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1. Bevezetés 
 

1.1 A Program főbb kapcsolódási irányai, helye és szerepe 
 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program a környezet- és a természetvédelem 6 évre szóló országos stratégiai 

terve, amelynek melléklete a természetvédelem szakmapolitikai stratégiáját tartalmazó és fő cselekvési irányait 

meghatározó Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (NTA). Az 1995. évi LIII. törvény 48/A § (2) alapján a 

környezetvédelmi tervezés során az alacsonyabb szintű területi terveket a magasabb szintű területi 

környezetvédelmi tervekkel össze kell hangolni.  

Jelen felülvizsgálat egyik célja Tengelic Község Települési Környezetvédelmi Program (továbbiakban: 

Program) célkitűzéseinek összehangolása a Nemzeti Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel. A Program 

céljáról, tartalmáról, megvalósításáról a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény rendelkezik. A 

környezetvédelmi törvény előírásainak megfelelően a települési környezetvédelmi Programnak a település 

adottságaival, sajátosságaival és gazdasági lehetőségeivel összhangban tartalmaznia kell: 

 a légszennyezettség-csökkentési intézkedési Programmal, valamint a légszennyezéssel, 

 a zaj és rezgés elleni védelemmel, 

 a zöldfelület-gazdálkodással, 

 a települési környezet és a közterületek tisztaságával, 

 az ivóvízellátással, 

 a települési csapadékvíz-gazdálkodással, 

 a kommunális szennyvízkezeléssel, 

 a településihulladék-gazdálkodással, 

 az energiagazdálkodással, 

 a közlekedés- és szállításszervezéssel, 

 a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás 

csökkentésével kapcsolatos feladatokat és előírásokat. 

 

A törvény alapján a települési környezetvédelmi Program - a település adottságaival, sajátosságaival és 

gazdasági lehetőségeivel összhangban - tartalmazhatja továbbá, a települési környezet minőségének, 

környezetbiztonságának, környezet-egészségügyi állapotának javítása, valamint a természeti értékek védelme és 

fenntartható használata érdekében különösen, 

 



 a területhasználattal, 

 a földtani képződmények védelmével, 

 a talaj, illetve termőföld védelmével, 

 a felszíni és felszín alatti vizek, vízbázisok védelmével, 

 a rekultivációval és rehabilitációval, 

 a természet- és tájvédelemmel, 

 az épített környezet védelmével, 

 az ár- és belvízgazdálkodással, 

 az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével, az éghajlatváltozás várható helyi hatásaihoz 

való alkalmazkodással, 

 a környezeti neveléssel, tájékoztatással és a társadalmi részvétellel kapcsolatos feladatokat és 

előírásokat. 

Jelen Program tervezési intervalluma igazodik a NKP tervezési időszakához. A Program feladata, hogy a 

település adottságait, a lakosság hosszú távú érdekeit és jövőbeni fejlődési céljait, - valamint a globális 

felelősségből és a nemzetközi együttműködésekből, adódó kötelezettségeket- figyelembe véve meghatározza a 

település környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket.   

A Program átfogó célkitűzése, hogy hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek 

biztosításához.  

Stratégiai céljai:  

 Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés 

hatásainak csökkentése.  

 Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata. 

 Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos 

működésének erősítése.  

 A környezetbiztonság javítása.  

Horizontális céljai a társadalom környezettudatosságának növelése, illetve az éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodási képesség erősítése. A Program stratégiai céljainak elérését az egyes stratégiai területeken 

meghatározott célok és intézkedések, illetve az átfogó intézkedési területeken megfogalmazott cselekvési 

irányok biztosítják. 

A Program fő stratégiai kereteit az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra szóló 8. Környezetvédelmi Cselekvési 

Programja és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia jelenti. A Program 



egyúttal a 2022-2027 közötti időszakban rendelkezésre álló környezetügyi célú európai uniós fejlesztési források 

felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja. 

A települési környezetpolitikának feladata, hogy meghatározza a környezeti célokat és az elérésükhöz 

szükséges eszközöket. A környezetpolitikának a sokoldalú tervezési rendszerben elsősorban horizontális 

szakpolitikai szerepet kell betöltenie, ami biztosítja a környezetvédelmi szempontok érvényesülését a társadalmi-

gazdasági tevékenységek során. A Program készítése során az ágazati stratégiákból, a szakterületi Programokból 

adódó, környezetvédelmet érintő főbb törekvések is figyelembe vételre, illetve beépítésre kerültek. 

A települési környezetpolitika főbb kapcsolódási pontjai: 

 EU vonatkozó szakpolitikái és szabályozási eszközei.  

 Nemzeti Környezetvédelmi Program, Megyei KP, Nemzeti Természetvédelmi Alapterv.  

 A Program a települési környezetügy átfogó középtávú Programja, mely más ágazati és szakterületi 

terveket és programokat is magába integrál. (Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, Energiapolitikai 

Koncepció, Nemzeti Erdő Program, Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia, Országos Kármentesítési 

Program, Szennyvíz-elvezetési és Tisztítási Program, Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, Nemzeti Vízstratégia, a biológiai sokféleség megőrzésének nemzeti 

stratégiája). 

 EU 8. Környezetvédelmi Cselekvési Programja 

 

1.2 Alapelvek 
 

A Program megfelelő végrehajtása a helyi közösség részvételét igényli, melynek során a legszélesebb körű 

partnerség megvalósítása szükséges. Ebben az önkormányzat aktív partnerei a vállalkozások, a gazdálkodók, a 

tudományos, oktatási-nevelési, szakmai intézmények és civil szervezetek, valamint a lakosság. Az együttműködés 

fontos eleme az országos, megyei és települési szintű feladatok összehangolása is annak érdekében, hogy az 

adott feladatok megoldása azon a szinten valósuljon meg, ahol az a leghatékonyabban biztosítható és a megfelelő 

tudás és helyismeret rendelkezésre áll.  

A Program helyzetértékelése a környezet állapotát befolyásoló főbb hajtóerők és terhelések elemzésére, az 

egyes környezeti elemek és rendszerek jelenlegi helyzetének bemutatására épül. A helyzetértékelés főbb 

megállapításait a SWOT elemzés foglalja össze. Ezt követi a jövőkép és a stratégiai célok megfogalmazása. A 

stratégiai célokhoz stratégiai területek, illetve átfogó intézkedési területek és eszközök kapcsolódnak, amelyek 

részletesen ismertetik a célok eléréséhez szükséges cselekvési irányokat, eszközöket. A célok és az intézkedések 

megfogalmazása – azok összhangja érdekében is – a következő alapelvek figyelembevételével történt: 



 

Alapelvek 

 A környezetvédelmi törvényben szereplő alapelvek, amelyek alapvetően a környezethasználat 

helyes módjára (elővigyázatosság, megelőzés, helyreállítás), a felelősség vállalására (szennyező 

fizet), a közérdekből fakadóan az együttműködés és átláthatóság fontosságára hívják fel a figyelmet 

(tájékoztatás, nyilvánosság);  

 a környezeti problémák, jelenségek, folyamatok összetettségéből eredően mind nagyobb teret kell 

kapnia a holisztikus, interdiszciplinális megközelítésnek (összefüggések vizsgálata, hatásfolyamatok 

feltárása), az integráció elvének, valamint a rövid, közép és hosszú távú szempontok egyidejű 

figyelembevételének;  

 a környezeti problémák megelőzése az egész társadalom támogatását igényli, ezért különösen 

fontos a tervezés és a megvalósítás során a partnerség és a szubszidiaritás elve;  

 a területiség elvének érvényesítése, a fenntartható térhasználat, a kedvező területi hatások 

elősegítése és területi szinergia megvalósítása, a környezeti, társadalmi és gazdasági adottságokhoz 

illeszkedő, területileg differenciált beavatkozások kialakításának elve;  

 az Alaptörvény értelmében „Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges 

környezethez”, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani az esélyegyenlőség, a társadalmi igazságosság, 

valamint a nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elvekre; melyek egyúttal 

kapcsolódnak a helyi erőforrások fenntartható hasznosításának elvéhez, miszerint törekedni kell a 

közösségek szükségleteinek helyi szinten, helyi erőforrásokból történő kielégítésére, de egyben a 

helyi sajátosságok, sokszínűség, készletek védelmére is. 

 

A véglegesített Programba beépítésre került a Tolna Megyei Kormányhivatal TOG/81/00636-5-2022 

iktatószámú szakvéleménye.   



2. Helyzetértékelés 
 

Tengelic község Program célrendszerének megalapozásához a helyzetértékelés ismerteti és elemzi a környezet 

állapotát befolyásoló főbb társadalmi, gazdasági folyamatokat (hajtóerők), terheléseket. 

A helyzetértékelés adatai a tendenciák bemutatása érdekében több évre visszamenő időszakra vonatkoznak. A 

társadalom és a gazdaság működése – azaz az emberi tevékenységek – hajtóerőkként a környezetet érő 

terhelések révén, együttesen befolyásolják a környezeti elemek állapotát.  

 

A terhelések alapvetően háromfélék lehetnek:  

 természeti erőforrás igénybevétel,  

 terület- és térhasználat,  

 valamint a környezetbe történő kibocsátások. 

 

A hajtóerőkön belül a Program helyzetértékelésében három szintet különböztetünk meg: a társadalom 

működése; szabályozási és intézményrendszer (jogi és gazdasági szabályozók, oktatás stb.); illetve a strukturális 

szint (gazdaság, infrastruktúra, stb.). 

 

2.1 A környezet állapotát befolyásoló főbb hajtóerők és terhelések 
 

2.1.1 A település elhelyezkedése 

 

Tengelic község Tolna megyében, a Paksi járásban található. A 7093 hektáros kiterjedésével a megye második 

legnagyobb közigazgatási területű községe. Tengelic község Szekszárdtól északi irányba, 24 km-re, Pakstól dél-

nyugatra 19 km-re található. Közigazgatási területét érinti a Sió-csatorna és a Sárvíz-csatorna, több egymástól 

földrajzilag elkülönülő településrészből áll. A település egyedi karakterét adja sajátos szerkezete: 4 belterületi 

részből és 11 külterületi beépített településrészből áll. 

Tengelic települést D‐DK‐i irányból az M6 autópálya, NY‐i égtáj felé a 63 sz. Szekszárd‐Székesfehérvár 

másodrendű főút érinti, északról pedig a 6233 j. Paks‐Kölesd összekötő út halad át a település külterületén. A 

lakott településszöveteket a 6234 j. Tengelic‐Dunaszentgyörgy összekötő út, valamint a 6235 j. Tengelic‐Szedres 

összekötő út kapcsolja Magyarország közúti rendszerébe. A település földrajzi elhelyezkedését az 1. térkép 

szemlélteti.  

 

 

 

 



 

 

 

 

1. térkép: Tengelic község elhelyezkedése (forrás: TeiR) 

 

 

 

 



 

2.1.2 A település története, helyi lakónépesség mutatói 

 

Településtörténet 

Tengelicen már a bronz- és vaskortól éltek emberek. Ezt bizonyítják a különböző korokból feltárt leletek (bronz 

nyílhegy Felső-Tengelicen, bronzserpenyő Tengelicről). A falu határában honfoglalás kori sírokat tártak fel. A 

római korban kereskedelmi út vezetett a falu mellett. Az 1960-as években vadászok kb. 800 római ezüstpénzt 

találtak a Bogárzónál (Felső-Tengelictől északra fekvő tó). Egy 1304-ben keletkezett oklevél említi Tengelic 

templomát. Az egykori templomhoz település is tartozott, amit a csont- és cserépmaradványok is bizonyítottak. 

A templom maradványai tanúsítják, hogy Tengelic már akkor központi helység volt a környékbeli puszták között. 

A templom alapjait találták meg a Nyulasi-tó északnyugati részén. Ez a település a török időkben pusztult el. 

A község történetében mérföldkő volt, amikor az 1700-as évek elején Gindly Urbán Fülöp és Gindly Balázs 

Ferdinánd győri tőzsérek adományként kaptak I. Lipót osztrák császártól, mintegy 15000 hold területet. 

A legenda szerint, Gindly annyi földet kapott, amennyit napkeltétől napnyugtáig lovon körbe tudott járni, és 

kötéllel be tudta keríteni. A legenda egy másik változata körbeszántásról szól. Ez az óriási birtok házasságok és 

öröklődések révén több uradalomra szakadt. A birtokosok közül többen a haladásért küzdöttek, pl.: Csapó Dániel, 

Bezerédj István, I. Csapó Vilmos és II. Csapó Vilmos. 

A XX. század elején a falu mostani területén található 1381 ha Zichy-birtokot felparcellázták. 32 településről 

sereglettek ide a zsellérek, családok. 1905-ben 200 telepes család érkezett, németek és magyarok. 1906-ban 

megépült az iskola, mivel az 1884-ben alapított pusztai iskola, az alapító Gróf Zichy Ödön halála után már nem 

volt elég az egyre növekvő számú gyereknek. Eleinte medinai, aztán szedresi, majd kölesdi irányítás alatt volt a 

falu. 1907-ben saját közigazgatása lett, a község önállósodott. A falu legelső bírója Csapó Dániel. Ebben az évben 

lett a falu neve Gindlycsalád község (1907-ig Kistengelicz volt a hivatalos neve). 1912-ben egy magtárból 

megépült a katolikus templom, illetve akkor szentelték fel. 1928-ban emelet épült az iskolára, 1929-ben a 

lakosság támogatásával megépült a kultúrház, ami sok közösségi programnak adott otthont. 1931-ben kapta a 

mai nevét a község, ekkortól Tengelic. 1937-ben megépült a református templom, 1941-ben pedig az óvoda. 

A II. világháború alatt élelemhiánytól szenvedtek az emberek. Ezen úgy segítettek, hogy közmunkáért búzával 

fizettek a lakosoknak. 1944. december 1-jén a szovjet csapatok bevonultak Tengelicre, ezzel településünkön 

véget ért a háború. A háború megtizedelte a lakosságot, majd a németek kitelepítésével is csökkent a lakosok 

száma. 1945-ben a Csapó-család földjét csökkentették, később, 1949-ben a családnak végleg távoznia kellett, 

mert a birtokukat és a kastélyt a megalakult TSZ vette tulajdonába. 1946-47-ben villamosították a falut. 1949-

ben megalakult a TSZ. 

 

 

 

 

 



Helyi lakónépesség mutatói 

A település népessége 2137 fő. (2021. évi adat), területe 70,93 km². 

 

1. diagram: lakónépesség számának alakulása (forrás: KSH) 

Tengelic lakónépessége csökkenő és elöregedő jelleget mutat. A rendszerváltás időszaka óta több mint négyszáz 

fővel csökkent a helyi lakónépesség száma (1. diagram). Az idősebb korosztályok aránya növekszik a településen 

a fiatalabb produktív korban lévők rovására, hasonlóan az országos tendenciához. A lakásállomány alakulása (2. 

diagram) közel állandósult tendenciát mutat.  

 

2. diagram: lakásállomány alakulása (forrás: KSH) 
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2.1.3 Környezeti nevelés, képzés 

 

Az egyén és a közösségek környezethez, természethez való viszonyának alapvető tényezői az értékek, a szokások, 

a tudás, a szemlélet, a viselkedés.  

A község fejlesztésének egyik stratégiai ágazata az oktatás. Tengelic Község Önkormányzata köznevelési 

intézményeit a mindenkori jogszabályi előírásoknak és a helyi társadalmi elvárásoknak megfelelően kívánja 

működtetni. Olyan átlátható intézményeket kíván fenntartani, amelyeket pedagógiai, szakmai és pénzügyi 

hatékonyság jellemez. A törvényben szabályozott ellátási kötelezettségének megfelelően, lehetősége szerint 

folyamatosan gondoskodni kíván a nevelés-oktatás feltételeinek minőségi     fejlesztéséről. 

 

Az Önkormányzat saját intézmény fenntartásával biztosítja az óvodai és bölcsődei ellátást, a KLIK 

fenntartásában az általános iskolai ellátást. Kiemelt cél a zökkenőmentes feladatellátás szakképzett 

pedagógusok irányításával, a pedagógiai programokban meghatározott feladatokhoz a megfelelő tárgyi 

feltételek biztosításával. 

 

Az óvodai ellátás intézményei: 

 

 Tengelici Mézeskalács Óvoda és Mini Bölcsőde 

 

Az általános iskolai nevelés és oktatás intézményei: 

 

 Zombai Általános iskola Tengelici Tagiskolája 

 

A tagiskolában 14 kinevezett pedagógus dolgozik, akiknek a nevelő-oktatómunkáját, a szakos ellátottság 

biztosítására, 2 óraadó egészíti ki. A szakos ellátottság teljes. Az iskola saját fejlesztő pedagógusa segíti a 

szakvéleményük szerint beilleszkedési és tanulási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztését és főállású logopédus 

látja el a sajátos nevelési igényű tanulók előírt foglalkozásait. A 2007. évi intézményi társulással egyben képzési 

profilt is váltott az iskola; felmenő rendszerben bevezetve a német nemzetiségi nyelvoktatást. Továbblépésként 

cél a NAT-ban kiemelt új tartalmak bevezetése, az Integrált Pedagógiai Rendszer továbbépítése pályázati 

támogatással: a projekt módszer, kooperatív, differenciált tanulásszervezés szélesebb körű alkalmazása, 

beépítése a mindennapi gyakorlatba.  

A tengelici iskolaépület felújítása mellett a zombai óvoda és iskola, a harci óvoda is ab DDOP-3.1.2./2F-2009. jelű 

pályázat keretében került bővítésre, felújításra, mely 580 milliót meghaladó összegével a társulás legnagyobb 

projektje volt. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázat közel 60 milliós fejlesztést tett lehetővé Tengelicen. 

Az épületegyüttes felújításának elsődleges célja az energiatakarékosság; a nyílászárók cseréje és a 

fűtésrekonstrukció volt.  

Önkormányzati beruházásként 2015-ben az iskola főépület tetőzete kapott Lindab lemezfedést és szigetelést, 

majd 2017 nyarán megtörtént a tantermi padlóburkolat cseréje; valamennyi tanteremben a régi parketta helyére 

linóleumpadló került. Az utóbbi években lényeges előrelépést jelentett az iskolai belső udvar szabványos 

játékokkal történő felszerelése és a kézilabda pálya újraaszfaltozása is. 2019-ben pályázati forrásból az általános 

iskola épületeire napelemes kiserőmű létesült. 



 

A 2011-12. tanévtől 17+1 fős iskolabusz szolgálja a külterületen lakó óvodás gyermekek, iskolás tanulók 

bejárását.  

Félévente szerveznek egészségnapot, sportnapot, a Föld-napi ÖKO projektet, közlekedésbiztonsági hetet és 

idegen nyelvi témahetet. A felső tagozat tavasszal erdei iskolai táborozáson vesz részt. 

Az oktatási intézmények hosszú távú pedagógiai céljai között javasolt, hogy szerepeljen:  

 Az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása 

 Az ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése 

 Rendszerszemléletre nevelés 

 Holisztikus szemléletmód kialakítása 

 Fenntarthatóságra nevelés 

 A környezetetika hatékony fejlesztése 

 Érzelmi és értelmi környezeti nevelés 

 Tapasztalaton alapuló, kreatív környezeti nevelés 

 Tolerancia kialakítása 

 Környezettudatos magatartás és életvitel segítése 

 Az állampolgári – egyéb közösségi – felelősség felébresztése 

 Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése 

 Az egészség és a környezet összefüggéseinek feltárása 

 Ismeretek és jártasságok kialakítása, amelyek segítségével képesek lesznek megelőzni az egészségügyi 
problémákat, illetve csökkenteni azok súlyosságát 

 Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések 

 Problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség 

 Globális összefüggések megértése 

 Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása 

 Családi életre nevelés fejlesztése 

 Az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztése 

 

2.1.4 Szabályozás 

 

A település részletes, helyi jogi szabályozással rendelkezik a környezeti értékek védelmére vonatkozóan. 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

 9/2004. (V.29.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról 

 24/2007. (XII.19.) Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról 

 11/2016. (VIII.10.) A köztisztaság védelméről és a települési hulladék kezelésével kapcsolatos kötelező 

helyi közszolgáltatásról 

 16/2017. (XI.30.) A településkép védelméről 

 9/2018. (VIII.10.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos szabályik megállapításáról szóló önkormányzati 

rendelet 

 

 



 

2.1.5 Intézményrendszer 

 

A település fejlett intézményrendszerrel működik. Az óvodai, általános iskolai képzés keretén belül látja el a 

közoktatási feladatokat.  

Kulturális és szabadidős intézmények: Faluház, Művelődési ház, Könyvtár, Emlékszoba, Sportcsarnok. 

Petőfi Sándor Faluház  

A faluház ingyenes szolgáltatásai: 

 Ingyenes számítógép- és internethasználat 

 Olvasósarok friss napi- és hetilapokkal 

 A Tengelici Népfőiskola Előadásai 

 Szakkörök 

Évente egy-egy alkalommal megrendezett események: 

 Kolbásztöltő fesztivál, 

 Falukarácsonyi ünnepség, 

 Március 15-i megemlékezés, 

 Falunapi vigasság, 

 Idősek napja 

A Művelődési Házban nyugdíjasklub üzemel. Tengelic helytörténeti emlékeinek kiállítása az Emlékszobában 

történik.  

A könyvtár ingyenes szolgáltatásai: 

 A könyvtár állományának egyéni és csoportos helybeni használata 

 Kölcsönzés (könyv, folyóirat, CD, DVD, videó kazetta) 

 Könyvtárközi kölcsönzés 

 A könyvtár gyűjteményében megtalálható dokumentumokról másolat készítése 

 A könyvtárban tanórák és egyéb csoportos foglalkozások tartása 

 A könyvtárban tartandó olvasást, könyvtárhasználatot segítő rendezvény megszervezése, lebonyolítása 

 Adott témához témafigyelés 

 Játékok kölcsönzése 

 Könyvtárunk NAVA-pontként is működik 

A tengelici sportcsarnok 2002.év óta áll a sportolók és a sportszerető lakosság rendelkezésére. Tengelic 

központjában, az általános iskola épülete mellett található parkoló helyekkel ellátva. A multifunkciós csarnok 

mindamellett, hogy tornateremként köznevelési feladatokat is ellát. A sportrendezvényeken túlmenően a 

helyszín kiválóan alkalmas egyéb zenei- és kulturális események, bálok, koncertek, céges rendezvények 

lebonyolítására. 

Az egészségügyi szolgáltatás intézményrendszere megfelelően kiépített Egészségház működik (háziorvosi, 

fogorvosi, védőnői szolgálatok), gyógyszertár is üzemel.  



A helyi önkormányzat nagy gondot fordít a helyi intézmények folyamatos fejlesztésére. 

Az itt élők életminőségének emelését, az egészségesebb települési kömyezet kialakítását szolgálja a támogatással 

megvalósult napelemes villamos energia-termelés (óvoda, Faluhàz, önkormányzati hivatal, sportcsarnok, orvosi 

rendelő) közintézményekben. 

Az elmúlt években megvalósult fejlesztések: 

 Utak és járdák felújítása, közterületek javítása 

 Az iskola épületének tető felújítása, tantermek felújítása 

 Sportcsarnok tetőcseréje, nyílászárók cseréje 

 Szőlőhegyi művelődési ház felújítása 

 Ivóvíz-és szennyvízhálózat felújítása 

 Központi orvosi rendelő teljes körű felújítása, valamint orvosi eszközök beszerzése 

 Szolgáltatóház felújítása, akadálymentesítése, napelemes és villámvédelmi rendszer kiépítése 

 Közvilágítás korszerűsítése 

 A szőlőhegyi ÖNO épületének felújítása 

 Óvodaépület felújítása, fűtés korszerűsítése, óvodai bútorok vásárlása 

 Az ónkormányzati vagyon gyarapítása ingatlan vásárlással 

 Temetőben vízvezeték kiépítése 

 Teherautó vásárlás 

 Polgármesteri hivatal konyhájának felújítása, konyhai berendezések vásárlása 

 Önkormányzati garázs építése 

 Településrendezési eszközök elkészítése 

 Szolgálati lakás felújítása, fűtés korszerűsítése 

 Az általános iskola épületeire napelemes rendszer kiépítése 

 Óvoda épület központi fűtés korszerűsítése, padlástér hőszigetelés 

 Óvoda udvari játékok beszerzése 

 Mini bölcsőde kialakítása, eszközbeszerzés, játszótéri eszközbeszerzés 

 Tanyagondnoki busz beszerzése 

 Szőlőhegyi művelődési ház belső felújítása 

 Közterületkarbantartó gép vásárlása 

 

2.1.6 Gazdaság 

 

A regisztrált vállalkozások száma folyamatos növekedést mutatott az elmúlt időszakban.  

A vállalkozási tevekénységet végzek összetétele: 

Egyéni vállalkozások száma: 47  

Társas vállalkozások száma: 35 

Őstermelők száma: 52 

A nagyobb foglalkoztató vállalkozások száma: 11 



 

3. diagram: Regisztrált gazdasági vállalkozások száma (forrás: KSH) 

 

2.1.7 Vízgazdálkodás 

 

2.1.7.1 Ivóvízellátás 

 

Az ivóvízellátás - mint közszolgáltatás - környezetvédelmi szempontból általában nem vizsgálandó tényező, de 

egy település életében, és az ott élők életminőségében meghatározó fontosságú elem. Egyrészt infrastrukturális 

fejlettségi mutató, hogy a lakásokba hogyan jut el a vezetett ivóvíz. Másrészt környezet-egészségügyi 

szempontból lényeges, hogy a lakosság milyen minőségű vizet fogyaszt, ezért, mint kritikus faktort, az egészséges 

ivóvízzel való ellátást is meg kell vizsgálni. A vízbázis védelembe-helyezésével és a megfelelő víztisztítási 

technológia üzemeltetésével sem garantált ugyanis teljes mértékben az, hogy a lakossághoz kifogástalan víz jut 

el, hiszen a vízelosztás és a vízvezetés során is szennyeződhet az ivóvíz. Ennek az ún. másodlagos 

vízszennyezésnek a megelőzése, felderítése, a bekövetkezett minőségromlás emberi egészséget veszélyeztető 

hatásának kivédése üzemeltetési és környezet-egészségügyi feladat. 

Tengelic község és Tengelic‐Szőlőhegy, Tengelic‐Julia major, János‐Major közüzemű vízellátását önálló vízmű 

biztosítja. A vízmű üzemeltetője a paksi székhelyű Mezőföldi Regionális Vízmű Kft (7030 Paks, Kölesdi út 46.). 

További település részek (Alsóhídvég puszta, Középhídvég puszta, és Katalinmajor vízellátását önálló vízmű 

rendszer biztosítja. A vízmű rendszerek vízbázisát mélyfuratú kutak képezik. A Mezőföldvíz Kft által üzemeltetett, 

vízmű rendszer vízbázisa 3 db mélyfuratú kútból működik. Valamennyi kút külön‐külön, de közvetlenül a Tengelic 

községi vízellátó hálózatra termel, párhuzamos üzemben. Ezen keresztül kerül szétosztásra a rendszerre kapcsolt 

tengelici településrészek.  
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Tengelicen üzemelő vízműtelepek helye, kapacitása: 

Helye: I. sz. kút (B-1); IV. sz. kút (K-18); V. sz. kút (K-30); II. sz. kút (K-35), Tengelic-Szőlőhegy, I. sz. kút (K-34) 

Tengelic-Jánosmajor 

maximális kapacitása m3/nap: I=120 m3/d; IV=336 m3/d; V=288 m3/d 

 II. (K-35) = 396 m3/d 

 I. (K-34) = 180 m3/d 

mértékadó kapacitása m3/nap: I=73 m3/d; IV=235 m3/d; V=88 m3/d. 

 II. (K-35) = 46 m33/d 

I. (K-34) = 48 m3/d 

kihasználtsága %: I=61%; IV=70%; V=31% 

 II. (K-35) = 13% 

 I. (K-34) = 26% 

a termelt víz mennyisége átlag m3/nap: ~400 m3/d Tengelic 

 ~34 m3/d T-Szőlőhegy 

 ~10 m3/d T-Jánosmajor 

csúcs m3/nap: ~750 m3/d 

 ~70 m3/d 

 ~40 m3/d 

 

4. diagram: Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (em3/év; forrás: KSH) 
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A háztartásoknak szolgáltatott ivóvíz mennyisége 2000-től kiegyenlített képet mutat. (4. diagram). A 

háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2021-ben 74 (em3), 2000-ben 84 (em3) volt. A háztartási 

vízfogyasztás a 90-es évektől napjainkig folyamatosan csökken. 2021-ben az 1990. évi fogyasztáshoz képest 34 

(em3) kevesebb háztartási vízfogyasztás történt.  

 

1/1. táblázat: ivóvíz szolgáltatás adatai (forrás: KSH) 

Év Közüzemi vízhálózat hossza (km) 
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások 

száma (db) 

1990 29 628 

2021 39,8 999 

 

A közüzemi ivóvízhálózat hossza 1990-ben 29 km, 2021-ben 39,8 km volt a KSH adatbázis adatai alapján. A 

közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekötött lakások száma 2021-ben 999 volt (1/1. táblázat).  

 

 

5. diagram: Összesen szolgáltatott ivóvíz mennyisége (em3/év; forrás: KSH) 

Az összes szolgáltatott vezetékes ivóvízmennyisége az 1990-es évekhez viszonyítva jelentős mértékben csökkent. 

Míg 1990-ben 182 (em3), 2021-ben 99 (em3) vezetékes ivóvíz fogyasztás jelentkezett, ez kb. 54%-os csökkenés. 

Környezeti szempontból a kisebb ivóvízfelhasználás mindenképpen előnyös, csökkentve a természeti erőforrás 

felhasználást.  

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1990 2000 2004 2012 2016 2021

Összes szolgáltatott ivóvíz mennyisége 



1/2. táblázat: Közüzemi ivóvízellátás (Forrás: KSH) 

Év 
Közüzemi vízhálózatba 

bekapcsolt lakás (db) 

Összes szolgáltatott víz 

mennyisége 1000m3 

Háztartásoknak szolgáltatott 

víz 1000m3 

1990 628 182 108 

2021 999 99 74 

 

A közüzemi ivóvízvezeték hálózatba bekötött lakások számának alakulását a 6. diagram szemlélteti. Az 1990-es 

évekhez viszonyítva 371 új bekötés volt a településen.  

 

 

6. diagram: Közüzemi ivóvízhálózatba bekapcsolt lakások száma (forrás: KSH) 

A Kormány 201/2001 (X. 25.) Korm. rendelete az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

előírja a vízellátó vállalatoknak a nyersvíz részletesebb, a mikroszennyezőket is magában foglaló elemzését. A 

közüzemi vízművek termelőkút adatait a vízügyi igazgatóságoknak küldik meg.  

1/3. táblázat: ivóvíz minőségi adatok Tengelicen 2021-ben (forrás: Mezőföldvíz Kft.) 

Tengelic-Pusztahencse kistérségi vízmű 

Vízminőségi hidraulikai 

paraméter 

Nyersvíz Határérték Kimenő tisztított 

víz I. IV V 

Arzén (µg/l) 4 <3,5 <3,5 10 <0,5 

Bór (mg/l) 0,02 <0,02 0,033 1 0,037 

Nitrát (mg/l) 0,9 4,2 3,9 50 3,4 

Nitrit (mg/l) <0,01 <0,01 <0,01 0,5 <0,01 

Ammónium (mg/l) <0,01 <0,03 <0,03 0,5 <0,03 
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Vízminőségi hidraulikai 

paraméter 

Nyersvíz Határérték Kimenő tisztított 

víz I. IV V 

Klorid (mg/l) 19 <6 <6 250 7 

Vezetőképesség 

(mikroS/cm) 

780 495 500  530 

pH 7,43 7,57 7,63  7,36 

Vas (µg/l) 64 38 <20 200 <20 

Mangán (µg/l) 36 <20 <20 50 <20 

KOIps (mg/l) 0,4 <0,4 0,52 5 0,4 

Szulfát (mg/l) 16 <10 <10 250 <10 

Nátrium (mg/l) 31,2 10,1 12,7 200 15,2 

Telepszám 22 0C-on 3 4 8 250 6 

Keménység (mg/l CaO) 216 156 169 50-350 166 

 
Ivóvíz minőségi problémák a Tengelic vízellátó rendszerén és tengelic Szőlőhegyen nincs. Tengelic Jánosmajorban 

a Fe, Mn és NH4+ paraméterek okoznak gondot. Az ivóvíz vizsgálata havi rendszerességgel zajlik a településen.  

 
Tengelic-Jánosmajor 

Vízminőségi hidraulikai 

paraméter 

Nyersvíz Határérték Kimenő tisztított víz 

I.   

Ammónium (mg/l) 1,32 0,5 1,32 

Vas (µg/l) ~3000 200 ~400-800 

Mangán (µg/l) ~250 50 ~80-200 

 

Tengelic-Jánosmajor településrészre ivóvízminőség javítási program lett kidolgozva. Tervezett kivitelezési 

határidő 2022. szeptember. 

Az ivóvízvezetékek állapota jellemzően elöregedett, nagyrész azbeszt cement csövekkel. Jánosmajorban 100%-

ban KMPVC. 

Tengelic településen nagyobb léptékű fejlesztés valósult meg 2012-2013 évben. Jellemzően NA80-100-ac csövek 

lettek kiváltva azonos méretű KPE csővel 2419 méter hosszan. 2016 évben 6233 j. út felújítása során 939,6 m 

DN110 KPE cső került be a korábbi KMPVC helyére. 2020 évben a Templom köz-Aradi utca összekötése valósult 

meg, körvezeték lett kialakítva (113 fm DN110 KPE). 

Tervek folyamatosa vannak a rendelkezésre álló forrás azonban kevés. Jellemzően az ac csövek cseréje lenne 

fontos magas koruk, csőkötések elöregedése végett. 

 

 

 



2.1.7.2 Szennyvízkezelés 

 

Tengelic község 12 településrészéből csak a belterületen, és a Tengelic Szőlőhegyen rendelkezik közüzemű 

szennyvízcsatorna hálózattal. Tengelic-Szőlőhegy csatornázása 2021 évben zárult le. A településrész 

csatornahálózatának a kiépítése a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és tisztítási Megvalósítási Programról 

szóló 25/2002 (II. 27.) kormányrendeletben a Tengelic központú szennyvízelvezetési agglomeráció (alkotja: 

Tengelic község önállóan) esetében a csatornahálózat fejlesztése (CS) – mint fejlesztési igény – szerepel. A 

csatornahálózat gravitációs‐gerinc csatornából, közterületi szennyvízátemelőkből és távvezetékből áll. A 

településen vannak olyan ingatlanok, melyeket csak házi szennyvízátemelők beépítésével lehet csatornázni. A 

többi településrészről a nem közművel összegyűjtött szennyvizet az önkormányzattal kötött szerződés alapján 

vállalkozó gyűjti össze és szállítja el a paksi szennyvíztisztító telepre. ( Paks, Kölesdi u.46.). 

A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot létesítettek. A közcsatornára 

elvezetett szennyvíz mennyisége 2004-től folyamatosan nőtt (7. diagram).  

 

 
7. diagram: Közcsatornába elvezetett összes szennyvíz mennyisége (forrás: KSH) 

A közcsatornán elvezetett és biológiailag is tisztított szennyvíz mennyisége a településen 69 (em3), a közcsatorna 

hálózat hossza pedig 11 km volt 2021-ben. Az alábbi táblázat a település jellemzőbb adatait szemlélteti a 

szennyvízkezeléssel kapcsolatban.  

 

1/4. táblázat: közüzemi adatok - keletkezett szennyvizek (Forrás: KSH) 

Év 

Közcsatorna 

hálózatba 

bekapcsolt lakások 

száma  

Tisztított összes szennyvíz 

mennyisége (1000 m3)  

Nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz mennyisége 

(m3) 

2004 373 31 551 

2021 517 69 817 
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A tisztítótelep kapacitása:  

Qd=  350 m3/d (csatornán érkező) 

Qdösszes= 350 m3/d  leé 

 

Jelentős fejlődés zajlott le a közmű fejlesztésekben az elmúlt két évtized alatt. A közüzemi ivóvízellátásba 

bekapcsolt lakások kb. 52%-a van a szennyvízhálózatra rácsatlakozva. A bekötések arányát növelni kell a jövőben.  

 

A tisztított szennyvíz minőségi paraméterei határérték alattiak (1/5. táblázat) 

 

1/5. táblázat: szennyvíz minőségi paraméterek – mg/liter (forrás: Mezőföldvíz Kft.) 

Paraméterek Nyers szennyvíz 

(mg/l) 

Tisztított szennyvíz 

(mg/l) 

Határérték 

(időszakos vízfolyás befogadó 

mg/l) 

BOI5 571 19 50 

KOI-dikromátos 871 72 200 

SZOE (olajok, zsírok) 76 2,7 10 

Ammónia-ammónium-N 128 2,5 20 

Összes N 123 8,7 55 

Összes P 407,7 8,2 10 

Szulfidok — — — 

Összes lebegő anyag 809 18 75 

pH 7,7 7,5 6,5-9 

 

A 2021. évben 10,8 tsza/év szennyvíziszap keletkezett. Jelen technológiában a fölös iszapot elveszik és a paksi 

szennyvíztisztító telepen kezelik. Innen kerül előkezelés után elszállításra komposztálásra, majd mg-i 

kihelyezésre. Szállítást és kezelést a Bonymold Kft. végzi. 

 

2.1.7.3 Települési csapadékvíz-gazdálkodás  

 

Tengelic község, Tengelic –Szőlőhegy, Júliamajor és Jánosmajor belterületi és a többi külterületi  ingatlanok 

csapadékvíz elvezetése túlnyomórészt nyílt árokrendszerrel történik, amelyek hidrológiai rendezettsége nem 

jellemző. Így az árkok vízelvezető képessége korlátozott. Egyes szakaszai szikkasztó árokként üzemelnek, de 

jellemzően előfordul árokfeltöltések (pl kocsi behajtó létesítése miatt), árokfeltöltődések feliszaposodás, illetve 

növényzettel való benövések miatt. 

Közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 

lefolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve 

tulajdonosának kötelessége. Járműbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben 

szintén az ingatlan használójának, tulajdonosának feladata. 



Javasolt intézkedések:  

 Csökkenteni kell a csapadékvíz-veszély kockázatát a mezőgazdasági területeken és a település 

belterületén; 

 Lassítani kell a csatornák feliszapolódásának és eutrofizációjának ütemét, illetve biztosítani kell 

rendszeres tisztításukat. 

 Településrendezési tervet belvíz veszélyeztetettség szempontjából felül kell vizsgálni, a veszélyeztetett 

részeken az építési engedélyezés gyakorlatát meg kell változtatni; 

 A település teljes bel-, illetve csapadékvíz-elvezető rendszerét ki kell építeni, karbantartásukat biztosítani 

kell a vizek zavartalan lefolyása végett; 

 Meg kell akadályozni a csapadékelvezető árokba szennyezett (olajos, vegyszeres, ingatlanon keletkező, 

tárolt szennyvíz) víz bevezetését; 

 Folyamatosan ellenőrizni kell a csapadékvíz elvezető rendszer kezelését. 

 

2.1.7.4 Ár- és belvízvédelem 

 

Az árvíz elleni védekezés a védművek folyamatos fenntartását és fejlesztését, továbbá a megfelelő 

vízkormányzást is jelenti.  

Sió és Nádor‐csatorna menti védősáv 

A mentett oldali töltéslábtól mért 10 méteres sávon belül építményt elhelyezni a vizek hasznosítását, védelmét 

és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 

jogszabály alapján lehet. 

Belvízveszélyes terület 

A Sió‐csatorna és a Nádor‐csatorna közti terület szinte teljes mértékben, a Nádor‐csatorna bal partján az Mrt 

övezeti tervlapján jelölt területen belvízveszélyes területek vannak. A területen építmények elhelyezése nem 

javasolt, kizárólag a katasztrófavédelmi szempontok  figyelembe vételével. 

Nagyvízi meder 

A Sió‐csatorna teljes hosszára 3 db mederkezelési terv készült, melyek közül Tengelicet a 04.NMT.02. számú terv 

érinti, amely a Kapos‐torkolat és a Nádor‐csatorna torkolata közötti mederszakaszt (79,47– 22,87 fm) foglalja 

magában. 

A Sió‐csatorna nagyvízi medrében helyezkedik el Tengelic közigazgatási területén két KDTVIZIG kezelésében lévő 

külterületi ingatlan, a 0340. hrsz‐ú terület, mely maga a Sió‐csatorna és a 0347/3. hrsz‐ú ingatlan egy része. 

Tengelic község külterületének egy része az 1.26. számú Szedresi és az 1.27. számú Sió‐Sárvíz közi árvízi öblözetbe 

esik, melyeket a 04.05. Siótorok‐Kölesdi, illetve a 04.06. Szekszárd‐Sióagárd‐Kölesdi árvízvédelmi szakaszok 

védenek az elöntéstől. A területen a nagyvízi mederkezelési terv előírásai betartandók. 

Fakadó‐ és szivárgó vizek által veszélyeztetett terület 

A Sió‐csatorna és a Nádor‐csatorna közti terület szinte teljes mértékben, a Nádor‐csatorna bal partján  magas 

vízállás esetén fakadó‐ és szivárgó vizek által veszélyeztetett terület van. A területen mezőgazdasági használat, 



hasznosítás csak a tulajdonos vagy a használó saját felelősségére történhet. A területen építési jellegű 

korlátozások előírása indokolt. 

A nagyvízi meder, a parti sávok, a vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról szóló 

szabályok a területen betartandók. 

 

2.1.8 Közlekedés 

 

A települést D‐DK‐i irányból az M6 autópálya, NY‐i égtáj felé a 63 sz. Szekszárd‐ Székesfehérvár másodrendű főút 

érinti, északról pedig a 6233 j. Paks‐ Kölesd összekötő út halad át a település külterületén. A lakott 

településszöveteket a 6234 j. Tengelic ‐ Dunaszentgyörgy összekötő út, valamint a 6235 j. Tengelic ‐ Szedres 

összekötő út kapcsolja Magyarország közúti rendszerébe. 

A település vasútállomással rendelkezik. Tengelic vasútállomás a 46‐os számú Sárbogárd–Bátaszék‐ vasútvonal 

mentén helyezkedik el. A település helyközi autóbuszos közlekedést a Dél‐dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 

végzi. A településen helyi autóbusz közlekedés nincs. Távolsági autóbusz járatok száma és időbeni eloszlása a 

közeli városok felé kielégítő. 

A településen és annak környékén kerékpáros infrastruktúra nincs. A helyi kerékpáros forgalom jellemzően a 

közúton bonyolódik. 

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

Tengelic belterületi településrészei négy részre (Tengelic, Szőlőhegy, Jánosmajor, Júliamajor) tagoltak. A 

különböző településrészek közötti közúti közlekedési összeköttetést, valamint az országos hálózathoz a 

kapcsolatot a 63 ‐ Szekszárd‐Székesfehérvár másodrendű főút‐, 6233 – Paks‐Kölesd összekötő út‐, 6234 – 

Tengelic‐Dunaszentgyörgy összekötő út‐, valamint a 6235 – Tengelic‐Szedres összekötő út biztosítja. Tengelic 

Szőlőhegy településrész irányából fel‐, és lehajtó ággal rendelkezik az M6 autópályára. 

A település tagoltsága ellenére belterületi közlekedési infrastruktúrája jól leírható. 

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 

Tengelic térségi kapcsolatainak kívánt fejlődése végett, szükségszerű egy közlekedési útvonal kiépítése 

Pusztahencse irányába, mely a 6233 j.‐ és a 6234 j összekötőutak kereszteződése irányából Pusztahencse felé 

vezető mezőgazdasági út nyomvonalán valósulna meg. 

A várható növekedett forgalom biztonságos átvezetése végett a 6234 j. összekötőút belterületi szakasza mentén 

javasolt a 16 méteres szabályozási szélesség kialakítása, valamint a 704 helyrajzi számú közút földterületének 

bővítése a 708‐, 709‐, 710 helyrajzi számú ingatlanok sérelmére oly módon, hogy az úttengely 80 méter sugárú 

lekerekítése lehetővé váljon. 

A Tolna Megye Területrendezés Terve Tengelic külterületén előirányozza a térségi jelentőségű kerékpárút‐

hálózat elemeinek létrehozását a 63 sz. másodrendű főúttal, valamint a 6234 j.  összekötőúttal párhuzamos 

vonalvezetéssel. Kerékpáros összeköttetés szempontjából nagy jelentőséggel bír Tengelic és Szőlőhegy 



belterületek rövidebb útvonalon történő összekapcsolása. Részint ennek előfeltétele a fentebb említett 6235 j. 

összekötőutat és a Szőlőhegy belterületet összekötő út kiépítése, mely útszakaszon a gépjármű‐ és a 

kerékpárforgalom közös burkolaton haladhatna, részben pedig a 6235 j. összekötőúttal párhuzamosan Tengelic 

belterületéig külön burkolatot kell biztosítani a kerékpárosok számára a forgalom mértékére való tekintettel. 

A település közlekedési hálózatát szemlélteti a 2. térkép. 

 

 

2. térkép: Tengelic község közlekedési hálózata (forrás: TeiR) 

  



2.1.9 Energia-, anyagfelhasználás 

Gázellátás 

A gázvezeték hálózat Jelenleg 2 településrészen van kiépítve: a központi belterületen és a Tengelic‐ Szőlőhegy 

belterületi részen. Továbbá a vezetékes gázellátás biztosított Kishídja területén, Katalin major területén, 

Középhídvég pusztán, Középhídvégen a szociális otthonban, illetve a Hotel‐Orchidea területén. A lakossági 

szolgáltató az MVM Next Kereskedelmi Zrt. (Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) a közületi az E.ON Dél‐dunántúli 

Gázhálózati Zrt (Pécs Búza tér 8/A.). A hálózatra való rákötések aránya kb. 60 %. A meglévő hálózat bővítésével 

új területek gázellátása megoldható. A Tengelic és Középhídvég puszta közti Tengelic külterület (Fadd‐Tengelic 

FUX) nagyközépnyomású 2 gázvezeték kiépített leágazása Jánosmajor belterületi részének gázellátását teszi 

lehetővé. A hálózat állapota megfelelő. Az összes gázcsőhálózat hossza 2021-ben 54,7 km volt. 

1/6. táblázat: a település gázellátásának adatai (forrás: KSH) 

Év 

Összes 

gázfogyasztók száma 

(db) 

Háztartási 

gázfogyasztók 

száma (db) 

Háztartásoknak értékesített 

gázmennyiség 

(ezer m3) 

Értékesített gáz 

összesen 

(ezer m3) 

2000 402 371 399 565 

2021 574 529 620 1249 

A település földgázellátása jónak és biztonságosnak, alkalmazása környezetvédelmi szempontból kedvezőnek 

minősíthető. A háztartási gázfogyasztás (8. diagram) 49%-a volt a település összes gáz felhasználásnak (9. 

diagram) 2021-ben, ez azt mutatja, hogy a nem háztartási gázfogyasztók (45 fogyasztó) közel a felét fogyasztja a 

teljes földgáz mennyiségnek. A gázellátásba bekapcsolt lakások aránya 53,%, ami alacsony az országos átlaghoz 

képest. Feltételezhető, hogy a településen nagy arányban a hagyományos tüzelőanyagokkal fűtenek (fa, szén, 

stb.) még. 

 

8. diagram: a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyiségének (em3/év) alakulása (forrás: 

KSH) 
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A földgáz kéntartalma a szén, olaj tüzelőanyagéhoz viszonyítva elhanyagolható. A fogyasztói hálózatba kapcsolt 

földgázhoz 5 mg/m3 kéntartalomig szagosító anyagot adnak, amellyel együtt a földgáz kéntartalma 150-200 

mg/m3-t érhet el maximálisan. Átlagos 175 mg/m3 értékkel számolva 2021-ben a településen a gáz 

felhasználásból megközelítőleg 218 kg kén kibocsátás származott. A SO2 élőlények szervezetére káros hatással 

van. Az állatoknál és az embereknél légzési nehézséggel járó mérgezési tüneteket okoz, a nyálkahártya 

gyulladásos megbetegedésének egyik okozója. Állatoknál szarvasmarha-elhullást okozhat légúti elváltozások 

miatt és halpusztulást a vizek elsavanyodása következtében. Az embereknél gyakran fellép melléküreg gyulladás, 

bronchitisz és tüdőtágulás. Savas esők hatására a talaj pH értéke 3,0 vagy még kevesebb lehet. A savanyú 

csapadék csökkenti az élővizek pH értékét is. A kén oxidjai és a másodlagos reakciókban képződött származékaik 

a kibocsátás helyétől 100 km távolságban is károsíthatják a növényzetet, szennyezhetik a talajt és a 

vízkészleteket. A növényzet különösen érzékeny SO2-ra. A levelekre lecsapódó nedvesség oldja a levegő SO2 

tartalmát, amely a klorofil megbontása útján gátolja a növényzet CO2- asszimilációját. SO2 jelenléte az épületek 

tartóssága szempontjából is káros, mert az esővel, hóval odakerülő kénessav reakcióba lép az építőipari 

kötőanyagokkal (pl. CaCO3-al).  

2021-ben a településen elégetett földgáz széndioxid tömege szobahőmérsékleten 2 451 tonna volt (1,963 

kg/m3). 

 

9. diagram: Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyiségének (em3/év) alakulása (forrás: KSH) 
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A fogyasztói transzformátor állomásokról induló kisfeszültségű elosztóhálózatról történik a fogyasztói igények 

kielégítése. A hálózatok jellemzően föld feletti vezetésűek. A település közvilágítása jellemzően a kisfeszültségű 

hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott. Tengelic község lakossági villamosenergia ellátását az 

E.ON Dél‐dunántúli Áramhálózati Zrt. (Pécs Búza tér 8/A.), közületi ellátását az AUDAX Renewables, (Budapest, 

Váci út 17) biztosítja. Ellátás a Paks alállomás 6‐os cellájából induló, 22 kV‐os, Kölesd‐Tengelic‐Dunaszentgyörgy 
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szabadvezetékre csatlakozó, 22/0,4 kV‐os transzformátor állomásból történik. A község területén áthúzódik 

még a Paks Erőmű – Szekszárd 132 kV‐os szabadvezeték is. 

 

A település elektromos ellátottságát jellemző adatok az 1/7. táblázatban találhatók. Háztartási villamos 

fogyasztók száma 2021-ben 929 db volt.  

 

1/7. táblázat: elektromos energia-ellátottság (forrás: KSH) 

Év 

Szolgáltatott összes 

villamos energia 

mennyisége (1000 

Kwh) 

Háztartási áramfogyasztók 

száma (db) 

Háztartások részére szolgáltatott 

villamos energia (1000 Kwh ) 

2000 5987 1046 3245 

2021 5145 929 2572 

 

A lakossági áramfogyasztás csökkenő tendenciát mutat (2008-ban volt egy kiugró érték). 2021-ben a háztartások 

fogyasztása (10. diagram) a település teljes villamosenergia fogyasztásának az 50%-át tette ki.  

 

 

10. diagram: A háztartások részére szolgáltatott villamos energia mennyiségének alakulása (forrás: KSH) 

Megújuló energia 

Tengelic területén 1900-2000 a maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát 

célszerű igénybe venni. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, naperőművel, 

napelemmel villamosenergia termelésre biztosított, de a hasznosításhoz szükséges beruházás megtérülését 
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gyorsan nem lehet várni. A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten 

és házi hasznosítással alkalmazásuk egyre növekszik. Nyilvántartás nem áll rendelkezésre az elhelyezett 

napkollektorokról, napelemekről. Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is 

érintő hasznosítása várható.  

Tengelic és térsége nem fekszik a szélenergiát nagyon kedvezően hasznosítható területen, de hasznosítási 

lehetősége nem zárható ki. 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékokból, 

energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és 

használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő- és villamosenergia termelésre 

egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként hasznosítható. Biomassza-biogáz előállítására Tengelic 

területén is van lehetőség. Az elégetése során keletkező CO2 miatt nem tekintik annyira környezetbarátnak.  

Közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Tengelicon nincs lehetőség. 

A földhő hasznosítására Tengelic területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül realizálható, 

energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos energiahordozó megtakarító hatása. A 

termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 50-60 oC-os vízkészletből van reálisan lehetőség, 

amely termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de energetikailag komplexebb hasznosításra 

lehetőséget nem ad. 

 

2.1.10 Hulladékgazdálkodás 

 

A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítást az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. végzi, a közszolgáltató a Vertikál Nonprofit Zrt. konzorciumi partnerként. 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő valamennyi 

ingatlanhasználónál keletkező települési hulladékra. Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező 

települési hulladékot gyűjteni és a közszolgáltatónak meghatározott időközönként átadni. A természetes személy 

ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a rendelkezésére bocsátott egyedi 

gyűjtésre szolgáló edényzetet használhatja. A község közigazgatási területéről a közszolgáltató a települési 

hulladékot (vegyes hulladék) heti egy alkalommal - péntek - szállítja el. A települési hulladék egyes 

újrahasznosítható összetevőinek (egyéb csomagolási hulladék) – papír, műanyag, fém, zöld – elkülönített 

gyűjtése a közszolgáltató által szervezett, házhoz menő elkülönített gyűjtéssel minden hónap első csütörtökén 

történik. A biológiailag lebomló hulladékokat január második és harmadik csütörtökén (fenyőfa hulladék), 

áprilistól novemberig minden hónap 2. csütörtökén szállítják el.  

 

A háztartási üvegpalack hulladék szelektív gyűjtésére újra lehetőség nyílt a településen. A gyűjtőkonténerek a 

következő címen találhatók: Tengelic, Petőfi S. u. 29. – a pékség előtt, Tengelic-Szőlőhegy, a szobor előtti téren. 

A konténerekbe nem helyezhető ablaküveg és egyéb építési üveghulladék. 

A szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége folyamatos növekedést mutatott az elmúlt időszakban. A 2021. 

évben 33 tonna szelektív hulladék lett begyűjtve hasznosításra a településen.  



A lomhulladék - lakásokban, nem lakás céljára szolgáló helyiségekben használhatatlanná vált, nagyobb háztartási 

felszerelési tárgy, bútor, egyéb ingóság - szervezett gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról a 

közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül évente egy 

alkalommal, bejelentés alapján - gondoskodik. 

 
11. diagram: Lakosságtól elszállított szelektíven gyűjtött hulladék (tonna/év, forrás: KSH) 

A települési szilárd hulladékot a Bonyhád-Cikói Regionális Hulladékkezelő Létesítménybe szállítják el. A 

kommunális hulladék mennyisége 4-500 tonna/év között alakul a településen. 

 

12. diagram: Lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék (tonna/év, forrás: KSH) 
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A 2021. évben a településről begyűjtött hulladékok:  

Egyéb kevert csomagolási hulladék:   21 078 kg (HAK: 15 01 06) 

Üveg csomagolási hulladék:     3 754 kg (HAK: 15 01 07) 

Biológiailag lebomló hulladék:    21 196 kg (HAK: 20 02 01) 

Kommunális hulladék:      448 930 kg (HAK: 20 03 01) 

Lom hulladék:       1 800 kg (HAK: 20 03 07) 

A hulladékudvarban a 2021 évben összesen 63 490 kg (17 01 07 HAK kódú) inert hulladékot vettek át Tengelici 

ingatlanhasználóktól. Élő hulladékszállítási szerződéssel rendelkező Tengelici lakosok az alábbi 

hulladékudvarokat vehetik igénybe térítés mentesen.  

 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky utca 72/2. 

 Szedres, Széchenyi utca 581 hrsz, 

 Szekszárd, Damjanich utca 6008/16 hrsz, 

 Bátaszék 1973/119 hrsz. 

 

1/8. táblázat: Begyűjtött szelektív hulladékok mennyisége (forrás: Vertikál Nonprofit Kft.) 

Szelektív hulladékok 2018 2019 2020 2021 

Egyéb kevert csomagolási hulladék 

(HAK:15 01 06) 
12 081 kg 19 314 kg 20 037 kg 

21 078 kg 

Üveg csomagolási hulladék  

(HAK:15 01 07) 

2 881 kg 5 789 kg 6 496 kg 3 754 kg 

 

Veszélyes hulladékokat a hulladékudvarokban tudnak leadni az ingatlanhasználók. A nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz a begyűjtést követően a paksi szennyvíztisztító telepre kerül. Közszolgáltatás keretén belül 

évente 10 alkalommal történik meg a biológiailag lebomló hulladékok (zöldhulladék) begyűjtése házhozmenő 

jelleggel. Az ingatlanhasználók a közszolgáltató által térítés mentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban (8 

db/év) valamint kötegelve helyezhetik ki közterületre a zöldhulladékokat. Alkalmanként összesen 0,5 m3 hulladék 

kerül elszállításra ingatlanonként. A begyűjtött zöldhulladékot az Alisca Terra Nonprofit Kft. saját 

komposztálótelepére szállítja, ahol a hulladékból terméket (komposzt) állít elő.  

Az ingatlan tulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, vagy onnan származó az ideiglenes tárolásra szolgáló 

létesítmények, berendezések ürítéséből származó, illetve közüzem csatorna hálózatba vagy más módon 

befogadóba, vagy szennyvíztisztítóba nem vezetett települési folyékonyhulladékot (nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz) a jogszabályokban meghatározott műszaki és közegészségügyi előírások szerint gyűjteni.  

 



2.1.11 Területhasználat 

 

Tengelic beépített területeinek túlnyomó része falusias lakóterületi övezetbe tartozik. Az övezetben 

lakóépületek, mező‐ és az erdőgazdasági építmények, valamint a  terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú épületek; továbbá kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, 

hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató és sport rendeltetésű 

építmények helyezhetők el. 

Jelentős számban találhatók beépítetlen építési telkek a falusias lakóterületi övezeten belül: Móra F. utca két 

oldalán, a Kolozsvári utca belterületbe csatolandó nyugati oldalán, Szőlőhegyen a Hunyadi utcában, és számos 

kialakítandó utcában, Jánosmajorban a főút mentén (összesen ~ 225 db telek).  

Tengelic belterületei lakóterületeinek kisebb része kertvárosias lakóterületbe található, a Munkácsy M. és 

Bezerédj I. utcákban.  Az övezetben a lakó rendeltetésen kívül a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, 

szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, szállás jellegű és sport rendeltetésű 

épület helyezhető el. 

Jelentős méretű gazdasági területek lettek kijelölve a 6233. számú országos mellékút déli oldalán, melynek egy 

része kereskedelmi, szolgáltató, másik része ipari terület. A terület jelenleg beépítetlen, azonban területi 

felhasználását indokolja Paks közelsége, a terület megfelelő helyzete. 

Mezőgazdasági üzemi területbe tartoznak a Katalin major, Középhídvég puszta, Alsóhídvég puszta mezőgazdasági 

telephelyei. Katalin major és Alsóhídvég puszta alulhasznosított területek.  

Idegenforgalmi terület a terület turisztikai, vendéglő, szálláshely‐szolgáltató, szórakoztató, kulturális, 

egészségügyi, szociális   funkciójú épületek elhelyezésére alkalmas. 

A rendezési terv intézményi területbe sorolja: az Orchidea hotel területét és a Gindly‐ Benyovszky kastély 

területét Felső Tengelic pusztán, a Csapó‐kastély területét Közép Tengelic pusztán, a Gindly‐ Bárány kastély 

területét Középhídvégen, a Schell‐kastély területét Katalin majorban, a Bernrieder‐kastély területét 

Középhídvégen, a Jeszenszky ‐kastély területét Alsóhídvég pusztán. 

 

Erdőterületek: 

A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 1045,58 ha erdővel borított és 34,7 ha nem 

erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő un. egyéb részletként megjelölt területet (erdészeti létesítményhez 

tartozó területek) tart nyilván. 

Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő: gazdasági 723,11 ha, védelmi 316,25 

ha, közjóléti 6,22 ha. A település közigazgatási területén, kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterületek 

nagysága: 419,66 ha. 

Mezőgazdasági területek: 

A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattartás és –tenyésztés, a halászat, továbbá az  ezekkel 

kapcsolatos, a saját termék feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el. A 



külterület, mezőgazdasági művelés alatt álló földrészletei az általános mezőgazdasági területbe  tartoznak. Kertes 

mezőgazdasági területbe sorolt rész a településen nincs. 

Ökológiai terület: 

A fenntartható életmód és az ahhoz kapcsolódó viselkedésminták elterjedésének segítését, a fogyasztók 

környezettudatosságának, környezetkultúrájának fejlesztését szolgáló létesítmények elhelyezésére alkalmas 

terület. 

Vízgazdálkodási terület 

Vízgazdálkodási területbe került besorolásra a Sió‐csatorna, a Sárvíz –csatorna, a község területén  lévő tavak, 

vízfolyások, árkok. 

 

2.1.12 Települési környezet és közterületek tisztasága 

 

A település környezetvédelmi megítélésében jelentős szerepe van a köztisztaságnak. Nemcsak a kívülálló, hanem 

a településen élő ember számára is a legszembetűnőbb a közterületek tisztasága, a zöldterületek gondozottsága, 

a közutak állapota. A község környezetének rendezettsége, tisztasága növeli az ott élők komfortérzetét, 

esztétikusabb életteret biztosít. Települési környezetünk tisztaságát legjobban mi magunk tudjuk befolyásolni.  

 

A köztisztaság védelméről a 11/2016. (VIII.10.) önkormányzati rendelet szól.  

Az ingatlan és környezetének tisztán tartásáról és gyommentesítéséről az ingatlan használója köteles 

gondoskodni. 

A közterület – ide értve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait, a buszvárókat, emlékhelyeket, községi 

parkokat, zöldterületeket, az önkormányzat kezelésében levő ingatlanok előtti járdaszakaszokat – rendszeres 

tisztán tartásáról, a járdákon a hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről az önkormányzat gondoskodik. Kivéve: 

az ingatlanhasználó, szórakoztató, vendéglátó és árusítóhelyek üzemeltetői kötelesek gondoskodni: 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, a járdán túl az útig terjedő teljes terület rendszeres tisztántartásáról  

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai tisztántartásáról, a járdán lévő hó eltakarításáról, az ónos 

esőtől, jégtől vagy hótól síkossá vált burkolatnak a jég, hó feltörésével és eltávolításával vagy környezetkímélő 

szóróanyag kiszórásával történő síkosság mentesítéséről 

c) az épület tetőzetéről lefolyó eső, hólé elvezetéséről. 

Az ingatlanok előtti területek gondozásába beletartozik a közterületen levő fák, bokrok metszése, valamint a 

gyom irtása és a kártevők, kórokozók elleni védekezés. 

A község közigazgatási területén az ingatlan használója köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. Az 

ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatóval a települési hulladék rendszeres elszállítására közszolgáltatási 

szerződést kötni. Az ingatlanhasználónak rendelkeznie kell a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 

űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedénnyel, amelynek használata kötelező. 

 



2.1.13 Zöldfelület-gazdálkodás 

 

A környezeti tényezők közül ez az a – talán legfontosabb - elem, melynek fejlesztése illetve a fenntartás magas 

színvonala jótékony, javító hatással van a többire. Mind a turisztikai fejlesztések, mind a kikapcsolódásra 

alkalmas, frissebb levegőjű lakókörnyezet kialakítása megkívánja a település parkosítását, a bel- és külterület 

fásítását. A település területén és környezetében fellelhető zöldfelületek, jelentős befolyást tudnak gyakorolni a 

helyi klimatikus viszonyok alakulására.  

 

A település közhasználatú zöldterületei: 

 önkormányzat tulajdonában lévő parkok, játszóterek, 

 önkormányzat tulajdonában lévő sporttelepek, sportparkok, 

 közlekedési pályák zöldterületei, temető 

 

A település zöldfelületi rendszerét a magánkertek, a közparkok, az árokpartok, a fasorok, az út menti zöldsávok, 

az üzemek udvarai, a temetők a sportpályák és a közintézmények zöldfelületei együttesen alkotják. A zöldfelületi 

funkciók pozitív egészségügyi vonatkozásai (klímamódosító hatás, levegőtisztító hatás, zajártalom csökkentő 

hatás, stb.) a nagyobb, foltszerűen elhelyezkedő zöldfelületek esetében jelentkeznek igazán, azonban a települési 

zöldfelületi rendszer mégis csak akkor tekinthető ideálisnak, ha a pontszerű, vonalszerű és sávos zöldfelületek 

harmonikus, egymással összefüggő rendszert alkotnak.  

 

A település zöldfelülete használat szempontjából három csoportba osztható. Korlátlan, korlátozott használatú és 
a közhasználat elől elzárt zöldfelületek. 

Korlátlan használatú zöldfelületek: Tengelicen közpark és közkert nem került kijelölésre. 

A település jelentős karakterhordozói az út menti fasorok. A fasorok nagymértékben javítják nem csak az 
utcaképet és a mikroklímát, hanem a lakókörnyezet minőségét is, így nagy jelentőségűek a település zöldfelületi 
‐ rendszerében. Mindezek figyelembevételében szorgalmazni kell a fásítást a település utcáiban. A széles utcák 
alkalmasak nagy lombú fafajokból álló fasorok telepítésére. A szűk utcákba alacsony fák telepíthetők 
(gyümölcsfa, gömbfa). A fafaj megválasztásánál  figyelembe kell venni az utcai légvezetékeket is. 

 

Értékes fasor található a Munkácsy Mihály utcát és a Rákóczi Ferenc utcát összekötő gyalogos sétány       mellett. 

1/9. táblázat: település zöldterületek adata (forrás: önkormányzat) 

Összes zöld 

terület (m2) 

Sportpálya területe 

(m2) 

Játszóterek, parkok 

területe (m2) 

Temető területe 

(m2) 

3079000 23286 2747 54244 

 

Korlátozott használatú zöldfelületek: Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények 

Iskola udvar, Petőfi Sándor utca (292/1 hrsz): Az udvar rendezett, jól fenntartott. A kert értékes fáinak a 
megtartása a jövőben is indokolt. 

Óvoda udvar, Aradi utca 6. (490 hrsz): Az itt található értékes fák hosszú távú megtartása szükséges. 



Sportcsarnok (291/3 hrsz): Javasolt a telek egészét parkosítani, a játszótér mellé fitneszparkot elhelyezve több 
korosztály számára is biztosítható lenne az aktív pihenés. A növényültetésnél előnybe kell részesíteni a lombos 
fákat és cserjéket. A jelenlegi túlzott örökzöld telepítés komorrá teszi az  épület környezetét és a kert használata 
is korlátozott. 

Jézus Szíve Római Katolikus templomkert (489/1 hrsz): A kert rendezése a közeljövőben indokolt. A  
betonoszlopos drótkerítés helyett esztétikus kerítés építése javasolt. A kert zártságát okozó örökzöldek ritkítása 
is célszerű lenne. 

Református templomkert (293/1 hrsz): A sűrű örökzöldek a kertet leárnyékolják, ezért ritkításukkal  lehetőség 
lenne virágágy illetve rózsaágy kialakítására. 

Evangélikus templomkert (179 hrsz): A sűrűn telepített örökzöldek ritkítását, a kert gazdagítására  évelők, rózsák 
telepítése javasolt. 

 

Zöldfelületi jellegű intézmények  

Tengelici temető, Tengelic szőlőhegyi temető, Jánosmajori temető, Birtokközpontok temetői: Javasolt a 
körülkerítésük kegyeleti okok és jogszabályi előírások miatt. Lakóházakhoz közeli részüket erősebb 
növénytelepítéssel javasolt elhatárolni. Az elhagyott temetőket emlékparkká kell alakítani. 

Sporttelep (0123/9 hrsz). A sporttelep a Kossuth Lajos utcához csatlakozó bekötő útról közelíthető meg. Itt 
kiszolgáló épület, lelátó és gyepes sportpálya található. A sporttelepet nyárfasor veszi körül. A sporttelep szépen 
gondozott. A nyárfák cseréjét a fa tulajdonsága indokolja, gyorsan nő, de hamar elöregszik és törékennyé válik.  

 

2.1.14 Zajterhelés 

 

Tengelicen a közúti és vasúti közlekedés környezeti zajterheléssel jár. A lakott területet a 6234 j. Tengelic ‐ 

Dunaszentgyörgy összekötő út, valamint a 6235 j. Tengelic ‐ Szedres összekötő út szeli át. A település 

vasútállomással rendelkezik. Tengelic vasútállomás a 46‐os számú Sárbogárd–Bátaszék‐ vasútvonal mentén 

helyezkedik el. Az átmenő forgalom az utak közvetlen közelében található építményeket, illetve a benne élők 

egészségét hosszú távon terhelheti.  

 

A Tengelicen lévő üzemek többsége a község szélén találhatók, melyeknek a zajkibocsátása akkora mértékű, ami 

nem okoz problémákat a lakosságnak. Kiépült ipari park nincs a településen. A legnagyobb zajkibocsátással 

rendelkező üzem a Soltút Kft. (székhely: Solt, Kecskeméti u.34.), a végzett technológia: előre kevert beton 

termék gyártása, valamint aszfaltkeverő telep. 

 

Tengelic község jelenleg nem rendelkezik zajtérképpel és nincs helyi szinten szabályozó zaj rendelete.  

Az üzemi és szabadidős létesítményekből származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területen a 

környezeti zaj- és rezgésvédelmi határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes 

rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza.  

 



A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területen a környezeti zaj- és rezgésvédelmi 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza. 

A határértékekről szóló együttes rendelet 4§(4) bekezdés alapján a 3. melléklet határértékeinek új közlekedési 

zajforrás létesítése esetén a meglévő védendő területen kell teljesülniük. A határértékekről szóló együttes 

rendelet 4§(5) bekezdés szerint meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, 

útkapacitás bővítése utáni állapotra: 

- a 3. melléklet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző állapotra vonatkozó 

számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

- legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a változást 

megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését igazolják.  

Bármilyen létesítményt üzemeltetni, vagy tevékenységet folytatni csak úgy szabad, hogy a létesítmény 

környezetében, illetve a tevékenység hatókörében keletkező zaj ne haladja meg a veszélyes mértéket. 

 

Veszélyes mértékűnek minősül minden olyan zajhatás, amely 

a) a határértéket, illetve a környezetvédelmi hatóság által megállapított egyedi határértéket meghaladja; 

b) jellegéből adódóan határértéket nem lehet előírni, de érzékszervi észleléssel megállapíthatóan az emberek 
nyugalmát jelentős mértékben zavarja. 

 

A településen környezeti zajmérést a közlekedésből adódó terhelésekre vonatkozóan nem végeztek, így mérési 

adatok sem állnak rendelkezésre. Lakossági panaszról nincs tudomásunk.  

 

2.1.15 Környezetveszélyeztetés elhárításával és a környezetkárosodás csökkentésével kapcsolatos 

feladatok 

Az 1995. évi LIII. törvény 4. §.  

 10. pontja szerint környezetveszélyeztetés a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen veszélye,  

 13. pontja szerint környezetkárosodás a környezetben, illetve valamely környezeti elemben közvetlenül 

vagy közvetve bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, illetve valamely környezeti elem 

által nyújtott szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős romlása. 

 14. pontja szerint környezeti elem által nyújtott szolgáltatás, mely a környezeti elemnek más környezeti 

elem vagy a társadalom (köz) érdekében ellátott funkciója. 
A község területén sem szilárdásvány‐bányászati, sem szénhidrogén‐bányászati létesítmény, illetve  szénhidrogén 

szállítóvezeték a Bányafelügyelet nyilvántartása szerint nem található. 

A község területén megkutatott és nyilvántartott ásványi nyersanyag vagyon nem ismeretes.  A község területe 

nem tartozik a földtani veszélyforrások övezetébe, nem szerepelnek a felszínmozgásos területek kataszterében. 

Ezekkel kapcsolatos területhasználati vagy építési korlátozások előírása nem szükséges. Folyamatosan okoz 

gondot a településen az illegális hulladék lerakása.  

A településen egyetlen üzem rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, a Homológia Kft. (7054 

Tengelic, Szőlőhegy, Gagarin major). A telepen sertéstenyésztés folyik, egyéb, a környezetre jelentősebb 

kockázatot jelentős üzem nem található.   



2.2 Környezetállapot változása és hatásai 
 

A helyzetértékelés során bemutatott hajtóerők és terhelések különbözőképpen befolyásolták a település 

jelenlegi környezeti elemeinek az állapotát, és azon keresztül az emberi egészséget és életminőséget. 

2.2.1 Levegő 

 

A környezeti levegő szennyezettségét az ipari-, szolgáltatói tevékenységekből, lakossági fűtésből, valamint a 

közlekedésből származó légszennyező anyagok együttesen határozzák meg. A szennyező ipari tevékenységek, 

forgalmas közlekedési útvonalak közelében a szennyező anyagok koncentrációja lényegesen magasabb, mint a 

szennyező forrásoktól távol.  

Az ország levegőminőségét a vonatkozó kormányrendelet alapján az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat 

(OLM) méri és értékeli. Az OLM automata mérőhálózatból és manuális (RIV) mérőhálózatból áll. Az automata 

mérőhálózat 32 településen 59 mérőállomást foglal magába. A levegő minősítésére alkalmas automata vagy 

manuális mérőpont nem működik Tengelic településen. A levegőminőség állapotának jellemzésére a bejelentés 

köteles légszennyező forrást üzemeltető telephelyek önbevalláson alapuló kibocsátási értékei, valamint a 

gázfelhasználási adatok szolgálnak alapul. 

Tengelic községben jelentős közúti közlekedésből származó légszennyezés elsősorban a települést átszelő fő 

közlekedési utak mentén van.  

Az 5/2011 (I.14.) VM rendelettel módosított, 4/2002 (X.7.) KvVM rendelet 1. és 2. számú mellékletének 

figyelembe vételével Tengelic település, a légszennyezettségi zónába sorolás alapján, a 10. zónacsoportba 

tartozik. 

 

2/1. táblázat: a 10. zónacsoport szennyező anyagok szerinti jellemző besorolása: 

Légszennyező anyag 
megnevezése 

Csoport Zóna típus ismertetése 

Kén-dioxid F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

Nitrogén-dioxid F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

Szén-monoxid F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

PM10 E Azon terület, ahol a légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között 
van. 

Benzol F Azon terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 
meg. 

 

 

 

 

 



Levegőminőség 

A településen a légszennyezés az ipari létesítmények kibocsátásából, a lakóházak, intézmények fűtéséből, 

valamint a gépjárművek égéstermékeiből származik. A gázfelhasználás évről-évre változó tendenciákat mutat, 

ezzel párhuzamosan az ebből származó légszennyező-anyag kibocsátás is.  

A település elhelyezkedéséből, domborzati fekvéséből és a környező talajok tulajdonságaiból adódóan a 

talajszemcsékhez tapadó káros anyagok, mikroorganizmusok, növényvédő szerek szél általi szállítása okozhat 

levegőtisztasági problémákat. Ehhez jön még a környező földterületeken növő növények allergén virágporainak 

hatása. Ezek ellen hatásos védelmet a mezővédő erdősávok, zöldfolyosók biztosítják.  

A településen szezonálisan jelentkezik a lakossági fűtési eredetű kibocsátás. A gázhálózatra rácsatlakoztatott 

lakások számának alakulása azt jelzi, hogy még mindig sokan fűtenek hagyományos tüzelőanyagokkal a 

településen.  

Ipari, intézményi, szolgáltatói eredetű kibocsátások 

A kibocsátási adatok a bejelentett pontforrások adatait tartalmazzák. A jelentős kibocsátók Tengelic levegőjét 

elsősorban COx, NO2 szennyeződéssel terhelik.  

A 2014-2020. éves időszakot nézve a településen évente kb. 1,5-2 ezer tonna szennyezőanyag került a levegőbe 

az ipari, gazdálkodói, szolgáltatói tevékenység következtében. Ennek a mennyiségnek döntő része (99,8%) a szén-

dioxid kibocsátásból származott. A keletkezett szennyezőanyag mennyiségek alakulását a 13. diagram 

szemlélteti. A kibocsátás váltakozó képet mutat.  

 

 
13. diagram: légszennyező-anyag kibocsátás alakulása kg/év (forrás: OKIR) 

 

 

A 2020. tárgyévi ipari eredetű légszennyeztőanyag kibocsátás részleteit a 2/2. táblázatban szerepeltetjük. 
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2/2. táblázat: Az ipari eredetű szennyezőanyag kibocsátás adatai a településen, 2020. tárgyév, (forrás: OKIR) 

Szennyezőanyag neve Mennyisége (kg) 

Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 0 

Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 7 088 

SZÉN-DIOXID 1 605 695 

Szilárd anyag 961 

Szén-monoxid 3 542 

 

A legnagyobb kibocsátást a szén-dioxid adja. Az alábbi táblázat a 2020. év legnagyobb kibocsátó telephelyeit 

szemlélteti a kibocsátott éves légszennyezőanyag kibocsátási adatokkal.  

 

2/3. táblázat: A legnagyobb kibocsátók a településen, 2020. tárgyév, (forrás: OKIR) 

MEGNEVEZÉS KIBOCSÁTÁS (KG) ANYAGNÉV 

Tengelici Aszfaltkeverő telep 0 Szén-monoxid 

Tengelici Aszfaltkeverő telep 0 Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 

Növénytermesztés 3541 Szén-monoxid 

Növénytermesztés 7080 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 

Központi iroda 0 Szilárd anyag 

Központi iroda 8 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 

Növénytermesztés 1605695 SZÉN-DIOXID 

Terményszártó 2 648 Szilárd anyag 

Tengelici Aszfaltkeverő telep 0 SZÉN-DIOXID 

Tengelici Aszfaltkeverő telep 0 Szilárd anyag 

Központi iroda 0 Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 

Központi iroda 1 Szén-monoxid 

Növénytermesztés 0 Kén-oxidok ( SO2 és SO3 ) mint SO2 

Növénytermesztés 313 Szilárd anyag 

Tengelici Aszfaltkeverő telep 0 Nitrogén oxidok ( NO és NO2 )  mint NO2 

 

Legnagyobb szennyezőanyag kibocsátó a településen a Dalmand Zrt. (7054 Tengelic, Középhídvég). A keletkező 

emisszió elsősorban a növénytermesztési technológiákból származik.  

 

Az alacsony mértékű ipari tevékenységet, a mérsékelt közúti közlekedést, a település szerkezetét figyelembe 

véve, a település levegője feltételezhetően kiváló, vagy jó minőségű kategóriába tartozhat. Erről persze helyszíni 

mérések alapján lehetne megbizonyosodni. Levegőminőségi problémát a fűtési szezonban történő emissziós 

kibocsátások okozhatnak elsősorban. 

  



2.2.2 Felszíni és felszín alatti víz 

 

Víz nélkül nincs élet. A környezetvédelem egyik legfontosabb feladata tehát a víz védelme. A vizek mennyiségi és 

minőségi védelmét, valamint a fenntartható vízkészlet-gazdálkodást biztosítanunk szükséges, és az esetleges 

károsodásokat meg kell előzni. A lakosságot tájékoztatni és ösztönözni kell a vízbázisok védelmére, a takarékos 

vízhasználatokra, a szennyvízgyűjtés,- elvezetés,- tisztítás fontosságára, a vízi környezet megóvására.  

 

2.2.2.1 Felszíni vizek 

 

A „Víz Keretirányelv” (2000/60/EK irányelve, VKI) 2000. december 22-én lépett hatályba az EU tagországaiban. 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírt feladatok 

végrehajtása, ugyanakkor Magyarország - elhelyezkedése miatt –alapvetően érdekelt abban, hogy a Duna 

nemzetközi vízgyűjtő kerületben mielőbb teljesüljenek a VKI célkitűzései. A Víz Keretirányelv célja az volt, hogy a 

felszíni és felszín alatti víztestek „jó állapotba” kerüljenek. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz 

tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő 

vízmennyiséget is. A 2015-ös cél sem Magyarország, sem a többi tagállam számára nem volt teljesíthető. Ezt a 

várható problémát felismerve a keretirányelv lehetőséget teremt arra, hogy amennyiben a természeti vagy a 

gazdasági lehetőségek nem teszik lehetővé a jó állapot megvalósítását 2015-ig, úgy a teljesítés határidejét 

ütemezni lehet a VKI által felkínált mentességek megalapozott indoklásával 2021-re, illetve 2027-re. Ezek az 

időpontok képezik egyben a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés második és harmadik ciklusát. Magyarország 2015. 

december 22-én közzétett Vízgyűjtő-gazdálkodási tervét (VGT2) a közigazgatási egyeztetést követően a Magyar 

Kormány 2016. március 9-én elfogadta. A terv elfogadását a Kormány a Magyar Közlöny 2016. évi 44. számában 

megjelent 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban hirdette ki. A VKI szerinti VGT felülvizsgálati kötelezettségnek 

megfelelően 2021. december 22-ig kellett elkészülnie Magyarország felülvizsgált, 2022-2027 időszakra 

vonatkozó, harmadik vízgyűjtő-gazdálkodási tervének (VGT3). A VGT3 célkitűzése, hogy összeegyeztesse a VKI 

környezeti célkitűzéseinek elérését és fenntartását biztosító intézkedéseket a mezőgazdaság, vidék- és 

területfejlesztés, energiatermelés, hajózás, turizmus, klímaalkalmazkodás és a fenntartható vízgazdálkodás 

igényeivel, és a vizek jó állapotának elérése érdekében, a szociális és gazdasági célkitűzések figyelembevételével 

meghatározza a legköltséghatékonyabb intézkedési programot. 

 

A Víz Keretirányelv általános célkitűzései a következők: 

 a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelme, állapotuk javítása, 

 a fenntartható vízhasználat elősegítése a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmével, 

 a vízminőség javítása a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével, 

 a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentése, és további szennyezésük megakadályozása, 

 az árvizek és aszályok vizek állapotára gyakorolt kedvezőtlen hatásainak mérséklése. 

 

A VKI alapelve, hogy a víz nem csupán szokásos kereskedelmi termék, hanem alapvetően örökség is, amit ennek 

megfelelően kell óvni, védeni. A vízkészletek használata során hosszútávon fenntartható megoldásokra kell 

törekedni. Ennek megfelelően a jó állapot eléréséhez szükséges javító beavatkozásokat össze kell hangolni a 

fenntartható fejlesztési igényekkel, de szigorúan a VKI elvárásainak figyelembevételével. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítéséhez Magyarország területét - amely teljes egészében a Duna 

vízgyűjtőjéhez tartozik - 42 tervezési alegységre osztották fel. Tengelic község a Sió tervezési alegységhez 

tartozik.  



 

 

 

 
 

3. térkép: Víztestek a település környezetében (forrás: TeiR) 

 

 

 

 

 

 

 



 

A tervezési alegység tájegységei a Külső-Somogyi-dombvidék, a Mezőföld nyugati és keleti táblája, a Tolnai- 

Hegyhát, a Völgység, a Mecsek és a Déli-Mezőföld. A vízgyűjtő tengerszinthez viszonyított legkisebb magassága 

88 mB.f., a legmagasabb pontja 682 mB.f.. Az egyes tájegységek magassági viszonyai eltérıek. A Külső Somogyban 

a 310 mB.f-ig emelkedı táblákat patakvölgyek szabdalják fel. A terület felszínét a pleisztocén időszaktól kezdve a 

lösz lerakódása, a folyóvizek eróziója, illetve lerakódása alakította. A többségében löszrétegekből álló 

magaspartokon és a hegyvidéki területeken a lejtőmozgások is szerepet kapnak a felszín alakításában. A vízgyűjtő 

terület évi középhőmérséklete 10-10,5 °C között alakul, az évi átlag értéke a terület magasabban fekvő nyugati 

és déli részein az alacsonyabb. Az éves csapadékösszeg 550-650 mm között alakul, melyből 300-350 mm a nyári 

félévben esik. A Sió-csatornától délre eső területek a csapadékosabbak, míg a tervezési terület északkeleti részén, 

Dunaföldvár közelében a legalacsonyabb a csapadék éves összege. A napfénytartam éves összege 1950-2050 óra 

között változik a területen, értéke északról dél felé növekszik. Az uralkodó szélirány az északnyugati. 

Az alegységen a felső 10 m-ben található fedőkőzet képződmények között uralkodnak a laza üledékes kőzetek. 

Legelterjedtebb üledékek a medencékben a lösz, a homok, az agyagos homok és a kavics. A földtani 

képződmények felső pár métere meghatározza a fedőtalaj fizikai, kémiai tulajdonságait. Magyarország egyik 

legfontosabb természeti erőforrása a talaj. A termőtalaj bio-geokémiai körfolyamatokat meghatározó környezeti 

elem, a biológiai produkció legmeghatározóbb alapja és egyben helye. A talaj - típusra jellemző puffer képessége 

alapján - közvetve hozzájárul a felszín alatti vízkészletek, földtani képződmények védelméhez, az azokat érı 

terhelés csökkentéséhez. Az alegység uralkodó talajtípusa a mészlepedékes csernozjom, amit a déli dombvidéki 

részek felé haladva a csernozjom-barna erdőtalaj, majd a Ramann-féle barna erdőtalaj vált fel. A vízfolyások 

völgyében réti öntéstalaj alakult ki. 

A tervezési alegységen befogadók szerint megkülönböztethetünk a Sió-csatornába, illetve közvetlenül a Dunába 

beömlő vízfolyásokat. A Sió-csatornának, és ezen belül is annak felső szakaszának vízjárását a Balatoni árapasztó 

vízeresztések nagyban befolyásolják. A csatorna jobb partja felől érkező, legnagyobb vízhozammal rendelkezı 

vízfolyás a Kapos, illetve jelentős a Völgységi-patak, balról pedig a Nádor-csatorna. A Duna folyam közvetlen 

befogadója a Dunakömlődi-csatornának és mellékvízfolyásainak, a Nagykarácsonyi-vízfolyásnak, a Nagyvenyim-

baracsi-érnek, valamint a Sió-csatornának is. A tervezési területen jellegük szerint megkülönböztethetünk 

síkvidéki, dombvidéki és hegyvidéki vízfolyásokat. A sík- és dombvidéki vízfolyások egymáshoz viszonyított aránya 

csaknem megegyező, míg hegyvidéki jelleggel csupán a Völgységi-patak forrásvidéke jellemezhető.  

Monitoring rendszer, felszíni vizek minősítése 

A felszíni vizek jellemzését szolgáló rendszeres mintavételi és vizsgálati tevékenység az alapja a Víz Keretirányelv 

végrehajtásának, mert nélküle a fennálló állapot jellemzése és az intézkedések hatásának nyomon követése nem 

lenne lehetséges. A megbízható állapotértékelésen alapul valamennyi későbbi, javító szándékú beavatkozás, 

majd a végrehajtott intézkedés eredményességének vizsgálata. 1994. január 1-től a felszíni vizek minősítése a 

MSZ 12749 szabvány szerint történik hazánkban. Az ún. VKI monitoring Program célja az ökológiai és kémiai 

állapot értékelése. A korábbi monitoringban vizsgált paraméterkör kibővült a biológiai minőségi elemekkel, mely 

a vízi ökoszisztémát alkotó 5 élőlénycsoport vizsgálatát jelenti: 

 fitoplankton (mikroszkopikus, vízben lebegő növényi planktonok) 

 fitobenton (valamilyen aljzathoz tapadó növények, főleg kovaalgák) 

 makrozoobenton (makroszkopikus fenéklakó állatok) 

 makrofita (vizi növények) 

 halak 



Ezen felül a kémiai monitoring keretében, EU szinten meghatározott un. elsőbbségi anyagok,(a vizi 

ökoszisztémákra és/vagy az emberi egészségre káros vegyi anyagok, jelenleg 41 anyag vagy anyagcsoport) 

vizsgálata történik.  

Az alegységen kijelölt 11 db természetes vízfolyás víztest közül hidromorfológiai szempontból egy sem éri el a jó 

állapotot. A vízfolyások többsége (82%) mérsékelt osztályba esik: vagyis az eltérés az általánosan megkívánt 

célállapottól nem jelenős, tehát reális lehet annak rövid vagy középtávon való elérése, 2 db pedig gyenge 

állapotban van. Kiváló állapotú vízfolyás nincs, jó állapotot pedig mindössze a Völgységi-patak forrásvidéke érte 

el. Ez azt jelenti, hogy a természetes vízfolyásoknak több, mint 90%-a intézkedést igényel. 

Mezőgazdasági célú vízfelhasználás történik Tengelic településen. A Nádor csatornán Tengelic térségében 

engedélyezett 752 em3 /év vízmennyiségből 74 em3 /év kerül felhasználásra. A Tengelic Orchidea Hotel használt 

fürdővizet bocsát az Éri-patakba. Az alegységen 2027-ig jó állapotot vagy jó potenciált elérni kívánó felszíni víztest 

az Éri-patak.  

 

2.2.2.2 Felszín alatti vizek 

 

A település területét érinti az MTrT országos vízminőség‐védelmi területe, mely a vízkivételi művek külső 

védőterületével egyezik meg. A területen belül figyelembe kell venni a Közép‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság által 

készített, 1‐11 Sió Vízgyűjtő‐gazdálkodási Tervében megállapított, a felszín alatti vizek terhelésének 

csökkentésére szolgáló intézkedéseket. 

Felszín alatti vizek kémiai állapotát javító intézkedések: 

 csatornahálózatok rekonstrukciója, további csatorna‐rákötések elősegítése és megvalósítása 

 kommunális hulladéklerakók megfelelő kialakítása, működtetése és ellenőrzése 

 illegális hulladéklerakók felszámolása, a hulladéklerakás ellenőrzése és bírságolása 

 szakszerűtlenül kiépített kutak ellenőrzése, rekonstrukciója, felszámolása (engedély nélküli kutak 

számbavétele) 

 ivóvízbázisok védelme, védőzónák kijelölése, tevékenységek szabályozása, módosítása 

 vízbázis védelmi szempontból kedvező területhasználat váltás, jó gyakorlatok ösztönzése, 

területhasználatókkal való megegyezése (gyep, erdő területhasználatok ösztönzése vízbázisok külső 

védőterületén) 

Felszín alatti vizek mennyiségi állapotát javító intézkedések: 

 víztakarékos megoldások alkalmazása növénytermesztésben 

 technológiai és hálózati veszteségek csökkentése a közüzemi vízellátásban 

 vízfenntartó megoldások az ipari vízellátásban 

 csapadékgazdálkodás, táblaszintű vízvisszatartás a táblákon belül a beszivárgás növelése és a lefolyás 

csökkentése érdekében. 

Az ásvány- és gyógyvízbázisok nem közcélúak, ezért ezek esetében a védőterület kijelölése nem kötelező. A 

termálvíz gyógy-, illetve strandfürdő vízellátására szolgál.  



A talajvizek minőségét a földtani közeg adottságai, a hidrometeorológiai viszonyok alakulása, és az emberi 

beavatkozások határozzák meg. Tengelic település a 27/2004. (XII.25.) KvVM, rendelet szerint felszín alatti víz 

szempontjából érzékeny területen helyezkedik el. A település teljes területe nitrátérzékeny területen fekszik.  

 

 

4. térkép: Nitrátérzékeny területek (forrás: TeiR) 

 

A felszín alatti vizekre vonatkozó célkitűzések, a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó 

2006/118/EK101irányelvben foglaltak szerint 

 a felszín alatti vizek szennyeződésének korlátozása, illetve megakadályozása; 

 a víztestek állapotromlásának megakadályozása;  

 a víztestek jó mennyiségi és jó kémiai állapotának elérése; 

 a szennyezettség fokozatos csökkentése, a szennyezettségi koncentráció bármely szignifikáns és tartós 

emelkedő tendenciájának megfordítása. 



2.2.3 Tájszerkezet 

 

Tolna megye területrendezési terve szerint Tengelic területét érinti a kiváló és jó termőhelyi adottságú 

szántóterület térségi övezete. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület: az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel 

rendelkező szántóterületek tartoznak. 

A településen még mindig döntő a mezőgazdasági termelés. A szántóföldi növénytermesztést a  termőterületek 

66,8 % ‐án folytatnak, amely a megyei átlag (58 %) felett van. 

Tolna megye területrendezési terve szerint Tengelic kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és   erdőtelepítésre 

alkalmas terület térségi övezetéhez tartozik. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi és 

megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások 

fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas rendeltetését ‐ védelmi, gazdasági, közjóléti ‐ egymással 

összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes erdőterületek tartoznak. 

Tengelicen a termőterületek 14,9 %‐a erdő, ez jóval alacsonyabb a Tolna megyei átlagnál, amely 18,9%. 

Nagy kiterjedésű erdő található Felső Tengelicen. A kastélyt és tavat körülvevő erdő védelmi, a távolabbi erdő 

elsődleges rendeltetése faanyag termelő, gazdasági erdő. A védelmi erdő jellemzően a  régi kastélypark fáiból áll, 

a gazdasági erdő főfafaja az akác. Több helyen látható vegyes erdő, erdeifenyővel elegyes akácerdő. Gazdasági 

erdő található Alsó‐Tengelicen több foltban, valamint a Szőlőhegyi dombokon. Védelmi erdők a Sárvíz mentén 

található fűz és nyárfaerdők. 

 

5. térkép: Felszínborítottság a településen (forrás: TeiR)  



2.2.4 Természeti környezet 

 

A különböző életközösségek, geológiai, vízrajzi, tájképi értékek megóvásának leghatékonyabb eszközei a 

természetvédelmi területek. A védettségi kategóriákba egyrészt az élővilág, táj- és természetvédelem 

szempontjából legértékesebb területeit jelölik, amelyek a területi érzékenységi kategória rendszerben a 

legérzékenyebbek. A védettség jogszabályokban, illetve védetté nyilvánítási határozatban rögzített tilalmakat, 

korlátozásokat jelent az adott területen, amely jelentősen befolyásolja e területek távlati terület felhasználását, 

hasznosítását.  

 

Tengelic településen országos jelentőségű egyedi jogszabállyal védett természeti terület a Dél-Mezőföld 

Tájvédelmi Körzethez tartozó területek. Területe 7546,5 ha, ebből fokozottan védett 964,7 ha. A védetté 

nyilvánítás célja a mezőföldi táj egyedi arculatát meghatározó löszképződmények, az Ős‐Sárvíz hajdani medre 

helyén képződött futóhomokos területek és a rajtuk kialakult fajokban gazdag vegetáció és állatvilág megőrzése, 

a tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme. Tájvédelmi körzet Tengelic területét   a Sárvíz melletti területekkel 

és a Tengelici rétek különleges természetmegőrzési terület egy részén érinti. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 

I. melléklete alapján Tengelic község közigazgatási területe a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési 

területéhez tartozik, nemzeti parki védett terület azonban nincs a településen.  

 

 

6.  térkép: Tengelic védett természeti területei (forrás: TeiR) 



Tolna és Fejér megye határán több védett és védelemre tervezett terület összevonásával jött létre a Dél-

Mezőföldi Tájvédelmi Körzet. A vidék természeti értékeit, morfológiai adottságait a jégkorszak alatt vastagon 

felhalmozódott löszréteg határozza meg. Az évezredek alatt összetömörödött, gyakran kőzetté vált porban 

különös felszínformák alakultak ki. Ezt a területet délen az Ős-Sárvíz és a Duna hordalékaként itt maradt 

homoktalaj váltja fel. A tengelici homokvidék és a paksi Ürge-mező területein a Kiskunsághoz hasonló 

homokbuckás vidékek jöttek létre. Az alföldihez hasonló klíma és az említett talajszerkezet miatt a Dél-Mezőföld 

vízben szegény terület  

A terület természetes növénytársulásai a homokpuszták, a homoki legelők, a kiszáradó láprétek és löszpuszta-

rétek, melyek közé gyöngyvirágos tölgyesek, gyertyános tölgyesek és éger láperdők ékelődnek. Szinte minden 

részterületnek megvan a maga kiemelkedő botanikai, természeti értéke. Csak az orchideáknak 10 faja fordul elő 

és helyenként tömeges a kornistárnics, valamint a szibériai nőszirom. Jelentős állományban megtalálható a 

fokozottan védett tátorján és a ritka – jégkorszaki maradvány – zergeboglár is. Említést érdemel hazai sáfrányunk 

a tarkasáfrány. Nem a környező magashegységekből ereszkedett le, hanem déli élőhelyeiről nyúlik be a Kárpát-

medencébe és a tájvédelmi körzetben két jelentősebb állománya él. 

Az állatvilágot tekintve a Dél-Mezőföld számos védett és fokozottan védett madár- és denevérfajnak fontos 

élőhelye. A láprétek ritka madarai a réti tücsökmadár és a haris, míg a homokgyepeken parlagi pityer, vagy a 

színpompás gyurgyalagok vadásznak rovarokra. A vidék egyik legismertebb rágcsálója a szintén védett ürge. Az 

elmúlt időszak betelepítési programjának köszönhetően populációja jelentősen megerősödött. Természetes 

ellenségei közé tartoznak a tájvédelmi körzet területén fészkelő ragadozó madarak, melyek közül kiemelkedik a 

hazánkban ritka kerecsensólyom előfordulása. A vízfolyások, tavak a kétéltűeknek és a nádasokat kedvelő énekes 

madaraknak jelentenek otthont, de itt talál költőhelyet a barna rétihéja és vadászterületet a fokozottan védett 

vidra is. 

A tájvédelmi körzetben turistajelzésen, vagy az Ürge-mező tanösvényen lehet kirándulni. A védett területeken 

csoportok részére a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság előzetes egyeztetés után szakvezetést biztosít. 

 

Az Európai Uniós természetvédelem legfontosabb eszközei a madárvédelmi (79/409/EEC) és az élőhely-védelmi 

(92/43/EEC) irányelv. A két jogszabály rendelkezései szerint kijelölt természetvédelmi területek közös európai 

rendszere a Natura 2000 hálózat. A Natura 2000 hálózat célja a közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett 

növény- és állatfajok és élőhely típusok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és hosszú 

távú fennmaradásának biztosítása.  

A Natura 2000 hálózat kialakítása az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik feltétele volt. Az irányelvek 

átültetése a magyar jogrendbe és a területek kijelölése a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről kormányrendelettel történt meg. A Natura 2000 hálózat 

által érintett területek (különleges madárvédelmi területek és különleges természetmegőrzési területek) 

helyrajzi számainak átdolgozott listáját a 14/2010. (V.11.) KvVM r. tartalmazza.  

 

Tengelic település közigazgatási területén lévő NATURA 2000 területek: 

 Szedresi Ős Sárvíz (HUDD20073)-Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  

 Tengelici rétek (HUDD20070)- Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 



Szedresi Ős Sárvíz (HUDD20073)-Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület  

Hrsz: 0281/12b, 0281/12d, 0287/12a, 0308a, 0308c, 0308d, 0310, 0313, 0314, 0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 

0320, 0321, 0322, 0323, 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0344, 0345, 

0346 

A tervezési terület három különálló egységből áll, hasonló ökológiai sajátságokkal. A területet a valamikori Ős-

Sárvíz alakította, annak ártere és löszbe vájt terasza. A valamikori ártéren máig hagyományos kaszálásos rét 

gazdálkodás folyik. A tervezési terület kezelési javaslatai a jelölő élőhelyek és fajok ökológiai igényei mellett, a 

jelenleg folytatott gyepgazdálkodás kiemelt figyelembevételével lettek összeállítva. Az erdők esetében az ártéren 

található puhafa ligeterdők fennmaradása a cél.  

Kiterjedése 753,01ha, Tengelichez tartozó rész területe 227,4 ha. Természetvédelmi célkitűzés a területeken a 

pannon homoki gyepek, az üde magas füvű kaszálók, illetve a valamikori Ős‐Sárvíz árterén kialakult mocsárrétek 

és fűz ligeterdőinek védelme. Ezeken a területeken az extenzív, hagyományos tájhasználattal, a területen 

előforduló jelölő, illetve védett növény, mint pl. az országosan is jelentős számban előforduló tarka sáfrány, és 

állatfajok, mint pl. a haris vagy a réti tücsökmadár, életfeltételeinek a javítása a cél. 

A kezelési javaslatok gazdálkodáshoz nem köthető, és gazdálkodáshoz köthető részekre lettek osztva. 

Gazdálkodáshoz nem köthető intézkedések: 

Településrendezési eszközök  

A településrendezési eszközök külön előírásokat a területre nézve nem tartalmaznak. A tervezési területen – a 

jelölő élőhelyek által érintett területrészeken – 0%-os beépítési arány meghatározása célszerű. Kivételt képeznek 

a természetvédelmi célú bemutatáshoz szükséges már meglévő épületek, építmények. 

Infrastruktúra-fejlesztés, turisztikai és ipari jellegű beruházások 

 A gépjárművel történő közlekedésre a meglévő földutak elegendők és használhatók, ezzel elkerülhetők a 

gyepterületek sérülése, károsodása. Burkolt, vagy stabilizált út, vagy a régi földutak átalakítása a területen nem 

javasolt. Turizmussal összefüggő tevékenység a terület nagyobb részén nem jellemző. Kivételt képez a Szedresi 

holtágakból kialakított horgásztavak területe, itt helyi civil kezdeményezésre pihenőkkel, tanösvény lett 

kialakítva. A tervezési területen bányászat, homok, föld kitermelése, új bányatelek nyitása nem javasolt.  

Egyéb intézkedések  

A tervezési terület technikai jellegű sportesemények rendezésére nem alkalmas, eseti űzése sem javasolt, mert 

a tevékenység a hagyományos tájhasználatba be nem illeszthető, továbbá a vegetáció maradandó károsodását 

okozhatja. A tervezési terület 473 ha-a a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet területébe tartozik, ez szabadon, a 

többi a tulajdonosok engedélyével látogathatók. Indokolt esetben a természetvédelmi hatóság korlátozásokat 

vezethet be.  

Gazdálkodáshoz köthető intézkedések  

A tervezési területre javasolt intézkedések a fenntartási tervben Kezelési Egységeket alkotnak. A kezelési 

egységek a Natura 2000 területen belül azon élőhelyfoltok, amelyek egységes kezelése indokolt, illetve 

amelyeknél a célok eléréséhez a földhasználati előírások nem különülnek el. A lehatárolás és a javaslatok 

megfogalmazása során elsősorban a terület legfőbb közösségi értékeit, a lösz gyepek, a magas füvű kaszáló rétek, 



a mocsárrétek, ligeterdők és hozzájuk kötődő jelölő és védett növény és állatfajok ökológiai igényeit veszi 

figyelembe, törekedve a tájhasználatra jellemző egyszerűen kivitelezhető megoldásokra. A kezelési javaslatok az 

élőhelyek ökológiai igényeihez igazodnak, jelentősen figyelembe véve a mezőgazdasági (gyep, szántó), az erdő-, 

a vad- és a vízgazdálkodási földhasználatok előírásait. A kezelési javaslatoknál prioritást élveztek a 

gyepgazdálkodás extenzív formái. A megfelelő gazdálkodási formák segítségével cél az özön gyomfajok 

visszaszorítása, és így a természetközeli gyep állapot visszaállítása, a gazdálkodásba fogható gyepterület 

növelése.  

A 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 4.§ 5. pontja alapján „(5) A fenntartási terv a Natura 2000 terület kezelésére 

vonatkozó javaslatokat, valamint ezek megvalósításának lehetséges eszközeit tartalmazza, és jogszabály eltérő 

rendelkezése hiányában kötelező földhasználati szabályokat nem állapít meg. Az itt megfogalmazott előírás-

javaslatok célja, hogy a kezelési egységekben előforduló közösségi jelentőségű értékek, a jelenlegi gazdálkodási 

gyakorlat és adottságok alapján javaslatot tegyenek a gazdálkodás kívánatos módjára. Ennek érdekében itt 

megfogalmazásra kerülnek olyan előírás javaslatok, amelyek alapul szolgálnak a jövőbeli támogatási programok 

kidolgozásához. A gazdálkodók számára ezek az előírás-javaslatok a jelen terv alapján kötelezettséget nem 

jelentenek, betartásuk csak támogatási programokon keresztül, önkéntes vállalás formájában válhat csak 

kötelezővé. A már más jogszabály vagy hatósági eszköz alapján létező előírások esetében azok kötelező jellegét 

értelemszerűen az azt megalapozó jogszabály, vagy hatósági eszköz támasztja alá, jelen fenntartási terv ezekre 

az előírásokra csak utalást tesz. 

Fentiek alapján a Szedresi Ős Sárvíz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területen hat kezelési egysége lett 

kialakítva. 

Magas füvű üde gyepek kezelése: Az éves időjárási körülmények figyelembevételével és kíméleti területek 

mozaikos kijelölésével a nedves gyepek extenzív kaszálása javasolt. A kaszálások alkalmával 15 cm-es tarló 

meghagyása, minden esetben indokolt. Az inváziós fajok visszaszorítására törekedni kell. A magas 

természetességű, nagy biodiverzitású üde- és nedves gyepek legeltetése nem javasolt. A kevésbé természetes, 

özönfajokkal fertőzött gyepek extenzív legeltetése, legeltetési terv készítésével engedélyezhető. 

Száraz, félszáraz gyepek kezelése: Az éves időjárási körülmények figyelembevételével a gyepek juhval történő 2-

3 évenkénti, mozaikos extenzív őszi legeltetéses, az inváziós fajok visszaszorítására kaszálásos gazdálkodás 

javasolt. 

Spontán erdősülő, cserjésedő területek kezelése: A kezelési egység cserjései mozaikosan, változatos 

kiterjedésben fordulnak elő. A spontán terjedő cserjések területeit lokalizálni kell, egyes területeken 

visszaszorításuk indokolt. Az idegenhonos cserjék nem kívánatosak, de az idősebb őshonos cserjék, és fák 

védendők. 

Agrár élőhelyek kezelése: A szántóföldi gazdálkodást úgy kell folytatni, hogy a szántókkal érintkező gyepek, 

cserjések, ligeterdők, vizes területek ne sérüljenek. Vegyszeres kezelés esetén fokozottan figyelni kell az 

elsodródásra. Az alkalmazott agrotechnikában törekedni kell a természetbarát szerek használatára. A területen 

található szántókon javasolt a környezettudatos gazdálkodás és a fenntartható mezőgazdálkodási gyakorlat 

kialakítása. 

Vizes élőhelyek kezelése: A kezelési egységben a Sárvíz mellék árkainak tisztítása, és ezzel a vízelvezetés 

felgyorsítása nem kívánatos. A vizes élőhelyeken a tavaszi, nyár elején jelentkező belvizek elvezetése nem 

szükséges, természetvédelmi kezelési cél annak megőrzése. A kezelési egység javaslataival, az aranyvesszővel és 



gyomokkal fertőzött részek kaszálásával a kezelési egység élőhelyrekonstrukciója is megoldható. A lecsapolást 

szolgáló vizesárkok szerepét felül kell vizsgálni, ahol lehetséges biztosítani kell a vízvisszatartást. 

Őshonos fafajok uralta erdők, ligeterdők, fasorok, facsoportok kezelése: A fűz és nyárliget erdők felújítása során 

a természetes felújítás alkalmazása javasolt. Amennyiben a természetes felújítás nem eredményes, csak a 

területen őshonos fafajok magvetése, csemetézése engedhető. A tarvágás mint kizárólagos véghasználati mód, 

kerülendő. A kitermelt faanyag jó természetességi állapotú gyepeken, tisztásokon keresztül való szállítását és  

ezeken az élőhelyeken való depózását lehetőség szerint kerülni kell, Amennyiben természetes gyepeket érinti a 

fenti folyamat, úgy a gyepek helyreállításáról (faanyag, kéreg, fűrészpor maradéktalan elszállítása, talaj 

elegyengetése) gondoskodni kell. A facsoportok által közrezárt tisztások, kisebb mocsarak gyep jellegét 

megváltoztató művelés (pl. erdősítés, vadföld létesítés), mert több esetben jelölő élőhely, megakadályozandó. A 

fakivágásokat a cserjék kíméletével, a vegetációs időn kívül, lehetőleg fagyos időben javasolt végezni. A 

gazdálkodással érintett erdőkben és fásításokban, az elegyesség és az állományszerkezeti változatosság 

megőrzése, bővítése, az idegenhonos fafajok kitermelése, álló és fekvő holtfa visszahagyása, minden esetben 

természetvédelmi szempontból indokolt. Az ártéren a célállomány a vegyes korú és fafaj összetételű fűz, nyár, 

és kőris ligeterdők létrejötte. A kezelési egység idős szoliter kőrisfái védendők. 

 

Tengelici rétek (HUDD20070)- Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

Hrsz: 08/8, 09, 010b, 011, 043/1, 044, 045/1b, 045/1c, 054/1, 054/2, 054/3, 067/2, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 

076, 077, 078, 079, 087/1, 087/2, 0388/1, 0389, 0390/1a, 0390/1c, 0391, 0392/1, 0392/5, 0392/7, 0392/7a, 

0392/7b, 0392/7d, 0392/7f, 0392/7g, 0392/7h, 0393, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400a 

 

A települést Európai Közösségi jelentőségű Natura 2000-es természetvédelmi terület nem érinti. A legközelebbi, 

az Élőhelyvédelmi Irányelv keretében kijelölt különleges természetmegőrzési területek északon a Koppány menti 

erdők és rétek, keleten a Mágocs és Nagyhajmás környéki erdők, délkeleten a Mecsek nagyobb összefüggő 

erdősségei, délnyugaton a Zselic erdőfedte dombsági tájának központi része. A Mecsekben és a Zselicben 

ezekhez különleges madárvédelmi területek csatlakoznak.  

Kiterjedése 466,35 ha. A védelem  alatt álló rétfolton fellelhető a pókbangó (Ophrys sphegodes) és az agár sisakos 

kosbor (Anacamptis morio). 

Magas füvű üde gyepek kezelése: Az éves időjárási körülmények figyelembevételével és kíméleti területek 

mozaikos kijelölésével a nedves gyepek extenzív kaszálása javasolt. A kaszálások alkalmával 15 cm-es tarló 

meghagyása, minden esetben indokolt. Az inváziós fajok visszaszorítására törekedni kell. 

Száraz, félszáraz gyepek kezelése: Az éves időjárási körülmények figyelembevételével a gyepek juhval történő 

mozaikos extenzív legeltetése, az inváziós fajok visszaszorítására kaszálással történő gazdálkodás javasolt. 

Spontán erdősülő, cserjésedő területek kezelése: A tervezési területen nagyobb kiterjedésű cserjések nem 

találhatók. A területre jellemző kis üde cserjefoltok védelme, megóvása kívánatos, azok kivágása nem szükséges. 

A szórtan, egyesével vagy kisebb csoportokban előforduló idős vadgyümölcsfák fokozott védelmet érdemelnek. 

Agrár élőhelyek kezelése: A szántóföldi gazdálkodást úgy kell folytatni, hogy a szántókkal érintkező gyepek, 

cserjések, ligeterdők, vizes területek ne sérüljenek. Vegyszeres kezelés esetén fokozottan figyelni kell az 

elsodródásra. Az alkalmazott agrotechnikában törekedni kell a természetbarát szerek használatára. 



Vizes élőhelyek kezelése: A kezelési egységben az Éri-patak, és annak mellék árkainak tisztítása, és ezzel a 

vízelvezetés felgyorsítása nem kívánatos. A vizes élőhelyeken a tavaszi, nyár elején jelentkező belvizek elvezetése 

nem szükséges, természetvédelmi kezelési cél annak megőrzése. 

Ligeterdők, fasorok, facsoportok kezelése: A Sárvíz ártéren és az Éri-patak mentén a fűz, illetve fehér nyár 

dominálta facsoportok, kisebb erdőfoltok alkotta mozaikok a tájalkotók. A kezelési egységben a fűzligetei 

természetvédelmi szempontból érzékeny és jelentős értéket képviselnek, fontos rovar és madár és emlős 

élőhelyek. Megóvásuk, bővítésük kiemelt természetvédelmi kezelési feladat. Az erdőfoltok a tervezési egységben 

a terület tájképi értékét is meghatározzák, azt jelentős mértékben növelik. A fűz és nyárliget erdők felújítása 

során a természetes felújítás alkalmazása javasolt. Amennyiben a természetes felújítás nem eredményes, csak a 

területen őshonos fafajok magvetése, csemetézése engedhető. A tarvágás mint kizárólagos véghasználati mód, 

kerülendő. 

 

 

7. térkép: Tengelic település NATURA 2000 területei (forrás: TeiR) 

 

 

 



Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

Tengelicen tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő Felső‐Tengelicen a Benyovszky kápolna és a 

Orchidea Hotel körüli erdős, parkos terület, Közép‐Tengelic és Középhídvég közötti az Éri‐ patakot övező Tengelici 

rétek és erdős területek, valamint a Sió Sárvíz környezetében lévő területek. 

 

Helyi jelentőségű védett területek és botanikai értékek 

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő testületének 24/2007. (XII.19.) rendelete alapján az alábbi területek 

helyi jelentőségű védett természeti területek közé tartoznak:  

 Benyovszky‐park (Arborétum) 

 Bogárzó‐tó, 

 Csapó‐park 

 

Benyovszky‐park 

Fontos a meglévő idős fák védelme, az elpusztult fák pótlása, természetesen a már itt lévő fafajokat részesítve 

előnybe. Jelenleg a parkban élő védett és nem védett állatvilág érdekében az elpusztult illetve kidőlt fák 

eltávolítása csak a legszükségesebb mértékben történik meg, így biztosítva megfelelő  élőhelyet a rovarok, de a 

madarak (odú) számára is. Az invazív fafajok (bodza, celtis, bálványfa) terjedésének megfékezése igen fontos, 

hogy a kialakult erdőkép fennmaradhasson. 

A természetvédelmi értékek mellett fontos a kultúrtörténeti értékek megőrzése is. A Benyovszky‐ kápolna 

környezetében az egykori angolparkot fel kellene újítani, a megmaradt faóriások környezetét kitisztítani és az 

egykori sétányokat vissza kellene állítani. Természetesen az eredeti angolpark maradéktalanul nem állítható 

vissza, mert a kastély és park valamikor szoros egységet képezett. Mára a kastély magántulajdonként körülkerített 

és elkülönített a környezetétől. Bizonyos részeken az angolparki jelleg visszaállítását a település közeli helyzete 

is alátámasztja, mert itt biztosítható a szabadidős, természet‐ és tájismereti, valamint egészségmegőrző 

tevékenység. 

Bogárzó‐tó 

A terület védettségét még napjainkban is elsősorban élőhelyi szerepe indokolja. A vizes élőhely jellegnek 

megfelelően elsősorban hüllők, kétéltűek élnek nagy számban, és figyelemre méltó a terület madárvilága is. 

Csapó‐park 

A park legértékesebb része az eredeti tó partján megmaradt fák sora. Található itt 3 db mocsárciprus (Taxodium 

distichum), mely közül az egyik a tóban van. A park értékeihez tartozik az 5 db kocsányos tölgyfa (Quercus robur), 

amelyek törzskörmérete 4,5 m feletti. Itt található fekete dió (Juglans nigra), hatalmasra nőtt platánfák (Platanus 

acerifolia). A főbejárattól az épületig vezető út mellett kétoldalt vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor 

található. Az épület előtt buxus sövénylabirintust alakítottak ki. Sajnos a bokrokat a selyemfényű puszpángmoly 

károsítja. Az épület mögötti buxus sövény, szintén károsodott. Az épület mögötti nagy tisztást facsoportok övezik. 

Az épület körüli parkrész gondozott, a távolabbi fás területek elvadultak. A  horgászegyesülethez tartozó területen 

csak a tó környékét gondozzák, a többi részen szinte áthatolhatatlan a bozótos. 



A kúriától 2 km‐re nyugatra található a Csapó‐kripta. A kripta távolabbi környezetében az erdő elvadult, de a 

közvetlen környékét kitisztították. A sírhoz vezető lépcső mellett virginiai boróka sor található. A kripta mellett 

több értékes lombos fa is van pl. tölgy, juhar, kőris. 

Tengelici kocsányos tölgyek 

Tengelic Község Önkormányzata képviselő testülete 19/2012. (XI. 14.) számú rendeletével helyi jelentőségű 

természeti értékként védetté nyilvánítja a tengelici 02 hrsz‐ú országos közút és a tengelici 04 hrsz‐ú saját 

használatú út kereszteződésében álló 2 db kocsányos tölgyfát. A 2 db kocsányos tölgy ((Quercus robur) 

törzskörmérete 3,5 m és 4,6 m. 

 

Helyi jelentőségű védelemre javasolt területek és botanikai értékek 

Schell‐kastély kert Katalinpuszta, Felsőhídvég (370/9 hrsz) 

A kastélyhoz közvetlenül kapcsolódó erdőrészletet és a bevezető út platánsora helyi védelemre  érdemes. Az erdő 

kitisztítása, az értékes faóriások megmentése sürgető feladat. 

Bernrieder‐kastély kert Középhídvég (0300/16 hrsz) 

A park fáinak életkora 100‐150 év körüli. A fák pótolhatatlan értéket képviselnek, ezért a park helyi jelentőségű 

védelmét indokoltnak tartom. 

Jeszenszky‐kastély Alsóhídvég (0130/2 hrsz) 

A faóriások értékének megőrzésére a terület helyi jelentőségi védelme indokolt. 

Gindly‐Bárány‐Kúria parkja Alsótengelic ( 0405hrsz) 

A park területi védettségét a sok értékes fa indokolja, amelyek nem csak ökológiai értéket képviselnek, hanem az 

épülettel együtt történelmi hangulatot biztosítanak. 

Ostorfa, Celtis occidentalis (0387 hrsz) 

A fa, ritkaságnak számító közel 5 m törzsméretű, nyugati ostorfa Észak‐Amerikából. A fa közvetlen környezete 

elhanyagolt (illegális szemétlerakó hely). A szemét elszállítása után, a fa a mellette lévő kis park részeként, jó 

hátteret adna a fakeresztnek és haranglábnak. Itt további parkosítást is célszerű végezni. 

Vörös tölgy, Quercus rubra (292/1 hrsz) 

Védelmét a fa nagy mérete (3,5 m törzskörméret) és díszértéke, érdekes levele és szép őszi lombszíne  indokolja. 

A fa jobban tudna érvényesülni, ha a mellette álló kisebb méretű tölgyfa és az alánőtt lucfenyő kivágásra kerülne. 

 

 

 

 



Ökológiai hálózat 

Az Országos Ökológiai Hálózat – a természetvédelemért felelős minisztérium központi nyilvántartása alapján – a 

2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Tervben (OTrT) került lehatárolásra. Ennek 

övezeti „alábontását” (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) és pontosítását tartalmazza Tolna megye 

Területrendezési Terve, amelyet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 4/2012. (II. 17.) önkormányzati 

rendeletével fogadott el. További pontosítást tartalmaz Tengelic Község Településrendezési Terve. 

 

 

8. térkép: Tengelic ökológiai folyosó területei (forrás: 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet)  



2.2.5 Épített környezet értékei 

 

Településképi szempontból meghatározó területek: 

 falu központi része; 

 a régészeti lelőhely területe; 

 műemlék, műemléki környezet; 

 a helyi védettségű egyedi érték területe; 

 országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe; 

 Natura2000 terület; 

 Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet; 

 helyi természeti terület; 

 a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 
 

A település helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségeinek jegyzékét a 16/2017. (XI.30.) önkormányzati 

rendelet 1. melléklete tartalmazza.  

2/4. táblázat: a település műemlékeinek jegyzéke (forrás: 16/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelet)  

törzsszám azonosító cím név 

9140 14705 Katalinpuszta park 

9140 14706 Katalinpuszta melléképületek 

9140 14707 Katalinpuszta kápolna 

9141 14708 Alsóhídvég park 

9141 14709 Alsóhídvég melléképületek 

9142 14710 Középhídvég park 

9142 14711 Középhídvég tiszttartói ház 

9142 14712 Középhídvég cselédházak 

9142 14713 Középhídvég gazdasági épületek 

9142 14714 Középhídvég kertilak 

9900 14715 Felsőtengelic park 

9900 14716 Felsőtengelic melléképület 

9900 19706 Felsőtengelic Gindly-Benyovszky-kastély ex-lege műemléki környezete 

9141 22509 
 

v. Jeszenszky kastély ex-lege műemléki környezete 

4219 22511 
 

Gindly-Benyovszky-kúria (szociális otthon) ex-lege műemléki környezete 

9140 22514 
 

Schell-kastély ex-lege műemléki környezete 

9142 22521 
 

Bernrieder-kastély ex-lege műemléki környezete 

4220 22523 
 

R. k. kápolna (Szeplőtelen Fogantatás) ex-lege műemléki környezete 

4219 8772 Alsótengelic Gindly-Benyovszky-kúria (szociális otthon) 

4220 8776 Középtengelic R. k. kápolna (Szeplőtelen Fogantatás) 

9140 8774 Katalinpuszta Schell-kastély 

9141 8771 Alsóhídvég v. Jeszenszky kastély 

9142 8775 Középhídvég Bernrieder-kastély 

9900 8773 Felsőtengelic Gindly-Benyovszky-kastély (Kiss István szobrászművész emlékmúzeuma) 

 



Bernrieder-kastély 

A Paksról Kölesdre vezető országúttól kb. 400 m-re, parkban szabadon álló, T alaprajzú, összetett tömeg- és 

homlokzatképzésű, részben alápincézett, kontyolt nyeregtetős kastély. É-D-i irányú, hosszabbik szárnya 

földszintes, É-i véghomlokzatán vas előtető alatt néhány lépcsőfokkal megemelt bejárattal. Középtengelyében 

magasabb, konzolos párkányzatú és megemelt tetőgerincű, kontyolt nyeregtetős keresztszárny, amelynek 

csupán rizalitszerűen kiugró homlokzatai közül a Ny-it sarokarmírozás hangsúlyozza. Az emeletes, kontyolt 

nyeregtetős, sarokarmírozott D-i keresztszárny D-i homlokzatának középtengelyében néhány lépcsőfokkal 

megemelt főbejárat, vas előtetővel. Középfolyosós, síkfödémes belső, 19. század végi nyílászárók. Feltehetően 

19. század eleji, földszintes, klasszicista kúria bővítésével jött létre, ekkor épült D-i emeletes szárnya, 

egységesítették homlokzatait, és cserélték ki nyílászáróit. A kastélytól D-re szabálytalan U alaprajzú, földszintes, 

felülkontyolt nyeregtetővel fedett, egykori tiszttartói ház található. Feltehetően a 19. század elején épült L 

alaprajzzal, később átalakították, hozzáépítve a harmadik, rövidebb szárnyat. A kastélytól É és DK-re cselédházak, 

gazdasági épületek, kerti lak helyezkedik el.  

 

Gindly-Benyovszky-kastély 

A Paks-Kölesd közútról kb. 800 m hosszú bekötőúton megközelíthető egykori uradalom gazdag növényzetű 

parkban szabadon álló, központi épülete. A kastélytól Ny-ra nagy kiterjedésű tó (hrsz.: 054). U alaprajzú, 

földszintes, kontyolt nyeregtetős kastély, É-i szárnyához épült toldalékkal. Vízszintesen sávozott, enyhe kiülésű 

rizalitokkal tagolt homlokzatain az ablakok és vakablakok szemöldökeit alkotó osztópárkány fölött félkörös 

ívmezők. A K-i főhomlokzat előtt pilléres-oszlopos, timpanonnal lezárt, nyeregtetős kocsiáthajtó, a hátfalán nyíló 

bejárattal. A timpanonban Gindly-címer, 1802-es, bekarcolt évszámmal. A Ny-i homlokzat előtt nagyméretű, 

műkőmellvédes terasz, a homlokzat tengelyében bejárati ajtó. A D-i homlokzaton pincelejáró, bábos kőkorláttal. 

A szobai traktus alatt boltozott pince. Síkmennyezetes helyiségek kályhafülkékkel, a középső szárnyban 

oldalfolyosóról nyíló szobák, részben klasszicista nyílászárók. Két szobában a mennyezeten falképek, 19. század. 

Az U É-i szárához toldott szoba 1860-ban már állt. Az épület 1870 körül átalakítva, ekkor építhették a 

kocsiáthajtót és egységesíthették a homlokzatokat. Az építtető Gindly család 19. század végi kihalása után a 

Benyovszky családé. A kastélytól D-re melléképület található. 

 

Gindly-Benyovszky-kúria 

A Paks-Kölesd közút mentén, parkban szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, részben alápincézett, 

kontyolt nyeregtetős épület. Lizénákkal tagolt homlokzatain az ablakok fölött vállpárkányon ülő, félkörös 

ívmezők. A Ny-i főhomlokzat középtengelyében pilléres-oszlopos, timpanonnal lezárt, nyeregtetős portikusz, 

mögötte néhány lépcsőfokkal megemelve felülvilágítós bejárati ajtó. A K-i homlokzaton pilaszteres, oromzatos 

középrizalit, középtengelyében néhány lépcsőfokkal megemelt felülvilágítós ajtó. A D-i oldalhomlokzaton két 

bejárat. Közép-, illetve fűtőfolyosós alaprajzi elrendezés, a tengelyben nagytermek. Dongaboltozatos pince, a 

helyiségekben síkfödém. Nyílászárók 1870-1880 körüliek. 1860-ban Gindly Rudolf, később a Benyovszky család 

tulajdonában volt. Mellette újabb melléképületek helyezkednek el. 

 

 

 



Jeszenszky-kastély 

A 63. számú főközlekedési út Szedres felé vezető szakaszáról D-re leágazó bekötőútról megközelíthető, az egykori 

majorság központjában, parkban szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben alápincézett, földszintes, kontyolt 

nyeregtetős kastély. Vízszintesen sávozott, pilaszterekkel tagolt homlokzatok, a hosszoldalakon a 

középtengelytől eltolt rizalitokkal, az épület D-i végén kontyolt nyeregtetős, erőteljesen kilépő, íves attikafallal 

kiemelt sarokrizalitokkal. A hosszoldalak rizalitjaiban nyíló ajtók, előttük néhány lépcsőfokkal megemelt, 

mellvédes teraszok, a Ny-i oldalon a bejárati rizalit feletti attikafalon 1887-es évszám. A D-i keskeny homlokzaton 

a sarokrizalitok között nyíló bejárat. A pincében dongaboltozat. Kéttraktusos belső, síkfödémes helyiségek, 19. 

századi nyílászárók. Egyes helyiségekben terrazzo burkolat. Feltehetően szimmetrikus, kéttraktusos, 

középfolyosós elrendezésű, klasszicista épület átalakításával és bővítésével, a homlokzatok egységesítésével jött 

létre. Mellette 19. és 20. századi melléképületek találhatók. 

 

Római katolikus kápolna 

Középtengelic ÉK-i szélén, magaslaton szabadon álló, Ny-i homlokzati tornyos, trapéz oromzatos, poligonális 

szentélyzáródású kápolna, a fő- és oldalhomlokzatokon egy-egy ívvel megnyitott, csehsüveg boltozatos 

toronyaljjal. A toronyaljból nyíló, kőkeretes kapuja felett törtvonalú szemöldökpárkány, alatta stukkóból 

formázott, rokályos díszű, kettős címer. A hajóban fiókos dongaboltozat, a szentélyben félkupola. Építtette a 

Tengelicen birtokos Gindly család. A torony feltehetően később épült. A kápolnától távolabb D felé, vele közös 

telken, ősfás parkban szabadon álló, T alaprajzú, földszintes, alápincézett, hosszabbik szárnyán kontyolt 

nyeregtetős, rövidebbik, É-i szárnyán a manzárdtetős Csapó-kastély található. A hosszabbik szárny 

hosszoldalainak középtengelyében timpanonos bejárati előépítmények, a K-i oldalon a timpanonban címer. 

Kéttraktusos, síkmennyezetes belső, egyes helyiségekben faburkolat és stukkódísz. Részben építéskori 

nyílászárók. Csapó Dániel hozományul kapta Középtengelicet, amikor feleségül vette Gindly Katalint, ekkor már 

állt a kápolna és egy kúria. A kastélyt 1819-1820 között Csapó Dániel építtette, klasszicista stílusban (építész: 

Pollack Mihály). 1895-ben átalakították, É-i keresztszárnnyal bővítették, homlokzatait egységesítették (építész: 

Fellner Sándor). A kastélytól ÉNy-ra a majorság megmaradt épületei, 19. század: három istálló, tiszttartói ház és 

cselédházak helyezkednek el. 

 

Schell-kastély 

A Paksról Kölesdre vezető országútról kb. 1 km hosszú bekötőúton megközelíthető egykori Katalin major központi 

épülete. Ősfás parkban szabadon álló, H alaprajzú, földszintes, illetve É-i szárnyán emeletes, részben alápincézett 

épület, részben beépített tetőtérrel. A főszárny felett nyeregtető, tetőablakokkal, a keresztszárnyak felett 

manzárdtető tetőablakokkal. A főszárny K-i homlokzatán enyhén kilépő, manzárdtetős, attikafallal lezárt 

középrizalit, középtengelyében triglifes párkányzatú aedikulával keretelt, néhány lépcsőfokkal megemelt bejárat. 

A főszárny Ny-i homlokzatán enyhén kilépő, manzárdtetős, áttört attikafallal lezárt, pilaszterekkel hangsúlyozott 

középrizalit, középtengelyében vasszerkezetű előtető alatt néhány lépcsőfokkal megemelt bejárattal. A D-i 

keresztszárny ÉNy-i sarkánál É felől nyíló kápolna-bejárat, törtvonalú szemöldökpárkány alatt kopott címerrel. Az 

É-i keresztszárny K-i oldalán attikafalas, manzárdtetős, timpanonnal lezárt, emeletén áttört mellvédű, íves 

árkádokkal megnyitott középrizalit; Ny-i oldalán vasszerkezetű előtető alatt aszimmetrikus helyzetű bejárat. 

Kéttraktusos belső, síkfödémes helyiségek, az emeletes szárny lépcsőházában szecessziós stukkódísz, 

szalonjában szecessziós cserépkályha. A D-i keresztszárnyban kis kápolna. 19. századi nyílászárókkal. Feltehetően 

19. század eleji, földszintes, klasszicista kúria bővítésével és átalakításával jött létre. Építtette Jeszenszky Kálmán. 

1945 előtti utolsó tulajdonosa a báró Schell család volt. Körülötte 19. és 20. századi melléképületek találhatók. 



 

2.3 Globális trendek 
 

Bizonyos globális változások, trendek -sajnos általában kedvezőtlenül-  befolyásolják a klíma alakulását. A 

következő globális trendek lesznek meghatározóak a környezetállapot alakulásában az elkövetkező években, 

évtizedekben: 

 népesség létszámának növekedése 

 globalizáció 

 migráció 

 bioszféra (élőlények, élőhelyek pusztulása) 

 környezet-egészségügyi mutatók romlása 

 szennyezés 

 erőforrások felhasználása 

 energiafogyasztás növekedése 

 hatékonyság növekedése 

 

2.3.1 Éghajlatváltozás 

 

Az üvegházhatású gázok és aeroszolok légköri mennyiségének, a napsugárzásnak és a földfelszín 

tulajdonságainak változásai megváltoztatják az éghajlati rendszer energia-egyensúlyát. A légkör üvegház-

hatásának antropogén tevékenység okozta erősödése miatt a jövő században a Föld hőmérséklete magasabbra 

emelkedhet, mint a történelem során valaha. A CO2 koncentráció előrebecsült értéktartománya 540 és 970 ppm 

közé fog esni a 21. század végére. Ez a legkedvezőbb esetben csak 1,4°C-os, legrosszabb esetben 5,8°C-os 

hőmérsékletemelkedést okoz.  

Igen valószínű, hogy a forró extrémitások, a hőhullámok és a nagy csapadékok száma meg fog növekedni. 

Várhatóan emelkedni fog a hőhullámok gyakorisága, intenzitása és időtartama is, míg a téli szélsőségek (hideg és 

fagyos napok száma) előfordulása várhatóan csökkeni fog. 

Fontos szerep hárul helyi szinten az önkormányzatra az éghajlatváltozásból adódó problémákhoz való 

alkalmazkodásban. Az emberi egészség megóvásának, a szervezet alkalmazkodásának egyik fő komponense a 

tájékoztatás és lakossági felkészítés területe, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése. A hőségtervek 

kidolgozása, az oltási gyakorlat felülvizsgálata, az érzékeny csoport számára speciális ellátás biztosításának 

kidolgozása, továbbá a községi „hőségzónák” kijelölése a háttérapparátus feladata. Fontos továbbá árvízvédelmi, 

belvízvédelmi intézkedések, energetikai iránymutatások (fűtés, hőszivattyús házak építése stb.), csapadékvíz-

elvezetés fejlesztése nagy esőzések esetén, jégkár elleni intézkedések, aszály-monitoring, stb. tervek 

kidolgozása, és alkalmazása.  

 

Az önkormányzat 2019-ben stratégiai együttműködési megállapodást fogadott el Paks Városa és az azt övező 

településekkel a Protheus projektben való részvételre, annak érdekében, hogy a klímavédelmi szempontok 



érvényesítésével és a környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentésével hozzájáruljanak a természeti ’értékek 

fenntartásához. A megállapodásban vállalt  kötelezettségeinek az önkormányzat eleget kíván tenni.  

A PROTHEUS projekt célja, hogy felépítse Paks városa és a környező települések számára az elektromobilitás, 

továbbá a kapcsolódó villamos energia termelés, tárolás, elosztás smart grid integrációk kistérségi hálózatát, 

ezzel is támogatva az új, élhetőbb és egészségesebb környezetet biztosító feltételrendszer megteremtését, 

továbbá az erőforrás-hatékony üzemeltetés fenntartható, megtérülő modelljének létrehozását. A PROTHEUS 

projekt arra a felismerésre épül, hogy a levegő minőségének javítása, a fosszilis energiahordozókkal való 

takarékosság, a közösségi feladatokat ellátó járműparkok erőforráshatékony üzemeltetése, mint gazdasági és 

ökológiai szükségszerűség felveti a hagyományos üzemmódú járművek elektromos üzemeltetésére való 

átállításának stratégiai fontosságát. 

A tervezett infrastruktúra modernizáció nyomán Paks városa legalább 35-40%-al kívánja csökkenteni a 

tömegközlekedés- és a közfeladat ellátás során igénybe vett járművek működési energiamennyiségét, továbbá 

legalább 50%-os megtakarítást kíván elérni a járművek okozta együttes szennyezőanyag kibocsátás, tehát a CO2-

emisszó, a por- és koromszemcsék szennyezése, s végezetül a közlekedési zaj mérséklése során.  

 

2.3.2 Környezet-egészségügy 

 

Az élőlény –így az ember is- és környezete szoros kölcsönhatásban áll egymással. Lényegében megállapítható az 

a tény, hogy minden környezeti elem szennyezettsége hatással van az emberi szervezet egészségére.  

Helyben jelentkező, légszennyező forrás a lakossági tüzelés, égetés. A fahulladékok nagy része különböző gyanta 

és lakk maradványok mellett faanyagvédő anyagokat – biocidokat – is tartalmazhat, amelyekből a nem tökéletes 

égés során egészségkárosító anyagok szabadulnak fel. A műanyag zacskók, eldobható műanyag palackok képezik 

a háztartási hulladék legnagyobb részét. Ha elégetik őket, szennyezik a környezetet, és károsíthatják az 

egészségünket, rákkeltő, bőr- és szemirritációt okozó, a légző- és immunrendszert, és a vérképző szerveket 

súlyosan károsító vegyületetek szabadulnak fel. A hulladékok égetésekor egyrészt számolhatunk az anyagi 

összetételből eredő káros anyag kibocsátással, másrészt azonban figyelembe kell venni a relatíve alacsony 

égetési hőmérsékletnél keletkező illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétét is. A háztartási hulladék 

anyagok égetése során általában keletkezik szén-monoxid, széndioxid, hidrogénklorid, hidrogén-fluorid illetve 

számos egyéb, irritáló, maró hatású és rákkeltő szerves anyag. A dioxin, a furán származékok, valamint a füsttel 

szétszóródó fémek (pl. a kadmium, cink, arzén, higany, nikkel, ólom, króm stb.) az égés során keletkező porral 

leülepszik a talajra, a növényre, és a tápláléklánc révén bejut az emberi szervezetbe. PVC (műanyag flakonok, 

háztartási, gyógyszerészeti, kozmetikai termékek, gyerekjátékok stb.) égetése során szén-monoxid, vinil-klorid, 

dioxinok, klórozott furánok és sósav gáz képződésével kell számolnunk. Poliuretán égetésekor sárga füstfelhők 

jönnek létre, amik hidrogén-cianidot és foszgént tartalmaznak. Fehérített papír (pizzás dobozok, mélyhűtött 

ételek dobozai) égetésekor halogénezett szénhidrogének jutnak a légkörbe. Papír és karton égetésekor a 

felíratok toxikus fém tartalma szennyezi a környezeti levegőt. Régi farostlemez hulladékok elégetése során arzén 

és króm kibocsátással kell számolni. 

 

Az avar égetése során nagy mennyiségben keletkezik szén-monoxid, aeroszol részecskék (PM), nitrogén-oxidok 

és különféle szénhidrogének (metil-etil-keton, etilbenzol, sztirén, fenol, dibenzo-furán, benz[a]pirén). Megoldás 

lehet a komposztálás: valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható. A komposztálás során elkerüljük a 

hatalmas légszennyezést, értékes humuszhoz, növényi trágyához jutunk. A komposztálás folyamata általában 1 

év, de bizonyos növények komposztálása éveket vehet igénybe. Meggondolandó azonban, hogy bizonyos kerti 



zöldhulladékok kórokozókkal és kártevőkkel fertőződhetnek, ezek ellen pedig a leghatékonyabb védekezést, a 

fertőzött részek elégetése nyújtotta.  

 

Szállópor (PM10) 

A szilárd részecskék az égetés talán egyik legkritikusabb légszennyező anyagai. A szálló por a levegőben 

szuszpendált szilárd és /vagy folyékony részecskék elegye. A szálló port szemcsemérete alapján két nagy 

csoportra lehet bontani: a 10 mikrométer átmérőjű szemcséket durva részecskéknek (PM10) nevezik, ezek a 

szemcsék az alsó légutakba jutnak le. A 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű, „finom” porszemcsék (PM2,5) 

alkotják az egészségkárosító hatás szempontjából jelentősebb frakciót, ezek már lejutnak a tüdő 

léghólyagocskáiba is. A szálló por koncentráció rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és 

nehézlégzést válthat ki. A tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek következtében 

növekszik a vér alvadékonysága, vérrögösödés léphet fel.  

 

A levegő-higiénés index legmagasabb, „veszélyes” kategóriájában az összes halálok miatti halálozás is 

növekedhet. A kültéri levegő szálló por tartalmának hosszú távú hatásai a következők: a várható élettartam 

jelentős csökkenése a szív- és érrendszeri, a légzőszervi betegségek, valamint a tüdőrák miatti halálozás 

növekedése következtében. Meg kell jegyezni, a szálló por még a legalacsonyabb koncentrációban is káros. 

További problémát jelent, hogy a szálló porok felületéhez toxikus szennyezőanyagok kötődhetnek. Ilyenek a 

dioxinok, a policiklikus szénhidrogének (PAH-ok), a nehézfémek, stb. A PAH-ok 95 százaléka a finomszemcsés 

anyagokhoz (PM2.5) kötődik. Egyes PAH-ok nem csak toxikusak, hanem karcinogének is és becslések szerint a 

tüdőrák kockázatát 7,8-szeresére növelik. 

 

Nitrogén-oxidok 

Az égetés során a levegő és a hulladék nitrogén tartalmának oxidációjából származik. A nitrogén-oxidok nagyon 

reakcióképes gázok, melyek kulcsszerepet játszanak az ózon és a fotokémiai szmog egyéb összetevőinek 

keletkezésében. A kén-dioxid mellett meghatározó a szerepük a savas esők kialakulásában is, és így az erdők 

pusztulásában. A nitrogén-oxidok légzőszervi megbetegedésekkel és tüdőproblémákkal hozhatók összefüggésbe. 

Vizsgálatok szerint, azon gyermekek körében, akik magasabb nitrogén-oxid koncentrációnak vannak kitéve, 

csökkent légzésfunkció tapasztalható. Állatkísérletek alapján a nitrogén-oxidok magas koncentrációja 

meggyorsíthatja a rákos megbetegedések lefolyását. 

 

Kén-dioxid 

A kén-dioxid klasszikus szennyezőanyagnak nevezhető, mivel egészségkárosító hatása már a szénre alapozott 

ipari forradalom elterjedése óta megfigyelhető, kibocsátása a hulladékban lévő kén-tartalom függvénye. 

Alapvető szerepet játszik a savas-esők kialakulásában. Különösen veszélyes a vízi élővilágra nézve. A kéndioxid 

környezet-egészségügyi hatásai már régóta ismertek. A magas koncentrációjú kén-dioxid belégzése esetén a 

légutak görcsös állapota alakul ki. Az asztmában szenvedők hevesebben reagálnak, mint az egészséges emberek. 

A kén dioxid izgatja a légző rendszert, hörgő összehúzódást, krónikus hörghurutot és csökkent légzésfunkciót 

okoz. 

 

Szén-monoxid (CO) 

A szén-monoxid színtelen és szagtalan, redukáló hatású gáz, a szénvegyületek tökéletlen égése során képződik. 

Mind zárt térben, mind szabad levegőn kockázati tényező. Zárt térben fokozottan veszélyes, hiszen ott könnyen 

földúsulhat. A szén-monoxid gyengíti a vér oxigénszállító képességét, oxigénhiányos állapot kialakulását 

okozhatja. A szén-monoxid mérgezés tünetei a fejfájás, hányás, súlyos esetekben eszméletvesztés és halál - bár 

a rövid ideig tartó expozíció hatása visszafordítható. Az idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, 



szívtáji fájdalmak, idegrendszeri tünetek, a szívinfarktus gyakoriságának növekedése. A halálos CO mennyiség 

függ a kortól, az általános egészségi állapottól (különösen veszélyes szívbetegség esetén) és az érintett személy 

aktuális oxigénszükségletétől.  

 

Allergén növények 

A külső és belsőtéri biológiai légszennyezők, elsősorban a rendkívül allergén parlagfű pollen magas 

koncentrációját is fontos kockázati tényezőnek kell tekinteni. A zöldterületek, valamint növényzet ápolásáról és 

az idényszerű növényvédelmi munkálatok elvégzéséről, valamint a gyom- és allergiát okozó növények, különösen 

a virágzó parlagfű mentesítéséről a tulajdonosok, kezelők, használók, bérlők kötelesek gondoskodni. A parlagfű 

irtásáról folyamatosan, legkésőbb virágzás előtt, az időjárástól függő gyakorisággal kell gondoskodni. A területen 

található allergén, lágyszárú növények gyomirtását a lehetséges eszközök (mechanikus, kémiai, agrotechnikai), 

illetve engedélyezett készítmények (herbicidek) felhasználásával szükséges elvégezni. 

 

Fényszennyezés 

Sajnos napjaink egyik modern kori problémájává nőtte ki magát a fényszennyezés. Fényszennyezésnek nevezzük 

az esti égbolt mesterséges fényforrásokkal történő fölösleges, energiapazarló és környezetkárosító 

megvilágítását. Az ökológiai szempontokat figyelmen kívül hagyó, hatalmas mennyiségben elhelyezett 

világítótestek nagyon gyors terjedése maga után vonta a lakott területeken élő emberek és a községtől távoli 

természeti környezet fényterhelésének rohamos emelkedését. Az állandósuló fényszennyezés egészségügyi, 

közlekedésbiztonsági, ökológiai és tájvédelmi szempontból is kockázatot jelent.  

  



2.4 SWOT analízis 
 

A helyzetfeltárás után fontos feladat az egyes tényezők értékelése. Meg kell vizsgálni, hogy mely tényezők milyen 

hatással vannak a település környezeti állapotának alakulására.  

 

Az erősségek közé elsősorban a szorosabban vett környezetvédelmi pozitív, belsőtendenciák, az adottságként 

meglévő természeti erőforrások és környezeti értékek, valamint az azokat fenntartó folyamatok kerültek. A 

gyengeségek között a szorosabban vett környezetvédelmi negatív, belső tendenciákat gyengítő, létező környezeti 

problémák, a környezetre, a természetre, tájra, illetve azok állapotára ható folyamatok szerepelnek.  

 

A lehetőségek azokat a külső és pozitív meghatározottságú igényeket és tendenciákat, meglévő hatásokat 

mutatják be, amelyek a szorosabban vett környezetvédelem területén értelmezett erősségeken kívül esnek, de 

azokhoz és a környezet állapotának javulásához képesek hozzájárulni. A külső értelemben vett veszélyekben 

bemutatott negatív állapotok, trendek a lehetőségekkel ellentétesen hatva csökkentik vagy károsan 

befolyásolják a környezeti eredményeket és összességében a környezeti állapotot. 

 

 



 

BELSŐ TÉNYEZŐK - ERŐSSÉGEK 

 Az oktatási intézményrendszer megfelelően kiépített. Félévente szerveznek egészségnapot, sportnapot, a Föld-napi ÖKO projektet, közlekedésbiztonsági hetet 

és idegen nyelvi témahetet. 

 A helyi rendeletalkotás megfelelő keretet ad a környezeti elemek helyben történő védelméhez. 

 A környezettudatosság növeléséhez kitűnő alapokat adnak a helyi intézmények (Művelődési Ház, Könyvtár, Faluház).  

 A gazdasági vállalkozások száma ugyan nőtt az elmúlt években, de a végzett tevékenységek volumene, az átaluk okozott kibocsátás a környezetbe, nem 

jelentős. 

 Biztosított az egészséges ivóvízhez való hozzájutás, az infrastruktúra megfelelően kiépített. A rácsatlakozás aránya 100 %-os.  

 A vízfogyasztás a 90-es évektől napjainkig folyamatosan csökkent (54%-al), ami a víztakarékosság erősödésére utal. 

 A mérési adatok alapján ivóvíz minőségi problémát a településen egyetlen paraméter sem okoz. 

 -A közcsatornahálózat kiépítésével párhuzamosan folyamatosan nőtt a tisztított szennyvíz mennyisége (2012. évtől).  

 A szennyvíztisztító működése során a kívánt tisztítási fokkal üzemel.  

 A lakossági áramfogyasztás csökkenő tendenciát mutat. 

 A szelektíven begyűjtött hulladékok mennyisége folyamatos növekedést mutat. 

 A közterületek tiszták és rendezettek. 

 Jelentős a belterületi zöldterületek aránya.  

 Alacsony mértékű a környezeti zajterhelés a településen.  

 Az alacsony mértékű ipari tevékenység, a mérsékel közúti közlekedés miatt kedvező a levegőminőség 

 Természetvédelmi szempontból a település kiváló adottságokkal rendelkezik. Megtalálható országos jelentőségű védett terület (Dél-Mezőföld Tájvédelmi 

Körzet), Natura 2000 területek (Szedresi Ős Sárvíz, Tengelici rétek), Több helyi jelentőségű védett terület (Benyovszky‐park, Bogárzó‐tó, Csapó‐park) botanikai 

értékek (Tengelici kocsányos tölgyek), és helyi védelemre javasolt terület van.  

 A település külterületi részein jelentős ökológiai folyosó terület található.  

 A település rendkívül gazdag helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökségekben, és országos műemléki védettséget élvező építményekben.  

 

 

 

 



BELSŐ TÉNYEZŐK - GYENGESÉGEK 

 Tengelic lakónépessége csökkenő és elöregedő jelleget mutat. 

 Tengelic‐Szőlőhegyen jelenleg nincs kiépített közüzemű vezetékes szennyvíz csatornahálózat. 

 A közüzemi ivóvízellátásba bekapcsolt lakások kb. 52%-a van csak a szennyvízhálózatra rácsatlakozva.  

 A településen vannak olyan ingatlanok, melyeket csak házi szennyvízátemelők beépítésével lehet csatornázni. 

 Alacsony az erdősültség aránya (14,9%) a külterületi földeken, elsősorban monokultúrás nagyüzemi termesztés történik. A szántóföldi növénytermesztést a  

termőterületek 66,8 % ‐án folytatnak, amely a megyei átlag (58 %) felett van. 

 A vízelvezető árkok vezető képessége korlátozott árokfeltöltődések (feliszaposodás, növényzettel való benövések). 

 Jelentős mértékű a hagyományos energiahordozók használata lakossági tüzelés során. A gázellátásba bekapcsolt lakások aránya 53,%. 

KÜLSŐ TÉNYEZŐK – LEHETŐSÉGEK 

 Tengelic kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és    erdőtelepítésre alkalmas terület térségi övezetéhez tartozik. 

 Megújuló energiaforrások hasznosítása. 

 Ökológiai adottságoknak legjobban megfelelő talajhasználat alkalmazása (pl.: barnamezős beruházások, a zöldmezős beruházások helyett).  

 Intenzív talajhasználat felváltása hagyományos, tájba illő gazdálkodási módokkal.  

 Korszerű, környezetet kevésbé károsító energiahordozók racionális felhasználása. 

 Turisztikai jelentőséggel bíró tanösvények kialakítása.  

 A szilárd burkolatú utak folyamatos karbantartása, felújítása. Földutak aszfaltozása. 

 Kerékpárutak, illetve vízi túra központok létesítése.  

KÜLSŐ TÉNYEZŐK – VESZÉLYEK 

 Belvízveszélyes területek nagysága 

 Árvízvédelmi területek. A Sió‐csatorna és a Nádor‐csatorna közti terület szinte teljes mértékben, a Nádor‐csatorna bal partján  magas vízállás esetén fakadó‐ 

és szivárgó vizek által veszélyeztetett terület van.  

 A település felszín alatti víz szempontjából érzékeny területen helyezkedik el.  

 A település teljes területe nitrátérzékeny területen fekszik.  

 Az árvízvédelmi fejlesztés és a csapadékcsatorna-hálózat bővítésének elmaradása esetén ár- és belvízveszély, szélsőséges időjárási körülmények esetén 

elöntések. A forráshiány miatt a környezetvédelmi beruházások háttérbe szorulhatnak. 

 

 



3. Környezeti jövőkép 
 

Tengelic község hosszú távú jövőképe az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégiához igazodik.  

 

A település jövőképét a négy alapvető erőforrás  

 az emberi (humán),  

 a társadalmi,  

 a természeti  

 és a gazdasági erőforrások 

fényében fogalmazza meg.  

 

Ennek a jövőképnek az elsődleges tényezője „egy olyan harmonikus, értékkövető és értékőrző helyi 

közösség, melyben a boldogulás alapja – az anyagi értékek mellett – az értékteremtő munka, az 

egészség, a tudás, az erkölcs (mely többek között hiten, bizalmon és tiszteleten alapul), valamint a 

család, közösség és az összetartozás, továbbá a globális felelősségvállalás”.  

Ebben az értékrendben a mértékletesség és a takarékosság, az értékalapú gondolkodás és cselekvés, 

illetve a megtakarítás fontosabb a fogyasztásnál.  

A környezet- és természetvédelemhez közvetlenül kapcsolódva a következők kerültek 

megfogalmazásra a jövőképben: 

 „A gazdaság az ökológiai korlátain belül működik. A fenntartható fejlődés a természeti erőforrásokkal 

való olyan tartós, értékvédő gazdálkodást jelent, amely lehetővé teszi az emberek boldogulását 

anélkül, hogy a gazdasági fejlődés lerombolná a sokféleséget, a komplexitást és az ökoszisztéma-

szolgáltatásokat. Az emberek tisztelik a természetet, természeti értékeinket, a helyi közösségek 

felismerik a rendelkezésükre álló természeti erőforrásokból adódó lehetőségeiket, termelésüket, 

energiafelhasználásukat és fogyasztásukat erre alapozva szervezik meg. A lokális ökológiai 

problémákra, kihívásokra a helyi közösség és önkormányzat ad választ.” 

Az Európai Unió jelenlegi környezetpolitikájának alapját jelentő 7EAP is megfogalmazza a maga 

jövőképét az Unió mint egység és tagországai számára. A gyakorlatias megközelítésű jövőkép 

értelmében „2050-ben jólétben, bolygónk ökológiai korlátait tiszteletben tartva élünk. Jólétünk és 

egészséges környezetünk egy olyan innovatív és körkörös gazdaságból származik, amelyben semmi 

nem megy veszendőbe, és amelyben a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás fenntartható 

módon folyik, a biodiverzitást pedig társadalmunk ellenálló képességét fokozva védjük, értékeljük és 

helyreállítjuk. Karbonszegény növekedésünk már régóta független erőforrás-felhasználásunktól.” 

E két meghatározó jövőkép már önmagában is egyértelmű alapot jelent a Program jövőképének 

megfogalmazásához.   
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4. Célkitűzések 
 

Az átfogó célokhoz rendelten kell meghatározni a cselekvési irányokat, intézkedéseket és a végrehajtás 

eszközeit. Az startégiai célkitűzések elérését a tematikus akcióprogramokban meghatározott fő 

célkitűzések, célok, intézkedések és cselekvésiprogramok meghatározása teszi lehetővé. A szükséges 

intézkedésekhez azonban nem minden esetben kapcsolódik cselekvésiprogram. Ez függ a település 

jövőképétől, forráslehetőségeitől, stb. A Program jövőbeli felülvizsgálata során azonban újabb 

cselekvésiprogramok kapcsolódhatnak be a tervezésbe. A Program végrehajtásának operatív szintjén 

a környezetvédelmi szempontok horizontális érvényesítése szükséges. A környezetvédelmi 

infrastruktúrák teljes kiépítése, a szennyező anyagok környezetbe való jutásának megakadályozása 

akár a keletkezésük megszüntetésével (cső eleji technológiák) a vízbázisok, a természeti területek, 

zöldfelületek hathatósabb védelme, a természetvédelem megerősítése, illetve további kiterjesztése, 

az egészségesebb társadalom felé tett elsőrangú lépés lehet.  

 

A Program céljainak meghatározása a SWOT elemzés megállapításainak figyelembe vételével történt.  

 

A PROGRAM átfogó célkitűzése: 

 hozzájárulni a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek megteremtéséhez 

 

Stratégiai célkitűzések: 

 Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 

 Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 

 Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 

 A környezetbiztonság javítása 
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5. Stratégiai területek 

5.1 Az emberi egészség és életminőség környezeti feltételeinek javítása, a 

környezetterhelés hatásainak csökkentése 
 

5.1.1 Levegőminőség javítása 

 

Célok: 

 Légszennyezettség kialakulásának megelőzése. 

 A levegőminőségének védelme: a szennyezettség csökkentése. 

 A légszennyező anyagok összkibocsátásának csökkentése. 

 A sérülékeny csoportok, különösen a gyermekek védelmének biztosítása a beltéri 

levegőminőséggel összefüggő egészségkárosító hatásokkal szemben. 

 

5.1.2 Zajterhelés csökkentése 

 

Célok: 

 A stratégiai  küszöbértékek (egész napra számított átlagos zajterhelés (Lden) 63 dB, az éjjeli 

(Léjjel) 55 dB) feletti zajterheléssel érintett lakosok számának csökkentése a közlekedési 

létesítmények mentén, melyen belül elsőbbséget kell élvezzen az Lden  = 73 dB, Léjjel  = 65 dB 

stratégiai küszöbértékeket meghaladó zajterhelésű területek zajcsökkentése. 

 A határérték feletti zajterhelés megszüntetése az ipari és szolgáltató létesítmények 

környezetében. 

 

5.1.3 Egészséges ivóvíz biztosítása 

 

Célok: 

 Ivóvíz-minőségének javítása. 

 A közüzemi ivóvízellátás közszolgáltatás biztonságának növelése, a vízkészleteket pazarló és 

többletköltségekkel járó hálózati veszteségek csökkentése. 

 Egészséges ivóvízhez jutás biztosítása minden lakos számára. 

 Lakossági tudatosság növelése a csapvíz minőségével, lehetséges kockázataival és a 

vízhasználati szokásokkal összefüggésben. 

 A sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázisok védelme. 
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5.1.4 Szennyvízelvezetés- és tisztítás, szennyvíziszap kezelés, hasznosítás 

 

Célok: 

 A szennyvízelvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése a vizek jó állapotának elérése 

érdekében.  

 A szennyvíziszap környezetkímélő kezelése, illetve hasznosítása.  

 A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv derogációs követelményeinek 

teljesítése. 

 

5.1.5 Zöldfelületek védelme, zöldinfrastruktúra fejlesztése 

 

Célok: 

 A lakosság zöldterületekkel kapcsolatos elégedettségének növelése a zöldfelületi ellátottság 

kiterjesztése, a funkciók és „szolgáltatások” minőségi és mennyiségi javítása által.  

  Zöldfelületek fenntartható módon való kialakítása, gondozása. 

  A zöldinfrastruktúra állapotának javítás. 

 

5.2 Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 
 

5.2.1 A biológiai sokféleség megőrzése, természet- és tájvédelem  

 

Célok: 

 Az ökológiai hálózat fenntartása. 

 A természetes élőhelyek, a helyi védett természeti területek megőrzése, illetve helyreállítása. 

 A meglévő és potenciális zöldinfrastruktúra-elemek fejlesztése az éghajlatváltozás negatív 

hatásainak mérséklése és az alkalmazkodás elősegítése, a természetes és természetközeli 

területek közötti átjárhatóság javítása érdekében. 

 Az ex lege védett természeti terület természeti állapotának javítása, megőrzése. 

 A természet- és tájvédelmi célok érvényesítése a településfejlesztés, illetve –rendezés során, 

valamint az egyedi hatósági eljárásokban. 

 Hazai, őshonos fajok telepítése a zöldterületek kialakítása, parkosítás során.  
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5.2.2 Talajok védelme és fenntartható használata 

 

Célok: 

 A talajkészletek mennyiségének és minőségének fokozott védelme, termékenységének hosszú 

távú fenntartása a különböző eredetű szennyezések megakadályozásával, a fenntartható 

talajhasználat ösztönzésével. 

 

5.2.3 Vizeink védelme és fenntartható használata 

 

Célok: 

 A felszíni és felszíni alatti víztestek jó állapotának elérése, a velük való hosszú távú és 

fenntartható gazdálkodás biztosítása. 

 A vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme (takarékos vízhasználat elterjesztése, a vizek 

szennyezőanyag terhelésének csökkentése). 

 A vizek többletéből vagy hiányából eredőkáros hatások csökkentése, megelőzése. 

 A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének csökkentése. 

 A természetes fürdővizek minőségét veszélyeztető kockázatok felmérése, csökkentése. 

 A vízvisszatartás, -tározás fejlesztése, illetve az árvízvédelmi védképesség megtartása, különös 

tekintettel a klímaváltozás következtében várható szélsőséges vízjárásra. 

 Az ár- és belvizek, illetve aszályok hatásának mérséklése a megelőzés előtérbe helyezésével. 

 

5.3 Az erőforrás-takarékosság és - hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése  
 

5.3.1 A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése 

 

Célok: 

 A vásárlói tudatosság szintjének emelése, a fenntartható életmód és fogyasztás iránti igény 

növelése, a fenntartható fogyasztói szokások térnyerésének ösztönzés. 

 A fenntartható életmódra és fogyasztásra való áttérés lehetőségeinek megteremtése. 

 A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése. 

 Környezetbarát termékek és szolgáltatások népszerűsítése. 
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5.3.2 Energiatakarékosság és hatékonyság javítása, a megújulóenergia-hasznosítás 

növelése 
 

Célok: 

 Minimálisra csökkenteni az erőforrások kitermeléséből és felhasználásából eredő környezeti 

terheléseket. 

 Az újrahasználat, illetve újrafeldolgozás révén elősegíteni a felhasznált erőforrásoknak a 

visszaforgatását. 

 Megújuló erőforrások részarányának növelése, a bennük található potenciál kihasználása. 

 Az országos célkitűzés elérésének ösztönzése. (országos célkitűzés: 2030-ig a megújuló 

energiaforrás részarányának minimum 21%-ra történő növelése a környezeti szempontok 

figyelembevételével a bruttó végső energiafelhasználásban). 

 

5.3.3Hulladékgazdálkodás 

 

Célok: 

 Hulladékképződés megelőzése, illetve csökkentése. 

 Elkülönített gyűjtés fejlesztése és a hasznosítás növelése (előnyben részesítve az 

újrahasználatot és az újrafeldolgozást). 

 A nem hasznosítható hulladék szakszerű ártalmatlanítása. 

 A környezeti szennyezések és a nyersanyag felhasználás csökkentése. 

 

A fenti fő célkitűzések mellett az egyes hulladékáramokra vonatkozó további speciális célok: 

Alapvető célkitűzés a hulladékgazdálkodási szakterületet érintő európai uniós előírásoknak való 

megfelelés a következő, főbb szempontok szerint:  

 2025-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségének 

arányát derogációval 50%-ra kell növelni. 

 2035-re a hulladéklerakóban lerakott települési hulladék mennyiségének arányát derogációval 

25% alá kell csökkenteni.  

 Textilhulladék kötelező elkülönített gyűjtésének bevezetése 2025. január 1-ig.  

 Biohulladék kötelező elkülönített gyűjtésének bevezetése 2023. december 31-ig (vagy 

keletkezés helyén történő gyűjtése és hasznosítása).  

 2025. január 1-ig a háztartásokban képződő veszélyes hulladék elkülönített gyűjtési 

rendszerének bevezetése.  

 2030-ig az egy főre jutó globális élelmiszer-hulladék mennyiségének kiskereskedelmi és 

fogyasztói szinten 50%-kal való csökkentése.  

 Csomagolási hulladék újrafeldolgozása tekintetében 65%-os arány elérése 2025-re.  
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 Az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló (EU) 

904/2019 irányelv (a továbbiakban) SUP irányelv egyes egyszer használatos műanyagokra 

vonatkozó követelményeinek teljesítése, többek között a legfeljebb 3 liter űrtartalmú 

műanyag palackok (beleértve kupakjukat és fedelüket is) esetében hulladékaik 77%-os 

visszagyűjtési arányának elérése 2025-re, valamint a legfeljebb 3 liter űrtartalmú italtárolók 

esetén 2024-re a rögzített kupakok használata.  

 SUP irányelv alapján egyszer használatos műanyag italtárolók másodnyersanyag tartalmának 

növelése. 

 

5.3.4 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás 

hatásaira  

 

Célok: 

 Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentése, valamint a természetes nyelő-kapacitások megerősítése. 

 Az önkormányzat lehetőségeihez mérten, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 

megvalósítása. (pl.: tájékoztatás és lakossági felkészítés területe, az egészségügyi 

ellátórendszer fejlesztése, hőségtervek kidolgozása, az érzékeny csoport számára speciális 

ellátás biztosításának kidolgozása, községi „hőségzónák” kijelölése, árvízvédelmi, 

belvízvédelmi intézkedések, energetikai iránymutatások (fűtés, hőszivattyús házak építése 

stb.), csapadékvíz-elvezetés fejlesztése nagy esőzések esetén, jégkár elleni intézkedések, 

aszály-monitoring tervek kidolgozása, stb.). 

 Az éghajlatváltozással kapcsolatos ismeretek bővítése, a megelőzési és alkalmazkodási 

intézkedésekkel kapcsolatos tájékozottság növelése. 

 

5.3.5 Az agrárgazdaság és erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 

 

Célok: 

 A mezőgazdasági eredetű környezetterhelés csökkentése. 

 A természet- és környezetkímélő gazdálkodási módok elterjesztése. 

 Erdősített területek arányának növelése, zöldfolyósó hálózat kialakítása. 

 

5.3.6 Az épített környezet védelme 

 

Célok: 

 A meglévő építmények fenntartása, hasznosítása. 

 A helyi és országos védettségű épületek állagmegóvása. 
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5.3.7 Az ásványkincsekkel való gazdálkodás környezeti szempontjai 

 

Célok: 

 Az ásványi nyersanyagok kitermelése és hasznosítása során a környezetterhelés csökkentése 

és a környezeti károk megelőzése. A korábban keletkezett környezeti igénybevételek 

megszüntetése. 

 

5.3.8 Közlekedés és környezet 

 

Célok: 

 A közlekedési-szállítási eredetű környezetterhelés csökkentése - kiemelten a közlekedési 

eredetű légszennyezőanyagok (nitrogén-oxidok, kisméretűszálló por) kibocsátásának 

csökkentése-. 

 A közösségi közlekedés igénybevételi részarányát érintő romlási folyamatok mérséklése, 

lehetőség szerint megállítása. 

 A közlekedési-szállítási igények csökkentése, az egyéni, nem motorizált közlekedési formák 

elősegítése, fejlesztése (pl.: kerékpárút hálózat bővítése). 

 

5.3.9 Turizmus és környezet 

 

Célok: 

 Magas minőségű, élményszerű, interaktív és autentikus ökoturisztikai szolgáltatás biztosítása, 

a turisztikai infrastruktúra fejlesztése a természetvédelmi szempontok sérelme nélkül (az 

ökológiai sokféleség, a környezeti állapot fenntartása). 

 A természeti értékek bemutatása, a lakosság folyamatos, aktuális információkkal való ellátása, 

a környezettudatos és egészséges életmód iránti társadalmi felelősségvállalás, a természeti-

kulturális értékek védelme, megőrzése iránti elkötelezettség tudatosítása, kialakítása, 

erősítése. 

 A turizmus kedvezőtlen környezeti hatásainak csökkentése. 
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5.4 A környezetbiztonság javítása  
 

5.4.1 Kémiai biztonság 

 

Célok: 

 A vegyi anyagok egészségre, környezetre gyakorolt (együttes) hatásának megismerése. 

 A vegyi anyagok által okozott káros hatások és veszélyek csökkentése a teljes életciklusukban. 

 A sérülékeny lakossági csoportok (pl. gyermekek, terhes nők) magasabb szintű védelme a vegyi 

anyagok káros hatásaitól. 

 Az ipar és a lakosság vegyi anyagokkal kapcsolatos mértéktartó, tudatos magatartásának 

kialakítása. 

 

5.4.2 Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás 

 

Célok: 

 A környezeti károk megelőzése. 

 A természeti és emberi eredetű veszélyekből eredő kockázatok csökkentése. 

 A veszélyes, kockázatot jelentő emberi tevékenységek biztonságának növelése. A 

bekövetkezett környezetkárosodás felszámolása, a következmények enyhítése, csökkentése, 

elhárítása, az eredeti állapot helyreállítása.  

 A kárelhárításban, védekezésben érintett szervezetek működtetése, együttműködésének 

fejlesztése.  
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6. A Program stratégiai eszközei 
 

A Program stratégiai célkitűzéseinek megvalósítását a stratégiai eszközök segítik. 

Stratégiai eszközök: 

 környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 

 társadalmi részvétel, környezeti információ 

 tervezés 

 

6.1 Környezettudatos szemlélet és gondolkodásmód erősítése 
 

A belső motiváltságon alapuló környezettudatos viselkedés hosszú évek több irányból érkező 

tudatformálásnak a hatására alakul ki. A környezeti tudat kialakításában életkortól függően más és más 

eszközök lehetnek a segítségünkre. Ilyen eszközök a 

- családi nevelés 

- intézményes oktatás (gyermek- és fiatalkor) 

- média 

 

 Családi nevelés: 

Jövőnk szempontjából alapvető jelentőségű, hogy a felnövekvő generációk természethez, 

környezethez való viszonyát sokkal magasabb szintre emeljük. A természet tiszteletére való nevelést a 

kisgyermek születésétől kell kezdeni. Értelme kibontakozásával párhuzamosan az alapvető normák 

beépítését (nem szemetelünk, nem tépjük le a virágokat, rendben tartjuk környezetünket stb.) el kell 

végezni. Jó esetben ez a családban így történik. 

 

 Intézményes oktatás: 

Felnőttkorban már nagyon nehéz a környezethez való viszonyt megváltoztatni, ezért meghatározó – a 

családon kívül – az iskola és az óvoda szemléletformáló szerepe. Sőt, az oktatási intézményekben 

megismert szemléletet a gyerekek hazaviszik, ez jó esetben némi változást eredményez szüleik 

gondolkodásmódjában is. Az óvoda és iskola pedagógiai programjának fontos eleme kell, hogy legyen 

a környezeti nevelés. 

 

Az általános iskola az alsó tagozatában a környezetismeret és az osztályfőnöki órák keretében van 

lehetőség a környezet- és természetvédelem kérdéseivel foglalkozni. Az osztálykirándulások, a 

természetben - pl. erdőben, vízparton - megtartott órák az ott szerzett élmények segítségével 

hozzájárulhatnak a szemlélet elmélyítéséhez. Felső tagozatban a földrajz, a biológia, a kémia, a fizika 

és az osztályfőnöki órák az aktuális tananyaghoz kapcsolódóan keretet adnak a környezetvédelem 

kérdéseinek már elmélyültebb, de a gyerekek életkorának megfelelő szintű tárgyalására. A szaktárgyi 

órákon kívül érdemes ökológiai szakkört szervezni. Terepen végzett megfigyelések, téli madáretetés, 

önálló kiselőadások tartása, stb. színes program lehet az érdeklődő tanulók számára. Ha módjában áll 

az iskolának, - esetleg önkormányzati segítséggel - érdemes iskolakertet kialakítani, melyben 

különböző növényi társulások bemutatására, tanulmányozására van lehetőség. A tápanyag utánpótlás 
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biztosítására ki lehet egy kisebb komposztálót is alakítani, ahova a gyerekek akár otthonról is hozhatják 

a szerves konyhai hulladékot. (Ezzel a szelektív hulladékgyűjtés is részben megalapozható.) 

 

Régóta jól működő tevékenység az iskolák által szervezett papírgyűjtés. Ez kiegészülhet a fém 

hulladékok gyűjtésével is. Érdemes az elhasznált elemek gyűjtését is megszervezni, tárolásuk 

helyigénye kicsi, de az elszállítást, megsemmisítést biztosítani kell. Az országban több olyan cég is 

található, amelyek ezzel a tevékenységgel foglalkoznak. A tanulók motiválásában szerepe lehet a 

leadott darabszámokhoz kapcsolódó tanári, igazgatói dicséreteknek is. Az elemek gyűjtése megfelelő 

műanyag vagy karton dobozok kihelyezésével kiterjeszthető kereskedelmi egységekre is, így a felnőtt 

lakosság is bevonható az akcióba. 

 

 Média 

Az allergiás, asztmás megbetegedések számának rohamos emelkedése kapcsán a figyelem 

középpontjába kerültek az allergizáló polleneket termelő növények, főleg legagresszívebben ható 

képviselőjük, a parlagfű. Egy szál virágzó parlagfű több milliárd virágpor szemcsét képes a levegőbe 

juttatni, melyből légköbméterenként ötven pollen szemcse már elegendő allergiás reakció kiváltására. 

Bár a parlagfű kiirtása az ország területéről csak kormányzati szinten és több éves következetes 

munkával valósítható meg, nagyon fontosak a térségi, települési szinten szervezett akciók is. Ebben 

nagy segítségre lehet a média, a helyi média is szervezhet az iskolák bevonásával parlagfű gyűjtési 

akciót. 

 

Akár osztályok közötti, egyéni verseny is hirdethető, melyben a legtöbb növényt begyűjtők jutalma pl. 

osztálykirándulás, kerékpár, különböző sporteszközök, stb. lehet. A parlagfű-mentesítési akció 

kiterjeszthető a felnőtt lakosságra is, a begyűjtött parlagfűért cserébe virágpalántákat, cserjéket 

esetleg facsemetéket is adhat az önkormányzat. (Ezek származhatnak a környékbeli kertészetek 

felajánlásaiból is.) Nagyon fontos, hogy a parlagfüvet még a virágzás előtti időszakban, és akkor is 

lehetőleg kesztyűben gyűjtsék, ugyanis a bőrrel való kontaktus kapcsán is kialakulhat túlérzékenység. 

 

6.2 Társadalmi részvétel, környezeti információ 
 

Mivel a település vonatkozásában a környezeti adatok, a fejlesztési elképzelések és az orvoslás 

hatósági eszközei az önkormányzatnál, illetve a polgármesteri hivatalban futnak össze/jelennek meg, 

így a polgárbarát települési önkormányzatnak nem csak lehetőségei, de feladatai is vannak ezen a 

téren. Ilyen eszközök a nyilvánosság biztosításán túl, az éves környezeti állapot jelentések közzététele 

és indokolt esetekben a lakossági fórumok meghirdetése a tájékoztatás oldaláról. 

 

Ezen túlmenően számos kezdeményezést lehet támogatni pl. táborok, környezeti nevelő programok, 

rendezvények, a kulturált szabadidő eltöltését – s így a környezeti nevelést is – szolgáló parkok; erdei 

óvoda és iskola programok szervezése az intézmények számára; zöldterület illetve játszótér 

fejlesztések/korszerűsítések, amelyek közvetetten szolgálják a környezeti nevelés ügyét. Kiadványok 

megjelentetésének támogatásával az önkormányzat hozzájárulhat a szélesebb rétegek természeti 

környezetünkről való ismeretterjesztéséhez. 
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Az Európai Autómentes Nap rendezvényei nem csak a kerékpáros közlekedés népszerűsítésében, de a 

környezettudatosságra nevelésben is jó alkalom lehet.  

Évente egy-két alkalommal pl. szemétgyűjtési akció rendezhető, amikor a település külterületéről is 

megkísérlik eltávolítani az illegálisan lerakott szemetet. Ezekbe az akciókba érdemes bevonni az 

iskolásokat. 

Számtalan lehetőség kínálkozik még a felsoroltakon kívül is a környezeti nevelésben, melyek feltárása 

és kidolgozása az önkormányzat, a pedagógusok és a civil önszerveződő csoportok együttműködése 

által valósítható meg. 

 

6.3 Környezetvédelmi tervezés a területpolitikában 
 

A korszerű környezetpolitika előrelátó, célorientált és integrált megközelítést, a különböző területi 

szintek és az ágazatuk közötti egyeztetett tervezést, program készítést és megvalósítást igényel. A 

környezetvédelmi törvény ennek szellemében rendelkezik a települési önkormányzat 

környezetvédelmi programalkotásának kereteiről és rendjéről. A törvény előírja a környezetvédelmi 

program–magasabb szintű környezetvédelmi tervek kiadását követően történő- felülvizsgálatát, 

értékelését, és ennek megfelelően a szükségessé váló tervezési módosításokat.  

 

A folyamatosan alkalmazott stratégiai tervezési módszerek helyi szinten is jó lehetőséget biztosítanak 

a környezeti célok, prioritások és probléma-megoldási módozatok pontosabb mérlegelésére. A 

stratégiai tervezés alkalmas az állandóan változó külső környezet új kihívásaihoz történő 

alkalmazkodás elősegítésére, a környezetvédelem eszköztárát gazdagító új megoldások folyamatos 

elsajátítására.  

 

Ugyanekkor a számításba vehető alternatívák feltárása révén lehetőséget nyújt a különböző környezeti 

kockázatok csökkentésére, illetve megelőzésére, a szükséges pénzügyi források, költségvetési igények 

pontos megfogalmazására, az erőforrások pontos hasznosítására.  

 

Érvényesülnie kell a "szennyező fizet" elvnek. A szabályozás alapja a legtöbb esetben egy-egy helyi 

regionális szinten megjelenő környezeti probléma megoldása. A szabályozás hatékonyságának 

javítását csak akkor lehet elérni, ha a kiválasztott eszközök megfelelnek a megoldandó probléma 

jellegének. Hatékonysági szempontból elengedhetetlen, hogy a szabályozási rendszer bizonyos elemei 

tükrözzék a helyi és regionális környezeti problémák sajátosságait. Ennek érdekében folyamatosan át 

kell tekinteni a környezetvédelem ösztönző és finanszírozási rendszerének működését települési 

szinten is. Helyi szinten szükséges a környezetvédelmi finanszírozási rendszer meghatározása, évente 

a meghatározott környezetvédelmi feladatokhoz igazított költségvetési keret meghatározása. A 

környezetvédelmet önálló szakfeladatként kell elismerni és számára az éves költségvetésben önálló 

keretet (alapot) kell biztosítani. Szükséges a környezetvédelmi önkormányzati rendelet megfelelő 

alkalmazása is. 

 

 



TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
Települési Környezetvédelmi Program 

77 

 

 
 

 

6.4 Környezetvédelmi tervezés a településpolitikában 

 

A településtervezés célja – bizonyos korlátok közé rendezve  a település fejlődésének elősegítése, az 
élhető, egészséges települési környezet létrehozása, illetve biztosítása. 

 

A település harmonikus fejlesztése, a fenntarthatósági szempontok érvényesülésének 
településfejlesztési, településrendezési eszközökkel való elősegítése a különböző nemzetközi 
szervezetek és az EU szakpolitikáiban is egyre hangsúlyosabb szerephez jut. 

 

Az egészséges környezethez való jog érvényesítésének egyik eszköze az önkormányzat által végzett 
településrendezési tevékenység. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény szerint a településfejlesztés és -rendezés célja a lakosság életminőségének és a 
település versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló 
településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a természeti, táji és építészeti értékek 
gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának 
elősegítése.  

 

A környezetvédelmi törvény szerint a települési önkormányzat a fejlesztési feladatai során érvényesíti 
a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti állapot javítását. Ennek egyik eszköze a  
településtervezéshez is kapcsolódó települési környezetvédelmi program. 

7. A Települési Környezetvédelmi Program finanszírozás eszközei 
 

KEHOP- Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 

IKOP- Közlekedésfejlesztési Operatív Program 

GINOP- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

EFOP- Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 

TOP- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program  

VEKOP- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program  

VP- Vidékfejlesztési Program  

MAHOP- Magyar Halgazdálkodási Operatív Program  

 

Javasolt a kitűzött célok, programok megvalósításához a külső források mellett, saját források 

biztosítása is (pl.: önkormányzati környezetvédelmi alap).  
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Stratégiai célok Operatív Programok (2021-2026) 

KEHOP IKOP GINOP EFOP TOP VEKOP VP MAHOP 

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása 

Levegőminőség javítása  X   X  X  

Zajterhelés csökkentése  X   X    

Ivóvízminőség, -ellátás X        

Szennyvízelvezetés, kezelés X        

Zöldfelületek védelme     X X   

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

Természet- és tájvédelem X      X X 

Talajok védelme       X  

Vizeink védelme X        

Környezeti kármentesítés       X X 
Az erőforrás-takarékosság és a -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

Energiatakarékosság és 
hatékonyság javítása, a 
megújulóenergia-
hasznosítás növelése 

  X    X X 

A fogyasztás környezeti 
hatásainak csökkentése 

X        

Hulladékgazdálkodás         

Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának csökkentése, 
felkészülés az 
éghajlatváltozás hatásaira 

X  X  X    

Az agrárgazdaság és 
erdőgazdálkodás környezeti 
aspektusai 

X        

Épített környezet védelme X  X      

Közlekedés és környezet  X   X X   

Turizmus, ökoturizmus   X  X X X  

Stratégiai eszközök  

A környezettudatos 
szemlélet erősítése 

X X  X X  X  

Társadalmi részvétel, 
környezeti információ 

X  X    X  
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8. A Program végrehajtása 
 

I. Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a 
környezetterhelés hatásainak csökkentése  

 Levegőminőség javítása 

 Zajterhelés csökkentése 

 Ivóvízminőség, -ellátás 

 Szennyvízelvezetés- és tisztítás 

 Zöldfelületek védelme 

 

II. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

 Természet- és tájvédelem 

 Talajok védelme 

 Vizeink védelme 

 Környezeti kármentesítés 

 

III. Az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

 Energiatakarékosság és hatékonyság javítása, a megújulóenergia-hasznosítás növelése 

 A fogyasztás környezeti hatásainak csökkentése 

 Hulladékgazdálkodás 

 Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, felkészülés az éghajlatváltozás hatásaira 

 Turizmus, ökoturizmus 

 Az agrárgazdaság és erdőgazdálkodás környezeti aspektusai 

 Épített környezet védelme 

 Közlekedés és környezet 
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I. Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés hatásainak csökkentése 

Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Levegőminőség 
javítása 

A jogszabályban előírt levegőtisztaság-védelmi feladatok (jogszabályalkotás, hatósági feladatok) teljes 
körű ellátása. Önálló, helyi környezetvédelmi rendelet alkotása.  

jegyző 2026. év 

Szennyezés nélküli vagy a legkisebb szennyezést okozó korszerű technikai megoldások előnyben 
részesítése az ipari beruházások támogatásánál.  

önkormányzati 
képviselő testület 

Folyamatosan 

Ipari légszennyező-anyag (elsősorban az üvegházhatású szén-dioxid gáz) kibocsátás csökkentése. helyben működő 
ipari vállalkozások 

Folyamatosan  

A lakosság évenkénti tájékoztatása a település levegőminőségének állapotáról. önkormányzat Évente legalább 1 
alkalommal a helyben 

szokásos módon 

Levegő imisszió mérések elvégzése a település levegőminőségének meghatározására. önkormányzat 2026. év 

Zajterhelés 
csökkentése 

Helyi zajvédelmi szabályozás, rendeletalkotás (pl. csendes övezet, illetve zajvédelmi szempontból 
fokozottan védett terület kijelölése, zajkibocsátási határérték megállapítása, ellenőrzése, stb.). 

önkormányzat Településrendezési terv 
felülvizsgálata során 

A helyi lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. önkormányzat Évente legalább 1 
alkalommal a helyben 

szokásos módon 

Zajmérés, zajterhelési szintek meghatározása, elsősorban a fő közlekedési útvonalak mentén.  önkormányzat 2026. év 

A közlekedési zaj okozta terhelés csökkentése a településen. önkormányzat 2024. év 

Ivóvízminőség, -ellátás Tengelic, Móra F utca 18+24db beépítetlen telek: A Móra F utcában levő beépítetlen telkek vízellátását 
az utcában kiépült meglevő vízvezetékről történő leágazással biztosítható. 

önkormányzat  2026. év 

Tengelic, Kolozsvári utca (megosztást követően belterületbe csatolandó, művelésből kivonandó) A 

Kolozsvári utcában a belterületbe csatolandó terület vízellátását a meglevő gerinc vízvezetékről történő 

leágazással biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 
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Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Tengelic, Gagarin utca 6db telek: A Gagarin utcában kialakítandó 6db telek vízellátását a meglevő 

vízgerinc vezetékről biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 

Szőlőhegy, József Attila utca 17 db A József Attila utcában, 17 db beépítetlen ingatlan vízellátását a 

meglevő gerincvízvezetékről  biztosítható, illetve a gerinc vezeték meghosszabbításával a belterületi 

határig. 

önkormányzat 2026. év 

Szőlőhegy utca 4 db telek: A Szőlőhegy utcában kialakítandó 4 db telek vízellátását a meglevő vízgerinc 

vezetékről biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 

János major 35 db üres telek: Az üres telkek vízellátását a meglevő gerincvízvezetékről történő 

lecsatlakozással lehet biztosítani. 

önkormányzat 2026. év 

Szőlőhegy, 996. hrsz‐ú. út mentén 24 db ingatlan: A 996 hrsz‐ú út mentén kialakítandó ingatlanok 

vízellátását az Alkotmány utcai meglevő vízvezetékről történő leágazással biztosítható. A kialakításra 

kerülő ingatlanok vízellátására egy gerinc vezeték kiépítése szükséges a 996‐hrsz‐ú ingatlanon. 

önkormányzat 2026. év 

Szőlőhegy, Hunyadi utca 17 db ingatlan: A Hunyadi utcában a vízellátó hálózat az utolsó beépített 

ingatlanig van kiépítve. A fejlesztési terület vízellátásának a biztosítására ezt a gerinc vezetéket meg kell 

hosszabbítani a telekosztásig, a belterületi határig. 

önkormányzat 2026. év 

Alkotmány utca 32 db ingatlan + 6db új telek: Az Alkotmány utca nyugati területén levő ingatlanok 

vízellátását az utcában levő meglevő gerinc vízvezeték meghosszabbításával lehet biztosítani. A 

kiépítendő gerinc vezetékről lehet az ingatlanokat ivóvízzel ellátni. 

önkormányzat 2026. év 

Julia major 30db beépítetlen ingatlan: A beépítetlen ingatlanok vízellátását a meglevő vízvezeték 

hálózatról történő leágazással, illetve a gerinc hálózat bővítésével biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 
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Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Kishídja 8db beépítetlen ingatlan: A Kishídja település rész vezetékes vízellátással rendelkezik, a 

beépítetlen ingatlanok vízellátását a meglevő vízvezetékről történő leágazással biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 

Rollecate Kft. telephely bővítése (05/12 hrsz) területen: A telephely bővítés vízellátását a meglevő 

vízvezetékről, illetve a meg levő vízbekötésről lehet biztosítani. 

önkormányzat 2026. év 

6233.sz. út déli oldala mentén (ipari és kereskedelmi) 14 db beépítetlen telek A 6233‐as számú út déli 

területén kialakítandó 14 db ipari‐kereskedelmi telkek vízellátását a Tengelic‐ Pusztahencse ivóvíz 

távvezetékről történő lecsatlakozással lehet biztosítani. A távvezetékről egy lecsatlakozás készül, és az 

ipari‐kereskedelmi terület előtt kialakított feltáró út területén épül egy elosztó ivóvíz gerinc vezeték, és 

erről a vezetékről történik az ingatlanok vízellátása. 

önkormányzat 2026. év 

Barnamezős területek: Alsó‐hídvég puszta, Katalin major: A fejesztendő területek a Dalmand Zrt 
tulajdonában vannak a fejlesztéseket a Dalmand Zrt határozza meg. A területek vízellátását a saját 
vízellátó hálózat bővítésével tudják megoldani. 

önkormányzat 2026. év 

Különleges intézményi területek (kastélyok területe): A fejesztendő területek a Dalmand Zrt 

tulajdonában vannak a fejlesztéseket a Dalmand Zrt határozza     meg. A területek vízellátását a saját 

vízellátó hálózat bővítésével tudják megoldani. 

önkormányzat 2026. év 

Szennyvízelvezetés- és 
tisztítás 

Tengelic, Móra Ferenc utca két oldala 18+24 db telek A Móra Ferenc utcában kiépítésre került a 

szennyvízcsatorna‐hálózat házi bekötéssel együtt, a beépítetlen ingatlanok szennyvízelvezetése erről a 

csatornáról biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 

Tengelic, Kolozsvári utca (megosztást követően belterületbe csatolandó, művelésből kivonandó) 20 db A 

Kolozsvári utcában megépült a szennyvízcsatorna‐hálózat. A fejlesztés után a belterületbe csatolás 

után az ingatlanok szennyvízelvezetése a meglevő csatornára való rákötés után biztosított. 

önkormányzat 2026. év 
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Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Tengelic, Gagarin utca 6 db telek A Gagarin utcában kialakítandó 6 db lakóingatlan szennyvízelvezetése 

a meglevő gerinccsatorna‐ hálózatra történő rákötéssel, bekötő csatorna kiépítésével biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 

János major 35 db beépítetlen ingatlan A János majorban levő 35 db beépítetlen ingatlan 

szennyvízelvezetését zárt szennyvízgyűjtőkkel vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezések 

telepítésével oldható meg. 

önkormányzat 2026. év 

Szőlőhegy, 996. hrsz. ‐ út mentén 24 db. A fejlesztési területen a szennyvízelvezetést a tervezett 

Tengelic‐ Szőlőhegyi tervezett szennyvízcsatorna‐hálózaton keresztül lehet megoldani. A fejlesztési 

területen gravitációs gerinccsatorna épül, a gerinccsatorna bekötésre kerül a tervezett Tengelic‐ 

Szőlőhegyi szennyvíz végátemelő előtti aknába. 

önkormányzat 2026. év 

Szőlőhegy, Hunyadi utca 17 db A Hunyadi utcában kialakítandó telek szennyvízelvezetése gravitációsan 

megoldható. A gravitációs gerinccsatorna bekötése a 966‐hrsz‐ú ingatlanok szennyvízelvezetését 

biztosító szennyvíz gerinccsatornába történik. 

önkormányzat 2026. év 

Szőlőhegy, Alkotmány utca 32 db + 6 db új telek. Az Alkotmány utcában vannak olyan beépítetlen 

ingatlanok, melyek előtt megépült a gravitációs gerinccsatorna, az ingatlan szennyvízelvezetése a 

gerinccsatornára való rákötéssel biztosítható. Az Alkotmány utca nyugati, illetve dél‐nyugati területén 

levő beépítetlen ingatlanok szennyvízelvezetését gravitációs gerinccsatorna kiépítésével lehet 

megoldani, a szennyvízelvezetés biztosítására a terepadottságok miatt egy közterületi szennyvízátemelő 

beépítése szükséges. A területen keletkezett szennyvizeket a tervezett Tengelic‐ Szőlőhegyi szennyvíz 

végátemelőbe kerülnek bekötésre. Jelenleg fejlesztési terület szennyvízelvezetése tervszinten a 

beépített ingatlanokon nyomot rendszerrel háziátemelővel lesz megoldva, mivel a gravitációs csatorna 

kiépítése ilyen beépítés mellet nem gazdaságos. A terület teljes beépítése után gazdaságos a gravitációs 

szennyvízelvezetés megvalósítása.A kialakításra kerülő 6 db új telek szennyvízelvezetését az Alkotmány 

utcai tervezett szennyvízgerinc csatornára történő rákötéssel biztosítható. 

önkormányzat 2026. év 
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Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Szőlőhegy, József Attila utca 17 dbA József Atilla utcában levő beépítetlen ingatlanok 

szennyvízelvezetése a kiépítésre kerülő gerinccsatornára ráköthető, illetve az utca északi oldaláig nem 

épül ki a jelenlegi tervek szerint a gravitációs csatornahálózat, a területek beépítése után a szennyvíz 

gerinccsatorna meghosszabbítható a belterületi határig. 

önkormányzat 2026. év 

Julia major, 30 db beépítetlen ingatlanJulia majorban nincs vezetékes csatornahálózat, a beépítetlen 

30 db ingatlan szennyvízelvezetését egyedi szennyvízgyűjtőkkel, illetve egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezésekkel lehet megoldani. 

önkormányzat 2026. év 

Kishídja, 8 db beépítetlen ingatlan Kishídja település részen nincs vezetékes csatornahálózat, a 

beépítetlen 8 db ingatlan szennyvízelvezetését egyedi szennyvízgyűjtőkkel, illetve egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezésekkel lehet megoldani. 

önkormányzat 2026. év 

Rollecate Kft. telephely bővítése (05/12 hrsz.) területenA telephely bővítéseként a szennyvíz elvezetését 

a meglevő telephelyen belüli szennyvízhálózat bővítésével lehet biztosítani. 

önkormányzat 2026. év 

Felsőtengelic pusztán, Közép 

hídvég  vasúti  kereszteződés  környékén,  Szőlőhegytől  délre,  Hangos  majorba  A fejlesztendő 

területeken közüzemű szennyvízcsatorna hálózat nincs és nem is lesz kiépítve. A fejlesztendő 

területeken a szennyvízelvezetést egyedi szennyvízgyűjtők, illetve egyedi szennyvíztisztító 

kisberendezések telepítésével lehet biztosítani. 

 

önkormányzat 2026. év 
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Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

6233.sz. út déli oldala mentén (ipari és kereskedelmi) 14 db beépítetlen telek A 6233‐as számú út déli 

területén kialakítandó 14 db ipari‐kereskedelmi telkek szennyvízelvezetését a Tengelic Orchidea 

Termálfürdő szennyvízelvezetését biztosító szennyvíz nyomóvezetékre történő becsatlakozással lehet 

biztosítani. A szennyvízelvezetést az ipari területen létesítendő gravitációs szennyvízcsatorna és 

szennyvízátemelő létesítésével lehet biztosítani. 

önkormányzat 2026. év 

Környezet és egészség A parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos feladatok végrehajtása. önkormányzat Folyamatosan 

A parlagfű és az ellene való védekezési kötelezettség elmulasztásának felderítése, a kapcsolódó hatósági 
intézkedések foganatosítása. 

önkormányzat Folyamatosan 

Mesterséges fény okozta fényszennyezés mértékének a csökkentése. önkormányzat, ipari 
cégek 

Folyamatosan 

A klímaváltozás egészségügyi hatásairól a lakossági tájékoztatás javítása, oktatási és ismeretterjesztő 
anyagkészítése. 

önkormányzat Évente legalább 1 
alkalommal a helyben 

szokásos módon 

Zöldfelületek védelme Zöldfelület-gazdálkodási tervezés (koncepció, Program kidolgozása; parkok stratégiai tervének 
elkészítése, rendelkezésre álló, hasznosítatlan területek felmérése és annak integrációja a 
településrendezésbe). 

önkormányzat 2023.év 

A zöldfelületi rendszer monitoringja, zöldfelületi kataszter térkép és adatbázis (nyilvántartás) 
létrehozása, fenntartása. 

önkormányzat 2023.év 

Fasorok állapotának javítása, védelme, fenntartása, telepítése, esetenkénti cseréje. önkormányzat 2024. év 

A zöldfelület gondozása, karbantartása, a zöldfelületi funkciók fejlesztése, bővítése, visszaállítása. önkormányzat Folyamatosan 

Az alulhasznosított községi területek felmérése és azok új funkcióra történő hasznosítása keretében a 
zöldfelületek növelése, barnamezős kataszter létrehozása települési szinten. 

önkormányzat 2024.év 

Meglevő játszóterek részben vagy teljes egészében történő átalakítása, felújítása. önkormányzat 2024.év 
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II. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Természet- és tájvédelem Helyi védettséget élvező területek fenntartása, ápolása, gondozása. önkormányzat Folyamatosan 

Együttműködés a helyi gazdálkodókkal a tájvédelmi célok megvalósításában (Natura 2000 területek).  önkormányzat, 
gazdálkodók, NPI 

Folyamatosan 

Az inváziós növény- és állatfajok terjedésének megelőzése, visszaszorítása. önkormányzat, NPI Folyamatosan 

Ökológiai értékeket bemutató tanösvény/ek kialakítása önkormányzat 2023. év 

Vízfolyások, értékes zöldfelületek (facsoportok, ligetek, erdősávok, erdők, cserjés területek) 
megőrzése. 

önkormányzat, NPI Folyamatosan 

A természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdők fenntartása és erdőtelepítés a folyamatos  

erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszerek figyelembe vételével. Ezeken a területeken a 

természetes, illetve a természetszerű erdők telepítése a közjóléti értékek növelése. 

önkormányzat 2026. év 

A Sió és a Sárvíz közötti részen az eredetihez közeli állapot megtartása. Az erdős területeken csak az 

erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást‐oktatást szolgáló épületek elhelyezése 

javasolt a természeti értékek sérelme nélkül.  

önkormányzat, NPI Folyamatosan 

Talajok védelme A talajok védelmét biztosító szabályozás felülvizsgálata. önkormányzat 2023. év 

A talaj-degradációs tényezők megelőzése, mérséklése (pl.: erózió elleni védelem megfelelő 
művelésmódok, technológiák, vetésforgó alkalmazásával; szervestrágyázás, meszezés, stb.) 

helyi gazdálkodók Folyamatosan 

Vizeink védelme A vízbázisok védőtávolságán belüli tevékenységek korlátozása önkormányzat, 
közszolgáltató 

Folyamatosan 

A belterületi vízrendezésekkel a csúcsidejű víztöbbletek által okozott károk csökkentési, és a 
vízhiányos időszakokban fontos vízkészletek helyben-tartási lehetőségének a vizsgálata.  

önkormányzat, 
vízvédelmi hatóság 

2026. év 

Vízrendezés, vízelvezető rendszer tervezése és kivitelezése.  önkormányzat, 

vízvédelmi hatóság 

2026. év 

Belterületi csapadék vízelvezető árkok burkolatának készítése. önkormányzat 2024. év 
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III. Az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése 

Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Erőforrás- és energia 
takarékosság, a 
hatékonyság javítása 

Helyi megújuló energiaforrások (termálvíz, biomassza, biogáz, földhő, nap- és 
szélenergia) felhasználási lehetőségének kutatása. 

önkormányzat 2026. év 

A fogyasztás környezeti 
hatásainak csökkentése 

A környezetet jobban kímélő termékek és szolgáltatások előnyben részesítése. önkormányzat Önkormányzat beszerzés, 
pályáztatás során 

Hulladékgazdálkodás Tudatos vásárlói magatartás ösztönzése (pl. tartós és újrahasználható 
termékek választása/előnyben részesítése), környezettudatos életmód 
megvalósítása (pl. háztartáson belüli újrahasználat, házi komposztálás). 

önkormányzat, közszolgáltató Folyamatosan 

Lomtalanítás, illegális hulladékelhagyás felderítése, felszámolása. önkormányzat, közszolgáltató. Lomtalanítás évente, illegális 

lerakások felszámolása 

folyamatosan 

A lakossági elkülönített hulladékgyűjtés (házhoz menő, hulladékgyűjtő 
szigetek, hulladékgyűjtő udvar) infrastruktúrájának biztosítása a szelektív 
gyűjtéshez. 

önkormányzat, közszolgáltató Folyamatosan 

A házi és közösségi komposztálás elterjesztése, a zöldhulladékok helyben 
történő visszaforgatásának ösztönzése. 

önkormányzat, közszolgáltató 2024. év 

Az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának 
csökkentése, felkészülés az 
éghajlatváltozás hatásaira 

Helyi klímavédelmi stratégia kidolgozása és megvalósítása, amelyek mind a 
klímaváltozás mérséklésével, mind az ahhoz való alkalmazkodással 
kapcsolatos kihívásokra és feladatokra kitér. 

önkormányzat 2026. év 

Turizmus, ökoturizmus A természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések, 
programok megvalósítása, lehetőség szerint életciklus-csoportok szerint 
differenciálva. 

önkormányzat, helyi oktatási- 

nevelési intézmények 

Folyamatosan, tervezett 

programok ütemezése szerint 

Kisiskola épületének szálláshellyé történő átalakítása (hosszútávon idősek emelt 

szintű  ellátása). 

önkormányzat 2026. év 

Tájház céljából ingatlan vásárlása (pályázati úton történő felújítása: múzeum, 

közösségi tér, esetleges vendégszoba kialakítása) 

önkormányzat 2026. év 
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Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Központi sportlétesítménynél szabadidő park kialakítása, a meglevő és a 

jövőben  vásárolt ingatlanok felhasználásával. 

önkormányzat 2026. év 

Hagyományos és helyi termékek előállítása, márkatermékként való 
terjesztése; helyi sajátosságokhoz igazodó rendezvénykínálat fejlesztése (pl. 
környezetbarát gazdálkodást bemutató programok); komplex 
szolgáltatáscsomagok kialakítása a különböző célcsoportoknak. 

önkormányzat, helyi 

gazdálkodók 

2023. év 

A természeti és környezeti értékek bemutatását szolgáló fejlesztések, 
programok megvalósítása. 

önkormányzat 2026. év 

Közösségi tér biztosítása (Művelődési Ház) önkormányzat Folyamatosan 

Meglevő sportpálya ingatlan megvásárlási szándéka (önerőből), szabadidő 

komplexum kialakítása. 

önkormányzat 2026. év 

Az agrárgazdaság és 
erdőgazdálkodás  
környezeti aspektusai 

Az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás 
alkalmazása, figyelembevéve a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás 
szempontjait is (pl. környezetbarát és talajkímélő agrotechnika, vetésforgó, 
vetésszerkezet, tápanyag-ellátás, mikroöntözés alkalmazása; erózióvédelem; 
integrált növényvédelem; tarlóégetés elkerülése). 

helyi gazdálkodók Folyamatosan 

A vízfolyások környezetében lévő erdőtársulások növelése, valamint 
belvízjárta területek beültetése energianövényekkel (energiafűz, kínai nád) az 
ökológiai állapot javulása érdekében. 

önkormányzat 2026. év 

Ökológiai folyosók fejlesztése, fenntartása. önkormányzat 2026. év 

A mezőgazdasági területrendezés keretében új mezővédő erdősávok 

létesítése, a  mezőgazdasági növények szélvédelmének fokozása.  

önkormányzat 2026. év 

A nagyüzemi művelés során az akadályt jelentő magányos fákat, cserjéket 

nagyrészt kivágták, ezek pótlása az üzemi utak, vízfolyások, táblahatárok 

mentén. A termesztést szolgáló épületek, létesítmények környezetének, 

illetve töltések és rézsűk növényekkel való betelepítése. 

önkormányzat 2026. év 
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Cél Cselekvési Program Felelős Határidő, költség (Ft) 

Épített környezet védelme 

 

Kihasználatlan önkormányzati ingatlanok hasznosítása. önkormányzat 2026. év 

Történeti községrészek fejlesztése. önkormányzat 2024. év 

Közlekedés és környezet A szabályozási szélességek 12 méterre, de minimum 10 méterre növelése a 

szabályozási tervben jelölt kiszolgáló utcákban, helyet biztosítva az utcába 

tervezett kétoldali járda és egyoldali vízelvezető árok részére. 

önkormányzat 2023. év 

 

A térségi jelentőségű kerékpárút‐hálózat elemeinek létrehozása a 63 sz. 

másodrendű főúttal, valamint a 6234 j. összekötőúttal párhuzamos 

vonalvezetéssel. 

önkormányzat 2026. év 

A közlekedési igényt, személygépjármű forgalmat csökkentő kampány 

szervezése (autómentes nap). Környezetbarát- és tömegközlekedési módok 

használatának ösztönzése. 

önkormányzat Évente 1 alkalommal 

6235 j. összekötőutat és a Szőlőhegy belterületet összekötő út kiépítése önkormányzatok, kormány  2026. év 

Az egyéni közlekedési szokások alakítása szemléletformálással. önkormányzat Évente autómentes napon 

Sportcsarnokhoz tartozó 20 férőhelyes parkoló létrehozása önkormányzat 2026. év 

Külterületi településrészek járdáinak cseréje/felújítása. önkormányzat 2026. év 
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9. A Program végrehajtásának nyomon követése, monitoring 
 

Az elért eredmények nyomon követésére mutatószámokat használunk. Referenciapontként a 2020-

2021. évi adatokat jelöljük meg, a Program következő felülvizsgálatánál ezeket a mutatókat 

hasonlíthatjuk össze az eltelt időszakra vonatkoztatva. A Program indikátorai úgy kerültek kialakításra, 

hogy azok egyértelmű és hozzáférhető adatokra támaszkodjanak, azaz az indikátorok változását az 

adatok egyértelmű változásához lehessen kötni. 

 

Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés 
hatásainak csökkentése 

 Légszennyezőanyag kibocsátás a bejelentett emissziós pontforrások alapján (tonna) 

 Lakossági SO2 kibocsátás gáztüzelés során (kg/év) 

 Lakossági CO2 kibocsátás gáztüzelés során (t/év) 

 Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 

 Háztartásokból közcsatornán elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3) 

 Közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége (1000 m3) 

 Egy lakosra jutó községi zöldterület (m2/fő) 

 Naperőműparkok villamosenergia termelése (kWh) 

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata 

 Helyi jelentőségű védett természeti területek száma (db) 

 Képződő települési szilárd hulladék mennyisége (tonna) 

 Képződő szelektív hulladékok mennyisége (tonna) 

 Magterület, ökológiai folyosó nagysága (ha) 

Az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos 
működésének erősítése 

 Szolgáltatott összes villamos energia mennyisége (1000kWh) 

 A háztartások részére szolgáltatott villamos-energia mennyisége (1000 kWh) 

 Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (1000 m3) 

 Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége 

(1000 m3) 

 Összes szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 

 Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 
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Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés 
hatásainak csökkentése 

Bázisév 2026. év Tendencia 

Légszennyezőanyag kibocsátás a bejelentett emissziós pontforrások alapján (tonna) 1 617   

SO2 kibocsátás gáztüzelés során (kg) 218   

CO2 kibocsátás gáztüzelés során (t) 2451   

Közcsatornában elvezetett összes szennyvíz mennyisége (1000 m3) 69   

Közcsatornában háztartásokból elvezetett szennyvíz mennyisége (1000 m3) 44   

Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakások száma (db) 999   

Közcsatornába bekapcsolt lakások száma (db) 517   

Egy lakosra jutó községi zöldterület (m2/fő) 37   

Megújuló energiaforrások villamosenergia termelése közintézményekben (kWh) 0   

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata    

Helyi jelentőségű védett természeti terület (db) 3   

Képződő települési szilárd (kommunális) hulladék mennyisége (tonna) 448,93   

Képződő szelektív hulladékok mennyisége (tonna) 25,059   

Biológiai aktivitásérték a teljes közigazgatási területre számítva ( 30720,17954   

Az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos 
működésének erősítése 

   

Szolgáltatott összes villamos energia mennyisége (1000kWh) 5 145   

A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége (1000kWh) 2 572   

Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (1000 m3) 1 249   

Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége (1000 m3) 620   

Összes szolgáltatott víz mennyisége(1000 m3) 99   

Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége (1000 m3) 74   
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Irodalomjegyzék 

 

1. V. Nemzeti Környezetvédelmi Program (2021-2026) 

2. Nemzeti Természetvédelmi Alapterv (2021-2026) 

3. Megyei Környezetvédelmi Program  

4. Tengelic Településfejlesztési Koncepciója (2017.november) 

5. Településrendezési Terv Felülvizsgálata (2018. , ColoLine Terv Kft.) 

6. Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve (VGT3) 

7. Műemlékvédelmi adatbázis (muemlekem.hu) 

8. Duna-Dráva NP Igazgatóság fenntartási tervei 

9. Tengelic Község Önkormányzatának Gazdasági Programja (2020-2024) 
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