különös tekintettel a település üdülési célú hasznosításának növekedésére. Kedvező 
időjárás esetén nagyobb a település igénybe vétele és ez egybe esik a kedvezően hasznosítható 

tőségével. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre a helyi hasznosítási célra 

ábra: Kogutowicz K.Vízimunkálatok Magyarország 

(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán) 

Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos 

1999. augusztus Tudomány és politika a magyar 

A magyarországi vízi energia hasznosításának száz éve 

A vízfolyások esésével és tömegáramával, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, 
amelynek hasznosításához vízikerék telepítése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével 
kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia 

nagyobb vízhozamú vízfolyások alkalmasak, így 

A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Buzsákon 

nyi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági 
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen 
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elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva 
hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként 
hasznosítható. 
 

 

ábra: Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt 
területek 
 
Forrás: Pylon Kft. 
 
 

 
Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Buzsák területén is van lehetőség. 
Az elégetése során keletkező CO2

 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak. 
Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét Buzsákon kizárni nem lehet, de megfontolandó, 
hogy az általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés felvállalható-e. 
 
Geotermikus energia 
 
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják 
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földhő 
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.  
 
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására 
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas. 

 

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 Buzsák területén van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül 
realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó 
megtakarító hatása. 
 
A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére kedvezően van lehetőség, amely termálvíz fürdési célú 
hasznosításával már megvalósításra is került.  
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ábra: Magyarország geotermikus energiahordozó 
hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének 
és régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)  
Forrás: PannErgy, Portfolio.hu 

ábra: Magyarországon geotermikus energia 
hasznosítási lehetőség a felhagyott CH meddő 
kutak – Magyarország CH meddő kútjainak 
területi megoszlása  
Forrás: Pylon Kft. (Szerkesztette 2001-ben) 

 
I.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 földgázzal helyi hőbázis segítségével és távhőszolgáltatás 
igénybe vételével biztosított. 
 
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak. Az utóbbi években egyre jobban előtérbe 
kerül az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása is, de 
erről átfogó információ, nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

 

I.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 

 

I.16.3.1 Vezetékes hírközlési létesítmények 
 
A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Invitel Távközlési Zrt. biztosítja. Buzsák vezetékes 
távközlési hálózatának bázisa a 40-es primer körzetben lévő marcali elsődleges központ. A település a 
85-ös távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  
 
A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000-ben 458 egyéni analóg távbeszélő 
fővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 66,7 %-a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték 
nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés csökkent. 2017. január 1-én 
194 db egyéni fővonal üzemelt, de az ellátottság ezzel is teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi 
vezetékes távközlési igény kielégített.  
 
Kábeltévé hálózat nem üzemel a településen. 
 
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2015. január 1-én 1 db nyilvános távbeszélő állomás 
üzemelt. 
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A településen belüli vezetékes távközlési hálózat, követve a kisfeszültségű elosztóhálózat fektetési 
módját, a lazább beépítésű területeken föld feletti elhelyezéssel, az intenzívebben beépített 
községrészekben földalatti elhelyezéssel üzemel. 

 
I.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlés 
 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 
biztosításához szükséges antennák – részben a településen belül, részben a környező településeken    
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., 
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette és üzemelteti. 
 
I.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 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 
hálózatengedélyes szolgáltatókról az NMHH nem vezet nyilvántartást. 
 
Az NMHH a szolgáltatási engedéllyel rendelkezőkről vezet nyilvántartást, amelyek részben saját 
kiépített hálózatuk segítségével, részben bérelt hálózattal tudják biztosítani a szolgáltatást. A 
szolgáltatási jogosultsággal rendelkezők köre így lényegesen bővebb, mint akik hálózatengedéllyel 
rendelkeznek és lényegesen több szolgáltatási engedélyes áll készenlétben a szolgáltatásra, mint 
ahánynak a szolgáltatását a településen élők igénybe veszik. 
 
Az NMHH a szolgáltatási engedéllyel rendelkezők nyilvántartását tartja fontosnak, a piaci verseny 
biztosítására, a szolgáltató szabad kiválasztásának lehetőségére, tekintettel arra, hogy az elektronikus 
hírközlés alanyi jogú szolgáltatás.  
 
Buzsák területén 60 vezetékes távközlési szolgáltató áll rendelkezésre az ágazati nyilvántartás szerint: 
 
Ellátott terület szerinti lekérdezés  

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa:  --------Helyhez kötött telefonszolgáltatás 

Megye:   - Mind - 

Földrajzi számozási terület: - Mind - 

Település:  Buzsák 
 
2018.08.06. szerinti állapot  

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ACN Communications Hungary Kft. 2011.04.27. 

2 4 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2009.11.26. 

3 5 AT és T Globális Hálózati Szolgáltatások Magyarország Kft. 2011.03.18. 

4 6 BORSODWEB Internet Szolgáltató Kft. 2011.10.27. 

5 7 BT Limited Magyarországi Fióktelepe 2006.09.05. 

6 9 Calgo Kft. 2014.08.26. 

7 10 Calltivation Ltd. 2013.10.31. 

8 12 Comtest Technikai és Ügyvitelszervezési Kft. 2011.07.05. 

9 15 Corvus Telecom Informatikai és Távközlési Kft. 2013.09.25. 

10 16 Cost Consulting Szolgáltató Kft. 2015.04.01. 

11 17 Cost Consulting Szolgáltató Kft. 2008.10.07. 

12 19 DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. 2017.02.27. 
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13 20 DRÁVANET Internet Szolgáltató Zrt. 2009.05.18. 

14 21 Enterprise Services Magyarország Kft. 2017.01.01. 

15 22 Ephone Schweiz GmbH. 2015.06.17. 

16 23 ES Innotel Kft. 2015.07.21. 

17 25 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zrt. "csődeljárás alatt" 2004.08.01. 

18 26 FIX TELEKOM Kft. 2016.02.01. 

19 27 Hungária Informatikai Kft. 2012.10.11. 

20 28 H1 Komm Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2017.01.01. 

21 29 H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft. 2003.09.21. 

22 30 Interoute Magyarország Távközlési Kft. 2014.05.02. 

23 31 Invitech Megoldások Zrt. 2016.07.01. 

24 32 InviTechnocom Kft. 2009.06.01. 

25 34 Invitel Távközlési Zrt. 2002.02.01. 

26 36 ITSource Informatikai és Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2011.07.01. 

27 39 KFL-NETWORKING Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.01.01. 

28 43 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1992.02.13. 

29 45 MCN Telecom Telekommunikációs Szolgáltató Kft. 2015.07.03. 

30 46 MCNtelecom GmbH 2017.12.18. 

31 48 Microsystem Kecskemét Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.12.01. 

32 49 Mikroháló Távközlési, Szolgáltató Kft. 2006.05.04. 

33 50 MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 2004.03.01. 

34 51 MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. 2016.05.01. 

35 52 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2012.12.01. 

36 53 Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2009.10.01. 

37 54 nfon GmbH 2017.07.20. 

38 55 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01. 

39 56 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2012.04.01. 

40 57 N-System Távközlési Szolgáltató Kft. 2007.08.20. 

41 58 OfficeLink Kft. 2014.11.07. 

42 59 On Line System Informatikai és Tanácsadó Kft. 2006.04.10. 

43 60 Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2005.09.19. 

44 61 PIVo Telecom Kft. 2015.07.13. 

45 62 Printer-fair Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2008.11.15. 

46 63 Rendszerinformatika Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2011.05.15. 

47 65 R-Voice Hungary Telekommunikációs és Informatikai Kft. 2011.09.01. 

48 68 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2006.07.18. 

49 69 Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft. 2011.06.01. 

50 70 UHU Systems Számítástechnikai Kft. 2017.07.01. 

51 71 UltraWEB Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2017.08.21. 

52 72 United Telecom Zrt. 2017.07.24. 

53 73 UPC DTH S.á.r.l. 2015.05.27. 

54 74 VCC Live Hungary Kft. 2008.03.15. 

55 75 Venien Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2009.07.23. 

56 78 VNM Távközlési Zrt. 2011.05.26. 

57 80 Zalaszám Informatika Kft. 2011.06.15. 

58 81 ZNET Telekom Zrt. 2016.05.01. 

59 82 4VOICE Távközlési Kft. 2006.12.01. 

60 83 42NETMedia Szolgáltató Kft. 2015.05.01. 

 
A távközléshez hasonlóan műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 3 
vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen 
közülük is van olyan, amelyik bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez. 
 
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezetékes műsorelosztó szolgáltatók:  
 
Ellátott terület szerinti lekérdezés  

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa:  --------Televízió műsorelosztás 
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Megye:   - Mind - 

Földrajzi számozási terület: - Mind - 

Település:  Buzsák 

2018.08.06. szerinti állapot  

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 ANTENNA HUNGÁRIA Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 2013.03.25. 

2 2 Externet Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zrt. "csődeljárás alatt" 2011.10.01. 

3 3 Invitech Megoldások Zrt. 2016.07.01. 

 
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. Jelenleg az ágazat által vezeték 
nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 14 szolgáltatót tartanak nyilván. 
Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe veszik szolgáltatásukat.  
 
Ágazati nyilvántartásban szereplő vezeték nélküli szolgáltatók:  
 
Ellátott terület szerinti lekérdezés  

Szolgáltatás státusza: Működő / Aktív 

Szolgáltatás típusa:  --------Mobil telefonszolgáltatás 

Megye:   - Mind - 

Földrajzi számozási terület: - Mind - 

Település:  Buzsák 

2018.08.06. szerinti állapot  

Sorsz. 
Ágazati 
sorsz. Szolgáltató neve 

Tényleges 
kezdés 

1 1 Agnátus-Pont 2004 Távközlési Szolgáltató Kereskedelmi és Ipari Kft. 2013.02.14. 

2 3 Frondeo Team Kft. 2016.12.12. 

3 4 IBN Informatikai Kft. 2017.05.01. 

4 6 Magyar Telekom Távközlési Nyrt. 1993.11.04. 

5 7 Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 2012.12.01. 

6 8 NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 2011.10.06. 

7 10 Stratos Wireless Inc. 2006.05.08. 

8 11 Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2017.02.01. 

9 12 Telefonica International Wholesale Services Hungary Kft. 2011.06.01. 

10 13 Telenor Magyarország Zrt. 1994.06.16. 

11 14 UGETSIM Kft. 2018.07.01. 

12 15 UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. 2014.11.10. 

13 16 Vodafone Global Enterprise Limited 2011.12.14. 

14 17 Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. 2002.07.16. 

 
Az internet-előfizetések száma 2017. január 1-én 227 db volt, ami a lakások 34,7 %-át jelentette. 
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I.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
 
Buzsák környezeti állapotát elsődlegesen meghatározza falusi – agrárius jellege, fekvése, forgalmi és 
közműhelyzete valamint természeti adottságai, értékei. 
A település összességében kedvező környezeti állapotában nagy szerepe van zöldfelületi 
környezetének, a beépített területek körül kiterjedt mező- és erdőgazdasági területeknek, amelyek 
jelentős része természetközeli állapotú terület. 
E kedvező környezeti állapotot csak kevéssé rontják le a művi tényezők, különösen kedvező a 
település forgalmi helyzete, mely jelentős állandó jellegű átmenő forgalmi terhelést nem kap, a 
Csisztafürdőre irányuló időszaki terhelés sem elviselhetetlen mértékű. 

I.17.1. talaj 

Földtan, talajadottságok 

A térség mélyszerkezetét alapvetően meghatározza, hogy kettészeli a Balaton-vonal: ettől É-ra 
karbon gránit, D-re pedig triász karbonátos képződmények alkotják az alaphegységet. A Nagyberek 
területén található öblözetben nagy mennyiségű tőzeg, lápi mész és különböző lápi és réti talajok 
keletkeztek. Délebbre a zömében homok- és agyagrétegekből álló pannóniai üledéksor 20-100 m 
mélyen helyezkedik el a felszín alatt. Ennek megfelelő vastagságú a fedő hordalékkúp kavicsos-
murvás folyóvízi homokanyaga. A nagy területre kiterjedő futóhomok átlagosan 5-8 m vastag.  

 

Buzsák földtani adottságai (Forrás: Magyarország felszíni földtani térképe M=1:100 000 – MBFSZ) 

Az MFGI földtani térképe alapján Buzsák közigazgatási területén a különböző üledékes kőzetek 
dominálnak:  
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• a Nagyberek területén tavi aleurit és mocsári üledékek halmozódtak fel; 

• délebbre jelentős a mocsári tőzeg jelenléte; 

• a magasabb térszíneken futóhomok és eolikus-deluviális homok talajok találhatók; 

• a vízfolyásokat különböző folyóvízi üledékek kísérik.  

Az egykori Balaton medrével érintett bereki területek talajait öntés réti és síkláp talajok alkotják, 
amelyekre az állandó vízborítás alatt bekövetkező szervesanyag-felhalmozódás a jellemző. A 
síklápokat délről övező teraszos lépcsők homokos üledékén agyagbemosódásos barna erdőtalajok 
képződtek. Vízgazdálkodásuk a homokokra jellemzően kedvezőtlen, kémhatásuk gyengén savanyú, 
termékenységük gyenge. Buzsák észak-déli homokvonulatain és löszös foltjain szintén 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok, valamint löszös üledékekein barnaföldek képződtek.  
A homok mechanikai összetételű, gyakran kovárványos agyagbemosódásos barna erdőtalajok 
mezőgazdasági szempontból gyenge termékenységűek és zömmel erdőterületek. A löszös talajképző 
kőzetű változatok fizikai félesége többnyire vályog. Víz- és tápanyag-gazdálkodásuk, valamint 
termékenységük a homokon képződött változatokénál kedvezőbb. A vízfolyások mentén képződött 
talajok közül az öntés réti talajok 7%-ot, míg a réti talajok csupán 2%-ot tesznek ki.  

Talajállapot 

A községben feltárt talajszennyezettségről nincs tudomás, kármentesítéssel érintett terület nincsen. 
A talajszennyeződések elsősorban a csatornázatlan ingatlanokon, a rosszul szigetelt közműpótlók 
(zárt szennyvíztárolók) elszivárgásából, valamint a községen működő telephelyek területén a havária 
jellegű szennyezésekből, illetve az alapanyagok, hulladékok helytelen kezeléséből jelentkezhet.  
A település területén időről időre ismétlődően engedély nélküli, illegális hulladéklerakás történik, 
amivel a “hulladékelhagyók” potenciálisan veszélyeztetik a talaj, a talajvíz és más felszín alatti víz, 
valamint felszíni víz minőségét. 
A település szennyvízcsatorna-hálózata még nem teljeskörűen épült ki, az ingatlanok közcsatornára 
való rákötési arány 2011-ben a KSH adatai szerint a 74%-os volt. A talajban elszivárogtatott 
tisztítatlan szennyvizek nem csak a felszín alatti vizeket, hanem a közvetítő talajrétegeket is 
szennyezik. 
 

I.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 

Buzsák tája vízben gazdag és egyben szegény. Az igazgatási terület nagy részén a felszínhez közeli a 
talajvíz, amely minden mélyedésben sűrűn előbukkan. A felszíni vizek, vízmedrek területe ugyanakkor 
viszonylag kis részét fedi le az igazgatási területnek, egy jelentősebb természetes kisvízfolyás 
(Oroszárok – Buzsáki– patak) és egy mesterségesen kialakított tórendszer sorolható a vízmedrek 
övezetébe. 
Ezek mellett sajátos tájtörténeti érték a bereki rész lecsapoló árok- és csatornarendszere illetve a 
külszíni tőzeg- és lápiföld bányák helyén keletkezett néhány talajvíz-tó. 
Buzsák teljes közigazgatási területe által érintett víztestek a Balaton részvízgyűjtő, Balaton közvetlen 
tervezési alegységéhez tartoznak a Magyarország második (felülvizsgált) vízgyűjtő-gazdálkodási 
terve (a továbbiakban: VGT2) alapján.  
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Felszíni vizek, vízelvezető csatornák 
 
Felszíni víztestek: 

• Medvogya-patak és Buzsák-Táskai-övcsatorna vízfolyás víztest 

• Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai vízfolyás víztest 

• Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó vízfolyás víztest 

• Buzsáki-halastavak állóvíz víztest 
A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása alapján fenti víztestek az alábbiak szerint 
jellemezhetők: 
Medvogya-patak és Buzsák-Táskai-övcsatoma (AEP793) 

• állandó vízszállítású, erősen módosított természetes vízfolyás; 

• dombvidéki- közepes esésű - meszes - durva és közepes-finom mederanyagú- kicsi vízgyűjtőjű, 
(11,68 km hosszú, 40 km2 teljes vízgyűjtő); 

• állapota: 
o biológiai elemek szerinti állapot jó, 
o fizikai-kémiai elemek szerinti állapot jó, 
o specifikus szennyezők szerinti állapot kiváló, 
o hidromorfológiai elemek szerinti állapot mérsékelt, 
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o ökológiai minősítés jó, 
o kémiai állapot jó. 

Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai (AOC846) 

• időszakos vízszállítású, mesterséges belvízcsatorna; 

• síkvidéki- kis esésű - meszes - közepes-finom mederanyagú - kicsi vízgyűjtőjű, (13,06 km hosszú, 
143 km2 teljes vízgyűjtő); 

• állapota: 
o biológiai elemek szerinti állapot gyenge, 
o fizikai-kémiai elemek szerinti állapot mérsékelt,  
o specifikus szennyezők szerinti állapot adathiány miatt nem értékelhető, 
o hidromorfológiai elemek szerinti állapot kiváló, 
o ökológiai minősítés gyenge, 
o kémiai állapot adathiány miatt nem értékelhető. 

Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó (AEP889) 

• vízelvonás miatt időszakos vízszállítású, mesterséges belvízcsatorna, 

• síkvidéki- kis esésű - meszes - közepes-finom mederanyagú - közepes vízgyűjtőjű (13,55 km 
hosszú, 230 km2 teljes vízgyűjtő); 

• állapota: 
o biológiai elemek szerinti állapot gyenge, 
o fizikai-kémiai elemek szerinti állapot kiváló, 
o specifikus szennyezők szerinti állapot jó, 
o hidromorfológiai elemek szerinti állapot rossz, 
o ökológiai minősítés gyenge, 
o kémiai állapot adathiány miatt nem minősíthető. 

 

Buzsáki-halastavak (ANS489) 

• üzemeltetéstől függően időszakos, erősen módosított tározó; 

• sík- és dombvidéki- meszes - kis és közepes felületű - sekély. nagyon sekély - időszakos 
vízborítottságú (1,23 km2 felületű, 176 km2 teljes vízgyűjtő); 

• állapota: 
o biológiai elemek szerinti állapot adathiány miatt nem minősíthető, 
o fizikai-kémiai elemek szerinti állapot adathiány miatt nem minősíthető, 
o specifikus szennyezők szerinti állapot adathiány miatt nem minősíthető, 
o hidromorfológiai elemek szerinti állapot gyenge, 
o ökológiai minősítés adathiány miatt nem minősíthető, 
o kémiai állapot adathiány miatt nem minősíthető. 

A felszíni vizek állapotát elsősorban a mezőgazdasághoz köthető terhelések veszélyeztetik Buzsák 
térségében, azaz a növényvédő vegyszerek, műtrágyák túlzott használata, valamint állattartó telepek 
nem megfelelő trágyakezelése. A területen jelentős szennyvizet kibocsátó ipari tevékenységet nem 
folytatnak. 

Felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) 
KvVM rendelet alapján, Buzsák település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota 
szempontjából az érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területek körébe sorolandó. 
A VGT2 alapján, a település a Balaton részvízgyűjtő, Balaton közvetlen tervezési alegységen belül, a 
Balaton déli vízgyűjtő megnevezésű dombvidéki sekély, porózus felszín alatti víztestet érinti. A 
vízgyűjtőgazdálkodási tervezés során meghatározottak szerint, a felszín alatti víztest mennyiségi 
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állapota jó, de kémiai állapota - a felszíni vizek gyenge állapota miatt - gyenge, amelyet a 
településrendezés sem mennyiségi, sem pedig vízminőségi szempontból negatív irányba várhatóan 
nem befolyásol. A jó állapot elérése és fenntartása érdekében a felszíni, felszín közeli, felszín alatti 
vizek és ezek víztartó képződményei nem szennyeződhetnek. 
A BFKH nyilvántartása szerint a község közigazgatási határain belül az alábbi gyógyvizes kút található: 

• Buzsák K-12 OKK (gyógyvíz külső - fürdési célú - felhasználásra), engedély szám: KEF-1371 - 
7/2017. 

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok. a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a fel szín alatti vízbázisok 
esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, 
kijelölésének, kialakításának és fenntartásának módját. Buzsák település sérülékeny üzemelő, ivó- 
ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védöövezeteit nem érinti. 
A szennyvízhálózatra a lakások rákötése Buzsákon még nem teljeskörű, így a keletkező szennyvizek 
egy része a talajt és a felszín alatti vizeket szennyezve feltehetően ma is elszikkad.  
A MÁFI talajvíztérképe alapján a talajvíz a település területén általában 2-4 m között található, de a 
Balatonba tartó vízfolyások mellett 2 m-nél magasabban, a homokhátakon viszont helyenként 10 m-
nél mélyebben van. Mennyisége azonban csak a völgyekben jelentős. Kémiailag túlnyomóan kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége É-on 25 nk° felett, D-en ez alatt van. A Nagyberek 
térségében a talajvíz mindenhol 2 m-nél magasabban van. A szulfáttartalom 60-300 mg/l között van. 
A vizek hasznosítását. védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. 
pontja és VITUKI Nonprofit Kft. által kiadott lista (1991-1995) alapján Buzsák nem tartozik a magas 
talajvízállású települések közé. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talajvízszint alakulása Buzsák 
térségében  
(Forrás: Magyarország talajvízszint 
mélység térképe (0-20m)  
M=1:100 000 -MÁFI 2006.) 
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I.17.3. levegőtisztaság és védelme 
 

A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet és a 
légszennyezettségi határértékekről, valamint a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet az ország egyes területeit az adottságaiktól függően 
más-más légszennyezettségi zónába sorolja. A légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet meghatározása szerint Buzsák területe az ország 
légszennyezettség szempontjából nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik. 
Levegőminősége jó, jelentősebb légszennyezőanyag-kibocsátást eredményező tevékenység nem 
jellemző a térségben. Levegővédelmi övezet nincs kijelölve, lehatárolva Buzsák település 
közigazgatási területén. 
Buzsák területén és szűkebb térségében az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat RIV, vagy 
automata monitorállomása sem működik, így a környezeti levegő állapotára vonatkozóan nem állnak 
rendelkezésre rendszeres mérési adatok.  
A térség levegőminőségi állapotát, szennyezettségét a regionális háttérszennyezettség valamint a 
térségben található légszennyező források együttes hatása alakítja ki, jelentősen befolyásolják az 
aktuális meteorológiai viszonyok, a domborzat és a növényborítottság is. A levegőminőségre kedvező 
hatással vannak a környező erdők és egyéb zöldfelületek. 

A környezeti levegő minőségét lokálisan, illetve kismértékben a nagyobb forgalommal érintett 
közutak menti területeken, így a belterületen is a közúti közlekedésből eredő légszennyező anyag 
kibocsátás és felporzás, települési szinten általánosan a háztartások egyedi fűtőberendezéseinek és a 
gazdasági létesítményeknek az emissziója, valamint a mezőgazdasági területeken történő 
felporzásból eredő diffúz légszennyezés befolyásolja az aktuális közúti forgalmi viszonyok. 
A kismértékű átmenő forgalomból, illetve a helyi forgalomból eredő közlekedési légszennyező hatás 
nem befolyásolja zavaró mértékben a levegőminőséget.  
A környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb tüzelőanyag a földgáz, mivel az egyéb fosszilis 
(szilárd és folyékony) tüzelőanyagokhoz képest a kibocsátott szilárd légszennyezők, valamint a CO2 
mértéke nagymértékben csökken, míg a kibocsátott nitrogénoxidok mértéke kismértékben 
növekszik. Mivel a gáz kéntartalma jelentéktelen, gyakorlatilag kén-dioxid nem keletkezik az égetése 
során. A vezetékes gázellátás a településben megoldott, a háztartási vezetékesgáz-fogyasztók aránya 
Buzsákon 60-70%-közötti (forrás: KSH, 2011.).  
A folyékony (olaj) és szilárd energiahordozót (szén, fa stb.) használó tüzelőberendezéssel (szén, fa) 
végzett háztartási tüzelés jelentékeny légszennyező hatásának fő oka a nem tökéletes égés, mivel az 
egységnyi tüzelőanyag mennyisége a tökéletlen égés következtében lényegesen több szén-monoxid- 
és koromkibocsátást okoz, mint ha azt jól szabályozható, korszerű nagyüzemi kazánokkal végeznék.  
Buzsák területén az OKIR nyilvántartása alapján az egységes környezethasználati engedélyhez kötött, 
vagy egyéb jelentős környezetterhelő tevékenységet végző telephely nem regisztrált. 
Az OKIR-LAIR adatbázisa alapján a településen két bejelentésköteles légszennyező pontforrás 
működik, de egyik tekintetében sem regisztráltak jelentős mértékű szennyezőanyag-kibocsátást: 

- Csiszta Termálfürdő (Fürdő tér 1.) - metán kibocsátás; 
- AGRICLAUDIA Kft. terményszárító - Arany János utca 1.- nitrogén oxidok, szilárd anyag, szén 

monoxid kibocsátás. 
Mezőgazdasági eredetű levegőterhelést okoz a növényfelületek nélküli szántóterületek kiporzása, ill. 
az állattartásból származó üvegházhatású/légszennyező anyagok, mint a metán. Allergén anyagok, 
pollenek elsősorban a rétek, legelők, műveletlen szántóföldek, és egyéb parlagterületekről 
származnak. Esetenkénti légszennyező forrás a lakóterületeken a kerti hulladék és avar égetése.  
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I.17.4. zaj- és rezgésterhelés 
 

Buzsák zajterheltségi állapotára vonatkozóan mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A település 
területén zaj és rezgés tekintetében a közúti közlekedés a meghatározó, de nem jelentős. Kis 
jelentőségű átmenő forgalom csak a Lengyeltóti – Nikla között kapcsolatot képező 6708 j. összekötő 
út mentén jelentkezik. Az M7 autópálya szakasza érinti az északi közigazgatási területet, de az út 
kellő távolságban halad az érzékeny lakó –és üdülő területektől, így zajkonfliktus nem származik a 
forgalmából. 
A Járási Hivatal rendelkezésére álló információ alapján Buzsák település közigazgatási területén nincs 
kijelölt csendes övezet, illetve a zajtól fokozottan védendő terület. Üzemi létesítmények 
vonatkozásában zajterhelési, illetve zajkibocsátási határérték túllépésről a Járási Hivatalnak nincs 
tudomása. 
A településen jelentős zajterhelő üzemi eredetű zajterhelés alapvetően a mezőgazdasághoz, 
szezonális jelleggel köthető. 
Alkalmi és szezonális forrásnak minősül még a fű- és sövénynyírás, a kör-, a szalag- és a motoros 
fűrészek határérték feletti zaja közvetlen a zajforrás közelében. Helyi zajterhelési konfliktust okozhat 
a település belterületén megtelepedett helyi vállalkozások, jellemzően mezőgazdasághoz kapcsolódó 
telephelyek munkazaja és gépjárműforgalma.  

 

I.17.5. sugárzás védelem 
 

A település területén a településrendezés eszközeivel befolyásolható sugárzásveszéllyel érintett 
terület nem ismert. 

 

I.17.6. hulladékkezelés 
 
A hulladékgazdálkodás, ezen belül a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás feltételei a település 
területén adottak. A települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a PELSO KOM 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft. alvállalkozójaként, 
a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás közszolgáltatójaként.   
A helyi hulladékgazdálkodás szabályait a Buzsák Község Önkormányzat képviselő-testületének 
1/2014. (I.21.) önkormányzati rendelete tartalmazza. A hulladékszállítási közszolgáltatás keretében 
lakóingatlanok esetében heti egy alkalommal, üdülőingatlanok esetében május 1. és október 31. 
között szintén heti egy alkalommal történik. A szelektív hulladékok begyűjtése négyhetente történik 
házhoz menő módon. Egy (sárga színű, feliratos) zsákba gyűjtik a papír-műanyag- és fém csomagolási 
hulladékot. 2016 decemberétől házhoz menő gyűjtéssel biztosított a csomagolási üveghulladék 
elszállítása is. 
A közszolgáltató gondoskodik a zöldhulladékok és karácsonyt követő időszakban a fenyőfák 
elszállításáról, továbbá évente egyszer lehetőséget biztosít a nagydarabos hulladék (lom) felügyelt 
gyűjtőpontos, szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) is. 
A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékok gyűjtéséről, valamint az illegális 
hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat gondoskodik.  
A lakosságtól begyűjtött hulladékmennyiségek alakulásáról nem áll rendelkezésre települési szintű 
adat.  
Az OKIR-EHIR nyilvántartásában nem szerepel hulladékgazdálkodási engedéllyel bíró telephely. 
A Járási Hivatalnak a rendelkezésre álló információk alapján - jelentős, jelen eljárásba tartozóan 
vizsgálandó, adatszolgáltatásra érdemes - illegális hulladéklerakásról nincs tudomása Buzsák 
település közigazgatási területén. 
 



 

I.17.7. vizuális környezetterhelés
 
A település tájképét negatívan befolyásolják:

• felhagyott homokbányák depóniái a Fonyódi út mentén;

• védőfásítások hiánya a mezőgazdasági területek egy 

• a gazdasági területek a belterület szélén;

• illegális hulladéklerakó helyek;

• a település útjait kísérő légvezetékek,
A BKÜTrT 4/7. számú melléklete Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
övezeteként jelöli a felhagyott homokbá
terület övezete (R-2) szerepel az egykori tőzegbánya területén.

 

I.17.8. Árvízvédelem 
 
Buzsákot a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon, 
közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett.
 
 

 
Az árvízvédelem fejezetben a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a vízügyi ágazat 
alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen áthaladó patakok, vízfolyások is 
okozhatnak vízelöntést. A patakok, árkok meder karbantartási hiányossága, illetve szé
csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas 
vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely helyi vízelöntést okozhat.
 
A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár
a kárfelszámolást. 

 

I.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
 
A településen fennálló környezetvédelmi konfliktusok a következők:

• Intenzív mezőgazdasági művelés az érzékeny természeti területek közelében; 

• A csatorna rákötéssel nem rendelkező ingatlanok egyedi szennyvízszikkasztói és az illegális 
hulladéklerakások potenciálisan veszélyeztetik a talaj és talajvizek minőségét;

• Kisvízfolyások kedvezőtlen vízminősége.
• Speciális környezeti érdekütközés a felszíni 

lápföld) előfordulás és az ökológiai hálózathoz tartozó felszín természeti értékessége között. 
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.17.7. vizuális környezetterhelés 

A település tájképét negatívan befolyásolják: 

felhagyott homokbányák depóniái a Fonyódi út mentén; 

védőfásítások hiánya a mezőgazdasági területek egy részén; 

a gazdasági területek a belterület szélén; 

illegális hulladéklerakó helyek; 

a település útjait kísérő légvezetékek, 
A BKÜTrT 4/7. számú melléklete Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
övezeteként jelöli a felhagyott homokbányák területét. Továbbá Ökológiai rehabilitációt igénylő 

2) szerepel az egykori tőzegbánya területén. 

Buzsákot a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon, 
nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett.

 

ábra: Magyarország településeinek árvízi kockázati 
besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu 
 

helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a vízügyi ágazat 
alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen áthaladó patakok, vízfolyások is 
okozhatnak vízelöntést. A patakok, árkok meder karbantartási hiányossága, illetve szé
csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas 
vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely helyi vízelöntést okozhat. 

A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár-

.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A településen fennálló környezetvédelmi konfliktusok a következők: 

Intenzív mezőgazdasági művelés az érzékeny természeti területek közelében; 

sel nem rendelkező ingatlanok egyedi szennyvízszikkasztói és az illegális 
hulladéklerakások potenciálisan veszélyeztetik a talaj és talajvizek minőségét;

Kisvízfolyások kedvezőtlen vízminősége. 
Speciális környezeti érdekütközés a felszíni – felszínközeli ásványvagyonkincs (tőzeg, 

lápföld) előfordulás és az ökológiai hálózathoz tartozó felszín természeti értékessége között. 
 

A BKÜTrT 4/7. számú melléklete Térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület 
nyák területét. Továbbá Ökológiai rehabilitációt igénylő 

Buzsákot a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja számon, 
nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett. 

ábra: Magyarország településeinek árvízi kockázati 

és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 

helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a vízügyi ágazat 
alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen áthaladó patakok, vízfolyások is 
okozhatnak vízelöntést. A patakok, árkok meder karbantartási hiányossága, illetve szélsőséges 
csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú csapadékok esetén is olyan magas 

-elhárítási terv rögzíti 

Intenzív mezőgazdasági művelés az érzékeny természeti területek közelében;  

sel nem rendelkező ingatlanok egyedi szennyvízszikkasztói és az illegális 
hulladéklerakások potenciálisan veszélyeztetik a talaj és talajvizek minőségét; 

sványvagyonkincs (tőzeg, 
lápföld) előfordulás és az ökológiai hálózathoz tartozó felszín természeti értékessége között.  
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I.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők) 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI 10.) Korm. rendelet 21. § alapján Buzsák a 
polgárvédelmi veszélyeztető hatások (Helyi vízkár, Rendkívüli időjárás, Alapvető ellátást biztosító 
infrastruktúrák sérülékenysége) szempontjából III. besorolásba került. 
 

I.18.1. építésföldtani korlátok 
 

I.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Buzsák Község területén szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén szállítóvezeték a 
Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található. 
Buzsák Község területén szilárdásvány bányászati bányatelek nem található. 
Buzsák Község területén megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon nem ismeretes. 
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tövény 23.§ (2) bekezdésének hatálya alá esik a törvény 
ereje által védett valamennyi barlang. Nyilvántartott barlang Buzsák területén nem ismert. 

 

I.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Buzsák Község területére vonatkozóan a Felszínmozgásos területek kataszterében helyszín nem 
szerepel. 

 

I.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

Buzsák Község területe nem tartozik a nyilvántartott földtani veszélyforrások övezetébe. 
 
Az alábbi térképek ábrázolják Magyarország területén a földrengések megjelenési helyeit. Ez alapján 
látható, hogy a Balaton déli partvidéke hazánk kevésbé aktív földrengési zónája. 
 
Földrengések előfordulása Magyarországon 

Forrás: Magyarország Földrengési Információs 
Rendszere. Dr. Tóth László, Mónus Péter és Dr. 
Győri Erzsébet 

 
Forrás: 
http://www.seismology.hu/index.php/hu/szeiz
mi-citas/szeizmicitas-es-foeldrengesveszely 

 
A fent bemutatott földrengés-veszélyeztetettségi térkép valószínűségi módszer alapján készült. A 
szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus jellemzői mellett 
figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a talajvízszint helyzetét. 
Az adatok alapjánBuzsák területén 1,0-0,8 m/s2 a maximális horizontális gyorsulás (PGA) értéke. 
Ezzel a közepesnél kicsit kisebb aktív területnek minősülő magyarországi érték átlagának tekinthető. 



 

I.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
 

 

 

 

 
A települést a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének övezetei közül nem érinti:

- tómeder övezete (nem tóparti település)
 

Az OTRT övezeti közül nem érinti:
- nagyvízi meder területe,
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.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

 

Forrás: Országos Területrendezési Terv övezetei
Országos vízminőség védelmi terület

 

 
Forrás: Balaton Kiemelt Üdü
Területrendezési Terve   
- Övezetek 
Vízeróziónak kitett terület övezete

 

 
Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Terve   
- Övezetek 
Vízeróziónak kitett terület övezete 

 

 
 
Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Terve  - Övezetek 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi 
terület övezete 

A települést a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének övezetei közül nem érinti:
tómeder övezete (nem tóparti település) 

i: 
nagyvízi meder területe, 

 
Forrás: Országos Területrendezési Terv övezetei 
Országos vízminőség védelmi terület 

 

Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 

Vízeróziónak kitett terület övezete 

 

Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 

 

 

Forrás: Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 

Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi 

A települést a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének övezetei közül nem érinti: 
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- Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók 
területe. 

Buzsák község teljes bel- és külterülete az OTrT 3.7. melléklete alapján az országos vízminőség-
védelmi terület övezetében helyezkedik el. 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetére az OTrT 15.§-a az alábbi előírásokat teszi: 

(1) 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. 

(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetekre vagy 
övezetekre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 
szabályok szerint lehet folytatni. 

Az OTrT 31/B.§ tartalmazza azokat az átmeneti rendelkezéseket, melyeket a kiemelt térségi és a 
megyei területrendezési terveknek az OTrT-vel való összhangba hozataláig a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál szükséges alkalmazni. 

A BKÜKTrT 1/1. számú melléklete alapján Buzsák a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó település. 

VGT szempontokat illetően: 

Buzsák teljes közigazgatási területe által érintett víztestek: 

• Balaton részvízgyűjtő, 

• Balaton közvetlen tervezési alegység. 

Felszíni víztestek: 

• Medvogya-patak és BuzsákTáska-övcsatorna vízfolyás víztest, 

• Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai vízfolyás víztest, 

• Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó vízfolyás víztest, 

• Buzsáki-halastavak állóvíz víztest. 

Felszín alatti víztestek: 

• Balaton déli vízgyűjtő sekély porózus víztest sp.4.3.1., 

• Balaton a Belekkel sekély porózus víztest sp. 4.3.2., 

• Balaton déli vízgyűjtő porózus víztest p. 4.3.1., 

• Délnyugat-Dunántúl porózus termál víztest pt 3.1., 

• Közép-dunántúli termálkarszt víztest kt 1.7. 

Medvogya-patak és BuzsákTáska-övcsatorna (AEP793) 

• állandó vízszállítású, 

• erősen módosított természetes vízfolyás, 

• dombvidéki- közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – kicsi 
vízgyűjtő, 

• 11,68 km hosszú, 

• 40 km2 teljes vízgyűjtő, 

• állapota: jellemzően jó, 

• célkitűzések: 

o jó ökológiai potenciál fenntartandó, 

o jó kémiai állapot fenntartandó. 

Rigó-csatorna és mellékvízfolyásai (AOC846) 

• időszakos vízállású, 

• mesterséges belvízcsatorna, 

• síkvidéki- kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – kicsi vízgyűjtőjű, 
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• 13,06 km hosszú, 

• 143 km2 teljes vízgyűjtő, 

• állapota: jellemzően gyenge, 

• célkitűzés: 

o jó ökológiai potenciál elérendő (2027+), 

o jó kémiai állapot elérendő (2027). 

 

Pogányvölgyi-vízfolyás (Keleti-Bozót-csatorna) alsó (AEP889) 

• vízelvonás miatt időszakos vízállású, 

• mesterséges belvízcsatorna, 

• síkvidéki – kis esésű – meszes – közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű, 

• 13,55 km hosszú 

• 230 km2 teljes vízgyűjtő, 

• állapota: jellemzően gyenge, 

• célkitűzés: 

o jó ökológiai potenciál elérendő (2027+), 

o jó kémiai állapot elérendő (2027). 
 

Buzsáki-halastavak (ANS489) 

• üzemeltetéstől függően időszakos, 

• erősen módosított tározó, 

• sík- és dombvidéki- meszes – kis és közepes felületű – sekély, nagyon sekély – időszakos 
vízborítottságú, 

• 1,23 km2 felületű, 

• 176 km2 teljes vízgyűjtő, 

• állapota: nem minősíthető, 

• célkitűzés: 

o jó ökológiai potenciál elérendő (2027+), 

o jó kémiai állapot elérendő (2027). 
 

Balaton déli vízgyűjtő (AIQ494) 

• törmelékes földtani típusú, 

• porózus vízadó típusú, 

• hideg vízhőmérsékletű, 

• vegyes hidrodinamikai típusú, 

• dombság morfológiai típusú, 

• közepesen tagolt felszínű, 

• állapota: 

o mennyiségi állapot jó 

o kémiai állapot gyenge, ennek oka a felszíni vizek állapota. 

• célkitűzések: 

o jó mennyiségi állapot fenntartandó, 

o jó kémiai állapot elérendő (2027) 
 

Balaton a Berekkel (AIQ492) 

• törmelékes földtani típusú, 

• porózus vízadó típusú, 

• hideg vízhőmérsékletű, 
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• feláramlás hidrodinamikai típusú, 

• síkság morfológiai típusú, 

• tagolatlan felszínű, 

• állapota: 

o mennyiségi állapot gyenge, ennek oka a szárazföldi és vizes FAVÖKO. 

o kémiai állapot gyenge, ennek oka a felszíni vizek állapota. 

• célkitűzés: 

o jó ökológiai potenciál elérendő (2027), 

o jó kémiai állapot elérendő (2027). 
 

I.18.2.1. árvízveszélyes területek 

A települést a nagyvízi meder nem érinti, így 
árvízveszélyeztetés sem várható. Rendszeresen 
belvízjárta terület övezete sem érinti. 
 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi 
alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 
9.) KvVM-BM együttes rendelet szerint Buzsák 
nem veszélyeztetett település. 

 

 

Árvízveszélyes területek Magyarországon 

A település területén nincs olyan vízhozamú felszíni vízfolyás, amelynek vízjárása árvízvédelmi 
problémákat okozna, illetve árvízvédelmi intézkedéseket tenne szükségessé. A buzsáki kisvízfolyások 
átlagosan aigen mérsékelt vizet vezetnek, csak nyár elején és időnként tavasszal duzzadnak meg, de 
az őszi árvíz is előfordul. A nagybereki terület ártérnek tekinthető, amelyet 150 km-es 
csatornahálózat mentesít. 

 

I.18.2.2. belvízveszélyes területek 

 

 

Pálfai féle belvíz veszélyeztetettségi térkép (saját szerkesztés) 
 
A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz-állás okoz. A 
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzíti. A 



 

veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetet
alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen 
veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a településrendezési tervekben csak a közepesen és erősen 
veszélyeztetett területeket jelöli
veszélyeztetett.  
 

 

A települések ár- és belvíz alapon történő 
besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM
BM együttes rendelet alapján Buzsák nem 
érintett belvízveszélyeztetettséggel.
 
 

 

Forrás: Buzsák térsége Magyarország belvízi veszélytérképén  (Forrás: www.kotivizig.hu/)
 

 

I.18.2.3. mély fekvésű területek

 

A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a síkföldrajzi fekvésen belül is 
mélyebben fekvő településrészek. A 
miatt kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel van a talajvízszint, a mély fekvésű 
területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű területen,
rövidebb-hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, 
mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető.

A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezés
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület.

A mélyfekvésű, magas talajvízállású területek elsősorban az északi külterületeken, a Nagyberek 
térségében, illetve a kisvízfolyások környezetében jellemzőek.

A mély fekvésű területet viszont célszerű a felszíni
vízelvezetés rendszerében, vízvisszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb 
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetbe
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának megoldásáról is gondoskodni kell, hogy 
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veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába sorolták, az 
alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen 
veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a településrendezési tervekben csak a közepesen és erősen 
veszélyeztetett területeket jelölik. Ennek alapján Buzsák közigazgatási területe belvízzel nem 

 

ábra: Magyarország településeinek belvízi kockázati 
besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu/ 
 

és belvíz alapon történő 
besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM–
BM együttes rendelet alapján Buzsák nem 
érintett belvízveszélyeztetettséggel. 

 

Forrás: Buzsák térsége Magyarország belvízi veszélytérképén  (Forrás: www.kotivizig.hu/)

.18.2.3. mély fekvésű területek 

A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a síkföldrajzi fekvésen belül is 
mélyebben fekvő településrészek. A település mély fekvésű területein, ha annak geológiai adottsága 
miatt kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel van a talajvízszint, a mély fekvésű 
területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű területen,

hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, 
mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető.

A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell 
megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 

A mélyfekvésű, magas talajvízállású területek elsősorban az északi külterületeken, a Nagyberek 
térségében, illetve a kisvízfolyások környezetében jellemzőek. 

ésű területet viszont célszerű a felszíni- és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A 
vízelvezetés rendszerében, vízvisszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb 
földmunkával lehet víztározóként, záportározóként hasznosítani. Ez esetben célszerű területét 
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának megoldásáról is gondoskodni kell, hogy 

tségi kategóriába sorolták, az 
alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen 
veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a településrendezési tervekben csak a közepesen és erősen 

k. Ennek alapján Buzsák közigazgatási területe belvízzel nem 

bra: Magyarország településeinek belvízi kockázati 

és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 

 

Forrás: Buzsák térsége Magyarország belvízi veszélytérképén  (Forrás: www.kotivizig.hu/) 

A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki, illetve a síkföldrajzi fekvésen belül is 

település mély fekvésű területein, ha annak geológiai adottsága 
miatt kellő szikkasztó képességgel nem rendelkezik, vagy közel van a talajvízszint, a mély fekvésű 
területen összegyűlő csapadékvíz rövidebb hosszabb ideig megállhat. A mély fekvésű területen, ha 

hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, 
mivel mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 

ének keretében kell 

A mélyfekvésű, magas talajvízállású területek elsősorban az északi külterületeken, a Nagyberek 

és csapadékvíz gyűjtésben igénybe venni. A 
vízelvezetés rendszerében, vízvisszatartásban a mély fekvésű terület szerepet tölthet be, kisebb 

n célszerű területét 
vízgazdálkodási területté átminősíteni. A vízutánpótlásának megoldásáról is gondoskodni kell, hogy 



 

elkerülhetőek legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog
előfordulása 

 

I.18.2.4. árvíz és belvízvédelem

A települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízvédelmet nem igényel.

 

Buzsákon az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada nem belvízi eseményként jelentkezik, 
hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hi
Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény 
következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem feladata.

 

A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb
vízelöntést, vízkár „árvízi”, „villám
vízelvezető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered. A villámárvízi 
veszélytérkép besorolása szerint magas kockázatú a település veszélyeztetettsége.

 

 

Felszín alatti vizeket érintően: 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VIII.21.) Korm. rendelte Felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területek besorolása című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny 
KvVM rendelet melléklete alapján Buzsák település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota 
szempontjából az érzékeny felszín alatti vízminőség

Az 1155/2016.(III.31.) Kormányhatározattal kihirdetett Magyarország második (felülvizsgálat) 
vízgyűjtő-gazdálkodási terve alapján, a település a Balaton részvízgyűjtő, Balaton közvetlen tervezési 
alegységen belül, a HU_sp4.3.1. kódszámú, Balaton déli víz
porózus felszín alatti víztestet érinti. A vízgyűjtő
szerint, a felszín alatti víztest mennyiségi állapota jó, de kémiai állapota 
állapota miatt – gyenge, amelyet a településrendezés sem mennyiségi, sem vízminőségi szempontból 
negatívan nem befolyásol. 

A jó állapot elérése és fenntartása érdekében a felszíni, felszín közeli, felszín alatti vizek és ezek 
víztartó képződményei nem szennyeződhetnek.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok 
esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védő
kijelölésének, kialakításának és fenntartásának módját. Buzsák település sérülékeny üzemelő, ivó
ásvány és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.
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elkerülhetőek legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog

elem 

A települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízvédelmet nem igényel. 

Buzsákon az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada nem belvízi eseményként jelentkezik, 
hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hi
Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény 
következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem feladata.

A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi 
vízelöntést, vízkár „árvízi”, „villám-árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a 
vízelvezető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered. A villámárvízi 

kép besorolása szerint magas kockázatú a település veszélyeztetettsége.

 

ábra: Magyarország településeinek villámárvízi 
kockázati besorolása 
 
Forrás: Ár- és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 
értékelése hazánkban 
http://www.vedelem.hu/ 
 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VIII.21.) Korm. rendelte Felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területek besorolása című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz 
állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) 
KvVM rendelet melléklete alapján Buzsák település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota 
szempontjából az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek körébe sorolandó

Az 1155/2016.(III.31.) Kormányhatározattal kihirdetett Magyarország második (felülvizsgálat) 
gazdálkodási terve alapján, a település a Balaton részvízgyűjtő, Balaton közvetlen tervezési 

alegységen belül, a HU_sp4.3.1. kódszámú, Balaton déli vízgyűjtő megnevezésű dombvidéki sekély, 
porózus felszín alatti víztestet érinti. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározottak 
szerint, a felszín alatti víztest mennyiségi állapota jó, de kémiai állapota – a felszíni vizek gyenge 

yenge, amelyet a településrendezés sem mennyiségi, sem vízminőségi szempontból 

A jó állapot elérése és fenntartása érdekében a felszíni, felszín közeli, felszín alatti vizek és ezek 
víztartó képződményei nem szennyeződhetnek. 

3/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok 
esetében a belső, külső, valamint a hidrogeológiai védőidom és védőterületek meghatározásának, 
kijelölésének, kialakításának és fenntartásának módját. Buzsák település sérülékeny üzemelő, ivó
ásvány és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti. 

elkerülhetőek legyenek a terület környezetét terhelő káros hatások (szúnyog-tanya kialakulás) 

Buzsákon az előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada nem belvízi eseményként jelentkezik, 
hanem a vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából származik. 
Ezeknek az elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény 
következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem feladata. 

ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi 
árvízi” eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a 

vízelvezető rendszer kialakításának és annak karbantartásának hiányosságából ered. A villámárvízi 
kép besorolása szerint magas kockázatú a település veszélyeztetettsége. 

ábra: Magyarország településeinek villámárvízi 

és belvíz, valamint villámárvíz kockázat 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VIII.21.) Korm. rendelte Felszín alatti víz állapota 
szempontjából érzékeny területek besorolása című 2. számú melléklete, valamint a felszín alatti víz 

területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004.(XII.25.) 
KvVM rendelet melléklete alapján Buzsák település közigazgatási területe a felszín alatti víz állapota 

védelmi területek körébe sorolandó. 

Az 1155/2016.(III.31.) Kormányhatározattal kihirdetett Magyarország második (felülvizsgálat) 
gazdálkodási terve alapján, a település a Balaton részvízgyűjtő, Balaton közvetlen tervezési 

gyűjtő megnevezésű dombvidéki sekély, 
gazdálkodási tervezés során meghatározottak 

a felszíni vizek gyenge 
yenge, amelyet a településrendezés sem mennyiségi, sem vízminőségi szempontból 

A jó állapot elérése és fenntartása érdekében a felszíni, felszín közeli, felszín alatti vizek és ezek 

3/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, amely a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az 
ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szól, meghatározza a felszín alatti vízbázisok 

területek meghatározásának, 
kijelölésének, kialakításának és fenntartásának módját. Buzsák település sérülékeny üzemelő, ivó- 
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A rendszeresen belvízjárta területekre vonatkozóan a Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak nincs 
információja.  

I.18.3. egyéb 
 

I.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

Az államigazgatási szervek adatszolgáltatása és egyéb információk szerint kedvezőtlen morfológiai 
adottságú területek (lejtés, falszakadás) nem találhatók a közigazgatási területen.  

 

I.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

Az államigazgatási szervek adatszolgáltatása és egyéb információk szerint mélységi és magassági 
korlátozással érintett területek nem található a közigazgatási területen. 

 

I.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

A 83/2014.(III.14.) Korm. rendelet (a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 
veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításról valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról) 2.§ az alábbi 
rendelkezdéseket tartalmazza: 

„ A parti sávra vonatkozó rendelkezéseiben előírja, hogy 

2.§ (1) A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek vizek és 
közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a 
meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot 
használhatnak. 

….. 

(3) A parti sáv szélessége: 

c) ……………….közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 méterig terjed. 

A fenntartó sávba nem helyezhető el olyan jellegű építmény, kerítés, fás szárú növényzet, ami a 
fenntartással összefüggésben esetlegesen elvégzendő munkákat ellehetetleníti.” 

 

- M7 autópálya tengelyétől 100-100 m.  
- Közművezetékek jogszabályokban előírt védőterületei.  
- Országos közutak védőterülete: külterületen 50-50m.  

 
Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Vízmű kutak és azok hidrogeológiai védőterületei 

• Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 
2. Szennyvízelvezetés 

• Szennyvízátemelők védőtávolsága 

• Regionális szennyvízszállító vezeték nyomvonala 
3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

• Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, csatornák  3-3 m-es 
karbantartó sávval 

• Felszíni vízrendezést szolgáló, önkormányzati, vagy társulási kezelésű vízfolyás, csatorna 
menti 3-3 m-es meder karbantartási sávval 

• Kizárólagos állami tulajdonú vízfolyás mentén 6-6 m-es meder karbantartási sávval 
4. Energiaellátás 
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Villamosenergia 

• 132 kV-os térségi ellátást biztosító főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es 
biztonsági övezettel 

• 22 kV-os gerinc légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől mért 
7-7 m-es biztonsági övezettel 

• 22/0,4 kV-os transzformátor 
Földgázellátás- szénhidrogén ellátás 

• Nagynyomású földgázszállító vezeték és műtárgyai biztonsági övezetével 

• Nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték a csőpalásttól mért 5-5 m-es biztonsági 
övezetével 

• nyomáscsökkentő műtárgy 
5. Elektronikus hírközlés 

• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

• Országos mikrohullámú összeköttetés nyomvonala 
 

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) 
Korm. rendelet hatálya alá tartozó iparbiztonsági szempontból nyilvántartásba vett létesítmény a 
településen nincs, a településen nincs kijelölt veszélyességi övezet. 
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I.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 
 

A BKÜTrT 4/6. sz. melléklete szerint Buzsák közigazgatási területe az A-1 Ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezetébe tartozik. Buzsák belterülete nem tartalmaz ásványi nyersanyagokat. A 
Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya (továbbiakban: 
Bányafelügyelet) által adott adatszolgáltatás az alábbiakat tartalmazza: 

• Buzsák Község területén szénhidrogén bányászati létesítmény és szénhidrogén 
szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található. 

• Buzsák Község területén szilárdásvány bányászati bányatelek nem található. 

• Buzsák Község területén megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon 
nem ismeretes. 

A Nagyberek több mint 60%-a megkutatott ásványvagyonnal rendelkezik, azaz potenciális 
bányaterület (vegyes tőzeg, lápi föld, lápi mész), mely Buzsák területét nem érinti. Felhagyott 
bányaterületek (Buzsák III. / IV. / V., „homok”) Csisztapuszta felé vezető út mentén találhatók, az 
egykori homokbányák rekultivációja még várat magára. Korábban tőzegkitermelés folyt a Nagyberek 
területén. 

 

I.20. Városi klíma 
 

Somogy megye mérsékelten meleg nyarú kontinentális éghajlatú, melyet az óceáni és a 
mediterránéghajlati befolyás módosít. 

Átlagos évi középhőmérséklet Magyarországon 

Forrás: OMSZ 

 

 

A domborzat éghajlat-módosító hatása 
elenyésző, a klímakiegyensúlyozott. A Nagyberek 
településeire jellemző, hogy 2000 órát kevéssel 
meghaladó napfénytélveznek évente. Nyáron 
800-810 óra, télen 200-205 óra napsütés 
valószínű. Az éviközéphőmérséklet 10,1-10,3 
Celsius, a vegetációs időszaké 16,5-17,0 Celsius. 
A tavaszi fagyok aBalaton közelében április 
elején megszűnnek, és ősszel, október végén 
kezdődnek újra. A fagymentesidőszak hossza így 
áltagosan a 200 napot is meghaladja. Az évi 
abszolút hőmérsékleti maximumok,átlag 33,2-
33,4 Celsius, a minimumoké É-on kissé kevesebb, 
-14,5 és -15,0, délen -15,5 és -16,0Celsius 
közötti. 

Az évi csapadékösszeg 700 mm körüli, É-on kissé kevesebb, D-en kevéssel több. Avegetáció 
időszakban 400-430 mm csapadékra lehet számítani. A leggyakoribb szélirány az É-i, azátlagos 
szélsebesség kevéssel meghaladja a 3 m/s-ot. A terület adottsága az üdülésnek ésidegenforgalomnak, 
az éghajlat a hőigényesebb növényi kultúráknak is kedvez. 

Magyarországon az elmúlt két évtizedben az aszályos klíma vált meghatározóvá. A másik potenciális 
probléma a folyamatos fejlesztések következtében a szabad területek fogyása. A település 
rendelkezik szabad területekkel, de a beépítésre szánt területek jelentős száma hosszú távon hatással 
lesz a település klimatikus viszonyaira. 

A települési környezet egy olyan sajátos nagyrendszer, amely összekapcsolja a természeti-földrajzi 
ésa társadalmi-gazdasági környezetet. A község esetében az eredeti természeti környezetről már 



138 
 

nembeszélhetünk, csak átalakított, mesterséges környezetről, mivel a kis területre koncentrálódó 
emberitevékenység alapvetően módosította az eredeti természeti folyamatokat, sőt olyanokat 
hozott létre,amelyek magában a természetben sem jönnek létre. 

A legerőteljesebb mérvű eltérést a városi, és a városkörnyéki területek klímájában a 
mikroklímatekintetében tapasztalhatjuk, hiszen ez, a felszín közeli légrétegek klimatikus 
tulajdonságait jellemzőadottság az, mely a leginkább függ a területhasználattól (pl. felszín anyagától, 
színétől). A mikroklímaa városkörnyéki területekénél sokkal nagyobb mozaikosságot mutat a 
városokban. A városok mikroklimatikus sajátosságai összegződve meghatározzák a város lokális 
klímáját, mely atulajdonképpeni városklímát jelenti. A városklímát tehát úgy definiálhatjuk, mint egy 
adott városlokális klímájának rendszerét. A városklíma jellemzői közül a legmarkánsabban megjelenő 
paramétera városokban megjelenő hőtöbblet, az úgynevezett városi hősziget. A városok feletti 
légnyomásviszonyok főként derült, anticiklonális időben mutatnak jelentősebb eltérést a 
vidékiterületekhez képest. 

Buzsák térsége mérsékelten meleg-mérsékelten nedves éghajlatú. Az évi átlagos napfénytartam 2015 
óra körüli; nyáron 810 órán, télen mintegy 200 órán át süt a Nap. Az évi középhőmérséklet 10,1 és 
10,3 °C közötti, a vegetációs időszaké 16,5-17,0 °C körüli. A 10 °C középhőmérsékletet meghaladó 
napok száma 195-200 (ápr. 3-6. és okt. 18-21. között). A fagymentes időszak hossza közel 200 nap 
(ápr. 8. és okt. 27. között). Az évi abszolút hőmérsékleti maximumok 33,0-33,5 °C, a minimumok -
16,0 °C.  

A csapadék évi és vegetációs időszaki átlaga 680-720 mm, ill. 400-430 mm. Buzsákon mérték a 
legtöbb egy nap alatt lehullott esőt, 127 mm-t. Évente 30-34 körüli hótakarós napra számíthatunk; az 
átlagos maximális hóvastagság 22-24 cm. Az ariditási index 0,96-1,02. A legnagyobb gyakoriságú az É-
i szél, a második helyen a DNy-i áll. Az átlagos szélsebesség 3 m/s körüli.  

A helyi klímaviszonyokat alapvetően meghatározza a települést körbeölelő természeti környezet, a 
sűrű lombos növényzet, valamint a felszíni vizek, üde rétek mocsarak párolgása kedvező a helyi klíma 
tekintetében. A helyi klímát befolyásolják a település beépítettségi viszonyai, amely hatással van a 
terület átszellőzöttségére és a hőmérséklet alakulására is. Buzsák belterületén a zöldfelületekkel 
tagolt falusias- beépítettség dominál, amelyek a légáramlást kevésbé, illetve kedvezően 
befolyásolják. Sűrűbb beépítettségű, jelentősebb burkolt felülettel bíró gazdasági telephelyek csak a 
község déli részén helyezkednek el, azok nem meghatározóak a helyi klíma szempontjából. 

 


