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BEVEZETÉS 

 

Nagylók Község Önkormányzat képviselő testülete 11/2006 (VI.6) számú rendeletével jóváhagyott, 
16/2006. (X. 30.) és a 20/2006. (XII. 27.) Önkormányzati Képviselő-testületi határozatokkal 
módosított rendeletének jelenlegi módosítási szándékát Nagylók Község Önkormányzatának 
megbízásából a Berek Tájépítész Iroda Kft. érvényesíti. Nagylók Helyi Építési Szabályzatának, 
Szabályozási tervének módosítási szándékát az Önkormányzat a 126/2015. (VII.27.) számú 
határozattal fogadta el. 

A partnerségi egyeztetés a 129/2015. (VII.27.) Önkormányzati Képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott a településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia és 
településrendezési eszközök készítésével, módosításával összefüggő partnerségi egyeztetés 
szabályairól szóló szabályzat alapján történik. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 
6/A. (3) bekezdése alapján Nagylók Önkormányzata településrendezési feladatát önkormányzati 
főépítész közreműködésével látja el.  

1. ELŐZMÉNYEK 

Nagylók Önkormányzata a település egészére 2006-bann hagyta jóvá a településrendezési eszközeit. 

 10/2005.(II.15.) számú önk-i határozata  szól a Településfejlesztési Koncepcióról, 

 44/2006. (V.30.) számú önk-i határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv,  

 Község Önkormányzat 11/2006 (VI.6) számú rendeletével jóváhagyott Helyi építési 
szabályzat, melyet (16/2006. (X. 30.) és a 20/2006. (XII. 20.) rendelettel módosított. 

  A véleményezési szakasz elindítását 146/2015. (IX.15.) Önkormányzati Képviselő-testületi 
határozattal hagyta jóvá. 

A 44/2006. (V.30.) számú önk-i határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervhez, valamint a 
Község Önkormányzatának 11/2006 (VI.6) számú rendeletével jóváhagyott Helyi építési szabályzat és 
mellékletét képező Szabályozási tervhez részletesen kidolgozott megalapozó vizsgálatok készültek. A 
2/2005. (I. 11.) Korm.  rendelet 2. számú melléklet szempontjait figyelembe véve, jelen módosítási 
szándék a hatások és a hatásterület jellemzői alapján nem okoznak negatív változást a hatályos 
tervben feltártakhoz képest, ezért egy környezeti vizsgálati dokumentáció a rendezési terv 
vonatkozásában nem tud új eredményeket felmutatni.  

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.), valamint az örökségvédelmi 
hatástanulmányról szóló 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján az örökségvédelmi 
hatástanulmányt a településfejlesztési koncepció vagy a településrendezési eszköz megalapozó 
vizsgálata keretében kell elkészíteni. A Kötv. 66. §-a alapján a (1)-(2) bekezdése alapján nem kell 
örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, amennyiben a készült, és az tíz évnél nem régebbi, 
illetve, ha a véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés 
alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. Mivel elkészült az örökségvédelmi 
hatástanulmány a 2006-ban jóváhagyott településrendezési eszközökhöz, ezért a Kötv. szerint nincs 
szükség új hatástanulmány elkészítésére. 

Jelen tervdokumentáció a településfejlesztés és településrendezés varható hatásait ismerteti az 
egyes szakági fejezetekben a korábban elkészült megalapozó vizsgálatok felhasználásával, 
frissítésével. 

A jelenlegi Településrendezési tervek módosítása nem jelenti a korábbi Településrendezési terv teljes 
felülvizsgálatát, ezért az alátámasztó munkarészek csak a módosítás tárgyában vonatkozó, a 
módosítások által szükségessé vált kiegészítéseket tartalmazzák. Az alátámasztó munkarész azonban 
az előzőhöz képest jóval több információt tartalmaz a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi 
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követelményeinek megfelelően. A jóváhagyandó munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet adta 
lehetőségeket kihasználva az OTÉK 2012. augusztus 6-ai állapotának megfelelően készül. 

2. JELEN MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 

Az eljárás elindításának célja a falusias lakóterület övezeti előírásainak módosítása: 

a) a megengedett építménymagasság növelése, legalább a belterület szélén 

b) a szabályozási terven lévő, HÉSZ előírásaival ellentétes beépítési százalékot tartalmazó, hibás 
övezeti jelek javítása. 

c) szükséges mértékben a HÉSZ és a SZT előírásainak összehangolása a falusias lakóövezetre 
vonatkozóan. 

A tervezés célja érdekében sem a településfejlesztési koncepciót, sem a településszerkezeti tervet 
nem kell módosítani, csak helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv 
módosítása szükséges. 

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32 § (4) bekezdének megfelelően  

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése,  

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 

A rendezés várható hatása: 

 A módosítás a településre hatályos magasabb rendű településrendezési eszközök tartalmában 
változást nem eredményez. 

 További beépítésre nem szánt területek beépítésre szánt területté nyilvánítása nem célja. 

 A településen a falusias lakóövezet előírásai eltérnek a HÉSZ szöveges és rajzi (SZT) részeiben, 
amódosítással a dokumentációk előírásai összhangba kerülnek. 

 A jelen tervezéssel megvalósításra kerülhet egy új munkahelyet teremtő építmény. 

 Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 1.§. (3) bekezdése szerint a módosítás várható környezeti hatása 
jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége.  A 
Rendelet a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntését az Önkormányzatra bízza a 2. 
számú mellékletben foglalt szempontok, valamint az 5. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések 
figyelembevételével.  

A tervezett településrendezési eszközök módosításáról kijelenthető a 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet 2. számú melléklet szempontjait figyelembe véve, hogy a hatások és a hatásterület 
jellemzői alapján nem okoznak negatív változást.  Nem történik településszerkezeti 
tervmódosítás, ezért a meglévőhöz képest új területfelhasználást nem eszközöl a településen.  

A szerkezeti terv módosításával összhangban a HÉSZ és a szabályozási terv felülvizsgálata szükséges a 
TSZT-vel való összhang biztosítása érdekében. Az SZT módosítása során megvizsgálandó a hibásan 
felírt övezetek javításának indokoltsága.  

A tervezett módosítások nagyságrendje és tartalma nem indokolja a Településfejlesztési koncepció és 
a TSZT módosítását, jelen településrendezési eljárásban arra nem kerül sor. 

3. TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP  

A rendezési tervek készítéséhez használt alaptérkép a földhivatali nyilvántartás alapján készült.  Új 
földhivatali alaptérkép kikérésére nincs szükség a módosítások érvényesítéséhez. Új alaptérkép 
elkészítése a településrendezési eszközök teljes felülvizsgálatakor kerül elkészítésre, várhatóan a 
meglévő alaptérkép reambulálásával. 
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Jelen egyeztetési anyag csak a tartalmilag változással érintett Szabályozási terv belterületi 
tervlaprészleteinek  kivonatát  tartalmazza. 

4. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK AZ EGYEZTETÉSRŐL 

A A ’FERI” Mezőgazdasági Bt. részéről jelentkező változtatási igények, valamint az igények során 
feltárt hibák a településszerkezeti tervvel összhangban a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat 
újabb módosítási eljárásának megindítását indokolták önkormányzati döntések alapján. Így került sor 
a dokumentáció összeállítására, mely véleményeztetése a hatályos jogszabályok szerint, 
egyszerűsített eljárás keretében történik. 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

Az 1029 fő lakosú, 32 km2 területű Nagylók község Fejér Megye déli részén helyezkedik el, Sárosd és 
Sárbogárd között. A Sárbogárdi Járásba tartozó település megközelítése a megyeszékhely, 
Székesfehérvár felől a 62. sz. főútból Sárosd felé kiágazó 6228. j. Seregélyes – Mezőfalva – 
Dunaföldvár összekötő úton keresztül, vagy a 63. sz. főút felől Sárbogárd és Kislók felől lehetséges. 
Nagylókot a 6217. j. összekötőút kapcsolja Hantosnál a 6228. j. úthoz. A település belterületére ez az 
út nem megy be, a külterületi részen egy 90 fokos töréssel déli irányban a 6215. j. összekötőúthoz 
csatlakozik Kislók mellett. Bár Hantos és Kislók felől is megközelíthető a 6217. j. összekötőúton, a 
település belterületi része a 62116. j. vasútállomási bekötőútra szerveződött zsáktelepülés. A 
települést érinti a Budapest – Kelenföld - Dombóvár – Gyékényes - oh. A1 kategóriájú (V. B.) 
páneurópai korridor vasúti fővonal, vasútállomással rendelkezik. 

 

Nagylók a Duna menti lösz térség részeként található a Sárbogárdi kistérségben található. A térség 
közlekedési hálózatának fejlesztése jelentős előrelépést tett a gazdaság, és a foglalkoztatottság 
növekedéséhez az M6-os, és a Pentele-híd megépülésével, valamint az M8-as továbbépítésével. A 
közlekedési kapcsolatok dinamikus fejlődést hozhatnak Nagylókon is. 

A Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása óta, 2012. dcember 12-től működik Hantos és 
Nagylók közös hivatala Nagylókon. Hantos Nagylóktól keletre Sárosd és Mezőfalva között helyezkedik 
el.  Sárosd északra, Mezőfalva délkeletre, Sárbogárd délre helyezkedik el Nagylóktól. Nyugatra 
Sárszentágota, északnyugatra Sárkeresztúr Nagylók szomszédja. 

A közigazgatásilag Fejér megyéhez tartozó település polgárai számos hivatalt Sárbogárdon, 
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Dunaújvárosban és Székesfehérváron találnak meg. Fejér megye intézményi infrastruktúrája jelenleg 
decentralizált. Dunaújváros, mint megyejogú város teljes körű középfokú és részben felsőfokú 
ellátást biztosít környezetének, és mint térsége foglalkoztatási központja is jelentős. 

Jelentős gazdasági kapcsolat köti össze a községet Sárbogárddal és Dunaújvárossal. Utóbbi országos 
szinten is kiemelkedő gazdasági szerepet tölt be nehézipari, könnyűipari és logisztikai központként. A 
gazdasági kapcsolatok ennek ellenére elsősorban a munkahely kínálattal, értékesítési és vásárlási 
lehetőségekkel függnek össze. Nagylók lakosságának mintegy 70 %-a környező településeken 
dolgozik. Sárbogárd és Dunaújváros egyben kedvező kereskedelmi adottságokat is kínál a környékbeli 
vállalkozók számára.  

A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI ADOTTSÁGAI, KAPCSOLATAI  

Nagylók település szerkezetét meghatározza a domborzati elhelyezkedés, a löszplató Duna felé 
enyhén lejtő felülete, valamint a történelmileg kialakult közlekedési útvonalak és lakott helyek 
rendszere. 

Az igazgatási terület kis része belterület, ezek többnyire már beépített és beépítésre szánt területek. 
A település központi belterülete a közigazgatási terület súlypontjától ésuaknyugatra eltolódva 
helyezkedik el. 

A település szerkezetét tagoló, meghatározó fő elemek a közúti közlekedési utak, vasút, a Piroska-tó, 
illetve a tavakat tápláló és Lóki-patakba torkolló vízfolyások. 

A külterületek meghatározó területhasználata a mezőgazdaság, a 
volt majorságok helyén pedig a kialakult/kialakuló gazdasági 
területek. Az erdőterületek nagysága elenyésző, az erdőtervezett 
területek faállománya elsősorban a vasút és a vízfolyások mellett 
található. A vízgazdálkodási terület kiterjedésében nem 
meghatározó, de a vízfolyásoknak, tavaknak ökológiai és 
tájtagoló jelentősége van. 

Ma a helyi ipari és kereskedelmi-szolgáltató vállalkozások 
egyrészt lakótelkeken, másrészt önálló vállalkozási célú 
területeken működnek. A település gazdasági területei 
elsősorban a volt majorokban alakultak ki. A gazdasági területek 
a település belterületének észak-nyugati és dél-keleti határán, 
illetve a közigazgatási terület dél-keleti részén jött létre. Az 
ipari/gazdasági jellegű tevékenységek így elsősorban a település 
külterületén folynak, a lakosság számára nem zavaró termelési 
volumennel. A rendszerváltás előtti telephelyek és 

épületállomány mára átalakulva új vagy megújult tevékenységeknek ad otthont, illetve használaton 
kívüli és leromlott állapotban hasznosításra vár. 

A HÉSZ módosítása nem érinti a gazdasági környezetet. A település csak olyan tevékenységet tud 
elképzelni a belterületen, aminek a működése nem zavarja a lakófunkciót nem korlátozzák a 
település életét, illetve környezetét nem zavarja. 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési 
Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési 
koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 
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Az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció 
több helyen is hangsúlyozza a gazdaságfejlesztés, az 
ellátásbiztonság javítását, a kistelepülések 
népességmegtartó képességének erősítését, a helyi 
gazdaság fejlesztésével, a helyben meglevő értékek 
felismerésével, tudatos és fenntartható kiaknázásával. 

Mindez nemcsak a gazdaság, az infrastruktúra, a 
munkahelyek ideálisabb rendszerének kialakítását segíti, 
de a helyi közösségeket, a működő és életképes szociális 
kapcsolatrendszereket, a helyi identitást is erősíteni 
tudja. 

 A jóváhagyott Fejér megyei Területfejlesztési Koncepció 
jövőképe: "FEJÉR MEGYE – PANNÓNIA SZÍVE" csak Fejér 
megye tradicionális társadalmi, kulturális, gazdasági-
logisztikai szerepköreinek fenntartható és innovatív 
fejlesztésével tud megvalósulni, ahol az egyenrangú 
nagytérségi együttműködés mellett a kiváló termőhelyi 
adottságok bázist biztosítanak a természeti örökség 
jövőtudatos kezelésével együtt.  

Fejér megye 2030-ra nagytérségi együttműködéssel 
kívánja erősítenii pozícióit, ahol az interregionális kapcsolatok bővítésére hangsúlyt fektet. Ebből a 
szempontból Nagylókot az erőpsítendő nagytérségi kapcsolatok több oldalról is körbeveszik, amiből a 
későbbiek folyamán profitálhat is.  

A megye stabil gazdasági kapcsolatainak kialakításában Székesfehérvár – Veszprém - Ausztria között a 
8-as főútnak köszönhetően van szerepe, amelyek lehetőségei az M8-as autópálya megépülésével 
kibővülnek Dunaújváros-Kecskemét irányába, bekapcsolva a megye déli, periférikus térségeit is.  

A megyei területfejlesztési koncepció szerint a megye teljes területén fenntartható 
gazdaságfejlesztésre van szükség. Ez elsősorban a zöldgazdaság előtérbe kerülését kell, hogy jelentse, 
„zöld klaszter” létrehozásával ott, ahol a még nem szennyezett területek erre a legalkalmasabbak. A 
"barnamezős beruházások" megvalósításával a megye stratégiai céljainak egyike, a "Versenyképes 
gazdaság feltételeinek megteremtése" is meg tud valósulni, amihez a Nagylóki fejlesztési 
szándékok is kapcsolódni tudnak. 

A horizontális célok közt szerepel a "Foglalkoztatás növelése", amely a Hész módosítását követően 
meg tud valósulni a településen, a vállakozás bővítésével új munkahelyek letesülhetnek. 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1. Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

A különböző térségi között vannak törvényi szintre emelt területrendezési tervek, különböző 
igazgatási és regionális szervezetek által elfogadott stratégiai tervek és programok. Mindezen 
dokumentumok közül a településrendezésre legmeghatározóbb az Országos Területrendezési Terv 
(OTrT) illetve a Fejér Megyei Rendezési Terv (FmTrT), melyek a településrendezési tervezés 
lehetőségeit behatároló területrendezési tervekké váltak. Az elmúlt másfél évben a 
településrendezést befolyásoló jogszabályok mindegyike változott, többször is. Az OTrT módosítása 
2014. január elsejétől hatályos, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Az OTrT különböző mellékletei meghatározzák a térségen belül is a szerkezeti terv elemeit, valamint 
további térségi övezeteket, melyekre vonatkozóan külön előírásokat foganatosít. Ezek a 
lehatárolások tovább pontosodtak a Fejér Megyei Rendezési tervben. A OTrT módosításával azonban 
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megszűntek eddigi országos és térségi övezetek, és létrejöttek újak, melyek vizsgálatát az OTrT 31/B. 
§ rendelkezései határozzák meg. Az országos műszaki infrastruktúra hálózatok jelölése is felülírja az 
FmTrT hálózatok elemeit. 

Mivel Nagylók község településrendezési eszközei a hatályos FmTrT és OTrT előtt kerültek 
jóváhagyásra, ezért a térségi megfeleltetéskidolgozásra kerül a dokumentumban annak ellenére, 
hogy csak HÉSZ és SZT módosítás tartozik a tervezési feladatba. A feladat elvégzéséhez 
megkeresésére kerültek az OTrT 2014. január 1-ével hatályba lépett változásaival összefüggésben, az 
adatszolgáltatásokkal és a térségi övezetek lehatárolásával kapcsolatban a településfejlesztési és a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásában résztvevő államigazgatási szervek a 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet 9. melléklete alapján, a térségi övezetek lehatárolására jogosult, 
adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek pedig a 282/2009. (XII.11.) Kormányrendelet 
előírásai alapján. 

A OTrT alapján az alábbi adatokat várta az Önkormányzat a megekeresett Szervektől, Intézményektől. 

1. Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területek 
2. Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területei 
3. Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet  
4. Országos ökológiai hálózat, 

a) magterület, 
b) ökológiai folyosó, 
c) pufferterület, 

5. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 
6. Jó termőhelyi adottságú szántóterület, 
7. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
8. Erdőtelepítésre javasolt terület, 
9. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 
10. Világörökségi és világörökségi várományos terület, 
11. Országos vízminőség-védelmi terület, 
12. Nagyvízi meder és a vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók 

területe, 
13. Kiemelt fontosságú honvédelmi terület, 
14. Honvédelmi terület 
15. Ásványi nyersanyagvagyon-terület, 
16. Rendszeresen belvízjárta terület, 
17. Földtani veszélyforrás területe. 

Az Ország új Szerkezeti Terve a települést települési és mezőgazdasági területfelhasználású 
térségként határozza meg . 
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A településen áthaladó vasútvonal az új OTrT szerint egyéb országos törzshálózati vasúti pálya. 
A településtől délre halad a tervben a tervezett gyorsforgalmi út, az M8 autópálya nyomvonala. A 
Településtől nyugatra található a  63. sz-ú főút. 

OTrT 31/B. § A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba 
hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket 
kell alkalmazni: 

a) az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e 
törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. § (7) bekezdése, valamint 10. §-a előírásainak 

alkalmazásával kell kijelölni, - országos műszaki infrastruktúra elemek közül az egyéb országos 
törzsúthálózati vasúti playa érinti a települést. A HÉSZ módosítása nem érinti a műszaki 
infrastruktúra hálózat elemét. 

b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e 

törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, - a FmTrT térségi 
kategóriának megfelelően kell alkalmazni az OTrT előírásait, ahol hagyományos vidéki 
települési térségben található a módosítással érintett terület (lsd. a következő fejezetben). 

OTrT 6. § (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 
területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges 
honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 

területfelhasználási egység nem jelölhető ki; - A hatályos TSZT megfelel az előírásokanak. TSZT 
módosítás nem történik, a TSZT továbbra is megfelel az előírásoknak. 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; – A hatályos TSZT 
megfelel az előírásokanak. TSZT módosítás nem történik, továbbra is megfelel az előírásoknak. 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli 

területfelhasználási egységbe kell sorolni; - A hatályos TSZT megfelel az előírásokanak. TSZT 
módosítás nem történik, a TSZT továbbra is megfelel az előírásoknak. 

7. § (1) Az Országos Erdőállomány Adattár 
szerint erdőterületnek minősülő területet a 
településrendezési eszközökben legalább 95%-ban 
erdőterület területfelhasználási egységbe kell 
sorolni. -  

A HÉSZ módosítása nem érinti az Országos 
Erdőállomány Adattár (OEA) szerint 
erdőterületeket, mert csak a falusias 
lakóterület övezet előírása változik. A 612. sz. 
Sárosdi erdészeti tervezési körzet második 
erdőterve alaján a településen 186,56 ha 
erdőtervezett erdő található, ami azóta 
bővült 195,13 ha-ra. A TSZT ertőtervezett 
erdői 2006-ban megfeleltek az 
erdőadatállományban szereplő 
erdőterületeknek. A TSZT módosítására nem 
kerül sor a jelen tervezési feladatban, de így 
is  a jelenlegi eltérés  
5,026+1,91+1,471+0,163=8,57 ha, ami a teljes 
nagylóki erdő adatállomány 4,39 %-a, tehát a 
bővült adatállományi erdőterületekhez 
viszonyítva is megfelel a TSZT az OTrT 7. § (1) 
bekezdésében szereplő előírásnak. 

 
 

 A hatályos TSZT-en világosbarna körrel vannak jelölve az eltérések 
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Országos erdő adatállomány nagylóki területei http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/ 

8. § (1) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet - a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető. – A 
település nem borvidéki település. A Tolnai borvidékkel körbevett 
település legközelebb lévő borvidéki települése Aba és Seregélyes. 
Ugyanakkor új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik, 
TSZT módosítás nem történik. 

 (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú 
területeihez tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület 

kivételével - beépítésre szánt területté nem minősíthető. -  nem érintett a 
település a (2) bekezdés területeivel sem, az előzetes 
adatszolgáltatásra nem érkezett adat. 

 
http://fish.fomi.hu/letoltes/nyilvanos/vingis/39_Pannon_OEM.jp 

9. § (6) A településrendezési eszközök készítése során 
a) az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények helyét a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell 

meghatározni, – az FmTrT figyelembe vételével készül a terv 

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

indokolt. – a HÉSZ módosítás nem érinti a műszaki infrastruktúra elemeit. 

http://erdoterkep.mgszh.gov.hu/
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(7) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának 
meghatározásánál biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás 

lehetőségét. - a HÉSZ módosítás nem érinti a műszaki infrastruktúra elemeit. 
9/A. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és egyéb vasúti pályák 

közül azok területét, amelyen a közszolgáltatás szünetel vagy megszűnt, a településszerkezeti tervben 

beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell sorolni. – a HÉSZ módosítás 
nem érinti a vasúti hálózat elemeit. 

10. § (1) Az 1/5-1/7. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 
területét érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő 
ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

 (2) Az 1/1-1/4. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi 
építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 
területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét - 
érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 
szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(3) Az 1/8-10. számú mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 
egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 
területét - térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - 
érintve, az országos szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 
szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(4) Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 
vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott felsorolt települések közigazgatási területét - térség esetén a 
megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét - érintve, az országos szerkezeti 
terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények 

miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. – a HÉSZ módosítás nem érinti a műszaki 
infrastruktúra (1)-(4) bekezdés hálózati elemeit. 

11. § A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei területrendezési 

tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel.– A HÉSZ módosítás nem érinti a 
település az 11. § előírását. 

Az OTrT országos övezeteket is meghatároz.  
OTrT 31/B. §  
e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 

azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell 
alkalmazni, 

f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, 
azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 
módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, 

g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési 
eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, 

h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak 
figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel 
megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni. 
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OTrT - ökológiai hálózat övezetével érintett a település és a 
települési térség is. Új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. 

OTrT-kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti a 
települést és a települési térség is. Új beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre 

   

 

 

 

 
OTrT - jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete érinti a 
települést és a települési térség is. Új beépítésre szánt terület 
nem kerül kijelölésre. 

OTrT - kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti 
a települést és a települési térség is. Új beépítésre szánt 
terület nem kerül kijelölésre. 
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OTrT - tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezete nem érinti, új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre. A vonatkozó előírások a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatánál érvényesíthetők. Települési térség 
nem érintett. 

OTrT - világörökségi és világörökség várományos terület 
övezete nem érinti közigazgatási területet. 

 
 

 
 

OTrT - országos vízminőségvédelmi terület övezete nem érinti 
közigazgatási területet. 

OTrT - nagyvízi meder terület nem érinti közigazgatási 
területet. 

 

 

 

 
OTrT - kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete nem 
érinti a települést. 
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12.§ (7) ... A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a rá vonatkozó országos övezetek előírásait is 
alkalmazni kell. (Lásd a következő fejezet) 

(8) Ahol a törvény külön övezeti előírásokat nem tartalmaz, ott a vonatkozó ágazati szabályokat kell 
alkalmazni. Ahol a törvény övezeti előírásokat tartalmaz, ott azokat a vonatkozó ágazati jogszabályokkal 
együtt kell alkalmazni. 

12/A. § (2) A megyei területrendezési tervben a világörökségi és világörökségi várományos terület 
övezetét, a kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetét, az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét, 
a földtani veszélyforrás területének övezetét, a honvédelmi terület övezetét az érintett települések 
közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. A megyei területrendezési tervekben 
alkalmazott, továbbá ott megállapított egyéb térségi övezeteket tényleges kiterjedésüknek megfelelően kell 

lehatárolni. - A hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák a védelemre érdemes 
településrészeket, valamint a régészeti és régészeti érdekeltségű területeket.  A régészeti 
területek felsorolásra kerülnek az alátámasztó munkarészben. Amennyiben a fejlesztések során 
régészeti leletek kerülnének elő, úgy a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárnia az 
építtetőnek, beruházónak. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterület övezetében beépítésre szánt terület 
csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető 

ki. – új beépítésre szánt terület nem kerül 
kijelölésre, a TSZT módosítása nem része a 
tervezési feladatnak. Ugyanakkor fel kell hívni 
a figyelmet arra, hogy az övezet elemei 2006 
óta, vagy korábban kijelölt beépítésre szánt 
területeket is érintenek. Sőt olyan belterületi 
részeket is, amelyek nagyon rég óta beépültek. 
Az övezet ellehetetlenítheti a település 
fejlesztési szándékait, ezért a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatakor 
a TSZT és az Övezet közti ellentmondást 
vizsgálni kell. A TSZT-en okkersárga színnel 
lettek jelölve az övezettel érintett beépítésre 
szánt területek.  

(2) Az övezetben külszíni bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet 

engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. - nem kerül sor 
bányakijelölésre, ilyen szándéka nincs sem a településnek. 
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13/B. § A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 

mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. – új beépítésre 
szánt terület nem kerül kijelölésre. Az előírást a TSZT felülvizsgálatakor kell figyelembe venni. 

1.3.2. A Fejér Megye Területrendezési Tervéről szóló rendelet (2009) 

Az OTRT-ben rögzített szerkezeti elemeket és a térségi övezeteket a Fejér Megye Területrendezési 
Tervéről szóló Fejér Megye Közgyűlése 1/2009.(II. 13.) K. R. SZ. rendelete pontosítja a megye 
területén az OTrT-nek való megfeleltetésben leírt átmeneti rendelkezések figyelembe vételével. 

A települést a hagyományos vidéki települési, mezőgazdasági és vízgazdálkodási térségek fedik le. 
Területfelhasználás módosítás nem történik a tervezés során, övezetmódosítás pedig csak a 
települési térségben történik, amely nincs korlátozva a térségi terv által.  

A község közúton csak mellékútvonalon közelíthető meg. A településen áthaladó vasútvonal az FmTrT 
alapján a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati 
vasútvonal, míg az új OTrT szerint egyéb országos törzshálózati vasúti pálya.  Áthalad a településen 
a térségi kerékpárútvonal, amely a település központját is érinti. A térségi szénhidrogénszállító 
vezeték Szabadegyháza felől közelíti meg a község belterületét északkeleti irányból. A gázvezeték 
mellett (Hantoson és) Nagylókon is található gázfogadó állomás. 

A HÉSZ módosítás nincs hatással az egyik vonalas térszerkezeti elemre sem. A HÉSZ nem módosítja 
utcák, terevezett utcák szabályozási szélességét sem, ezért nem korlátozza a a tervezett térségi 
elemek  megvalósítását, fejlesztését. 

A FmTrT övezeteinek egy részét az OTrT megszüntette, egy részének lehatárolást országos 
övezetként felülírta. A megmaradt, illetve vizsgálandó övezetek közül a települést érintő övezetek:  
Országos övezetek közül (előző fejezetben bemutatásra kerültek) 

a) országos ökológiai hálózat, 
b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 
c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, 
d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 
e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 
f) országos vízminőség-védelmi terület. 

A kiemelt térségi és megyei övezetek közül 
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a) magterület – érinti a települést, a tervezési feladathoz kapcsolódó falusias 
lakóterületet nem. 

b) ökológiai folyosó – érinti a települést, a tervezési feladathoz kapcsolódó falusias 
lakóterületet nem. 

c) rendszeresen belvízjárta terület, 
d) földtani veszélyforrás területe, 
e) honvédelmi terület, 
f) tájrehabilitációt igénylő terület,  
g) térségi árvízi kockázatkezelési terület, 
h) szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható terület – FmTrT-ben javasolt 

övezetként érinti a települést, a tervezési feladathoz kapcsolódó falusias lakóterületet  
azonban nem. 

FmTrT – Magterület. Érintett a település FmTrT – Tájrehabilitációt igénylő terület. Nem érintett a 
település. 

 

 

    

 
FmTrT – Rendszeresen belvízjárta terület. Nem érintett 
a település. 

FmTrT - földtani veszélyforrás területe. Nem érintett a 
település. 

 

 

    

 

FmTrT – Honvédelmi terület. Nem érintett a település. FmTrT - Szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá 
vonható terület. Nem érintett a település.  
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Megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 

FmTrT 5. § b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

– a jelenlegi tervezési feladat nem érinti az mezőgazdasági térséget, nem kerül sor az 
mezőgazdasági térségbe eső terület módosítására. 

e) a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület és vegyes terület 

területfelhasználási egység kivételével bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; – a 
jelenlegi tervezési feladat során TSZT módosítás nem történik, nagyvárosias lakóterület és 
vegyes terület nem kerül kijelölésre hagyományosan vidéki települési térségben sem . 

f) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; – A hatályos TSZT megfelel az 
előírásokanak. TSZT módosítás nem történik, a TSZT továbbra is megfelel az előírásoknak. 

6. § (1) Az erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő 
területét a településszerkezeti terv legalább 95%-ban csak erdőterület területfelhasználási egységbe 

sorolhatja. - A település nem érintett erdőgazdálkodási térséggel.  
(2) A közlekedési, az elektronikus hírközlési, továbbá az energetikai vonalas infrastruktúra-hálózatok 

erdőterületen áthaladó szakaszai mellett csak a forgalom lebonyolítását és biztonságát, az elektronikus 
hírközlés működését, illetve a villamos energia és más energiahordozók továbbítását közvetlenül szolgáló 

építmények helyezhetők el. – a tervezési feladat nem érinti a (2) bekezdés előírásait  
(3) Borvidéki település szőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez tartozó földrészlet 

beépítésre szánt területté nem minősíthető. – a tervezési feladat nem érinti a (2) bekezdés előírásait. 
Lásd OTrT –nek való megfeleltetés. 

(4) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet 

beépítésére szánt területté nem minősíthető. – a tervezési feladat nem érinti a (3)-(4) bekezdés 
előírásait. Lásd OTrT –nek való megfeleltetés. 

7. § (1) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalait és az egyedi építmények 
helyét a megyei területrendezési tervekben, valamint az érintett települések településszerkezeti tervében 

kell meghatározni.  - a hatályos településrendezési eszközökben kijelölésre, lehatárolásra kerültek 
a térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalai és védőtávolságai. A tervezési feladat 
nem érinti a (1) bekezdés előírásait. 

(2) A magterület, ökológiai folyosó területén áthaladó közlekedési, elektronikus hírközlési, villamos 
energia és más energiahordozók vonalas infrastruktúra-hálózatainak engedélyezési eljárásaiban - a 
magterületet vagy az ökológiai folyosó területét érő legkisebb mértékű környezetterhelés és környezet-
igénybevétel előidézése érdekében -, a természetvédelmi hatóság a környezethasználatot feltételhez 

kötheti, valamint kiegyenlítő intézkedést írhat elő.  – A tervezési feladat nem érinti a (2) bekezdés 
előírásait. 
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(3) A megyei területrendezési tervben szereplő országos vasúti mellékvonalak területét a 
településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület területfelhasználási egységbe kell 

sorolni. – A tervezési feladat nem érinti a (3) bekezdés előírásait. 
(4) Az országos területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő, az 

energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges atomerőműnek nem minősülő erőműnek, 
villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemének, továbbá nemzetközi és hazai szénhidrogén 
szállítóvezeték elemének minősülő műszaki infrastruktúrahálózat elemei és egyéb építmény területi 

elhelyezése az állami főépítész területfelhasználási engedélye alapján történik. - A tervezési feladat nem 
érinti a 7. § (4) bekezdés előírásait. 

 (5) Az 1/3., 1/7-9. és 1/15. számú mellékletekben szereplő országos és térségi műszaki infrastruktúra-
hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó 
települések közigazgatási területét érintve, a megyei szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési 
eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell 

megvalósítani. - azok figyelembe vételével lettek meghatározva és megvalósítva, nem érintettek 
a módosítással. 

6) Az 1/2. és 1/4. számú mellékletekben szereplő országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 
közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es 
körzetét – érintve, a megyei szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő 

ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. - azok 
figyelembe vételével lettek meghatározva és megvalósítva, nem érintettek a módosítással. 

(7) Az 1/12-14. számú mellékletekben szereplő országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok 
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 
közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es 
körzetét – érintve, a megyei szerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő 

ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. - azok 
figyelembe vételével lettek meghatározva és megvalósítva, nem érintettek a módosítással.  

(8) A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van az érintett település 

településrendezési tervével és helyi építési szabályzatával. – nincs bányanyitási szándék, tervezési 
feladatot nem érintett az előírás vonatkozásában 

(9) A bányászati tevékenység következtében megváltozott külszíni területen - a külön jogszabályokban 
meghatározottakon kívül - tájrendezés csak a bányatelek megállapításakor elkészülő tervek alapján, a 

település helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének megfelelően történhet. nem érintett a 7. § 
(8)-(9) bekezdés előírásaival a tervezési feladat. 

10. § Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, 
egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján 

jelölhető ki. – TSZT nem kerül módosításra, nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület 
kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében. 

11. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület cask kivételesen, 
egyéb lehetőség hiányában, a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján 

jelölhető ki. – TSZT nem kerül módosításra, nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. – nem tervezett 
bányászati tevékenység kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében. 

Magterület övezete 20. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön 

jogszabály szerinti területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy 
biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a 
felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. 



NAGYLÓK                                                                                        

HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015                     ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

27 

 

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el.  

(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a 
tájszerkezetbe illeszkedő beépítési mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények 
megőrzését és ezek követelményeit. 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 

nem bővíthető. . – TSZT nem kerül módosításra, nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület 
ökológiai folyosó övezetében.  A tervezési feladat nem érinti az FmTrT 20. § előírásait. 

Ökológiai folyosó övezete 21. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. – TSZT nem kerül módosításra, nem kerül kijelölésre új 
beépítésre szánt terület ökológiai folyosó övezetében. 

…. 
(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 

természetvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a 

felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. – nem érintett a tervezési feladat, nincs szándék a 
tervezési feladathaz kötődően az ökológiai folyosó övezetében műszaki létesítmény 
elhelyezésére. 

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 

kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. – nem 
érintett a tervezési feladat , nincs szándék a tervezési feladathaz kötődően az ökológiai folyosó 
övezetében közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek 

nem bővíthető. – nem tervezett bányászati tevékenység az övezetben és a tervezési feladathoz 
kötődően sem. 

25. § (1) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében csak olyan területfelhasználási egység 
jelölhető ki, amely a természeti adottságok és a kulturális örökség által meghatározott tájképi értékek 

fennmaradását nem veszélyezteti. –, nem érintett a tervezési feladat, nem történik az övezetben a 
tervezési feladathoz kötődően területfelhasználás-módosítás. 

(2) A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozó Település településszerkezeti tervében 
csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá a helyi építési szabályzatában és szabályozási 
tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, ami a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. Az építési övezetnek vagy övezetnek az építmények tájba illesztésére 

vonatkozó szabályokat is tartalmaznia kell, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató 

építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. – nem érintett a 
tervezési feladat, nem történik az övezetben a tervezési feladathoz kötődően 
területfelhasználás és övezet módosítás. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó 

szabályok szerint lehet folytatni. – nem tervezett bányászati tevékenység az övezetben és a 
tervezési feladathoz kötődően sem. 

(4) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a 
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával – beleértve a 

felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni. – nem érintett a tervezési feladat. 
(5) A településszerkezeti tervben, a szabályozási tervben és a helyi építési szabályzatban ki kell jelölni a 

településkép-védelmi terület határát, amely a tájképi értéket képező kulturális örökség szempontjából 
kiemelten kezelendő területeket, az ökológiai hálózat területeit, az országos és a helyi védelem alatt álló 
természetvédelmi területeket, azok környezetét, valamint a település arculatát, karakterét meghatározó 

fontos területeket tartalmazza. – a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatakor 
érvényesítendő előírások. A TSZT és SZT tartalmazzák a településképvédelmi és kulturális 
örökség szempontjából kiemelten kezelendő területeket, tartalmazzák az ökológiai folyosó 
lehatárolását, valamint a természetvédelmi területeket, a Natura 2000 területeket. A jelenlegi 
módosítások egyik lehatárolást sem érintik. 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 
fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 

A szomszédos települések közül egyik sem érintett a tervmódosítás miatt és a szomszédos 
települések TSZT-eik egyike sincs hatással a falusias lakóterületek övezeteire. 

A szomszédos települések fejlesztési szándékaik tekintetében nem érintettek a jelenlegi nangylóki 
módosítás által.  A meglévő területfelhasználás nem változik. 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A település jövőképe 

Nagylók legfőbb értéke a csendes, nyugodt környezet, az összetartó falusi közösség mellett a 
természeti adottsága, a tájvédelmi körzet melletti elhelyezkedése. Fontos, hogy a település a 
jelenlegi értékeinek megőrzése mellett a mai igényeket is kielégítő turisztikai célponttá, kisebb 
rekreációs megállóhellyé váljon a Sárbogárdi kistérség településeivel való összafogásban, a turisztikai 
elemek összehangolásával. 

1.5.2. Településfejlesztési alapcélok 

A település épített környezetének és természeti adottságainak harmonikus fejlesztése és 
működtetése a történelmi múltra visszatekintő mezőgazdaság és mezőgazdasági termeléshez 
kapcsolódó feldolgozóipar bővítése mellett. 

Nagylók legyen a környezetével harmonikusan együtt élő, a környezeti erőforrásokkal jól gazdálkodó 
turisztikai állomás- és lakóhely, mely érzékenyen ügyel a környezeti elemek állapotára, az egészséges 
lakó- és üdülőkörnyezet biztosítására, hosszú távra megteremti a korszerű, fenntartható gazdálkodás 
és környezethasználat feltételeit. 

1.5.3. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A településen a fejlesztési szándékok megvalósítására nem született településrendezési szerződés. 

1.6. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

1.6.1. Hatályban lévő településszerkezet 

A jelenlegi településszerkezeti terv területhasználata a település fejlesztési szándékait fogalmazza 
meg. A település a célok eléréséhez elsősorban kétféle területhasználatban kíván fejlesztéseket 
elérni. Minőségi lakóterület fejlesztését, illetve munkahely lehetőség megteremtését.. 

Az önkormányzat eldöntötte, hogy a ma hatályos településrendezési eszközök fő keretein belül kell 
módosítani a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet úgy, hogy a településszerkezeti tervet 
ne kelljen módosítani. Ezért a település szerkezet nem változik, csak falusias lakó övezet paraméterei 
változnak meg.  
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1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

Hatályos TSZT Légifelvétel a https://www.google.hu/maps-ról 2015-ben 

  

A lakóterületi fejlesztések elmaradtak a várthoz képest, ugyanakkor gazdasági területek fejlesztése 
elindult és egy részük meg is valósult. A község bár hagyományos megjelenésű, zömében mégis 
tervezett szerkezetű település. A település régebbi és újabban kialakult részei szerkezetileg 
elkülönülnek, amit a vasút is elválaszt egymástól, de lényegében szerves egységet alkotnak. 

1.6.2.1. Telekstruktúra, településkép 

A település képe, a telkek struktúrája, az épületek jellege „falusias-kertvárosias”. A nagy telkes, 
falusias lakóterületek kettőssége abból adódik, hogy a beépítés többnyire földszintes, magastetős, 
legtöbb helyen oldalhatáron álló, viszont az új épületek a modern építészet szerint épült földszintes, 
vagy földszint+tetőtér, néhány esetben két szintes épületek nem mindig oldalhatáros beépítésűek. 

Az épületek minősége a település központjában általában jó. A közintézmények is általában 
fölszintesek, felújítottak, többségük még a felualapítás idejében épült. 

Kétszintes épület nem sok van a községben; ezek közül kiemelkedő a vasútállomás épülete.  

https://www.google.hu/maps-r�l
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1.6.2.2. A telkekre vonatkozó szabályozási adatok 

TERÜLETHEZ KÖTHETŐ ELŐÍRÁSOK 

ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

3. § 

… 

(2) Tervezett beépítésre szánt területeken – az OTÉK 32.§-ában felsorolt építményeket kivéve – építést 
engedélyezni 

a) csak a rendelet 4.§-9.§ rendelkezései szerinti közművesítettség kiépítése, a SZT szerint kialakított 
közterületi, ennek hiányában önálló helyrajzi számú magánúti kapcsolata, valamint szilárd burkolatú 
útkapcsolata esetén lehet. A felszíni vizek elvezetésére más előírás hiányában a nyíltárkos megoldás is 
elfogadható. 

b) az a) pontban előírt kötelezettségek teljesüléséig csak az eredeti terület felhasználás szerinti övezet 
előírásai szerint lehet építeni. 

ÖVEZETEK ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSAI 

4. § 

(1) Az építési övezetek építési lehetőségeit a terület felhasználás jele után feltűntetett építési 

övezeti jel tartalmazza, amelyben 

a) a kialakítható beépítési módok az építési övezeti jel számlálójának baloldali eleme szerint a 
következők lehetnek: 

aa) szabadonálló (SZ), 

ab) oldalhatáron álló (O), 

b) a kialakítható beépítettség mértéke az építési övezeti jel számlálójának jobboldali eleme szerinti 
értékű lehet, 

c) a kialakítható építménymagasság az építési övezeti jel nevezőjének baloldali eleme szerinti értékű 
lehet, 

d) a kialakítható telekterület az építési övezeti jel nevezőjének jobboldali eleme szerinti értékű lehet.  

(2) Ha a telek jelenlegi jellemzői az (1) bekezdésben rögzített építési előírásoknak nem felelnek meg, az alább 
felsorolt szabályok szerint lehet építési munkát, ill. telekalakítást végezni: 

a) ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő  épület 
felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, építménymagassága nem 
növelhető, kivéve a tetőtér-beépítést, amely esetben az építménymagasság és a beépítettség 
megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető, 

b) ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az (1) bekezdés szerinti 
előírásokat kell alkalmazni, 

c) ha a telek jelenlegi méretei nem felelnek meg az építési előírásoknak, akkor a telekméretek - a 
szabályozási tervlapon jelölt közterületi határrendezést kivéve - tovább nem csökkenthetők és ha a 
telekre vonatkozó egyéb országos építési előírások betarthatók, a telek beépíthető, 

d) ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak az 
előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre vonatkozó egyéb országos 
építési előírások betartása esetén és az előírások szerinti építési helyen belül, bővíthetők, 

e) ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az építési előírásokban előírt értéket, a 
meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények építménymagassága az előírt értéket nem 
haladhatja meg. Ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell 
tekinteni és a vonatkozó építménymagassági előírásokat kell érvényesíteni. 

(3) Tetőtér csak egyszintesen építhető be. 

LAKÓÖVEZETEK 

FALUSIAS LAKÓÖVEZET (Lf) 

5. § 

(1) A falusias lakóövezet általános előírásai: 

a) a terület jellemzően alacsony laksűrűségű, összefüggő, nagykertes, legfeljebb két önálló rendeltetési 
egységet magába foglaló, jellemzően lakóépületek elhelyezésére szolgál, 

b) a területen lakóépület, mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény, kereskedelmi, szolgáltató, 
vendéglátó épület, szálláshely, szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi, igazgatási, egyházi, 
oktatási, egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, üzemanyagtöltő helyezhetők el, 
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c) a területen hulladékudvar kialakítható. 

(2) A falusias lakóövezet építési feltételei: 

a) az új épületek csak oldalhatáron álló beépítési mód szerinti építési helyen belül helyezhetők el. Az 
oldalhatáron álló épület a telekhatártól legalább 60 cm távolságra építendő. 

b) az új előkert legfeljebb 1,5 m-rel több, mint a szomszédos építési telek kialakult előkertje, de 
legfeljebb 5.0 m. 

c) az övezetben az újonnan kialakítható építési telek legkisebb 

területe: 900-1200 m
2
 között, 

mélysége: 40-100 m között; 

szélessége: 18-35 m között; 

d) a beépítettség legnagyobb értéke 30%; de nem haladhatja meg a 300 m
2
-t, 

e) a zöldfelületi fedettség legkisebb értéke 50%; 

f) az épületek építménymagasságának felső értéke 4,5 m, alsó értéke 3 m, 

g) az övezetben az építés feltétele a részleges közművesítettség, 

h) az OTÉK szerint előírt gépjármű-elhelyezési igény 100 %-át saját építési telken belül kell kielégíteni, 

i) gépjárműtároló kapúja közvetlenül közterületről nem nyílhat, 

j) a melléképítmények közül elhelyezhető: közműpótló műtárgy, hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 
m-es belmagassággal), kirakatszekrény (legfeljebb 0,4 m-esmélységgel), kerti építmény (hinta, csúszda, 
homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél nem 
magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz), kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor, kerti épített 
tűzrakóhely, kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető, legfeljebb 20 m

2
 vízszintes vetülettel, kerti 

szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő. 

1.6.2.1. A telkekre vonatkozó szabályozások 
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Látható, hogy a HÉSZ 4. § (1) bekezdésének előírásai a falusias lakóterületek övezete valamennyi 
esetében ellentmondásban vannak a szabályozási tervlapon a HÉSZ 4. § (1) bekezdés alapján.  Az 
ellentmodást fel kell oldani a tervezés során. 

A HÉSZ 5. § (2) bekezdés előírásai Szabályozási terv (SZT-en szereplő) előírásai a HÉSZ 4. § (1) 
bekezdés alapján a kialakítható beépítésre vonatkozóan a 

c) az övezetben az újonnan kialakítható építési telek 
legkisebb 

 

területe: 900-1200 m
2
 között d) a kialakítható telekterület az építési övezeti jel 

nevezőjének jobboldali eleme szerinti értékű lehet. 900 m
2
 a 

hatályos terven csak a 2006-ban  „újonnan kijelölt” falusias 
lakóterület tömbjeiben található, míg a már kialakul1945-
től óta „kialakult” tömbökben 1200 m

2 
található 

mélysége: 40-100 m között;  

szélessége: 18-35 m között;  

d) a beépítettség legnagyobb értéke 30%; de nem 
haladhatja meg a 300 m2-t, 

b) a kialakítható beépítettség mértéke az építési övezeti jel 
számlálójának jobboldali eleme szerinti értékű lehet,a 900 
m

2
 –es telkeken a hatályos terven csak a 2006-ban  

„újonnan kijelölt” falusias lakóterület tömbjeiben 30%, míg 
a már kialakul1945-től óta „kialakult” tömbök 1200 m

2 
–es

 

telkein
 
20% szerepel. 

e) a zöldfelületi fedettség legkisebb értéke 50%;  

f) az épületek építménymagasságának felső értéke 4,5 m, 
alsó értéke 3 m, 

c) a kialakítható építménymagasság az építési övezeti jel 
nevezőjének baloldali eleme szerinti értékű lehet, 
4,5 m (nincs ellentmondás) 

1.7. A település társadalma - Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, 
képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

A fejezet kifejtése nem szükséges a tervezési feladat alátámasztásához, de a tájékoztatás érdekében, 
elemzés nélkül néhány startisztikai adat bemutatása alapján következtetni enged a település 
társadalmi és demográfiai viszonyaira. 

 Lakónépesség: 1029 fő 

 Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból NEM kedvezményezett település 
[105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet] 

 Jelentős munkanélküliséggel NEM sújtott település *105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet]  
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Lakónépesség száma (www.teir.hu) 

  
 

KSH-Népszámlálás adatok-2011-Leírás (www.teir.hu) Nagylók 

Népsűrűség 1 km2-re a lakónépesség vonatkozásában, 2011 (fő/km2) 33,3 

Népsűrűség 1 km2-re az állandó népesség vonatkozásában, 2011 (fő/km2) 34,4 

A férfi népesség száma, 2011 (fő) 516, 

A női népesség száma, 2011 (fő) 564, 

4 éves és fiatalabb népesség száma, 2011 (fő) 51, 

5-9 éves népesség száma, 2011 (fő) 43, 

10-14 éves férfiak száma, 2011 (fő) 23, 

10-14 éves népesség száma, 2011 (fő) 51, 

10-14 éves nők száma, 2011 (fő) 28, 

15-19 éves férfiak száma, 2011 (fő) 43, 

15-19 éves népesség száma, 2011 (fő) 75, 

15-19 éves nők száma, 2011 (fő) 32, 

20-24 éves férfiak száma, 2011 (fő) 40, 

20-24 éves népesség száma, 2011 (fő) 78, 

20-24 éves nők száma, 2011 (fő) 38, 

25-29 éves férfiak száma, 2011 (fő) 36, 

25-29 éves népesség száma, 2011 (fő) 73, 

25-29 éves nők száma, 2011 (fő) 37, 

30-34 éves férfiak száma, 2011 (fő) 40, 

30-34 éves népesség száma, 2011 (fő) 61, 

30-34 éves nők száma, 2011 (fő) 21, 

35-39 éves férfiak száma, 2011 (fő) 34, 

35-39 éves népesség száma, 2011 (fő) 75, 

35-39 éves nők száma, 2011 (fő) 41, 

40-44 éves férfiak száma, 2011 (fő) 34, 

40-44 éves népesség száma, 2011 (fő) 66, 

40-44 éves nők száma, 2011 (fő) 32, 

45-49 éves férfiak száma, 2011 (fő) 39, 

45-49 éves népesség száma, 2011 (fő) 69, 

45-49 éves nők száma, 2011 (fő) 30, 

50-54 éves férfiak száma, 2011 (fő) 45, 

50-54 éves népesség száma, 2011 (fő) 90, 

50-54 éves nők száma, 2011 (fő) 45, 

55-59 éves férfiak száma, 2011 (fő) 51, 

55-59 éves népesség száma, 2011 (fő) 86, 

55-59 éves nők száma, 2011 (fő) 35, 

60-64 éves férfiak száma, 2011 (fő) 26, 

60-64 éves népesség száma, 2011 (fő) 65, 

60-64 éves nők száma, 2011 (fő) 39, 

65-69 éves férfiak száma, 2011 (fő) 15, 

65-69 éves népesség száma, 2011 (fő) 45, 

65-69 éves nők száma, 2011 (fő) 30, 

70-74 éves férfiak száma, 2011 (fő) 13, 

70-74 éves népesség száma, 2011 (fő) 40, 

70-74 éves nők száma, 2011 (fő) 27, 

75-79 éves férfiak száma, 2011 (fő) 14, 

75-79 éves népesség száma, 2011 (fő) 53, 

75-79 éves nők száma, 2011 (fő) 39, 

80-84 éves férfiak száma, 2011 (fő) 9, 
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80-84 éves népesség száma, 2011 (fő) 38, 

80-84 éves nők száma, 2011 (fő) 29, 

85 éves és idősebb férfiak száma, 2011 (fő) 7, 

85 éves és idősebb népesség száma, 2011 (fő) 21, 

85 éves és idősebb nők száma, 2011 (fő) 14, 

Száz aktív korúra jutó gyermek- és időskorú száma, 2011 (fő) 60, 

Száz aktív korúra jutó gyermekkorú száma, 2011 (fő) 22, 

Száz aktív korúra jutó időskorú száma, 2011 (fő) 39, 

Száz gyermekkorúra jutó időskorú száma, 2011 (fő) 181, 

A 15 éves és idősebb elvált férfiak száma, 2011 (fő) 43, 

A 15 éves és idősebb elvált nők száma, 2011 (fő) 50, 

A 15 éves és idősebb férfiak közül az élettársi kapcsolatban élők száma, 2011 (fő) 50, 

A 15 éves és idősebb férfiak száma, 2011 (fő) 446, 

A 15 éves és idősebb hajadon nők száma, 2011 (fő) 114, 

A 15 éves és idősebb házas férfiak száma, 2011 (fő) 199, 

A 15 éves és idősebb házas népesség száma, 2011 (fő) 397, 

A 15 éves és idősebb házas nők száma, 2011 (fő) 198, 

A 15 éves és idősebb népesség száma, 2011 (fő) 935, 

A 15 éves és idősebb népességből az élettársi kapcsolatban élők száma, 2011 (fő) 100, 

A 15 éves és idősebb nők közül az élettársi kapcsolatban élők száma, 2011 (fő) 50, 

A 15 éves és idősebb nők száma, 2011 (fő) 489, 

A 15 éves és idősebb nőtlen férfiak száma, 2011 (fő) 187, 

A 15 éves és idősebb nőtlen/hajadon népesség száma, 2011 (fő) 301, 

A 15 éves és idősebb özvegy férfiak száma, 2011 (fő) 17, 

A 15 éves és idősebb özvegy népesség száma, 2011 (fő) 144, 

A 15 éves és idősebb özvegy nők száma, 2011 (fő) 127, 

Száz nőre jutó élveszületett gyermekek száma, 2011 (fő) 188, 

Női népesség száma, 2011 (fő) 564, 

Családban élő eltartottak száma, 2011 (fő) 246, 

Családban élő foglalkoztatottak száma, 2011 (fő) 382, 

Családban élő inaktív keresők száma, 2011 (fő) 200, 

Családban élő munkanélküliek száma, 2011 (fő) 49, 

Családban élő 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma, 2011 (fő) 145, 

Családok száma, ahol egy 15 évesnél fiatalabb gyermek van, 2011 (db) 55, 

Családok száma, ahol három és több 15 évesnél fiatalabb gyermek van, 2011 (db) 9, 

Családok száma, ahol kettő 15 évesnél fiatalabb gyermek van, 2011 (db) 31, 

Családok száma, ahol nincs 15 évesnél fiatalabb gyermek, 2011 (db) 99, 

Száz családra jutó 15 évesnél fiatalabb gyermekek száma, 2011 (fő) 49, 

Családban élő családtagok száma, 2011 (fő) 877, 

Családban élő gyermekek száma, 2011 (fő) 342, 

Egy szülő gyermekkel összesen, 2011 (db) 55, 

Egy szülő 1 gyermekkel, 2011 (db) 33, 

Egy szülő 2 gyermekkel, 2011 (db) 13, 

Egy szülő 3- gyermekkel, 2011 (db) 9, 

Élettársi kapcsolatok száma, 2011 (db) 46, 

Gyermek nélküli családok száma, 2011 (db) 101, 

Gyermekes családok száma, 2011 (db) 194, 

Gyermeküket egyedül nevelő apák száma, 2011 (fő) 7, 

Házaspár és élettársi kapcsolat együttesen, 2011 (db) 240, 

Házaspár és élettársi kapcsolat gyermek nélkül, 2011 (db) 101, 

Házaspár és élettársi kapcsolat 1 gyermekkel, 2011 (db) 59, 

Házaspár és élettársi kapcsolat 2 gyermekkel, 2011 (db) 53, 

Házaspár és élettársi kapcsolat 3- gyermekkel, 2011 (db) 27, 

Száz családra jutó családtagok száma, 2011 (fő) 297, 

Száz családra jutó gyermekek száma, 2011 (fő) 116, 

Csak eltartottal rendelkező háztartások száma (nincs foglalkoztatott), 2011 (db) 1, 

Egyszemélyes háztartások száma, 2011 (db) 138, 

Háromszemélyes háztartások száma, 2011 (db) 79, 

Hat- és többszemélyes háztartások száma, 2011 (db) 12, 

Háztartásban élő eltartottak száma, 2011 (fő) 250, 

Háztartásban élő időskorú személyek száma, 2011 (fő) 262, 

Háztartásban élők száma, 2011 (fő) 1080, 

Háztartások száma, ahol egy foglalkoztatott van, 2011 (db) 127, 

Háztartások száma, ahol három és több foglalkoztatott van, 2011 (db) 36, 

Háztartások száma ,ahol két foglalkoztatott van, 2011 (db) 93, 

Kétszemélyes háztartások száma, 2011 (db) 122, 

Négyszemélyes háztartások száma, 2011 (db) 58, 
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Ötszemélyes háztartások száma, 2011 (db) 30, 

Száz háztartásra jutó időskorú személyek száma, 2011 (fő) 60, 

Száz háztartásra jutó személyek száma, 2011 (fő) 246, 

Családháztartások száma, 2011 (db) 288, 

Egy családból álló háztartások száma, 2011 (db) 281, 

Egy szülő gyermekkel' rendelkező egy családból álló háztartások száma, 2011 (db) 55, 

Két családból álló háztartások száma, 2011 (db) 7, 

Nem családháztartások száma (ebből egyedülálló), 2011 (db) 138, 

Nem családháztartások száma, 2011 (db) 151, 

Több családból álló háztartások száma, 2011 (db) 7, 

 

Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves).  
A térkép a lakónépességen belüli 0-14 évesek arányára vonatkozik.  

 (www.teir.hu) 

  
 

Odavándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) (fő) 
 (www.teir.hu) 

 
 

 

Elvándorlások száma (állandó és ideiglenes vándorlások száma összesen) (fő) 
 (www.teir.hu) 
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1.7.1. Települési identitást erősítő tényezők 

A település vezetői, és az Önkormányzat által szervezett ptogramokon kívül a településen számos 
kisebb-nagyobb közösség tevékenykedik. 

A községben a katolikus, a református és evangélikus egyházközösség is működik.  

A TAMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0030 keretében valósult meg a „Aktív Közösség Nagylókon “ című 
közösségerősítő program, aminek keretében a településen a felnőtt férfi tagokkal működő Bakakórus 
fejlesztése, Hagyományőrző napok, Iringó tanösvény bejárása, Kempo oktatás, Könyvtári irodalmi 
szakkör, Népdalkör képzése, Néptánc szakkör, Sakk-kör, Sakkversenyek, Szöszmötölő nyári táborok, 
Újságíró műhely egvalósítása, fenntartása valósulhatott meg.   

A községben működik még a Nagylóki Gyermekekért Alapítvány, aminek 1999 óta célja a Nagylók 
községben élő, illetve tanuló gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének, oktatásának, 
nevelésének elősegítése, támogatása. 

A Nagylóki Nyugdíjasklub 2002 óta a községben élő idős embereknek programokat, kirándulásokat 
szervez a havi rendszerességgel metartott kulturális délutánok mellett. Nyitott rendezvényeket is 
szerveznek, melyre várják a község minden érdeklődő lakóját. Több, más település nyugdíjas 
klubjával ápolnak kapcsolatot.   

A település identitásának erősítéséért tevékenykedik még az iskola közösségén túl a Szülői 
munkaközösség, a Nagylókért Kultúrális Egyesület, a Faluvédők, a női tagokkal működő Nagylóki 
népdalkör, a Nagylóki Lovasegylet és a Polgárőrség is.  

KSH-Népszámlálás adatok-2011-Leírás (www.teir.hu) Nagylók 

A hazai nemzetiségek együttes száma, 2011 (fő) 12, 

A magyar népesség száma, 2011 (fő) 980, 

A német népesség száma, 2011 (fő) 5, 

A nemzetiségek száma, 2011 (fő) 998, 

A román népesség száma, 2011 (fő) 5, 

Egyéb népesség száma, 2011 (fő) 5, 

Ateista népesség száma, 2011 (fő) 9, 

Evangélikus népesség száma, 2011 (fő) 14, 

Katolikus népesség száma, 2011 (fő) 468, 

Más vallási közösséghez, felekezethez tartozó népesség száma, 2011 (fő) 10, 

Nem válaszolók száma, 2011 (fő) 242, 

Református népesség száma, 2011 (fő) 105, 

Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozó népesség száma, 2011 (fő) 231, 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások 

1.8.1.1. Oktatási intézmények 

A Nagylóki óvoda és egységes óvoda-bölcsőde biztosítja a 0-6 éves korú gyermekek ellátását.  4 
óvónő, 2 dajka és egy bölcsődei gondozó látja el a feladatokat. A bővülő létszámot jelenleg 27 óvodás 
és 5 bölcsődés gyermek alkotja. 

http://www.nagylok.hu/index.php?menu=41&pg=menu
http://www.nagylok.hu/index.php?menu=42&pg=menu
http://www.nagylok.hu/index.php?menu=43&pg=menu
http://www.kozosseg.nagylok.hu/
http://www.kozosseg.nagylok.hu/
http://www.kozosseg.nagylok.hu/hagyomanyorzo-nap
http://www.kozosseg.nagylok.hu/iringo-tanosveny-bejarasa
http://www.kozosseg.nagylok.hu/kempo-oktatas
http://www.kozosseg.nagylok.hu/konyvtari-irodalmi-szakkor
http://www.kozosseg.nagylok.hu/konyvtari-irodalmi-szakkor
http://www.kozosseg.nagylok.hu/konyvtari-irodalmi-szakkor
http://www.kozosseg.nagylok.hu/nepdalkor-kepzese
http://www.kozosseg.nagylok.hu/neptanc-szakkor
http://www.kozosseg.nagylok.hu/sakk-kor
http://www.kozosseg.nagylok.hu/sakkverseny
http://www.kozosseg.nagylok.hu/szoszmotolo-nyari-tabor
http://www.kozosseg.nagylok.hu/ujsagiro-muhely
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Óvodába beírt gyermekek és az óvodai férőhelyek 
száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt) (fő-db) 

(www.teir.hu) 

Egy óvodai férőhelyre jutó óvodások száma (fő) 
(www.teir.hu) 

  

A községben a  Nagylóki Általános iskola biztosítja az általános iskolai feladatellátást.  
Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő)  (www.teir.hu) 

  

Középiskolai oktatás nincs a településen.  

KSH-Népszámlálás adatok-2011-Leírás (www.teir.hu) Nagylók 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző, 10 éves és idősebb férfiak, a megfelelő korúak százalékában  2011 
(százalék) ,6 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző, 10 éves és idősebb férfiak száma, 2011 (fő) 3, 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző, 10 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában 2011 
(százalék) 1, 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző, 10 éves és idősebb népesség száma, 2011 (fő) 10, 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző, 10 éves és idősebb nők, a megfelelő korúak százalékában 2011 (százalék) 1,4 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző, 10 éves és idősebb nők száma, 2011 (fő) 7, 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb férfiak, a megfelelő korúak százalékában 2011 (százalék) 5,8 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb férfiak száma, 2011 (fő) 21, 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában 2011 
(százalék) 6, 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb népesség száma, 2011 (fő) 47, 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb nők, a megfelelő korúak százalékában 2011 (százalék) 6,2 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező, 25 éves és idősebb nők száma, 2011 (fő) 26, 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégző, 15 éves és idősebb férfiak, a megfelelő korúak százalékában 2011 
(százalék) 94,6 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégző, 15 éves és idősebb férfiak száma, 2011 (fő) 422, 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégző, 15 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában 2011 
(százalék) 91, 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégző, 15 éves és idősebb népesség száma, 2011 (fő) 851, 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégző, 15 éves és idősebb nők, a megfelelő korúak százalékában 2011 (százalék) 87,7 

Legalább az általános iskola 8. évfolyamát elvégző, 15 éves és idősebb nők száma, 2011 (fő) 429, 

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb férifiak, a megfelelő korúak százalékában 2011 (százalék) 24,6 

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb férifiak száma, 2011 (fő) 104, 

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb népesség, a megfelelő korúak százalékában 2011 (százalék) 26,1 

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb népesség száma, 2011 (fő) 234, 

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb nők, a megfelelő korúak százalékában 2011 (százalék) 27,5 

Legalább érettségizett, 18 éves és idősebb nők száma, 2011 (fő) 130, 

Az általános iskola első évfolyamát el nem végző férfiak száma, 2011 (fő) 4, 
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Az általános iskola első évfolyamát el nem végző nők száma, 2011 (fő) 9, 

Az általános iskola nyolcadik évfolyamát elvégző férfiak száma, 2011 (fő) 156, 

Az általános iskola nyolcadik évfolyamát elvégző nők száma, 2011 (fő) 230, 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező férfiak száma, 2011 (fő) 23, 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkező nők száma, 2011 (fő) 28, 

Egyetemi, főiskolai, egyéb oklevéllel rendelkezők száma, 2011 (fő) 51, 

Érettségizett férfiak száma, 2011 (fő) 81, 

Érettségizett nők száma, 2011 (fő) 102, 

Érettségizettek száma, 2011 (fő) 183, 

Középfokú iskolai végzettség, érettségi nélküli, szakmai oklevéllel rendelkező férfiak száma, 2011  (fő) 166, 

Középfokú iskolai végzettség, érettségi nélküli, szakmai oklevéllel rendelkező nők száma, 2011  (fő) 72, 

Középfokú iskolai végzettség, érettségi nélküli, szakmai oklevéllel rendelkezők száma, 2011  (fő) 238, 

Idősek nappali intézménye illetve önkormányzati kezelésben lévő tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmény sem található a településen. 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek átlagos száma (fő) 
 (www.teir.hu) 

  

Nagylók Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mindösszesen 50 erdei m³ tűzifa erejéig - a 
szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt. A 
Kérelmezők a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és gyermekvédelmi 
támogatásokról és személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 
15/2013.(XII.09.) önkormányzati rendelet 1. §-ában foglalt személyek lehetnek.  

Pályakezdő fiatalokat, fiatal házasokat támogat az Önkormányzat az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások bérbeadásával. 

1.8.1.1. Egészségügyi szolgáltatások 

2012. június 1-től a felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátást, a terhes és csecsemő tanácsadást, 
az iskola- és ifjúság egészségügyi ellátást az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló 
háziorvos végzi, aki részt vesz a Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyeletben való feladatellátásban is. A 
vegyes háziorvosi körzet ellátási területe Nagylók község teljes közigazgatási területére terjed ki.   

A felnőtt és gyermek ellátást végző vegyes fogorvosi körzet ellátási területe Sárbogárd Város 
Önkormányzatával és az EL-DENT 96 KFT kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés alapján  
Nagylók község teljes közigazgatási területére és Sárbogárd Város II. számú vegyes (felnőtt és 
gyermek ellátást végző) fogorvosi körzetére  terjed ki.   

A területi védőnői körzet ellátási területe Nagylók község teljes közigazgatási területére, továbbá 
területi védőnői alapellátási és iskola-védőnői közszolgáltatási kötelező feladatok ellátására 
kötöttfeladat-ellátási szerződés alapján Hantos község teljes közigazgatási területére  terjed ki.   A 
védőnői (terhes-gondozás, csecsemő tanácsadás) tevékenységet Nagylók Községi Önkormányzat 
alkalmazásában álló védőnő látja el. 
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Szakorvosi ellátás és orvosi ügyelet a Sárbogárdi Rendelő Intézetben biztosított a település lakói 
számára. Bizonyos szakellátás Dunaújvárosban a Szent Pantaleon Kórházban és az Egészségmegőrzési 
Központban történik. 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

Nagylók 2013-ban fogadta el az 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 

Az esélyegyenlőség alapját a Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény) XV. cikkének 
(2) bekezdése adja, mely szerint Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely 
megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más 
vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 
különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény XV. cikkének (4) bekezdése alapján Magyarország az 
esélyegyenlőség megvalósulását külön intézkedésekkel segíti. 

Az Esélytv. 63. § (4) bekezdése értelmében: az ötven főnél több személyt foglalkoztató költségvetési 
szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek kötelesek esélyegyenlőségi tervet 
elfogadni. Az Esélytv. 63/A. § (1) bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat, valamint a többcélú 
kistérségi társulás – a külön jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével – öt évre 
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.” Az Esélytv. 63/A. § (4) bekezdése értelmében a 
helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzés esetleges 
megváltozását kétévente át kell tekinteni, az áttekintést követően szükség esetén a helyi 
esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. 

A helyi önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás 
alapján finanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 
– 2011. december 31. napját követően meghirdetett pályázatok esetében – csak akkor részesülhet, ha az Esélytv. 
rendelkezéseinek megfelelően hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik. 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

Jelentős gazdasági kapcsolat köti össze a községet Sárbogárddal és Dunaújvárossal. Ez elsősorban a 
munkahely kínálattal, értékesítési és vásárlási lehetőségekkel függ össze. Nagylók lakosságának 
mintegy 70 %-a a környező településeken dolgozik. A városok egyben kedvező kereskedelmi 
adottságokat is kínál a környékbeli vállalkozók számára.  

KSH-Népszámlálás adatok-2011-Leírás (www.teir.hu) Nagylók 

Eltartott férfiak száma, 2011 (fő) 122, 

Eltartott nők száma, 2011 (fő) 128, 

Eltartottak száma, 2011 (fő) 250, 

Férfi népesség száma, 2011 (fő) 516, 

Foglalkoztatott férfiak száma, 2011 (fő) 256, 

Foglalkoztatott nők száma, 2011 (fő) 178, 

Foglalkoztatottak száma - Ipar, építőipar 2011 (fő) 172, 

Foglalkoztatottak száma - Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás 2011 (fő) 57, 

Foglalkoztatottak száma - Szolgáltatási jellegű ágazatok 2011 (fő) 205, 

Foglalkoztatottak száma, 2011 (fő) 434, 

Inaktív kereső férfiak száma, 2011 (fő) 101, 

Inaktív kereső nők száma, 2011 (fő) 235, 

Inaktív keresők száma, 2011 (fő) 336, 

Munkanélküli férfiak száma, 2011 (fő) 37, 

Munkanélküli nők száma, 2011 (fő) 23, 

Munkanélküliek száma, 2011 (fő) 60, 

Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya (százalék) 73,903 

Egy foglalkoztatottal rendelkező családok száma, 2011 (db) 95, 

Három és több foglalkoztatottal rendlekező családok száma, 2011 (db) 29, 

Inaktív keresővel rendelkező családok száma (nincs foglalkoztatott), 2011 (db) 58, 

Két foglalkoztatottal rendelkező családok száma, 2011 (db) 96, 

Munkanélkülivel rendelkező családok száma (nincs foglalkoztatott), 2011 (db) 17, 

http://www.pantaleon.hu/
http://blind.dunaujvaros.hu/egeszsegmegorzesi_kozpont
http://blind.dunaujvaros.hu/egeszsegmegorzesi_kozpont
http://blind.dunaujvaros.hu/egeszsegmegorzesi_kozpont
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Száz családra jutó foglalkoztatottak száma, 2011 (fő) 129, 

Háztartásban élő inaktív keresők száma, 2011 (fő) 336, 

Háztartásban élő munkanélküliek száma, 2011 (fő) 60, 

Inaktív keresővel rendelkező háztartások száma (nincs foglalkoztatott), 2011 (db) 157, 

Munkanélkülivel rendelkező háztartások száma (nincs foglalkoztatott), 2011 (db) 25, 

 
Regisztrált munkanélküliek száma (fő)  (www.teir.hu) 

 

  
 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek 
arányában (népszámlálás 2001) (%) (www.teir.hu) 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 
belül (népszámlálás 2001) (%) (www.teir.hu) 

  
 

Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11) (db) 
 (www.teir.hu) 

Mezőgazdaságban működő vállalkozások aránya (az 
összes működő vállalkozás százalékában)  

(www.teir.hu) 
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Ipar-, építőiparban működő vállalkozások aránya (az 
összes működő vállalkozás százalékában) 

 (www.teir.hu) 

Szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya (az 
összes működő vállalkozás százalékában) 

 (www.teir.hu) 

 
 

 
Regisztrált vállalkozások száma (GFO '11) (db) 

 (www.teir.hu) 
Működő vállalkozások száma a feldolgozóipar 

nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: C gazdasági ág) (db) 
 (www.teir.hu) 

  
 
Szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya (az 

összes működő vállalkozás százalékában) 
 (www.teir.hu) 

Működő vállalkozások száma a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban (db) 

 (www.teir.hu) 

  
 



NAGYLÓK                                                                                        

HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015                     ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

42 

 

Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) (db) 
 (www.teir.hu) 

  
 

Összes szálláshely szállásférőhelyeinek száma (kereskedelemi és magánszállásadás) (db) 
 (www.teir.hu) 

  
 

Iparűzési adó (1000 Ft) 
(www.teir.hu) 

  

1.9.2. Ingatlanpiaci viszonyok  

Lakóingatlanok esetén Nagylók és vidékén a legolcsóbb négyzetméterár 41 ezer Ft, a legdrágább 
négyzetméterár 54 ezer Ft. A legolcsóbb ingatlant 2,5 millió forintért, míg a legdrágábbat 5,4 millió 
forintért hirdetik. Átlagosan 81 négyzetméteres ingatlanok vannak Nagylók és vidékén. Az átlagos 
négyzetméterár 47,5 ezer forint. A területen megközelítőleg 4 millió forintba kerül egy ingatlan. 

Statisztikai adatok (2015.08.) 

Átlag m²-ár 
(ezer Ft) 

Átlag m² 
(m²) 

Átlagár 
(M Ft) 

Legolcsóbb m² 
(ezer Ft) 

Legdrágább m² 
(ezer Ft) 

Legolcsóbb 
(M Ft) 

Legdrágább 
(M Ft) 

47,49 81 3,95 40,9 54,0 2,5 5,4 

http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Nagylok? 

http://www.teir.hu/
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
http://www.ingatlannet.hu/kereses/lista.html?telepules=Kisapostag&orderby=ar&ordering=ASC&ing_tipus_kod=
http://www.ingatlannet.hu/kereses/lista.html?telepules=Kisapostag&orderby=ar&ordering=DESC&ing_tipus_kod=
http://www.ingatlannet.hu/kereses/lista.html?telepules=Kisapostag&orderby=ar&ordering=DESC&ing_tipus_kod=
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Kisapostag
http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Nagylok
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Négyzetméterárak alakulása családi házra vonatkoztatva (http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Nagylok?) 

 
 

KSH-Népszámlálás adatok-2011-Leírás (www.teir.hu) Nagylók 

30 m2-nél kisebb alapterületű lakások száma, 2011 (db) 2, 

 30-39 m2 alapterületű lakások száma, 2011 (db) 17, 

 40-49 m2 alapterületű lakások száma, 2011 (db) 20, 

 50-59 m2 alapterületű lakások száma, 2011 (db) 47, 

 60-79 m2 alapterületű lakások száma, 2011 (db) 146, 

 80-99 m2 alapterületű lakások száma, 2011 (db) 120, 

 99 m2-nél nagyobb alapterületű lakások száma, 2011 (db) 109, 

Egy lakásra jutó alapterület, m2, 2011 (m2) 79, 

Az 1946 - 1960 között épített lakások száma, 2011 (db) 248, 

Az 1946-ban és korábban épített lakások száma, 2011 (db) 44, 

Az 1961 - 1970 között épített lakások száma, 2011 (db) 48, 

Az 1971 - 1980 között épített lakások száma, 2011 (db) 32, 

Az 1981 - 1990 között épített lakások száma, 2011 (db) 51, 

Az 1991 - 2000 között épített lakások száma, 2011 (db) 14, 

Az 2001 - 2005 között épített lakások száma, 2011 (db) 14, 

Az 2006 - 2011 között épített lakások száma, 2011 (db) 10, 

Hálózati vízvezetékkel ellátott lakások száma, 2011 (db) 430, 

Házi csatornával ellátott lakások száma, 2011 (db) 436, 

Házi vízvezetékkel ellátott lakások száma, 2011 (db) 6, 

Meleg folyóvízzel ellátott lakások száma, 2011 (db) 383, 

Vízöblítéses WC-vel ellátott lakások száma, 2011 (db) 392, 

Félkomfortos lakások száma, 2011 (db) 32, 

Komfort nélküli lakások száma, 2011 (db) 59, 

Komfortos lakások száma, 2011 (db) 193, 

Összkomfortos lakások száma, 2011 (db) 176, 

Szükség és egyéb lakások száma, 2011 (db) 1, 

Bérleti jogcímmel használt lakások száma, 2011 (db) 8, 

Egyszobás lakások száma, 2011 (db) 45, 

Fürdőszobával rendelkező lakások száma, 2011 (db) 419, 

Háromszobás lakások száma, 2011 (db) 139, 

Kétszobás lakások száma, 2011 (db) 204, 

Konyhával rendelkező lakások aránya, %, 2011 (százalék) 99,8 

Magánszemélyek tulajdonában lévő lakások száma, 2011 (db) 449, 

Más intézmény, szervezet tulajdonában lévő lakások száma, 2011 (db) 10, 

Más jogcímmel használt lakások száma, 2011 (db) 3, 

Négy- és többszobás lakások száma, 2011 (db) 73, 

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások száma, 2011 (db) 2, 

Tulajdonosi jogcímmel használt lakások száma, 2011 (db) 411, 

100 lakásra és lakott üdülőre jutó szobák száma, 2011 (db) 257, 

100 lakásra jutó fürdőszobák száma, 2011 (db) 91, 

100 szobára jutó lakók száma, 2011 (fő) 91, 

12 m2 vagy kisebb szobával rendelkező lakások száma, 2011 (db) 402, 

12 m2-nél nagyobb szobával rendelkező lakások száma, 2011 (db) 785, 

Lakásban lakók száma, 2011 (fő) 1080, 

Lakások és lakott üdülők száma, 2011 (db) 461, 

Lakások, lakott üdülők és lakott egyéb lakóegységek száma, 2011 (db) 461, 

Lakások száma, 2011 (db) 461, 

Lakott lakások száma, 2011 (db) 422, 

Nem lakott lakások száma, 2011 (db) 39, 

http://www.ingatlannet.hu/statisztika/Nagylok
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Száz lakott lakásra és lakott üdülőre jutó lakók száma, 2011 (fő) 256, 

Földszintes lakóházak száma, 2011 (db) 458, 

Lakóházak és üdülőépületek száma, 2011 (db) 458, 

1 lakásos lakóházak száma, 2011 (db) 456, 

2-3 lakásos lakóházak száma, 2011 (db) 2, 

1.10. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.10.1.  Természeti adottságok 

FÖLDRAJZI HELYZET, DOMBORZAT 

Nagylók Fejér megye délnyugati részén, a Duna menti lösz fennsíkon, Dunaújvárostól délnyugatra 
helyezkedik el.  

Magyarország domborzati viszonyai  
(www.teir.hu) 

Magyarország kistájai 
 (www.teir.hu) 

  
www.teir.hu) 

Nagylók a Közép-Mezőföld kistáj déli részén helyezkedik el. Felszínének relatív reliefe Nagylók 
térségében 2-10 m/km2 közötti. A község a löszplató délnyugati részén, a Duna jobb partján fekszik. A 
180-200 m közötti tszf-i magasságú, lösszel fedett hordalékkúp síkság. A települést is magában 
foglaló löszplató hullámos síksági helyzetű, eráziós-deráziós völgyekkel tagolt. A felszínt elsősorban a 
löszre jellemző lepusztulás formák; löszdolinák, löszmélyutak, löszkutak tarkítják a völgyek mellett.  

A módosítással érintett terület Nagylók beleterülete, szintén a lösz fennsíkon, csaknem sík területen, 
lejtéssel délnyugati irányban helyezkedik el. Körben mezőgazdasági területek határolják. 

ÉGHAJLATI ADOTTSÁGOK 

A terület klimatikus viszonyait erőteljesen befolyásolja a löszplatón való elhelyezkedés. Mérsékelten 
meleg, száraz vidék. A napsütéses órák száma 2000-2050 körül alakul évente, amiből a nyári 
évszakban 800-840 órát süt a nap. A fagymentes időszak jellemzően április 10. és október 18. közé 
esik, s így hossza évente megközelíti a 200 napot. A térség legmeghatározóbb időjárási tényezője a 
csapadék mennyisége, melynek évi átlaga is viszonylag kevésnek mondható, azonban a súlyosabb 
gondot annak időbeni megoszlásában tapasztalható egyenetlenségek jelentik. Az évi átlagos vízhiány 
meghaladja a 125 mm-t. A tartós, meleg nyár és a kevés csapadék miatt a tenyészidőszak vízellátása 
különösen kedvezőtlen. Az ariditási index 1,17-1,28, ami jól mutatja a terület jelentős mértékű 
szárazságát 

VÍZRAJZI ADOTTSÁGOK 

A Közép-Mezőföldi kistájban a felszín alatti vízkészletek mennyisége nem számottevő. A talajvíz 
mélysége a löszhátak alatt 4-6 m, az alacsonyabb felszíneken 2-4 m között, a völgytalpakon 2 m felett 
van átlagosan. Kémiai jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos. Keménysége általában 
15-25 nk° között van. Szulfáttartalma ÉNy-on 60-130 mg/l, DK-en 60 mg/l alatt van. 
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A rétegvíz mennyisége nem éri el az 1 l/s km2-t. Az artézi kutak száma jelentős, mélységük 50-200 m 
között váltakozik. 200 l/p vízhozamnál ritkán adnak többet. Sokban nagy a vastartalom és a 
keménység. 

A területen az éves csapadék mennyisége 550-600 mm körül alakul, ebből a becsült maradó 
beszivárgás 50-60 mm/év lehet. 

GEOLÓGIAI ÉS TALAJTANI ADOTTSÁGOK 

A kistáj pannóniai agyagos üledékein, a pleisztocén legelején folyóvízi eróziós és akkumulációs 
tevékenység következtében alakult. Az alsópleisztocénben a Közép-Mezőföld területe az ÉNy-Dk-i és 
az ÉK-DNy-i szerkezeti vonalak mentén feltöredezett, majd az egyes blokkok kiemelkedtek, mások 
megsüllyedtek. (Kiemelkedő blokk a Pentelei-löszplató.) A pleisztocén folyamán a kiemelkedő 
blokkokat ÉK-en 20-60 m, DNy-on 20-40 m vastag eolikus lösz fedte be. A süllyedéksávot többnyire 
ártéri üledékek borították be. A terület szeizmicitása 6° MS körüli maximálisan. A lösz réteg 5-30 m 
körüli. 

Többnyire löszön képződött mészlepedékes csernozjom talajok fedik. A vályog mechanikai 
összetételű talajok kedvező termékenységűek. A beépített terület és a korábbi állatartásra használt 
területek álapotfelmérése nem történt meg, ezért azok minőségéről nem állnak rendelkezésre 
adatok. A kiváló szántóterülete övezete azonban már régóta beépítésre szánt és részben beépült 
területeket is érint, ahogy részletezve lett az OTrT övezeteinek vizsgálatánál. 

Aranykorona értékek művelési ágak szerint 

Gyep-legelő Gyep-rét Gyümölcsös Kert Szántó Szőlő Mezőgazdas
ági terület 

       

       

TERMÉSZETES NÖVÉNYTAKARÓ 

A közigazgatási terület csaknem 100 %-ban növényföldrajzi térbeosztása szerint Pannoniai 
flóratartományon (Pannonicum) belül a Közép-Mezőföld kistáj, a Mezőföld (Keleti Mezőföld) 
flórajárásba (Colocense) tartozik, melynek leterjedtebb potenciális erdőtársulásai között a 
tatárjuharos löszpusztai tölgyesek (Acerato tatarici-Quercetum), a cseres tölgyesek (Quercetum 
petraeae-cerris), a tölgy-kőris-szil ligeterdők (Querco-Ulmetum) és a fűz-nyár égerligetek (Salicetum 
albae fragilis) említhetők. A lágyszárúak közül tömegesen jelenhet meg a tollas szálkaperje 
(Brachypodium pinnatum), a széleslevelű salamonpecsét (Polygonatum latifolium), a macskahere 
(Phlomis tuberosa). A település nyugati kiugró nyúlványa már a Sárvíz, Sió-völgy flórajáráshoz 
tartozik. 

Élőhelyként jelennek meg vízfolyások vízfelületek, vízpartok, erdők, rétek, gyepek, szikesek. A lakott 
terület és a mezőgazdasági területek fái és cserjéi, az összes zöldfelület. Az utóbbi helyeken élő 
növények a mezőgazdasági műveléssel terhelt környezethez aklimatizálódtak, az időszakos 
zavarástűrést is elviselik. A Nagylóki löszvölgyek (HUDI20036) Natura 2000 terület a településen 
keresztül húzódik ezért a település is jelentős természeti értékekkel rendelkezik.  

ÁLLATVILÁG 

A szomszédos Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet állatvilágának sokszínűsége a település határában is 
megmutatkozik a vízfolyások és vízfelszínek mentén, amelyek Natura 2000 védelem alatt állnak. 
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„A tájvédelmi körzet legnagyobb zoológiai értékét a vízi madarak adják. A Soponya térségében kialakított halastavak, 
valamint az itteni víztározó, több száz hektáros vízfelületükkel, az időszakosan víz alá kerülő rétek, a szikes tavak mellett a 
vízi madarak kedvelt pihenő-, táplálkozó- és fészkelő helye. A fészkelő fajok közül kiemelkednek a gémfélék. A megye 
legnagyobb bakcsó, kis kócsag és üstökös gém kolóniája a tájvédelmi körzet védelmét élvezi. A Dinnyési-Fertőn költő nagy 
kócsagok és kanalas gémek kedvelt táplálkozó helyei az itt található halastavak. A mintegy 30 km-es távolság számukra 
meg se kottyan. A Soponyai-víztározó több száz párból álló danka sirály fészektelepén szerecsen sirályok, cigány-, barát- és 
kontyos récék költenek. A halastavakon kora nyártól rendszeresen láthatók a fiókáikat vezető nyári lúd párok. A szikes tavak 
partján kisebb kolóniákban költ az egyik legszebb parti madarunk, a gulipán, és az egyszerű tollruhás kis lile. Ritkábban 
előfordul a széki lile is. A kiöntések sekély vize ringatja az esetenként tömegesen megjelenő fattyú szerkők és a feketenyakú 
vöcskök fészkeit. Az őszi madárvonulás újabb fajokkal színesíti az eddig sem fakó madárpalettát. Előszeretettel használják 
pihenőhelynek a Soponyai-víztározót az északról érkező vadludak. Az alkalmanként 10-12 ezer liba hangos társalgása 
messzire elhangzik. Megélénkül a szikes tavak madárélete is. A vízen nyílfarkú, kendermagos, kanalas és csörgő récék 
úsznak, a partjukat megszámlálhatatlan tömegű parti madár lepi el. A nedves réteken több ezer pajzsos cankó és bíbic, 
alkalmanként több száz nagy póling keresgél táplálékot. A tájvédelmi körzet élőhelyeinek megőrzése a természetvédelem 
kiemelt feladata, hiszen az emberi tevékenység által annyira átalakított Mezőföldön keresztül a Sárvíz-völgye jelenti az 
ökológiai kapcsolatot a Dunántúli-középhegység és a Duna között, biztosítva ezzel a növény és állatvilág szabad mozgását.” 
(http://www.termeszetvedelem.hu) 

1.10.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

A településen a három legjellemzőbb területhasználatot a szántók, a lakóterületek és mezőgazdasági 
műveléshez köthető gazdasági területek alkotják. A településen a termőterületek aránya magas, a 
kivett területek aránya alacsony. A szántók magas aránya a jó termőviszonyoknak köszönhető. Ezt az 
állítást jól bizonyítja a 2012. évi Corine felszínborítást bemutató térkép.  

 
www.teir.hu  

Hogy miként változott a tájhasználat jól nyomon követhető a katonai felmérések során készült 
kataszteri térképeken. 

I. katonai felmérés (1763-1787) II. katonai felmérés (1806-1869) III. katonai felmérés (1869-1887) 

   
http://mapire.eu/hu 

„Nagylók címerében vörös mezőben ezüst kettős kereszt és stilizált arany liliom, alattuk pedig fodrozott zöld vizen haladó, 
aranyos gálya kibontott vörös vitorlákkal látható. A kettős kereszt az Árpád-korra, a liliom pedig az Anjou-korra utal. 
A község nevének első - jelenleg ismert - említése 1258-ból való, Lok alakban. Nevének jelentése - egyelőre megfejtetlen. 
A Bach-korszakban kialakított reflexeknek megfelelően egyesek egy régi szláv loky = tócsa szóra vezetik vissza a település 
nevét. Mások a székely nyelvjárási lok = lapály, rét főnévvel kapcsolják össze. … Egyébként Kislók is van, mely jelenleg 
Sárbogárdhoz tartozik” 

A környéken a 20. század eleji feltárások során 80 db bronzkori sírt találtak. Erre bizonyíték a Kislókon található bronzkori 
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vár – „bolond vár”. A római korban lakott településről az itt talált áldozati edények és a Sóhordóút (fontos útvonal!)  - a 
római jelenlét bizonyítéka. Hazánk területén eddig mindössze hat helyen találtak lovaskocsis temetkezésre utaló 
nyomokat, aeleyek közé Nagylók is tartozik. A honfoglalás idején is lakott volt ez a terület, az Erdőmajor területén talált 
korabeli sír a bizonyíték rá. A téglási erdőben IV. Béla korabeli érmék is előkerültek. A későbbiekben a település pusztává 
változott a tatárjárás idejére, de akkor is lakták a vidéket.A tatárjárás után a kunokat telepítettek be, aminek bizonyítéka 
az eddig nem kutatott két halomsír (kunhalom)! Ezek exlege védetttek a természetvédelmi és épített környezet 
védelméről szóló jogszabályok alapján is. 

A török hódoltság ideje alatt feltételezhetően fontos őrhely volt, mivel a kunhalmok neve a néphagyományban török 
dombok néven maradtak életben. 1580-tól lelhetők fel adatok Gardára és Lókra, a török forrás Harda-Lóknak mondja a 
két települést, amelyet egy birtokként kezel a török földesúr. A török hódoltság után jó ideig nem tudunk Nagylókról. 
Valószínû, hogy Körtvélyes birtokkal együtt főnemeseké volt. Nagylók és Kislók határában az 1580-as évek körül létezett 
egy tarisznya vár, amit a törökök emeltek földből. (valószínûleg bronzvárra építették). 

„A XVII. századtól több nemesi család birtokolja. 1872-ben külterületi lakott helyekből szerveződött községgé.” Az 1800-
as évekig azonban a katonai felméréseket figyelembe véve valószínűsíthető, nagybirtokosi rendszerben megművelt 
területek része volt a község. Lakott rész a falu jelenlegi területén még nem volt, az „ófalu” a víz mellett, a mai Nagylók-
major területén alalkult ki. A II. katonai felmérésen már a Szilfa-majori épületek is látszódnak, de a ma használatos 
közlekedési utak nyomvonalai már akkor is Nagylók-majorban futottak össze. A két vilagháború közötti birtokviszonyokra 
jellemző, hogy az 1000 hold feletti óriásbirtokok a Dunántúl teljes földterületének az egyharmadát fedték le. A művelési 
ágakat tekintve felülreprezentált volt az erdő és a műveletlen terület. A legjövedelmezőbb szántók es kertségek aránya 
20 % körül mozgott az oriásbirtokosok kezén levő földterület aránya. (Vas és Zala megyében a 10 %ot sem érte el, Fejér 
megyében azonban a nagybirtokosok kezén volt a szántók és kertek 40 %-a. Az uradalmi falvak elsősorban a jó 
szántóföldi adottságokkal bíró területeken alakultak ki, és ahol növekedésüket nem gátoltás a középkori eredetű 
jobbágyi-paraszti birtokstruktúrák. A mai település csak később, az 1945-ös földosztással és parcellázással jött létre.  

 „Az I. világháború Nagylóktól is súlyos áldozatokat követelt. A II. világháborúban az itt húzódó frontszakaszon kb. 3 
hónapon keresztül folytak csaták Nagylók és Sárszentágota határában, a Dunántúl legjelentősebb harckocsi csatája 
zajlott le. Nagyszámú hősi halott és polgári lakos nyugszik Nagylók földjén.” „A II. világháború után nagyszabású terület 
és közigazgatási rendezés zajlott le Nagylókon, illetőleg Nagylók térségében. Ekkor még Kislók, helyesebben Kislókpuszta 
is Nagylókhoz tartozott. 1945 tavaszán létrehozták a földigénylő bizottságot, amely megkezdte a földosztást. Földalapba 
kerültek a nagybirtokok. Nagylók határában két telepes község is alakult: az egyiket Nagyhantoson, a másikat Kislókon 
alapították. Nagyhantosra Sirokról és Jászfényszaruból érkeztek telepesek, összesen 79 család, de a megalakult 
Újhantosra helyi gazdasági cselédeket is telepítettek. Tehát a község uradalmi majorból alakult ki. Területének (3.246 ha) 
nagyobbik része tagolt, löszös dombság. Központi belterületén kívül (199 ha) több, külterületi lakott helye van 
(Erdőmajor, Nagylók-puszta, Szilfa-major, Nagylók-telep).”  (http://jaszcorvina.wplanet.hu/Konyvtar/53/) 

1.10.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti „1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő területek”, „1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék”, „1.12.3.3 ökológiai hálózat” fejezeteket a tervezési terület adottságainak 

figyelembevételével együtt kerül elemzésre. 

Nagylók területén országos vagy helyi 
jelentőségű védett természeti terület 
nincs. A település nyugati határa a 
Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet mellett 
található. Az országos 
természetvédelmi oltalmat élvező, ex 
lege védett – helyiek által ismert – 
kunhalmokról nem tart nyílván adatot 
a természetvédelmi hatóság.  Az egyik 
kunhalom a településtől délre (a 
nemzeti ökológai hálózatban és Natura 
2000 területen), a vasút mellett attól 
keletre található a Nagylóki Iringó 

Tanösvényen, egyik  Kunhalom nevű megállójaként. Tetejét magassági pont is jelzi. 

Nemzetközi védelem alatt állnak az Európai Uniós természetvédelem 

  
http://turistautak.hu/poi.php?id=47845 
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legfontosabb eszközei a madárvédelmi (79/409/EEC) és az élőhelyvédelmi (92/43/EEC) irányelv 
alapján kijelölt természetvédelmi területek közös európai rendszere a Natura 2000 hálózat. A Natura 
2000 hálózat célja a közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett növény- és állatfajok és 
élőhelytípusok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és hosszú távú 
fennmaradásának biztosítása. A községen áthúzódik a Nagylóki löszvölgyek (HUDI20036) Natura 
2000 terület. 

A terület kiterjedése 288,8 ha. A terület Nagylók és Sárbogárd közigazgatási területén helyezkedik el. 
A terület két különálló völgyből áll, részben víz hatására kialakult löszvölgy, részben lösz leszakadás. 
Északi részén több halastó és egy horgásztó található. A völgyfenéken kaszálórétek, a völgyoldalban 
részben akáccal fásodó löszgyepek, valamint üzemtervezett erdők helyezkednek el. A nagyobb 
völgyön szinte végigfut a Lóki-patak, amely jelentős állandó vízfolyás. A kisebb völgy északi részén 
található a Bolondvár (Sárbogárdon) elnevezésű ex lege védett földvár, amely tájképi és botanikai 
szempontból is kiemelkedően értékes. A terület nagyobb része gyep, amely mezőgazdasági 
hasznosítás alatt áll, több magángazdálkodó tart állatot. A völgytalpi réteket kaszálják, a sarjút 
szarvasmarhával és birkával legeltetik, akárcsak a löszgyepeket. A halastavak területén intenzív 
halgazdálkodást folytatnak, ami vízvisszatartással jár. Az üzemtervezett erdőterületek elsősorban 
akácosok. A gyepek intenzív szántókkal érintkeznek, ahol gondot jelent a peremek elszántása és a 
vegyszer bemosódás. Helyenként problémát okoz a gépjármű forgalom. A területen szórványosan 
inváziós növényfajok – elsősorban akác – gyomosítanak. A Natura 2000 terület fenntartási terve sem 
említi a kunhalmot (kunhalmokat). 

Természetvédelmi területek, Természeti területek, Natura 2000 területek, Nemzeti 
ökológiai hálózat elemei (http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm) 

Jelmagyarázat 

  

A Natura 2000 hálózatba tartozó kiemelt jelentőségű különleges természet megőrzési területeknek 
jelölt területek 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet alapján: Nagylóki löszvölgy: 094/2, 094/4, 094/5, 
094/6, 094/7, 0145/1, 0145/3, 0145/4, 0145/6, 0170/2, 0170/4, 0170/5, 0172/1, 0174/1, 0174/49, 
0178/1, 0178/2, 0178/3, 0178/4, 0178/6, 0180, 0183/1, 0183/2, 0184/2, 0188/6, 0188/7, 0188/8, 
0188/9, 0188/10, 0188/11, 0193/1, 0193/5, 0193/6, 0194, 0195, 0201/4, 0201/5, 0201/6, 0202/4 
hrsz-ú területek. 

A települést érintik a Nemzeti Ökológiai hálózat elemei közül a magterület övezete és az ökológiai 
hálózat övezete. Többnyire átfedésben vannak a Nagylóki löszvölgyek (HUDI20036) Natura 2000 
területtel. 

A belterületen és a tervezett lakóterületeken természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték nem 
ismert. A tervezéssel és a módosítással érintett falusias lakóterületeken belül védett, vagy védendő 
táji érték, védett állatfajok, védendő természeti érték, terület nem ismert, a módosítási szándékok 
elényészőek, a védelem alatt álló területeket nem sértik. 

Az OTrT tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete a települési térséget, a 
település belterületét nem érinti. 
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1.10.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A módosítással érintett belterület táji- vagy természeti érték nem található, konfliktus nem várható.   

1.11.  Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.11.1.  A települési zöldfelület rendszer elemei, a lakóterületek kapcsolódása  

Nagylók zöldfelületei elkülönülnek települési és településen kívüli zöldfelületekre.   A major-rendszer 
kialakulását követően volt a zöldfelületi rendszer a legteljesebb. A majorok közötti  külterületi utak 
mellett, illetve a vízelvezető rendszerek mellett fasorok, a majorok körül azokat elhatároló 
növénysávok hálózták be a külterületet, és osztották fel a megművelt földeket, amiben plusz 
„zöldszigeteket” alkottak a vizes rétek, kis tavak, erdők, legelők, nádasok, stb. Az ezekből megmaradt, 
illetve újonnan telepített elemek ma is fontos részei a zöldfelületi rendszernek.  

A község zöldfelületi rendszere összetett, sokféle elemből áll. Vonalas és felületi elemek alkotják 
amelyek különböző, több területfelhasználási egységhez tartozhatnak. A településen belül a 
házakhoz tartozó kertek, a település körül a kertészetek, gyümölcsösök, szőlők, erdők alkotják a 
zöldfelületi rendszer elemeit.  
 
Felületi elemek külterületen 

 vízfolyások, menti erdős-ligetes állományok  

 tavak, morotvák, szikes tavak és ezek melletti növényállomány 

 közlekedési területek menti úgynevezett közlekedési zöldfelületek – utak telkén belüli 
zöldfelületek 

 erdőterületek 

 kertes mezőgazdasági területek 

 az időszakos növényborítottságú szántók 
A településen belüli zöldfelületi elemek 

 a közparkok, közkertek 

 a lakó- és egyéb területfelhasználási egységek kertjei 

 a temető 

 az intézménykertek (oktatási, egészségügyi, rekreációs) 

 sportpályák 
Vonalas zöldfelületi elemek külterületen 

 kisebb vízfolyások, patakok menti növénysáv 

 út menti cserjés-erdős növénysáv, fasor 

 szántók, legelők határán található 
cserjesáv, fasor 

 Vonalas zöldfelületi elemek belterületen 

 vízfolyás menti növénysáv 

 fasorok 

A falusias környezet miatt a kertek, vízfolyások és 
utak mentén a kapcsolat jól biztosított a 
települési szövetben lévő zöldfelületi elemekhez a 
községen kívüli zöldfelületi elemekkel. Ezt a 
légifelvétel és a TSZT is jól mutatja. A 
legkitüntetettebb poziciójú épületek (a kultúrház, 
körülötte a tanári ikerlakás, az iskola, a volt 
tanácsház, a takarékpénztár és az idősek otthona) 
noha talán túlságosan is mereven nőttek rá az 
útra, gazdagon parkosított környezetükkel megvalosítják a vidéki modern faluközpontról alkotott 

Zöldfelületek nagysága (m
2
) 

 (www.teir.hu) 
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ideált. Sajátos adottság és előny a külterületi zöldfelületi elemek és a belterület közötti szorosabb 
kapcsolat kialakításához az ökológiai hálózat megléte. A kapcsolat erősítése az Iringó tanösvény 
valamint a 4 ha-os közpark (Rákóczi és Szél utcák között a vízmű mögötti részen) 2014-ben elindult, 
megvalósításával elkezdődött. 

A szabályozási terv csaknem valamennyi út mellett fasor telepítését javasolja. A telken belüli kötelező 
védőfásításra is szigorú előírásokat fogalmaz meg.  

A Falusias lakóterület zöldfelületére vonatkozó előírásokban a zöldfelület legkisebb nagyságának a el 
kell érnie a telek területének 50 %-át. A szabályozási tervben a telkek hátsó részén az építés 
korlátozott a kertgazdálkodás lehetőségének biitosítása, illetve fenntarthatósága érdekében. 

1.11.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémai 

 A tervezési terület a szántó területeken, a településen keresztül folyó patakparti zöldfelületekkel és a 
lakóterületek kertjeivel kapcsolódik a települések zöldfelületi rendszeréhez.  A tervezett több szintes 
növénysáv a lakóterületek határán csak a későbbiekben lesz képes erősíteni a zöldfelületi rendszert. 
A tervezési terület zöldfelületi rendszere jelentős konfliktust, problémát nem vet fel. A HÉSZ 
módosítása a zöldfelületi rendszerben konfliktust nem generál. 

1.12. Az épített környezet vizsgálata 

A tervezési feladat, a meglévő területhasználat és a több éve meglévő fejlesztési szándékok 
ismeretében a 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti „Funkció vizsgálat (intézményi 
ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolat)” „A környezet geodéziai felmérése” fejezetek 
elhagyhatók.  

1.12.1.1. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

A módosítás nem érinti az arányokat. 

1.12.1.2. Alulhasznosított barnamezős területek, illetve konfliktussal terhelt 
(szlömösödött, degradálódott) területek 

Alulhasznosított barnamezős területek nincsenek a településen. A módosítással érintett, TSZT-en 
még tervezett lakóterületekként szereplő területek egy inkább a szlömösödő, degradálódó terület 
megakadályozásaként kerültek meghatározásra, amelyre vonatkozóan a fejlesztési szándékok 
megvalósulásával megszűnhet a további szlömösödés. Sajnos a terület fejlesztése 1945 óta még nem 
indult el az utolsó jóváhagyott HÉSZ és a szabályozási terv jóváhagyásával sem. A hatályos HÉSZ 
módosítása várhatóan most sem gyorsítja közvetlenül fejlesztés elindulását. 

1.12.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.12.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

A falu lakóterületi telekstruktúrája az 1945-ös földosztással valósult meg. Az 1945-ig fennálló 
településmorfológiai örökség mellett az új falvak arculatát döntően befolyásolták a Horthy-rendszer 
idején kidolgozott falusi kislakás-építési alapelvek is. A negyvenes évek közepére a falusi 
kislakásépítés köré jól bejáratódott, bürokratizált intézményrendszer alakult ki, másrészt letisztult az 
a formanyelv, amelyet „népies modernnek” neveztek.  

A nagybirtok rendszerben egymással ellentétes érdekek együttes érvényesítésére példa hogy a 
kialakult, vagy kialakított, egymástól távol eső kisebb agrármunkás telepek, amelyek mindegyike, 
vagy valamelyike része lett volna a tervezett új községnek is. A faluközpontot azonban nem 
valamelyik telepen, hanem attól távolabb, akár kilométerekre (másik majorban, vagy a kettő között) 
nem itt, hanem a majd egy kilométerre kezdték el kiépíteni, ami még inkább szórt szerkezetet 
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eredményezett. (pl.: Hantos-Újtelep minden közlekedési tengelytől távol, a puszta közepén 
keletkezett.)  

Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén című (Martin Opitz Kiadó Budapest 2013) könyve a 
megszűnt nagybirtok telepes községeinek 1945 utáni építészetével foglalkozik. Ebben részletesen 
elemzésre kerülnek a telkek kialakulásának körülményei is. 

„Nagylók sajátosságát a háború előtti parcellázások adják, aminek eredményeként 1945-ben egy 
kisebb falukezdemény alakult ki. Az első telepítési tervek még csak a belterület és a határ 
kijelöléséről szóltak, házhelykiosztást nem tartalmaztak. Nagylók sajátosságát az adta, hogy a Gorda-
telep révén már rendelkezett falusias belsőséggel, sőt vasútállomása is volt. Ennek ellenére az új 
községet az említett morfológiai adottságoktól elkülönítve jelölték ki” 

Nagylók telepítési terve (Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén) 

 

 
Az új községek viszonya a korábbi majorsághoz 

(Tamáska Máté: Falvak az uradalmak helyén) 
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 „Az új községek rendszerint nem közvetlenül a majorságra, hanem melléje, a szántókra települtek. 
Utcakiosztásuk azonban nem független a volt uradalomtól, hiszen a házhelyeket a volt uradalmi utak 
kifeszítette térhez igazodóan mérték ki.”  

 „A megvalósult telepes falvakban végül kétfajta raszteres mintával dolgoztak. A párhuzamos, 
nyílegyenes utcák mellett a az utcák némi ívet vettek föl a körutas megoldás felé tett szerény 
lepésként. Utóbbi azonban annyira ritka volt, hogy inkább csak érdekességként jelentkezik többek 
Nagylók telekkiosztásában….. 

Ez a falukezdemény a parcellázások jellegzetes szabálytalanságainak megfelelően nem alkotott zárt 
szerkezetet. Egyik utcája a vasúti átkelőtől vezetett a tó fele, a másik erre merőlegesen haladt egy 
országút menten. Mindemellett ott volt a két major is, az egyik a töltés keleti, a másik annak nyugati 
oldalán. Az új község a háború előtti morfológiai kristálypontok között terül el, ami miatt 
meglehetősen amorf és főként terjengős belterülettel rendelkezik. A falu szélső házai között akár 
három kilométert is gyalogolhatunk, holott ugyanekkora települést egy szabályos raszteres halóban 
fele-kétharmada távolságokkal is ki lehetett volna alakítani. A leginkább kieső terület a Szilfamajor 
alatti parcellázás. Mai formájában ez az átlós-sugaras utcaszerkezet csak szelete egy elképzelt 
félkörnek, amely kelet felé a vasút vonalára nőtt volna rá. Mivel azonban a telepes falu végül nem ide 
került, csak az állomás és a Szilfamajor közötti részek beépítésére került sor. A szilfamajori részen 
mind a mai napig a telepes típusházak dominálják az utcaképet.   

Az íves utcaszakaszokon, … viszonylag széles, 25-30 méteres 
parcellák születtek. A szellős beépítés miatt már-már 
tanyabokorszerű hatás keletkezik. 

Az 1945 utáni falu másik fele a vasúton túl terül el, de nem 
közvetlenül a sínek mentén. Ezen a részen ugyanis főként 
1945 előtti FAKSZ-házak állnak, sokuk már kibővítve. A 
másik, háború előtti parcellázáson, tehát a volt országút 
mentén néhány ikerház is található. Ezeket … a vasút állami 
alkalmazottai kapták szolgálati lakásként. Mintegy hatszáz 
méter után a kiépülő sor derékszögben keresztezte a 
regionális forgalom szempontjából egykoron igen jelentős 
Sóhordó utat. 1945 után a Sohordó út északi szakaszát 
beszántották, a déli részét pedig az új falu főtengelyévé 
tették. Az ily módon „T” alakúvá egyszerűsödött 

teresedésben épült ki a faluközpont. A legkitüntetettebb pozíciót a kultúrház foglalja el.” 

A telekosztások méretezését meghatározta, hogy a lakosság többsége önálló gazdálkodást fog 
folytatni, ugyanakkor az is befolyásolta, hogy az új falvakban fejlett infrastruktúra fog kiépülni. Az 
első tágas telkeket igényelt, míg a második a fajlagos költségek minimalizálása végett sűrű beépítést, 

Az ellentmondó feltételek miatt a lábastelkes kiosztás valósult meg 2000 m2-es teleknagysággal, ami 
a későbbi szocialista falutervezésben 1000 m2-re csökkent. A megvalósult telekszerkezet 1800-2000 
m2-es telkekkel jött létre, amelyeken lassan elkezdődött a megosztás. Ennek köszönhető a hatályos 
településrendezési eszközökben kialakult településszerkezet, illetve a meghatározott legkisebb 
telekméret a falusias lakóövezetben.  

A HÉSZ 5. § (2) c) pont: az övezetben az újonnan kialakítható építési telek legkisebb 
- területe: 900-1200 m2 között, 
- mélysége: 40-100 m között; 
- szélessége: 18-35 m között; 

www.googlemaps.hu 



NAGYLÓK                                                                                        

HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015                     ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

53 

 

  

A külterületen többnyire megmaradt a nagytáblás telekstruktúra a mezőgazdasági 
termelőszövetkezetek felbomlását követően is. Néhány helyen ugyan megindult a nadrágszíjtelkek 
kialakulása, de a külterülethez képest kis területrész esett áldozatul ennek a tendenciának.  

1.12.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

A közterületek az önkormányzat tulajdonában vannak. A lakóterületek többnyire magán tulajdon, egy 
része önkormányzati vagyon. 

1.12.3. Az építmények vizsgálata 

A lekóterületeken „…a negyvenes évek épitészeti elképzelései dominálják a központból kifutó 
lakóutcákat. Mivel ritka volt a bővités, és ha volt is, inkább a hatsó helyiséget duplázták meg, illetve 
nyári konyhákat emeltek, az oromzatos házvegek alkotta utcakép máig fennmaradt. Az oromfalon itt-
ott még az eredeti nyilászárók és a zsalugáterek is lathatók. Noha a házak nem fehérek, a szinezések 
visszafogottnak mondhatók. A telepes falu azonban máig sem töltötte ki a teljes belterületet. A falu 
széle felé haladva fokozatosan ritkul a településszövet, …”  

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

A tervezési feladathoz szükséges, fejezethez tartozó tartalom kifejtésre került a telekvizsgálat során. 

1.12.5. Az épített környezet értékei 

1.12.5.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A tervezési feladathoz szükséges, fejezethez tartozó tartalom jelentős része a tájszerkezet, és a 
telekvizsgálat során elemzésre került. Az ott részletezett vizsgálatok itt nem kerülnek megismétlésre. 

1.12.5.1. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület  

A fejezet a 2006-ban készült településrendezési eszközök alaátámasztó munkarészét képező 
örökségvédelmi hatástanulmány vonatkozó részeit nem kívánja ismételni, de a Forster Központtól 



NAGYLÓK                                                                                        

HÉSZ, SZT MÓDOSÍTÁS - 2015                     ALÁTÁMASZTÓ ÉS JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

54 

 

kapott friss adatszolgáltatással és egyéb szükségesnek ítélt igazolással alátámasztja a tervezési 
feladatot. 

Nagylók településen lévő lelőhelyek-kapott 
adatszolgáltatás 

Beépítésre szánt területet érintőlelőhelyek a kapott 
adatszolgáltatás alapján (lila színű téglalap) 

 

 
Beépítésre szánt területen falusias lakóterületet nem érintenek a 
lelőhelyek a kapott adatszolgáltatás alapján (piros téglalap – 
különleges teürelet érintettsége, lila téglallap- gazdasági terület 
érintettsége). Hatályos TSZT-en bemutatva. 

 
Beépítésre szánt területen falusias lakóterületet nem érintenek a lelőhelyek a kapott adatszolgáltatás alapján (piros 
vonal – különleges teürelet érintettsége, lila vonal – gazdasági terület érintettsége, sárga vonal – beépítésre nem szánt 
terület: erdő, mezőgazdasági terület érintettsége). A TSZT-hez illesztett hatályos SZT-en is bemutatva. 

 
 

  

 

A tervezési feladathoz tartozó módosítási szándékkal érintett falusias lakóterületeknek nincs 
lelőhely érintettsége az adatszolgáltatás alapján. 
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1.12.5.2. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti 
jellemzők 

Az Örökségvédelmi hatástanulmány külön kötetben készült a jóváhagyott településrendezési 
eszközökhöz. Az örökségvédelmi hatástanulmány rögzíti részletesen a település történetét, régészeti, 
és egyéb értékeit. 

1.12.5.3. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A település nem érintett a hatályos területrendezési tervekre vonatkozó jogszabályok alapján. 

1.12.5.1. Műemlék, műemlékegyütte. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti 
kert, temető és temetkezési emlékhely 

A településen műemlék illetve a űemlék sajátos tárgyai nem találhatók a településen. 

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

A településen műemléki terület, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
nem található. 

1.12.5.3. Nemzeti emlékhely. Helyi védelem 

Nemzeti emlékhely és helyi védelem alatt álló építmény nem található a tervezési területen. Egyedi 
tájértékek a tájértéktár (www.tajertektar.hu) alapján: Kúriakert (elpusztult), Kereszt, Emlékmű, szobor,  
egyedülálló oszlop, Kereszt, Gémeskút, Gémeskút 

 

1.12.6. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Nincsenek a módosítással érintett területen belül konfliktusok. A helyileg ismert és az ismeretlen 
kunhalom feltárása javasolt. 

http://www.tajertektar.hu/
http://tajertektar.hu/hu/tajertek/kereszt-11325
http://tajertektar.hu/hu/tajertek/kereszt-11322
http://tajertektar.hu/hu/tajertek/g%C3%A9mesk%C3%BAt-17850
http://tajertektar.hu/hu/tajertek/g%C3%A9mesk%C3%BAt-17849
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1.13. Közlekedés 

1.13.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Nagylók közúton nehezen elérhető zsáktelepülés a tervezett M8-as autópálya nyomvonaltól északra. 

1.13.2. Közúti közlekedés 

Nagylók község Fejér Megye déli részén helyezkedik el, Sárosd és Sárbogárd között. Nagylók 
megközelítése a megyeszékhely, Székesfehérvár felől a 62. sz. főútból Sárosd felé kiágazó 6228. j. 
Seregélyes – Mezőfalva – Dunaföldvár összekötő úton keresztül, vagy a 63. sz. főút felől Sárbogárd és 
Kislók felől lehetséges. Nagylókot a 6217. j. összekötőút kapcsolja Hantosnál a 6228. j. úthoz. A 
település belterületére ez az út nem megy be, a külterületi részen egy 90 fokos töréssel déli irányban 
a 6215. j. összekötőúthoz csatlakozik Kislók mellett. Bár Hantos és Kislók felől is megközelíthető a 
6217. j. összekötőúton, a település belterületi része a 62116. j. vasútállomási bekötőútra 
szerveződött zsáktelepülés. A települést érinti a Budapest – Kelenföld - Dombóvár – Gyékényes - oh. 
A1 kategóriájú (V. B.) páneurópai korridor vasúti fővonal. A település vasútállomással rendelkezik. 

1.13.3. Közösségi közlekedés 

Nagylók közösségi közlekedése autóbuszon a megyei nagyobb települések irányába változó sűrűségel 
különböző nehézségű. A szolgáltatást a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen 
működő Részvénytársaság végzi. Székesfehérvár és Sárbogárd felé megoldott közvetlen járattal, 
Dunaújváros felé Seregélyesen át kell szálni. Az autóbusz közösségiközlekedés helyközi, hétközben 
napi 20 alkalommal érinti a települést.   

A vasúti közlekedés Dunaújváros és Székesfehérvár felől egy átszállással (pusztaszbolcson) oldható 
meg. Sárbogárd felé 6 perc járatidő sokkal kedvezőbb az autóbuszon történő 22 percnél. 

1.13.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

Kiépített kerékpárút nincs a településen. Gyalogos közlekedés elkülönített  

Nagylókon kerékpárút nincs. A település területét az országos kerékpárút törzshálózat nem érinti. A 
Fejér megyei településrendezési tervben szereplő térségi kerékpárút hálózat nyomvonala azonban 
igen. A kerékpáros forgalom nem jelentős. Önálló kerékpárutat a hatályos településrendezési 
eszközök Sárszentágota és Hantos között van kijelölve a település főútján keresztül. 

Nagylók területén kevés az önálló gyalogút. A járdák nincsenek mindenhol kiépítve, a gyalogos 
közlekedés - a gyér járműforgalom miatt azonban alapvetően biztonságosnak mondható. A települési 
közúthálózaton a közúti és gyalogos forgalmat javasolt szétválasztani. A kiépítés lehetősége a legtöbb 
közúton biztosítva van. A hatályos tervek szerinti útkeresztmetszetek képesek biztosítani 
megvalósításukkor mind a biztonságos kerékpáros, mind a gyalogos közlekedést.  

1.13.5. Parkolás 

A közintézményekhez tartozó parkolás normatív igénye biztosítható.  

1.14. Közműellátás 

A tervezési területen ipari, gazdasági, kereskedelmi funkciójú hasznosítást terveznek. A 
közműfejlesztési javaslat a kialakításra kerülő gazdasági, kereskedelmi területek kiszolgálásához 
szükséges infrastruktúra-fejlesztési feladatokat határozza meg.  

A közművizsgálatok a helyszíni bejárások, a közmű üzemeltetők adatszolgáltatása alapján, a területet 
érintő korábbi területrendezési tervek szakági munkarészeinek a felhasználásával készült.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/M8-as_aut%C3%B3p%C3%A1lya_%28Magyarorsz%C3%A1g%29
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1.14.1. Víziközművek 

1.14.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz 
hasznosítás) 

Nagylók az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő-gazdálkodási alegységhez tartozik. A község  
közműves vízellátása a jelenlegi meglévő létesítmények ellátására megoldott a 1990-es évektől. A 
belterületén a vezetékes ivóvíz hálózat minden utcában kiépített. A településen a vízellátást a 
Fejérvíz Zrt. biztosítja. 2029-ig a a település víziközműrendszerén az ellátásért az Önkormányzat a 
felelős. 
Közüzemi ivóvízvezeték-hlózatba belapcsolt lakások 

száma (db) 
 (www.teir.hu) 

Közüzemi ivóvízvezeték-hlózatba belapcsolt lakások 
aránya (%) 
 (www.teir.hu) 

 
 

A településen tervezett, eddig be nem épült lakóterületek fejlesztéséhez a kiépített hálózati rendszer 
bővítésével, fejlesztésével az ellátás lehetősége a jelenleg igénybevett vízbázisok szempontjából 
biztosítható.   

1.14.1.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

A megyében 16 olyan település van, amely lélekszáma nem éri el a 2000 főt és nem rendelkezik 
szennyvízcsatornával, köztük van Nagylók is. Nagylók Község Önkormányzata a közszolgáltatási, 
település és köztisztasági feladatai teljesítése és a környezetvédelmi követelmények teljesítése 
érdekében a közmű befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és 

ártalmatlanítására közszolgáltatást tart fenn. A közigazgatási területen a közszolgáltatás köréből a 
szennyvíz ártalmatlanításának teljesítésére kizárólagosan jogosult a kezelő Nagylók Községi 
Önkormányzat és Hantos Községi Önkormányzat a FEJÉRVÍZ ZRT. szakmai felügyelete mellett, 
mint az Alternatív szennyvíztisztítót üzemeltető szolgáltató. A zsennyvíztisztító telepet Hantossal 
közösen pályázati lehetőséget kihasználva építették 2004-ben. A felszíni vízelvezetés nyílt 
csatornahálózaton keresztül történik. 

1.14.2. Energia 

1.14.2.1. Villamosenergia ellátás 

A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az E.ON-Hungária Zrt. A lakóterletek fejlesztése 
érdekében a villamosenergia ellátás biztosítható. Nagyobb villamosenergia igény ellátása csak 
háttérfejlesztéssel oldható meg. Ennek ellátása érdekében a jelenlegi táppontnak tekinthető 
alállomáson a megfelelő kapacitás-bővítést meg kell valósítani és az alállomástól a tervezés távlatáig 
várható igények kielégítéséhez egy új kábelkör kiépítése szükséges.   
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1.14.2.2. Földgázellátás 

Nagylók gázszolgáltatója az E.ON-Hungária Zrt. A város ellátásának alapbázisa az Székesfehérvár felől 
érkező nagynyomású gázvezeték. Gázátadó állomás Nagylók területén is ki van építve. A még be nem 
épült lakóterületek ellátása még nem biztosított, de a kiépített hálózati rendszer fejlesztésével 
megoldható.  

1.14.2.3. Távhőellátás 

A tervezési terület távhőellátásának biztosítására nem készültek tanulmányok, rövid távon nincs 
reális  lehetősége.  

1.14.2.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 
energiagazdálkodás lehetőségei 

A település természeti adottsága jó ahhoz, hogy az energiaellátásban a megújuló energiahordozókat 
is figyelembe lehessen venni. Közülük a fejlesztési területen a szélenergiának és a napenergiának van, 
illetve lehet jelentősebb szerepe energiagazdálkodási szempontból.  

Atelepülésen belül, korábban vizsgálták szélerőművek elhelyezési lehetőségét, így a szélenergia 
hasznosításának reális alapja feltételezhető (FmTrT).  

A kedvező fekvésű napos területen 2000 körüli napsütéses órányi napenergiát lehet hasznosítani. Az 
aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni  a fejlesztések során. Az aktív napenergia 
hasznosítására napkollektorok, napelemek telepítése szükséges. Ezek gondos elhelyezéséhez 
szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válnia.  

A napenergia használata időjárás-függő, ezért a vezetékes energiahordozóval történő ellátást nem 
helyettesíti, csak az éves vezetékes energiafogyasztást csökkenti.  

Meg kell említeni a megújuló energiahordozók között a hőszivattyú alkalmazását: a  föld vagy levegő 
energiájának a hasznosítási lehetőségét is. Ez is egyedi berendezés, mely jelenthet kedvező 
megoldást. Az alkalmazási igényéről a továbbtervezés során lehet dönteni.  

1.14.3. Elektronikus hírközlés  

1.14.3.1. Vezetékes hírközlési létesítmények 

Nagylók vezetékes távközlési ellátását jelenleg az INVITEL Zrt biztosítja. A Székesfehérvár szekunder 
központhoz tartozó 18-as körzetszámú Dunaújváros primer központ Nagylók vezetékes távközlési 
hálózatának bázisa. A település 25-ös távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi 
távhívó hálózathoz. A szolgáltatás biztosításáért 3 cég kínálja csomagjait. 

A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes vonalas telefon iránti érdeklődés csökkent. 
Jelenleg 201 egyéni lakásvonal üzemel, az ellátottság ezzel 44,6 %, de ezzel is az ellátottság teljes 
körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

Az Invitel Zrt. nemzetközi hírközlési rendszerekhez kapcsolódó országos optikai gerinchálózattal, a 
primer területen is ma már többnyire optikai körzetkábeles hálózattal, rendelkezik.  

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat elhelyezése föld feletti. A föld feletti hálózat 
jellemzően a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira szerelten halad, de vannak szakaszok, ahol 
külön tartóoszlop sort építettek a vezetékes távközlési hálózat számára. 

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen jelenleg nincs nyilvános távbeszélő állomás.  

A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást 2004-ben építették ki. A kiépített hálózatára 
akkor 276 lakás csatlakozott, az akkori lakásállomány 57,1 %-a. A minőségi szolgáltatást biztosító 
kábel televízió hálózatának igénybe vétele, némi ingadozással tartotta az ellátás szintjét, 2010 óta 
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azonban csökkenő tendenciájúvá vált. A vezetékes távközlésben és a műsorelosztásban résztvevő 
szolgáltatók piaci versenyében nemcsak a vezetékes, hanem a vezeték nélküli szolgáltatók is fontos 
szerepet kaptak. Az utóbbi időkben a szolgáltatások már nem kötődnek szorosan egy-egy 
szolgáltatóhoz. Az igénylők több között választhatnak, s igényük változásával cserélik a szolgáltatókat 
is. 

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében közmű 
jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni 
szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját beruházásként 
valósítja meg  A tervezett fejlesztési terület ellátása is ennek igénybevételével történhet. 

1.14.3.2. Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

A hírközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi 
korlátja nincs. Nagylókon is valamennyi vezeték nélküli szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud 
biztosítani. 

1.15. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

A tervezési feladatban meghatározott módosítási szándékok közvetlenül nincsenek hatással a 
környezeti elemekre. Fel kell hívni azonban a figyelmet arra, hogy az elmúlt években a környezet 
védelmére vonatkozó jogszabályváltozások is indokolják a településrendezési eszközök mielőbbi 
felülvizsgálatát a jogharmonizáció megteremtése érdekében. 

A tervmódosítás közvetett hatásai is csak oly minimálisak, amelyek elemzése nem indokolható. Az 
eddig megengedett falusias lakóterület építési paramétereinek változása miatt nem várható a 
környezeti elemek növekvő terhelése. 

Azt azonban meg kell említeni, hogy a 4/2002-es - a légszennyezettségi zónák kijelöléséről szóló - 

KvVM rendelet szerint a tervezési terület az 10. zónába (az ország többi területe) tartozik.  A terület 
szempontjából elsősorban a PM10 érték (a szálló por azon frakciója, amelynek legalább 50 %-a a 10 
mikrométeres, vagy annál kisebb mérettartományba esik. A település távol esik a légszennyező 
anyagok forrásától. A mezőgazdasági művelés miatt kisebb gondot okoznak a biológiai eredetű 
allergének (például a parlagfű, fekete üröm stb. pollenjei) is.  

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a közvetlen hatásterület és közvetett hatásterület nem 
választható szét. Azon területek tekinthetők hatásterületnek, ahol zajterhelést vagy zajterhelés-
változást okoz. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 
3.) KvVM-EüM együttes rendelete mellékleteiben szereplő határértékeknek új tervezésű, vagy 
megváltozott területfelhasználású területeken kell teljesülniük. 

A településen elhagyott hulladék, illegális hulladéklerakás nem jellemző. 

A helyszínelés nem tárt fel vizuális környezetterhelést a településen. 

A tervezési terület nem érintett árvízvédelemmel. 

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémát az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységhez tartozó vízgazdálkodási tervezés során derült ki, hogy az alegység 
a jelentős vízgazdálkodási problémák közt sorolja fel Nagylók települést is a 2008-as adatbázis szerinti 
környezeti kockázatát tekintve azon  11 db település közt, amelyek esetében „nagy kockázatú”, a 
rekultivált hulladéklerakó. Vízvédelmi szempontból jelentős kockázati hatásúnak tekinti a végleges 
záró szigetelés elkészítésének elmaradása miatt az átmeneti rekultivációval bíró bezárt 
hulladéklerakót. 

Potenciális szennyzőforrásnak tekinthető a település szenyvíztisztítója, ahol a biológiai tisztítást és a 
nitrogén eltávolítását követően kerül a  tisztított szennyvíz a befogadóba. 
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1.16. Katasztrófavédelem - területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők 

1.16.1. Építésföldtani korlátok. Alábányászott területek, barlangok és pincék 
területei 

A tervezési terület a Duna menti lösz fennsíkon található a Közép-Mezőföld kistáj délnyugati szélén. , 
A lakóterületek kialakításánál, az alapozásnál és vízelvezetés biztosításánál figyelmbe kell venni az 
adottságokat. 

Nem érintett a település alábányászott területekkel, barlangokkal és pincékkel. 

1.16.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

A település nem a Duna parton található, de alapkőzete és felszíni borítottsága miatt foközött 
figyelmet érdemel az építés előkészítése, a tervezés, az állapotmegőrzés. 

1.16.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke 
körök a historikus rengéseket (456-1994), a piros körök az 

utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják.  

Magyarország szeizmikus zónatérképe *8+. Földrengések 
következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási 

valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes gyorsulás 
g (gravitációs gyorsulás) egységben 

  
(http://www.foldrenges.hu) 

Nagylók nem tartozik  földrengésveszélyes területek közé. 

1.16.4. Vízrajzi veszélyeztetettség 

A tervezési terület topográfiai szempontból a löszplató része, ezért belvízveszély nincs, valamint a 
terület árvízzel sem veszélyeztetett.  

1.16.5. Egyéb 

1.16.5.1. Mélységi, magassági korlátozások ill. tevékenységből adódó korlátozások 

A településen ilyen veszélyeztetettség nem áll fenn. 

1.16.5.2. Közművek védőterületei 

A térségi és a települési jelentőségű közművezetékek feltüntetésre kerültek a településrendezési 
eszközökben a védőtávolságukkal együtt. A meglévő vezetékek védőtávolságát az ágazati 
szabályozásnak megfelelően kell biztosítani a szolgáltatók és üzemeltetők tájékoztatása alapján. 

1.16.5.3. Épített értékekből eredő korlátozás 

A településrendezési eszközökben ábrázolt módon találhatóak régészeti érdekeltségű területek, 
amelyeket azonban nem érintik a településrendezési eszközökben történt területfelhasználás és 

http://www.foldrenges.hu/
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övezeti változások. A régészeti érdekű terület jelenthet építési korlátozást a későbbi fejlesztések 
során. 

1.17. Ásványi nyersanyag lelőhely 

Nem érintett a település. 

1.18. Klímaváltozás 

A klímaváltozás alapvető tüneteinek – az évi átlaghőmérséklet növekedésének és a 
csapadékmennyiség időbeni és térbeni módosulásainak – következményei felerősödve és 
koncentrálódva jelentkeznek az árnyékolásmentes mezőgazdasági területeken és környezetükben. A 
szélsőséges hőmérsékletű időszakok közül a nyári hőhullámok hossza és intenzitása nőtt, míg a 
fagyos napok száma csökkent.  A közegészségügyi problémákat okozó trópusi éjszakák (20°C feletti 
minimum hőmérséklet) száma is növekszik. A szélsőséges csapadékviszonyokkal jellemezhető 
időszakok közül mind a nagy intenzitású csapadékesemények, mind a száraz periódusok gyakorisága 
várhatóan tovább nő. A csapadék éves eloszlása is változik, ezért mind a település egészén, mind a 
lakóterületeken a szűkebb környezetben gondoskodni kell a megfelelő, rombolást megelőző 
vízlevezetésről, valamint az öntözéshez szükséges vízvisszatartásról, mert az aszályos napok száma 
Közép‐Európában a XX. század végére jellemző 20‐25 napról 30‐35‐re emelkedik a XXI. század végére.   

A település területén a városi klíma, „városi hősziget” kialakulásának feltételei nem adottak, csak 
mikrokörnyezeti területre kiterjedő hatásúak. Ennek fő oka a település földrajzi elhelyezkedésében 
kereshető. Az uralkodó széliránynak megfelelően É-ÉNy-(DK)-i irányú, ami állandó légcserét okoz. 
Mikrokörnyezeti szempontból ugyanakkor problémát okozhatnak a magas burkolt felülettel bíró  
telephelyek, ahol fák és, növényzet által nem védettek.  Ezek bár legfeljebb néhány háznyi 
távolságban, de a „városi hőszigethez” hasonló hatást tudnak okozni környezetükben még ilyen 
kedvező fekvésű településen is mint Nagylók. 
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HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

1. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS -RENDEZÉS KAPCSOLATA 

A tervmódosítás a területrendezési tervekkel nem ütközik. TSZT módosítás nem történik, így új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. Csak a falusias lakóterület építési övezet 
paramétereinek módosítására van szükség.   

 

A HÉSZ 4. § (1) bekezdésének előírásai a falusias lakóterületek övezete valamennyi esetében 
ellentmondásban vannak a szabályozási tervlapon a HÉSZ 4. § (1) bekezdés alapján.  Az 
ellentmondást fel kell oldani a tervezés során. 

A HÉSZ 5. § (2) bekezdés előírásai Szabályozási terv (SZT-en szereplő) előírásai a HÉSZ 4. § (1) bekezdés alapján 
a kialakítható beépítésre vonatkozóan a 

c) az övezetben az újonnan kialakítható 
építési telek legkisebb 

 

területe: 900-1200 m
2
 között d) a kialakítható telekterület az építési övezeti jel nevezőjének jobboldali eleme 

szerinti értékű lehet. 900 m
2
 a hatályos terven csak a 2006-ban  „újonnan 

kijelölt” falusias lakóterület tömbjeiben található, míg a már kialakul1945-től 
óta „kialakult” tömbökben 1200 m

2 
található 

mélysége: 40-100 m között;  

szélessége: 18-35 m között;  

d) a beépítettség legnagyobb értéke 
30%; de nem haladhatja meg a 300 m

2
-t, 

b) a kialakítható beépítettség mértéke az építési övezeti jel számlálójának 
jobboldali eleme szerinti értékű lehet,a 900 m

2
 –es telkeken a hatályos terven 

csak a 2006-ban  „újonnan kijelölt” falusias lakóterület tömbjeiben 30%, míg a 
már kialakul1945-től óta „kialakult” tömbök 1200 m

2 
–es

 
telkein

 
20% szerepel. 

e) a zöldfelületi fedettség legkisebb 
értéke 50%; 

 

f) az épületek építménymagasságának 
felső értéke 4,5 m, alsó értéke 3 m, 

c) a kialakítható építménymagasság az építési övezeti jel nevezőjének baloldali 
eleme szerinti értékű lehet, 
4,5 m (nincs ellentmondás) 
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2. ÉPÍTETT KÖRNYEZET   

2.1. Városépítészeti szempontok. Örökségvédelem, városképi szempontok. Építészeti 
szempontok 

A HÉSZ módosítása, pontosítása, iletve a szabályozási terv javítása a fejlesztési lehetőségek 
biztosítása érdekében történik csak a falusias lakóövezetben oly módon, hogy sem a HÉSZ-ben, sem a 
hatályos szabályozási tervben nem határoz meg új építési helyet az övezeteken belül. Nem kívánja 
felülvizsgálni az eddigi korlátozó tényezőket, mert azokat szükségesnek és előremutatónak takinti a 
településfejlesztés, harmonikus környezetkialakítás, és a klímaváltozásra való felkészülés érdekében. 
nem kívánt korlátozni semmilyen technológiát. A település karakterének megőrzésében  fontos az 
évszázados telekstruktúra megőrzése. Ugyanakkor a 21. sz-i igények biztosítása, építésügyi 
szabványok betarthatóságának érdekében – településfejlesztési koncepcióban és TSZT-ben 
megfogalmazott örökségvédelemre, városépítészetre, építészetre vonatkozó szempontokat 
figyelembe véve –, kis mértékben megemelkedik a megengedett építménymagasság az övezetben. Ez 
nem módosítja az építészeti formákat, amelyet a 314/2012. (XI. 8.) korm. rendelet által biztosított 
lehetőségen belül a településképi véleményezési eljárás során lehet véleményezni. Ez abban az 
esetben lehetséges, ha erre a település külön helyi rendeletet alkot. Ilyen rendelet még nincs 
Nagylókon.   

A HÉSZ lakóterületeinek beépíthetőségére vonatkozó paraméterek egyértelműsítése miatt, a 
településkép védelme érdekében a HÉSZ kiegészül egy mondattal az illeszkedés érvényesítése 
érdekében.  

Az adatszolgáltatásban megkért adatok alapján sem építészeti sem természeti érték nem érinti  a 
lakóterületeket, ezért azok fejlesztési szándékai, illetve a HÉSZ módosítási szándékainak akadálya 
nincsen a már művelésből kivont területeken.  A művelésből még ki nem volt területeken a föld 
védelméről szóló jogszabályok korlátozhatják a beépítést az átlagosnál jobb minősítésű 
termőterületeken.  

2.2. Műszaki-szempontok 

Új műszaki szempontok érvényesítésére nincs szükség a tervezési feladatban. 

2.3. Közlekedés, parkolás 

A jelenlegi hálózat, és az abból adódó forgalmi viszonyok kedvezőek. A településfejlesztési 
elképzelések megvalósulásával sem terhelődnek túlzott mértékben Nagylók közútjai. 

A lakótereületek bővítését nem célozza a tervmódosítás. A kijelölt területek egésze csaknem egy 
évszázada kijelölésre került. A kialakult telekméretek nem korlátozzák a parkolás normatív igényének 
kielégítését. Minden esetben biztosítható a parkolás saját telken belül a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően a falusias lakóövezetben lakófunkció esetén. 

2.4. Zöld felület 

A módosítások nem vonatkoznak az övezet zöldfelületi előírásaira, ezért a lakótereületek beépítése a 
korábban támogatásra került zöldfelületi aránnyal valósulhatnak meg. 

2.5. Környezeti elemek 

A módosítások közvetlenül nincsenek hatással a környezeti elemekre, közvetett hatásaik is 
minimálisak. A környezeti elemekre vonatkozó előírások módosítására nincs szükség a tervezési 
feladat során, de a jogszabályharmonizációt mielőbb szükséges elvégezni a környezetvédelmi 
jogszabályok megváltoztatása miatt is. A lakótereületek beépítésének tervezésekor és a használat 
során is fontos a körültekintés a környezeti adottságok (löszterület) miatt, különösen a felszíni és 
felszín alatti vizek okozta károk elkerülése érdekében. 
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A hatályos településrendezési eszközökben már hosszú évek óta kijelölésre kerültek a falusias 
lakóterület övezetei. A település beépítésre szánt területeinek kijelölése már a község 
létrehozásakor, 1945-ben megtörtént. Ennek ellenére azonban, ha a művelésből nem kerületek 
kivonásra, a hatályos földvédelmi jogszabályok korlátozhatják a beépítésüket az átlagosnál jobb 
minőségű termőföldek esetében. 

Ásványi nyersanyag gazdálkodási terület a települést nem érinti.  

A kommunális szilárd hulladék a település hulladékszállítási rendszerén belül folyamatosan 
elszállításra kerül. 

Potenciális, nagyfokú veszélyforrásként regiszrált a nagylóki volt hulladéklerakó az elmaradt, végleges 
szigetelés megépítésének hiánya miatt. Havária esetén szintén potenciális szennyezőforrás a működő 
szenyvíztisztító telep, ahonnan csak biológiai tisztítást követően jut a tisztított szennyvíz a 
befogadóba. 

A tervezési területre vonatkozó meglévő és módosított szabályozási terv tartalmazza a művi értékek 
védelmét. A HÉSZ erre vonatkozó módosításokat nem igényel. 

2.6. Közművek 

A tervezett feltáró utak szabályozási szélességén belül, az út keresztszelvényében a teljes 
közműellátás biztosításához a szükséges közművezetékek: vízvezeték, földgázvezeték, 
villamosenergia ellátás és a távközlés kábele elhelyezhető, valamint az útburkolással kialakítható a 
felszíni vízelvezetés is. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1.  Településrendezési javaslatok 

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

A beépítésre szánt és nem szánt területek nagysága és aránya nem változik, a szerkezetalkotó és 
tagoló közlekedési elemek nem kerülnek módosításra. 

1.1.1.1. Védelmi és korlátozó elemek 

A védelmi és korlátozó elemek felülvizsgálata, javítása nem volt része a tervezési feladatnak. A 
településrendezési tervek felülvizsgálatát 2018-ig le kell zárni, a felülvizsgált terveket el kell fogadni a 
a hatályos jogszabályok értelmében, amikor is az új területrendezési előírásoknak, építési 
jogszabályoknak való megfelelést, a jogharmonizációt biztosítani kell valamennyi ágazat 
vonatkozásában. 

Az építészeti, régészeti, táj- és természetvédelmi elemeket, területeket nem érinti a módosítási 
szándék, erre vonatkozóan javaslatot sem tartalmaz a terv.  

A településrendezési tervek felülvizsgálatakor azonban javasolt a helyi építészeti, illetve épített 
értékek, az egyedi tájértékek bővítési lehetőségének megvizsgálása, a kunhalom (kunhalmok) 
erősebb védelmének biztosítása a kataszterbe vétellel.  

1.1.2. Szabályozásból eredő változások 

1.1.2.1. Szabályozási terv változtatására tett javaslatok 

A jóváhagyandó munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet adta lehetőségeket kihasználva az 
OTÉK 2012. augusztus 6-ai állapotának megfelelően készül. 

A községben csak a falusias övezet előírásai, azon belül is egyedül a maximális építménymagasság 
növekszik. 

Az eljárás célja a falusias lakóterület övezeti előírásainak módosítása: 

d) a megengedett építménymagasság növelése a település épített karakterének megőrzésével. 

e) a szabályozási terven lévő, HÉSZ előírásaival ellentétes beépítési százalékot tartalmazó, hibás 
övezeti jelek javítása. 

f) a HÉSZ és a mellékletében szereplő falusias lakóterületre vonatkozó adatok összehangolása a 
szükséges mértékben a HÉSZ-en belül. 

Más paraméterek nem változnak. A vizsgálati munkarészben bemutatásra kerültek a hatályos HÉSZ 
előírásai az övezetekre vonatkozóan.  

1. Javasolt a szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet 
övezetek általános beépítési előírásait tartalmazó 4. § (1) bekezdés bekezdés b), c), d) pontban 
szereplő előírások kiegészítése, egyértelműsítése az SZT-vel való összhang érdekében a „legnagyobb” 
és „legkissebb” kifejezésekkel.  
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 (1) Az építési övezetek építési lehetőségeit a terület felhasználás jele után feltüntetett építési 

 övezeti jel tartalmazza, amelyben 

… 

b) a kialakítható beépítettség legnagyobb mértéke az építési övezeti jel számlálójának jobboldali 

eleme szerinti értékű lehet, 

c) a legnagyobb kialakítható építménymagasság az építési övezeti jel nevezőjének baloldali eleme 

szerinti értékű lehet, 

d) a legkisebb kialakítható telekterület az építési övezeti jel nevezőjének jobboldali eleme szerinti 

értékű lehet.  

2. Javasolt a 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet falusias lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés c) 

pontjának kiegészítése, egyértelműsítése az SZT-vel való összhang érdekében a „legnagyobb értékei:”, 
kifejezéssel és kivételként jelölni a Vörös október utca-Dimitrov utca-Kiss Endre utca-Vasút által 
határolt tömböt, valamint a Temetőhöz vezető út délnyugati oldalát. 

c) az övezetben az újonnan kialakítható építési telek legkisebb-legnagyobb értékei: 
ca) területe: 900-1200 m

2 
között, kivéve a Vörös október utca-Dimitrov utca-Kiss Endre utca-

Vasút által határolt tömböt, valamint a Temetőhöz vezető út délnyugati oldalát, ahol: 900 
m

2
; 

cb) mélysége: 40-100 m között; 

cc) szélessége: 18-35 m között; 

3. Javasolt a 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet falusias lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés d) 
pontjának módosítása, a beépítettség maximalis értékének 300 m2-ben való korlátozás törlése. A 
lakóterületek beépítésének jelenleg is korlátot szab a Szabályozási tervlapon lévő „hátsókert-telek be nem 
építhető része”, ami nem kerül módosításra. A falusias életmód gazdálkodási lehetőségének biztosítása 
érdekében megtartandó előírás. 

d) a beépítettség legnagyobb értéke 30%; de nem haladhatja meg a 300 m2-t, 

4. Javasolt a 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet falusias lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés f) 
pontjában módosítani a megengedett legnagyobb építménymagasságot, és kiegészíteni az előírást a 
falusias településkép megőrzése érdekében. 

f) az épületek építménymagasságának felső értéke 6,0 m, alsó értéke 3 m, de az övezetben 
megengedett tevékenységekhez tartozó  technológia megvalósításához szükséges 
berendezés, építmény sem haladhatja meg a 7,5 m-t. Az épületek építménymagasságának 
felső értékét meghaladó, az övezetben megengedett tevékenységekhez tartozó  
technológia megvalósításához szükséges berendezés, építmény utcafronton nem 
helyezhető el. 

5. Javasolt a 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet építési övezetek általános beépítési előírásait 
tartalmazó vonatkozó 4. §-t kiegészíteni a (4) bekezdéssel az egységes utcakép megőrzése érdekében az 
illeszkedésre vonatkozó előírással. 

(4) az egységes utcakép megtartása és kialakítása érdekében illeszkedni kell az utca 
karakterét meghatározó épületek stílusához, de legalább a szomszédos 2-2 épülethez az 
utcafronti homlokzat kialakításakor: az új épület arányrendszerében, tömegformálásában, 
szintszámában és a színvilág építészeti megoldásaiban.  

2. SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

2.1. Tájrendezési javaslatok 

2.1.1. Táj- és természetvédelemi javaslat 

A tájvédelem része többek között a beépített területek által oközött károsítások kivédése, a meglévő 
esztétikai értékű táj- és településkép alkotó elemek megőrzése is. Az épített környezetben találhatók 
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olyan élő elemek, amelyek ugyan természeti értékük alapján természetvédelmi oltalomra nem 
érdemesek, de környezetjavító, és esztétikai értékük alapján megőrzésük fontos. A meglévő és 
megtartott területi fejlesztési/rendezési javaslatok a település optimális területhasználat 
megteremtését célozzák, törekedve a település működtetésének, fejlesztési igényeinek, a jó 
életminőséget biztosító környezet megteremtésének, valamint lehetőség szerint a természeti és a 
környezeti értékek hosszú távú megóvásának igényeit is.  

A zöldfelület megőrzésére és a zöldfelületi elemek fejlesztésre vonatkozó javaslatok ennek a célnak 
az eléréséért fogalmazódtak meg. A módosítási szándékok gazdasági terület használatában a jelentős 
változást nem okoznak.  

2.1.2. A biológiai aktivitásérték számítása 

Nem történik új beépítésre szánt terület kijelölés, nem történi területfelhasználás változás, ezért 
nincs szükség a 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet szerint a biológiai aktivitásérték számításának 
elvégzésére. 

2.1.3. Zöldfelületfejlesztési javaslat 

A hatályos SZT-hez hasonlóan a módosítás megtartja a szükséges zöldfelületkialakításokat. Az övezet 
zöldfelületi előírások nem változnak. 

2.2. Közlekedési javaslatok 

A közvetlen főúthálózati kapcsolatok és a hatályos terven szereplő közlekedési javaslatok nem 
változnak.  

2.2.1. Parkolás 

A tervezett fejlesztések esetén a gépjárművek parkolása telken belül mindenhol megoldható, 
a vonatkozó előírások nem változtak a módosítás során. 

2.2.2. Kerékpárutak 

A településen kerékpárút nincs. A település területét az országos kerékpárút törzshálózat nem érinti. 
A Fejér megyei településrendezési tervben szereplő térségi kerékpárút hálózat nyomvonala a TSZT-
ben  szerepel. A kerékpáros forgalom nem jelentős. Önálló kerékpárutat a szabályozási terv nem jelöl 
ki, csak a gyűjtőutak szabályozási szélességén belül javasolja annak kialakítását. 

2.2.3. Önálló gyalogutak, járdák 

A települési közúthálózaton a közúti és gyalogos forgalmat szét kell választani. A kiépítés lehetősége 
a tervezett és javasolt közutakon biztosítva van.  

2.3. Közművesítési javaslatok  

A közművek ágazati előírás szerinti védőtávolsága biztosítható az utak szabályozási szélességén belül. 
Ahol a közművek szükséges védőtávolsága átnyúlik a magán-telkekre, ott az érintett telkeken 
szolgalmi jogi bejegyzéssel kell biztosítani a védőtávolság helyét. Szolgalmi jog beépítésre jelölt 
telekrészt nem terhelhet, építési korlátozást nem okozhat. A lakóterület közműfogyasztóként is 
jelentkezik, amelynek a teljes közműellátását kell megoldani. A térségben haladó közművek ennek 
lehetőségét biztosítani tudják.  
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2.3.1. Vízellátás 

Megoldott.  A hiányzó hálózati elemeket a megfelelő tüzivíz ellátás biztosíthatósága érdekében NÁ 
100-as mérettel kell megépíteni, a vezetékekre az ágazati szabvány szerint megadott helyekre föld 
feletti tűzcsap felszerelése szükséges.  

2.3.2. Szenny- és csapadékvízelvezetés 

A szennyvizek elvezetése szempontjából elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat kiépítése 
javasolt a beépített területektől a szennyvíztisztítóig. A terület topográfiai adottságára tekintettel a 
szennyvizek összegyűjtése részben gravitációs hálózattal lehetséges. 

A meglévő tervezett útburkolatokról lefolyó csapadékvizek elvezetésére lehetőleg zárt 
csapadékcsatornás csapadékvíz-elvezető rendszert kell kialakítani, a csapadékvíz végbefogadójaként 
a Nagylóki-patakot lehet figyelembe venni. A területről a jelenlegit meghaladó többlet csapadékvíz 
elvezetését a gyűjtőhálózat befogadni nem tudja. A területen belül a víz visszatartását csak a lösz 
csúszásveszélyének elkerülésével lehet megoldani. A telkeken belüli útfelületekről és építményekről 
elfolyó csapadékvizeket a telkeken belül javasolt záportározóban visszatartani, és abból a vizeket csak 
csökkentett kifolyással a telekről kivezetni. Javasolt az így tárolt víz hasznosítása (öntözésre, mosdó 
helységekben öblítésre, stb.)  

2.3.3. Energiaellátás 

2.3.3.1. Villamosenergiaellátás 

A prognosztizált (a megengedett beépítés teljes megvalósulása, annak intenzívebb hasznosítása 
esetén, a fogyasztói transzformátor kapcsokra vetítve az igény felfutása esetén a település meglevő 
jelenlegi hálózati rendszeréről komolyabb háttérfejlesztés nélkül, reálisan 1-2 MW igényig 
lehetséges. A nagyobb távlati igények kielégítésére és esetleg megjelenő koncentráltan nagyobb 
villamosenergia igényű vállalkozás esetén további új kábelkör kiépítés igényével kell számolni. Az 
egyes transzformátor állomáshelyeket pedig úgy kell kialakítani, hogy nagyobb egységteljesítményű 
transzformátor gép befogadására is megfeleljen, a várható távlati fajlagos igénynövekedést egyszerű 
kapacitás növelő gépcserével meg lehessen oldani.  A transzformátorokról induló kisfeszültségű 
elosztóhálózatról lehet az egyes fogyasztási helyek ellátását megoldani.  

2.3.3.2. Földgázellátás 

A lakóterületnek a termikus célú energiaellátásának beruházási és üzemeltetési szempontból is 
optimális energiahordozóként a földgáz javasolható a településiközépnyomású elosztóról. Vele 
automatikus üzemvitelű, jól szabályozható, egyedi hőtermelő berendezésekkel önálló, független 
hőellátási mód alakítható ki.  Nagylók már beépített területén a gázellátást a Székesfehérvár felől 
biztosítják. Telkenként helyi, házi nyomásszabályozó elhelyezési igényével kell számolni. A 
földgázellátás tervezésénél is meg kell jegyezni, hogy a termikus célú energiaigények kielégítésére 
egyéb energiaforrások (a napenergia) is figyelembe vehetők. Ezek azonban nem az egyszeri 
beruházást, csak az éves energiafelhasználást csökkenthetik.  

2.3.3.3. Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 

A kedvező fekvésű napos területen 2000 körüli napsütéses órányi napenergiát lehet hasznosítani. Az 
aktív napenergia hasznosítására is figyelemmel kell lenni a továbbtervezés során. Az aktív napenergia 
hasznosítására napkollektorok, napelemek telepítése szükséges. Ezek gondos elhelyezéséhez 
szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad arculatrontóvá válni.  
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2.3.4. Hírközlés  

Az elektronikus hírközlés alanyi jogú, személyhez kötött szolgáltatás, így teljesen egyéni 
megállapodás alapján történik. 

2.4. Környezeti hatások és feltételek 

2.4.1. A talaj-, illetve a felszíni és felszín alatti vizek védelme 

A földtani közeg védelme szükségessé teszi, hogy a Településszerkezeti terv elhatározásaival 
összhangban mindennemű tevékenység folytatása csak a talaj és a felszíni vizek szennyezését kizáró 
módon történhet. A talajszennyeződések megakadályozása érdekében tartalmaz előírásokat a HÉSZ 
és atelepülés környezetvédelmi rendelete. Az egyes tevékenységek folytatása, létesítmények 
elhelyezése esetén szükséges megfelelő műszaki védelem – a talajszennyezés típusától függően víz, 
vagy szénhidrogén-záró aljzat – megvalósításával. 

2.4.2. A termőföld védelme 

A termőföld védelme tekintetében a HÉSZ a vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs szükség. 

2.4.3. Hulladékkezelés 

Hulladékkezelés tekintetében a HÉSZ vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs szükség. A 
hulladékszállítás megoldott a településen. 

2.4.4. A levegő minőségének védelme 

A levegő minőségének védelme érdekében a HÉSZ vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs 
szükség. A környezetvédelmi hatósági engedélyekben szennyezőforrásokra megfogalmazott 
határértékek és technológiai előírások és az ellenőrzések biztosítják a levegőminőségének védelmét. 
A hatályos tervek és a módosítási javaslatok is olyan olyan zöldfelületkialakítási előírásokat 
fogalmaznak meg, melyek elősegítik a levegőminőség védelmét is. 

2.4.5. Környezeti zaj elleni védelem 

A tervezési terület fokozatos beépülésével a zajhatások fokozódni fognak. Zajvédelmi szempontból 
azonban a HÉSZ vonatkozó előírásainak kiegészítésére nincs szükség. 

2.4.6. Művi értékvédelem 

A jelenlegi módosítás nem sérti a művi értékvédelem érdekeit. A HÉSZ idevonatkozó módosításaira 
nincs szükség. 

2.4.7. Élővilág 

A tervmódosítás nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek az élővilág szempontjából többlett terhelést 
eredményeznének. A hatályos tervekben lévő lehetőségek és adottságok sem változtak. Az élővilág 
védelmét biztosító HÉSZ előírások kiegészítésére jelenleg nincs szükség. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ 

1. RENDELETTERVEZET  

Nagylók Község Önkormányzat  
Képviselő testületének 

…/2015. (….) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 
 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Nagylók Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye 32.cikk (1) a.) pontja és 
32. cikk (2) bekezdés szerinti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. §. (1) feladatkörében eljárva, 62 § (6) 6. pont  

felhatalmazás alapján az építési helyi rendjének biztosítása érdekében Nagylók Önkormányzatának Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja: 

1. § 

(1) A Nagylók építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 11/2006. (X. 30.) önkormányzati 
rendelet  

a) 1/1. sz. melléklete e rendelet 1. sz. mellékletének tervlapi tartalmával módosul. 

b) 1/2. sz. melléklete e rendelet 2. sz. mellékletének tervlapi tartalmával módosul 

(2) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet építési övezetek 
általános beépítési előírásait tartalmazó 4. § (1) bekezdés bekezdés b), c), d) pontja kiegészül a 
legnagyobb, legkissebb kifejezésekkel, a hatályos helyébe a következő bekezdés lép.  

 (1) Az építési övezetek építési lehetőségeit a terület felhasználás jele után feltűntetett építési 

 övezeti jel tartalmazza, amelyben 

a) a kialakítható beépítési módok az építési övezeti jel számlálójának baloldali eleme szerint a 
következők lehetnek: 

aa) szabadonálló (SZ), 

ab) oldalhatáron álló (O), 

b) a kialakítható beépítettség legnagyobb mértéke az építési övezeti jel számlálójának jobboldali 

eleme szerinti értékű lehet, 

c) a legnagyobb kialakítható építménymagasság az építési övezeti jel nevezőjének baloldali eleme 

szerinti értékű lehet, 

d) a legkisebb kialakítható telekterület az építési övezeti jel nevezőjének jobboldali eleme szerinti 

értékű lehet.  

(3) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet építési övezetek 
általános beépítési előírásait tartalmazó 4. § kiegészül a (4) bekezdéssel. 

(4) az egységes utcakép megtartása és kialakítása érdekében illeszkedni kell az utca 
karakterét meghatározó épületek stílusához, de legalább a szomszédos 2-2 épülethez az 
utcafronti homlokzat kialakításakor: az új épület arányrendszerében, tömegformálásában, 
szintszámában és a színvilág építészeti megoldásaiban.  

(4) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet falusias 
lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő bekezdés lép. 
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c) az övezetben az újonnan kialakítható építési telek legkisebb-legnagyobb értékei: 
ca) területe: 1200 m

2
, kivéve a Vörös október utca-Dimitrov utca-Kiss Endre utca-Vasút által 

határolt tömb, valamint a Temetőhöz vezető út délnyugati oldala, ahol: 900 m
2
; 

cb) mélysége: 40-100 m között; 

cc) szélessége: 18-35 m között; 

(5) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet falusias 
lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő bekezdés lép. 

d) a beépítettség legnagyobb értéke 30%, 

(6) A szabályozás kötelező elemeit tartalmazó 11/2006. (X. 30.) önkormányzati rendelet falusias 
lakóövezetre vonatkozó 5. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő bekezdés lép. 

f) az épületek építménymagasságának felső értéke 6,0 m, alsó értéke 3 m, de az övezetben 
megengedett tevékenységekhez tartozó  technológia megvalósításához szükséges 
berendezés, építmény sem haladhatja meg a 7,5 m-t. Az épületek építménymagasságának 
felső értékét meghaladó, az övezetben megengedett tevékenységekhez tartozó technológia 
megvalósításához szükséges berendezés, építmény utcafronton nem helyezhető el. 

 
2. § 

(1) Jelen rendelet a jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba, előírásait a hatályba lépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) Jelen rendelet a hatályát követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

..........................................................    .......................................................... 

Tóth József                     Gálné Papp Erika 
             Polgármester                 Jegyző 

 
Kihirdetési záradék: 
A rendelet 2015 ……………….-én kihirdetésre került. 

            
        ............................................................... 

Gálné Papp Erika 
                    Jegyző 
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Nagylók Község Önkormányzat Képviselő testületének.…/2015.(……….) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete 
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Nagylók Község Önkormányzat Képviselő testületének…/2015.(……..) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete 
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2. BEÉRKEZETT ADATSZOLGÁLTATÁSOK  
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3. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK VÉLEMÉNYEZTETÉSÉRŐL 

 


