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0 MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

Bakonyszentiván község 2018. év elején határozta el, hogy a törvényi kötelezettségeinek 
megfelelően a településfejlesztési koncepciójának és a településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatát elindítja. 

Bakonyszentiván – a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 17.§ szerinti megállapodás alapján – a 
fenti feladatokat társulásban készítteti több településsel partnerségben (Pápateszér, Vanyola, 
Gic), melynek eredményeképpen azok egy eljárásban folytathatók le. 

A feladatok tartalmi követelményeiről a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet mellékletei 
rendelkeznek. 

A dokumentáció értelemszerűen jelentősen támaszkodik a korábbi településrendezési eszközök 
anyagaira, valamint a 2017. év során elkészített Településképi Arculati Kézikönyv tartalmára és 
előkészítő anyagaira, de kiegészül a tervezők adatgyűjtéseivel és a tervezési folyamat 
alátámasztására készített kérdőíves adatgyűjtés eredményeivel. 

Jelen dokumentáció a fenti munkák Megalapozó Vizsgálatait tartalmazza, és követi a 
kormányrendelet „tartalomjegyzékét” és javasolt tartalmát (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 
1. és 2. melléklete).   
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

 

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

Bakonyszentiván a Kisalföld déli részén, azon belül is a Pápa-Devecseri-síkon található 
település. A községhez legközelebbi nagyobb város Pápa, mely 21 km-re található. A község 
természeti környezetét az Északi-Bakonyalja észak-déli irányultságú dombjainak lankái, az 
ezeken található kisebb erdőségek, akácosok, a dombhátak közt meghúzódó völgyek rétjei 
határozzák meg. Ezek a dombok azonban lankásak, csak a település délnyugati részén érik el 
a 200 métert.  
A legmagasabb pontja is a csupán 209 m magas Szőlőhegy. A lejtőkön lefolyó esővizeket a 
Kánya(Csángota)-ér, a Csikvándi-Bakony-ér és a Szakács-ér gyűjti össze. 

A település közigazgatási területe valamivel több, mint 900 hektár, melyből 43 hektár belterület. 
A külterületen túlnyomó részt extenzív mezőgazdasági területek találhatóak, míg az egykori 
Szőlőhegy egy részén máig megmaradtak szőlőültetvények is. Itt egy 150-200 éves pincesor is 
fennmaradt, máig működő pincékkel. 

 
Bakonyszentiván elhelyezkedése (Forrás: Google Maps) 

1.1.1 A település szerepe az országos településhálózatban  

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 
1/2014. (I. 3.) határozatával) értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet 
biztosító városhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése. 
Mindezek szem előtt tartásával az OFTK olyan funkcionális térségeket határoz meg, amelyek a 
jövőben egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot 
fognak ellátni, integrálódva a nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba. 

A városok és térségeik az ország gazdasági növekedésében és területi fejlődésében is jelentős 
szerepet játszanak. A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges 
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színtereit és hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi 
lehetőségeik, jelenlévő és potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén 
a növekedés dinamikus térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben. 

Pápa és térsége, bár az OFTK-ban meghatározott főbb fejlesztési irányokból kiesik, jó 
mezőgazdasági adottságú terület, ami a környező települések gazdasági életében a mai napig 
jelentős szerepet játszik.  

 

Városhálózati struktúra Magyarországon (Forrás: OFTK) 

1.1.2 A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban  

A Közép-Dunántúl régió Magyarország ÉNy-i részén, a Kisalföld és a Duna között terül el. 
Északi határa az országot határoló Duna, dél felől a Balaton jelenti a természetes határt. A 
régió három megyéből áll: Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyékből. A régió 
központja Székesfehérvár. 

Veszprém megye déli természetes határa a Balaton, Magyarország legnagyobb tava; a megye 
északi része már a Kisalföldhöz tartozik. Középső részét a Bakony-hegység foglalja el. Területe 
4463 km2, ezzel az ország közepes méretű megyéi közé soroljuk. Népességszáma 2011. 
november 1-jén 353.000 fő volt, amivel a megyék között az alsó középmezőnyben helyezkedik 
el. Népsűrűsége 78,4 fő/km2, ami szintén átlagosnak mondható. A városok nagy számban 
fordulnak elő (15 db), ugyanakkor a községek száma kiugróan nagy (202 db), ami elaprózott 
településhálózatot mutat. A település nem tartozik Veszprém megyeszékhely 
vonzáskörzetéhez. 

A Pápai járást egyetlen város (a járásszékhely Pápa) és összesen 48 község alkotja, melyek 
nagyrészt 1000 fő alatti falvak – nagyjából felük még az 500 fős népességet sem éri el. 
Bakonyszentiván területét és népességét tekintve is a kisebb települések közé tartozik a 
járáson belül. Pápa 30 ezres lakosságával a megye második legnépesebb városa, ahol az 
összes járási hatókörű igazgatási, oktatási, egészségügyi intézmény is megtalálható. Meg kell 
említeni Győr-Moson-Sopron megye hatását is, mivel Bakonyszentiván a megyehatárhoz közel 
fekszik. A település nagyjából egyenlő távolságra fekszik Veszprémtől és Győrtől. 
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Bakonyszentiván önkormányzati közös hivatallal igazgatott; a társulás központja Pápateszér, és 
Vanyola, Gic is ide tartozik. Pápa felől Nagygyimóton és Csóton át, a 832-es országos 
mellékúton közelíthető meg, észak felé letérve. 

1.2 A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

1.2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció  

"A jelenleg hatályos Nemzeti Fejlesztés 2030. - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
megnevezésű dokumentumot a 1/2014. (I. 3.) számú határozatával fogadta el az országgyűlés. A 
koncepció az ország átfogó fejlesztését megalapozó dokumentum, amely meghatározza az ország 
hosszú távú fejlesztési irányát, integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok 
területi dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő 
tervdokumentumok megalapozását is szolgálja.  

A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika céljai és prioritásai teljesülésének érdekében a 
Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, 
környezeti és társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a 
programtervezés és a megvalósítás egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg 
a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, valamint a 
kedvezményezett térségekkel-települések besorolásával kapcsolatban:  

A Koncepció 13 specifikus célkitűzését, köztük 7 szakpolitikai jellegű célt és 6 területi célt határoz 
meg. A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. A célok a 
társadalom és a gazdaság egészének, valamint minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek 
szólnak, továbbá kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú– fókuszált – 
fejlesztési feladatok épülhetnek. A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika alakítása és a célok 
elérése során – a Koncepcióban megfogalmazott elvek figyelembevétele mellett a specifikus célokat a 
lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek alapján szakpolitikában érvényesítendő 
specifikus célokként és területi specifikus célokként határozza meg.  

A fejlesztéspolitika elsődleges keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 
2014–2020-as programozási és fejlesztési időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források 
képezik. A Koncepció a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–
2020. között) kijelöli azokat a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak 
megvalósulását szolgálhatják. A nemzeti prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott 
programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni kell a hazai tervezés és végrehajtás során. Az 
egyes nemzeti prioritások alatt azonosított fejlesztési tématerületek az európai uniós források 
felhasználásának keretét képező 2014–2020-as fejlesztési programok tématerületeit is 
megalapozzák.  

A Koncepció szerint az ország 19 megyei önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata, mint 
területi önkormányzat a Koncepcióban megfogalmazott célok, mint kötelező keretek következetes 
figyelembevétele mellett jelölték ki a fejlesztési terveikben, programjaikban saját céljaikat, illetve 
határozták meg prioritásaikat és intézkedéseiket." 

Veszprém megyére vonatkozóan: 

„Pozicionálás 

A Dunántúl közepén elhelyezkedő megye társadalmi-gazdasági "magterülete" a K-Ny irányú 8. sz. 
főút menti térség Veszprém megyeszékhely központtal; az átlagosnál fejlettebb a Balaton part és 
háttérterülete; problémákkal leginkább terhelt a Bakony és a Marcal-medence illetve a 8-as számú 
főúttól északra fekvő terület. Lakosságának 62%-a városlakó, de jellemzően aprófalvas 
településszerkezetű. Jelentős német nemzetiségű népcsoport él a megyében. Termőhelyi adottságai 
gyengék, erdősültsége az országos átlagot jóval meghaladó- A veszprémi Pannon Egyetem 
felsőoktatási potenciálja egyes szakterületeken dunántúli szinten jelentős. A nehézipar helyét a 
feldolgozóipar vette át, versenyképes a jármű- és gépipar, de a vegyipar is korszerűsödött. 
Kereskedelme, logisztikai, turisztikai szolgáltatásai folyamatosan fejlődnek, mégis egy főre jutó GDP-
je tartósan a magyarországi átlag alatti. 

Fejlesztési irányok 
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• A közösségi közlekedést segítő kelet-nyugati irányú közlekedési infrastruktúra (8-as főút és 
vasútvonalak) hálózati fejlesztése, a városok közötti kapcsolat javítása. 

• A helyi gazdaság jelenlegi teljesítő képességének, hozzáadott értékének emelése, új 
perspektivikus ágazatok és a "tudásalapú ipar" megerősödése. 

• A megyében élők szaktudásának, képzettségi színvonalának növelése, a tudományos kutatás 
és fejlesztési feltételeinek, intézményeinek fejlesztése. 

• A megye határain túlnyúló egészségügyi szolgáltatások fejlesztése. 
• A megye táji, természeti és műemléki értékeinek megőrzése, tematikus összekapcsolása, 

fenntartható hasznosítása, megismertetése. 
• A városok térségszervező szerepköreinek élénkítése, kooperálás; az aprófalvas és perifériális 

térségek komplex fejlesztése a népességmegtartás érdekében."  

1.2.2 Veszprém megye Területfejlesztési Koncepciója   

Veszprém megye jövőképe: 

„A megye jövőképe olyan távlatot rajzol fel, amelyben - a Nemzeti Fejlesztési Koncepcióban kitűzött 
országos szintű stratégiai célkitűzések megvalósulásától is függő ütemben és mértékben - Veszprém 
megyében: 

• a helyi erőforrások széleskörű kihasználásával erősödik a gazdaság úgy az ipari ágazatok, mint 
a mezőgazdaság, illetve a szolgáltatások vonatkozásában,  

• erősödik a gazdaság térségi beágyazottsága, nő a versenyképessége,  
• javulnak a lakosság életkörülményei,  
• a gazdaság minden versenyképes szektorában javulnak a fejlődési lehetőségek,  
• nő a foglalkoztatás, az aktív korú lakosság minden rétege és a tenni kívánók számára esély lesz 

a munkavállalásra, illetve a megélhetést biztosító önfoglalkoztatásra,  
• a helyi szereplők együttműködése révén a megtermelt jövedelmek lehető legnagyobb része a 

megyén belül marad, a térség gazdasági szereplőit és polgárait gazdagítja;  
• fejlődnek a települések, javul a környezet állapota és a lakosság életminősége,  
• nő a megye népességmegtartó és népességvonzó képessége, amelynek eredményeként 

csökkennek a megyén belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a multikulturális 
és érdektagolt helyi társadalom konfliktusai jól kezeltek.  

• javulnak a gazdaságfejlesztés infrastrukturális feltételei úgy a K-Ny irányú közúti és vasúti, mint 
az É-D-i irányú közúti és vasúti (Veszprém – Győr) kapcsolatok vonatkozásában, megvalósul az 
M8-as autópálya kiépítése Ausztria határáig,  

• a belső közlekedési hálózat javításával valamint a közösségi közlekedés feltételei javításával 
javul a munkahelyek és az ellátást biztosító központok elérhetősége,  

• az információs társadalom legújabb vívmányai elterjedtek, és alkalmazásuk megjelenik a 
gazdasági és társadalmi életben,  

• megvalósulnak klímavédelmet és az energiahatékonyságot szolgáló fejlesztések, nő a megújuló 
energia termelésének és felhasználásának súlya és aránya úgy a megye gazdaságában, mint 
településeiben és a háztartásokban,  

• erősödik a táji-, természeti erőforrások fenntartható használata és a helyi potenciálokra és 
termelési hagyományokra, valamint a bővülő értékesítési lehetőségekre alapozva nő a helyben 
kialakulnak a térségi sajátosságokat figyelembevevő tájgazdálkodás feltételei, a táji, természeti 
adottságokra és kultúrtörténeti hagyományokra épülve, a helyi környezeti feltételekhez igazodva 
javul a vidéki térségek értékteremtő képessége, szerepe az e térségekben való megélhetésben, 
a vidék népesség- és képességmegtartásában,  

• a települések megőrzik és gazdagítják természeti- és épített értékeiket, ápolják helyi 
hagyományaikat, amelyek így a fejlesztés erőforrásaivá válnak,  

•  javul a megye térszerkezete, azon belül javul az egyes települések szerkezete is, a 
társadalmilag indokolt és a gazdasági fejlődéssel összehangolt ütemben folytatódik a 
városközpontok funkcióbővítő megújítása és megkezdődik a vidéki településeken a helyi értéket 
és karaktert hordozó településközpontok és településrészek revitalizálása,  

• bővülnek a zöldfelületek, egyaránt növekszik azok használati értéke és biológiai aktivitása, 
fokozatosan kialakulnak a települések zöldfelületi rendszerei (hálózatai),  

• tovább nő a megye erdősültsége, javul az erdők állapota és ez egyaránt hozzájárul a térségi 
gazdaság erősödéséhez, az ökológiai-, a turisztikai- és rekreációs potenciál növekedéséhez,  
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• bővül a turizmus, javulnak a vendégül látás feltételei, a Balaton-felvidék kihasználja a 
kiemelkedő turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségeket, kialakul a Balaton-felvidék és a 
Bakony turisztikai és fejlesztési együttműködése,  

• a Bakonyalja térségében bővülnek a falusi vendéglátás, a rekreáció lehetőségei, javulnak 
annak feltételei, térségi együttműködései,  

• biztosítottak és elérhetők az alap-, a közép-, valamint a felsőfokú minőségi oktatás és a képzés, 
valamint a munkaerő-piaci igények változásához való alkalmazkodást biztosító élethosszig való 
tanulás feltételei,  

• kialakul a lakosság sokoldalú ellátásának hatékony rendszere, biztosított az intézményhálózat 
elérhetősége,  

• tovább nő a születéskor várható élettartam, a megye településein biztosítottak az egészséges 
élet megőrzésének, illetve a gyógyulás feltételei,  

• megőrződnek a gazdag hagyományok és tradíciók,  
• nő a kultúra szerepe a térségi és a helyi identitás erősödésében, nő a kultúra szerepe a térség 

és a települések fejlődésében (fejlesztésében)” 

Pápa város térségére vonatkozóan: 

„Pozicionálás 

A megye északi határán fekvő térség kettős kötődésű. Egyrészt meghatározza Győr közelsége, a 
győri gazdaság nyújtotta foglalkoztatási és gazdasági együttműködési lehetőségek, másrészt a 
hagyományosan Veszprém megyei kötődés és identitás. E területen (a megye területének 22%-án) él 
a népesség 16%-a, 60.823 fő. Térszerkezetében elkülönül a Pápa-Győr tengely menti (és közeli) 
települések zónája az attól távolabb fekvő, jellemzően hátrányokkal terhelt, Vas, illetve a Győr-Moson-
Sopron megyékkel határos térségekétől. Iparát Pápa gazdasága határozza meg, amelyben a győri 
járműipari kapcsolatok mellett az élelmiszeripar, a feldolgozóipar a meghatározó. Várostérsége 
jellemzően vidéki, mezőgazdasági térség. 

A településre is vonatkozó fejlesztési célok: 

A térségi kapcsolatok erősítése 

• Pápa – Győr kapcsolatrendszer erősítése 

A térségi gazdaság fejlesztése 

• Foglalkoztatás bővítését szolgáló gazdaságfejlesztés megvalósítása a térség népességmegtartó 
képessége növeléséért.  

• A húsipari vertikum fejlesztése (az állattenyésztés technológiai fejlesztésétől a „pápai hús” 
márkaértékét biztosító meglévő és az új feldolgozógyárakon át a – a fűszeriparban, a 
húshulladék feldolgozásban működő – vállalkozások fejlesztéséig. 

• A tejipari vertikum fejlesztése (állattenyésztéstől tejfelvásárláson át a feldolgozásig, sajátosan 
térségi termékek előállításáig) kiemelten a megyehatár menti Sokorói tengely mentén 
Nagydértől Bakonytamásin keresztül Gicig. 

• Textilgyártás 100 éves hagyományának folytatása (a termelési hagyományok és a 
mesterségbeli tudás hasznosítása a piac várható ismételt átrendeződése során), kézművesség  

• A mezőgazdaság támogatása (a nagyüzemek, a kisüzemek, a családok önfenntartó 
gazdálkodását biztosító kisüzemek és a kereset-kiegészítést biztosító háztáji kisgazdaságok 
gazdálkodásának összehangolt támogatása különösen a megyehatárok melletti településekben) 
egészséges termékek előállítása, helyi (térségi) piac létesítése.  

• A vidékstratégia érvényesítése a városkörnyék fejlesztése érdekében kiemelten a megyehatár 
melletti területeken  

• A gazdaság fejlesztéséhez szükséges képzett munkaerő biztosítása  
• A turizmus fejlesztése  
• A városi TDM (értsd: Turisztikai Desztináció Menedzsment)-ből térségi hálózat és szervezet 

létrehozása  
• A kultúra szerepének erősítése a turizmus fejlesztésében 
• A kerékpárutak térségi rendszerbe fejlesztése, egyes kijelölt erdészeti utak bekapcsolása a 

kerékpárút hálózatba. 

 A térszerkezet továbbfejlesztése: 

• A vidéki térséget megélhetését biztosító hálózatfejlesztés  
• Az úthálózat fejlesztése a települések közötti együttműködésben, az utak állapotának javítása  
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Városszerkezet fejlesztése: 

• Az épített örökség és a városszerkezet védelme és megújítása  
• A pápai elkerülő folytatása (fontos a NATO bázis miatt is).” 

  
Veszprém megye fejlődési potenciált hordozó 
ágazatai fejlesztési célterületei (Forrás: 
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA) 

A vidékies térségek értékalapú megújításának 
speciális célterületei Veszprém Megyében (Forrás: 
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA) 

 
A turizmus, az ipar és az innováció kiemelt 
célterületei Veszprém Megyében (Forrás: 
VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA) 

Veszprém megye jövőképében és területfejlesztési 
koncepciójában megfogalmazott térstruktúrája 
(Forrás: VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI 
KONCEPCIÓJA) 
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1.2.3 Veszprém megye Területfejlesztési Programja 

"A pápai járás fejlesztésének célkitűzési a megyei stratégiai program figyelembe vételével: 

A járás fejlesztésének célja kettős: egyrészt a népességvesztés mérséklése illetve megállítása, 
másrészt, de ezzel összefüggésben a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira építő 
gazdaságfejlesztés. A járás fő fejlesztési célkitűzése elérését az alábbi - a megyei stratégiai 
programmal is összhangban lévő - stratégiai célok segítik. A járás stratégiai céljai indikatív 
forrásfinanszírozása az ágazati operatív programok és a megyei TOP (értsd: Térségfejlesztési 
Operatív Program) források terhére történik. A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás 
bővítése Pápán illetve a várostérség településein  

• Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, 
összehangolt turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése Pápa és a 
térség turisztikai fejlesztéseiben. Ehhez kapcsolódóan olyan komplex turisztikai attrakció-
fejlesztés, amely részben a járásközpontra fókuszál, részben pedig bekapcsolja a térség 
településeit a városi turisztika vérkeringésébe a többnapos programkínálat folyamatos 
bővítésével.  

• A kerékpáros turizmus feltételeinek megteremtése, a meglévő nemzetközi és országos 
kerékpárhálózatokhoz való csatlakozás térségi szintű fejlesztése. 

• A turisztikai attrakció-fejlesztéshez kapcsolódó szálláshely létesítés támogatása, preferálása, a 
jelenlegi kapacitás- és szolgáltatáshiány kiküszöbölésére  

• A helyi foglalkoztatási szint javítása a helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok 
támogatásával 

• Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével  

A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 
fenntartható erőforrás gazdálkodás  

Beavatkozási területek: 

• Pápa és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának erősítése, a szolgáltatási 
színvonal javítását segítő beavatkozások támogatása  

• A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás, az agroökopotenciál kihasználása a 
mezőgazdasági vertikum fejlesztése, a kapcsolódó vállalkozások támogatása  

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése 

Beavatkozási területek:  

• A térségi szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését és a munkahelyek és a szolgáltatások 
elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés  

• Környezetbarát közlekedési eszközök használata, a kerékpárút hálózat fejlesztése, a 
kerékpárutak hálózattá szervezése - Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

• Forgalombiztonság növelése  
• A térségi mobilitás biztosítása  
• Az akadálymentes közlekedés biztosítása  
• Kisméretű, környezetbarát helyi tömegközlekedést támogató autóbuszok beszerzése - A 

kerékpárút-hálózat Ajka-Pápa közötti szakaszának megépítése, a térség településeinek 
kerékpáros bekapcsolása a járásközpontba valamint a pápai reptérre vezető hivatásforgalmi 
kerékpárút létrehozása  

• A 83-as főút Győr-Pápa közötti szakaszának felújítása - Győr-Celldömölk vasútvonal 
villamosítása - Pápa város keleti elkerülőjének megépítése  

A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése  

Beavatkozási területek:  

• A minőségi integrátori szerepkör erősítése  
• A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása  
• A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása  
• Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten, kiemelten a térségben 

hagyományos mezőgazdasági ipar, vidékfejlesztés fellendítését célzó képzések biztosítása a 
térség lakossága számára a foglalkoztatottság növelése érdekében  
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• Közösségi terek kialakításának támogatása  
• A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik 

stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének 
fejlesztése" 

(Forrás: Veszprém Megye Területfejlesztési Programja I. kötet: Stratégiai Program) 

1.2.4 Térségi programok  

A térségnek nincs önálló fejlesztési programja. 

1.3 A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései  

A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (OTrT) áll, amelyet 
az országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, valamint 2013-ban 
módosított (a módosító jogszabályok a 2008. évi L. tv. és a 2013. évi CCXXIX. tv.). Az új OTrT 
2018-ban elkészült, ezév őszén várható az elfogadása. Az OTrT határozza meg az ország 
egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, 
természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. 
Az OTrT az ország szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre 
vonatkozó szabályokat foglalja magába. 

A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási 
kategóriák és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek 
figyelembe vételével, azok pontosításával. 

Bakonyszentiván Veszprém megyében található, amely megyére vonatkozó területrendezési 
tervet Veszprém Megye Önkormányzat Közgyűlése 5/2005. (V. 27.) önkormányzati rendelettel 
fogadott el, és az 5/2011. (II. 28.) számú rendelettel módosított. A területrendezési 
intézkedéseket és ajánlásokat –, amelyek többek között a településrendezés számára 
iránymutatást tartalmaznak a megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása 
érdekében – határozattal fogadta el a Közgyűlés. Veszprém megye új Területrendezési 
Tervének készítése jelenleg van folyamatban, elfogadása 2019. évben várható. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a 
tervezett fejlesztések területi terveknek való megfelelőségét. 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 6. § (3) bekezdése szerint „az 
országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a 
megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási szabályoknak a 
település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti előírás következtében 
településrendezési terv készítés esetén az összhangot a területfelhasználási kategóriák és a 
megyei övezetek tekintetében a vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az országos 
övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell biztosítani. 

A 2003. évi XXVI. tv. szerint a településrendezési tervek készítése során: 

• 9. § (6) 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. 

• 9. § (5) b): az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési 
területre vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében 
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megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint 
nagyobb eltérés indokolt. 

• 12/A.§ (4): településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és 
megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi 
övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal 
változhat. 

1.3.2 Bakonyszentiván az Országos Területrendezési Tervben  

Országos Területrendezési Terv 

 

 

 

 
Kivonat az Országos Területrendezési Tervből 

Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2013-ban került 
másodszor felülvizsgálatra. A terv céljai, feladata, szerkezete alapvetően nem változott, 
előírásai lehatárolásai kismértékben módosultak. A törvény legutóbbi módosítása 2017. június 
30-án lépett hatályba. 2018-ban új OTrT készült, melynek elfogadása még nem történt meg. A 
megyei területrendezési tervek módosítására 2019. december 30-i határidőt ír elő a törvény. 
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Az ország Szerkezeti Terve 1:500 000 léptékben tartalmazza a meglévő és tervezett elemeket, 
azonos módon ábrázolva az országos területfelhasználási kategóriákat, valamint az országos 
műszaki infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeket. A térségi területfelhasználási 
kategóriák (erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, vegyes területfelhasználású, települési, 
vízgazdálkodási és építmények által igénybe vett térségek) országos lehatárolása az 1000 ha-
nál nagyobb összefüggő területek jelölését jelenti. 

Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények közül az 
alábbiak érintik Bakonyszentiván közigazgatási területét: 

• 832-es számú főút (Pápa-Veszprémvarsány) 

A település területét a mezőgazdasági, illetve a vegyes területfelhasználású térségek érintik. 

Országos ökológiai hálózat övezete Jó termőhelyi adottságú szántó övezete 

  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

  

Kivonat az Országos Területrendezési Terv Övezeteiből 

A település közigazgatási területét érintő OTrT övezetek: 
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• országos ökológiai hálózat övezete 
• jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete,  
• kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
• tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.  
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„Országos ökológiai hálózat övezete 

13.§ (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes 
és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

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

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt 
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a 
megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg 
helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz 
megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, 
valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni 
a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 

(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

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

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem 
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

Az OTrT-ben szereplő kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, világörökségi és 
világörökségi várományos terület övezete, országos vízminőség-védelmi terület övezete, a 
nagyvízi meder és Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási 
célú szükségtározók területének övezete és kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete 
országos övezetek nem érintik Bakonyszentiván közigazgatási területét. 
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1.3.3 Bakonyszentiván a Veszprém megyei Területrendezési Tervben  

 
Kivonat Veszprém Megye Területrendezési Tervéből (Forrás: TEIR) 

Veszprém Megye Területrendezési Tervét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
5/2005. (V. 27.) rendelettel fogadta el, melyet az 5/2011. (II. 28.) számú rendelettel módosított. 
A rendelet a megye Térségi Szerkezeti Tervét 1:100.000 méretarányban annak mellékleteként 
tartalmazza. 

A település közigazgatási területét érintő övezetek:  
• Magterület övezete 
• Ökológiai folyosó övezete 
• Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 
• Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
• Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
• Vízeróziónak kitett terület övezete 

 
A hatályos megyei területrendezési tervben szereplő Erdőtelepítésre javasolt terület övezete, 
Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete, Térségi komplex tájrehabilitációt 
érintő terület övezete, Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, Történeti települési 
terület övezete, Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, Felszíni 
vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete, Ásványi nyersanyag-gazdálkodási 
terület övezete, Együtt tervezhető térségek övezete, Rendszeresen belvízjárta terület, Nagyvízi 
meder övezete, Földtani veszélyforrás területének övezete, Széleróziónak kitett terület övezete, 
Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete, Honvédelmi terület övezete térségi 
övezetek nem érintik Bakonyszentiván közigazgatási területét. 
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Magterület övezete, Ökológiai folyosó 
övezete, Puffer terület övezete 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 

  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete, Erdőtelepítésre javasolt terület 
övezete 

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete, Térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete 

  

Vízeróziónak kitett terület övezete Széleróziónak kitett terület övezete 
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Térségi területfelhasználási kategóriák területei 

A Bakonyszentiván területére vonatkoztatott térségi területfelhasználási adatok a következők 
(Forrás: www.teir.hu, lekérdezés: 2018. 02. 05., Törvényi állapot dátuma: 1/2005): 

 
Kivonat Veszprém Megye Szerkezeti Tervéből  

Település neve Pápateszér Vanyola Gic Bakonyszentiván 
Település területe (ha) 3073,34 1950,84 1967,61 913,35 
Mezőgazdasági térség (ha) 1491,14 1703,15 1019,93 772,90 
Hagyományosan vidéki 
települési térség (ha) 

171,56 140,56 70,63 50,67 

Erdőgazdálkodási térség (ha) 1404,60 107,13 877,05 88,10 
Vízgazdálkodási térség (ha) 6,04   1,68 

Mezőgazdasági térség 

A település közigazgatási területének 87%-a mezőgazdasági térségi területfelhasználási 
kategóriába tartozik. 

OTrT 2.§ szerint: "mezőgazdasági térség: országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben elsősorban mezőgazdasági művelés 
alatt álló területek találhatók. 

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 területfelhasználási egységbe 
kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem 
jelölhető ki." 

Erdőgazdálkodási térség 

Bakonyszentiván közigazgatási területén erdőgazdasági térség nagyobb összefüggő foltként a 
település déli területén található, emellett apró erdő foltok jelennek meg a település belterülete 
mentén. 

Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási térség: országos, kiemelt térségi és megyei 
területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, amelyben olyan meglévő 
erdőterületek, valamint erdőtelepítésre alkalmas területek találhatók, amelyek erdőgazdálkodásra való 
alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és az erdőtelepítés környezetvédelmi 
szempontból is szükséges vagy indokolt. 

Települési térség 

Bakonyszentivánon a hagyományosan vidéki települési térség található meg.  
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Az OTrT fogalomhasználata szerint települési térség: országos területrendezési tervben megállapított 
területfelhasználási kategória, amelybe a települési területek közül a település belterülete, valamint az 
ahhoz csatlakozó beépítésre szánt területek tartoznak. Hagyományosan vidéki települési térség: 
kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított területfelhasználási kategória, 
amelybe - ide nem értve a városokat - a 15 fő/ha-nál nem nagyobb belterületi laksűrűségű települések 
települési területei tartoznak. 

1.4 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott 
település fejlesztését befolyásoló – megállapításai 

 

1.4.1 Vanyola   

Vanyola község településszerkezeti tervét a 35/2005. (VI. 23.) határozattal, Helyi Építési 
Szabályzatát a 7/2005. (VI. 27.) számú rendelettel fogadta el a helyi képviselő-testület. A 
Bakonyszentivánnal érintkező településhatáron tervezett gazdasági erdő és mezőgazdasági 
terület található. 

1.4.2 Bakonyság  

Szabályozási, valamint Szerkezeti Terv nem áll rendelkezésünkre, és a TEIR adatbázisában 
sem található meg.  

1.4.3 Pápateszér  

Pápateszér község településszerkezeti tervét a 97/2013. (XII. 19.) határozattal, Helyi Építési 
Szabályzatát a 716/2013. (XII. 30.) számú rendelettel fogadta el a helyi képviselő-testület. A 
Bakonyszentivánnal érintkező településhatáron erdőterület és mezőgazdasági terület található. 
A 832-es számú főút tervezett csomópontjai a településhatár közelében találhatóak. 

1.4.4 Csót  

Csót község Helyi Építési Szabályzatát a 14/2013. (XII. 31.) számú rendelettel fogadta el a helyi 
képviselő-testület, melyet a 8/2004. (III. 23.) számú rendeletével módosított. Szabályozási, 
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valamint Szerkezeti Terv nem áll rendelkezésünkre, és a TEIR adatbázisában sem található 
meg. 

1.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1 A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

A településrendezési eszközökkel párhuzamosan a településfejlesztési koncepció is 
felülvizsgálatra kerül, így a korábbi – munka indításakor még hatályos - településfejlesztési 
koncepció megállapításainak beidézését nem tartjuk relevánsnak. 

1.5.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A Bakonyszentiváni Polgármesteri Hivatal adatszolgáltatása szerint a településen nincsenek 
hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések. 

1.6 A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

  Vanyola Gic Bakony-
szentiván 

Pápateszér 

Település-
fejlesztési 
koncepció 

2003. dec. 3. 2007. október 2003. augusztus 
- 2008. (VI. 3.) 
módosítás 

2004. június 

TSzT 35/2005. (VI. 23.) 
határozat 

19/2009. (III. 31.) 
határozat 

22/2009. (III. 30.) 
határozat 

97/2013. (XII. 19.) 
határozat 

HÉSz (SzT) 7/2005. (VI. 27.) 
rendelet 

4/2009. (IV. 1.) 
rendelet 

5/2009. (III. 31.) 
rendelet 

16/2013. (XII. 30.) 
rendelet 

Örökségvé-
delmi 
Hatás-
tanulmány 

2005. június 2006.június-július 2006. június 2006. június 

 
Jelen felülvizsgálatkor még hatályban lévő településfejlesztési koncepció és településrendezési 
eszközök megtalálhatóak e dokumentáció digitális elérhetőségét biztosító weblap linkjén.  

1.6.2 A hatályos Településszerkezeti Terv megállapításai, megvalósult elemek 

A Településszerkezeti Terv – összhangban az országos és a térségi, kistérségi szintű tervekkel 
– hosszú távra meghatározza Bakonyszentiván fejlődésének térbeli irányait, lehetőségeit, 
korlátait, kialakítja a településszerkezet fejlesztésének újabb elemeit. 

A Településszerkezeti Tervet Bakonyszentiván Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 
22/2009. (III. 30.) számú határozatával fogadta el. 
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A település területe az alábbi területfelhasználási egységekbe tartozik: 

Beépítésre szánt területek: 

Falusias lakóterület (Lf): A település valamennyi kialakult és fejlesztési célú lakóterülete. 
A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 0,5 m2/m2. 

Új lakótelkek a következő helyszíneken kerültek kijelölésre: 

• a 157 hrsz-ű belterületi ingatlan felosztásával, a hozzá tartozó új kiszolgáló út 
kiszabályozásával párhuzamosan 

• a tervezett út nyugati oldalán is jelölésre került lakóterületi hasznosítás (tartalék 
lakóterület). 

Gazdasági területek: A megengedett legnagyobb szintterület-sűrűség: 1,5 m2/m2. 

• egyéb ipari terület (GipE): elsősorban az ipar, az energiaszolgáltatás és a 
településgazdálkodás építményeinek elhelyezésére szolgál. 

• egyéb ipari terület – ipari övezet (GipE): elhelyezhető mindenfajta, nem 
jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület. A Béke utca 
délnyugati oldalán tervezett ipari hasznosítású terület tartozik az övezetbe. 

• egyéb ipar - mezőgazdasági üzem (GipÜ): a növénytermesztés, 
terménytárolás és terményfeldolgozás épületei, állattartó épületek és azokat 
kiszolgáló létesítmények, a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel 
összeegyeztethető ipari építmény, szociális épület, valamint a gazdasági 
tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet 
számára szolgáló lakások helyezhetők el. Mezőgazdasági üzem övezetbe a 
volt major terület került, mely a belterület délnyugati határában található. 

Különleges területek: A megengedett legnagyobb szintterület sűrűség: 0,5 m2/m2. 

• a temető területe a Rákóczi utca északkeleti oldalán. További temetői terület található a 
Rákóczi utcában (139 hrsz), melyet kegyeleti parkként kell kezelni. A külterületen található 
a csóti hadifogoly temető, mely szintén kegyeleti parkként kezelendő. 

Beépítésre nem szánt területek: 

Zöldterületek: 

• Béke úttól keletre (90 hrsz.) sportpálya, 
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• valamint a mára már nem működő temető déli szomszédságában (097/2 hrsz.) található 
sportpálya. 

• Tervezett zöldterület: a község működő temetőjével szemben, a lakóterületek északi 
végében, valamint a Szakács-ér mentén a belterület mocsaras, vizenyős területeire 
nagyobb zöldterület került kijelölésre. 

Erdőterületek: gazdasági és védelmi rendeltetésű, meglévő, illetve tervezett erdők. A terv 
tervezett erdőterületeket jelöl az erdészeti hatóság javaslata alapján, szem előtt tartva a megyei 
tervvel való összhang megteremtését is. 

Közlekedési területek: 

• Országos mellékút a 8302 sz. Pápa-Veszprémvarsány összekötő út, melyről elérhető a 
83119 sz. Bakonyszentiván bekötőút is; 

• helyi gyűjtőutak a mellékút belterületi szakaszai, a Béke és Zrínyi utcák; 
• kiszolgáló utak a Széchenyi, a Rákóczi és a további meglévő és tervezett utak. 
• Tervezett elem az Észak- Dunántúl kelet-nyugati kapcsolatát megteremtő új 88. sz. 

Szombathely- Celldömölk- Pápa- Kisbér- Tatabánya II. rendű főút nyomvonala, melyet a 
Veszprém megyei TrT is tartalmaz. 

• A térségi jelentőségű Mosonmagyaróvár-Csorna-Pápa-Sümeg-Tapolca-Badacsonytomaj 
kerékpárút a településtől nyugatra, az országos Győr-Pannonhalma-Zirc-Veszprém-
Balatonalmádi kerékpárút pedig a községtől keletre halad. 

• A település a térségi és országos tervezett kerékpárút-hálózatba a Pápa-
Bakonyszentkirály-Kisbér felé, a megyei tervben is szereplő külön nyomvonalon tervezett 
kerékpárutakon keresztül kapcsolódhat, a 83119 sz. bekötőúton keresztül. 

• A településen áthalad a Tatabánya-Környe-Pápa hazai törzshálózati vasútvonal 
egyvágányú vonala. Vasúti megállóhely a településen nem található. A vonalon 2007. 
március 4-től a személyszállítás szünetel. 

Mezőgazdasági terület:  

• általános mezőgazdasági terület: a község valamennyi legelő és szántó területe, ahol az 
építési tevékenységet a helyi építési szabályzatban rögzített feltételekkel lehet folytatni, 

• általános mezőgazdasági terület (beépítésében korlátozott): a tájkarakter védelme 
érdekében került kijelölésre, a területen épületeket elhelyezni nem lehet, 

• kertes mezőgazdasági terület: kijelölésének célja a településen olyan terület biztosítása, 
ahol lehetőség nyílik a kertművelésre (szőlő, gyümölcsös, kiskert), továbbá hely 
biztosítható a szőlőtermesztés és tárolás gazdasági épületeinek kialakítására. 

Vízgazdálkodási terület (V): Kánya(Csángota)-ér, a Csikvándi-Bakony-ér és a Szakács-ér 
medre és parti sávja. 

1.7 A település társadalma 

1.7.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.1.1 Demográfia, népesség 

Bakonyszentiván népessége 2015-ben 221 fő volt, ezzel a pápai, aprófalvas kistérségen belül 
is a kisebb lélekszámú települések közé tartozik. A lakosság 2005. óta 20 fővel csökkent. 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése összességben mind 
Bakonyszentivánra, mind a térségre jellemző. A lakosságszám változását két tényező 
befolyásolja: egyrészről a természetes szaporodás vagy fogyás, másrészről pedig a vándorlási 
egyenleg. 

A természetes szaporodás/fogyás az élve születések és a halálozások számának különbségét 
mutatja. A természetes szaporodás/fogyás tekintetében Bakonyszentiván fogyási értékeket 
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mutat 2005. óta, bár 2014-2015-ben szaporodott a település lélekszáma. A természetes 
szaporodás/fogyás alapján Bakonyszentivánra inkább a természetes fogyás jellemző. A 
vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. 
Bakonyszentivánon az elmúlt években ezek az adatok változó értékeket mutatnak, de 2015-ben 
egy negatív irányú kilengést lehet látni. 

 
Lakónépesség száma Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező településeken 2015-ben 
(Forrás: TEIR) 

s

 
Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező 
településeken 2015-ben (Forrás: TEIR) 

 
Vándorlási egyenleg (ezrelék) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező településeken 2015-
ben (Forrás: TEIR) 
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A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható: ahogy az országra és 
megyére, úgy Bakonyszentivánra is az elöregedés jellemző. A 14 év alattiak aránya a térség 
településein mért átlagot, illetve a megyei átlagot enyhén meghaladja, 14,3%-os értéket vett fel 
2015-ben. Az idősek (60 év felettiek) aránya 2015-ben 20,9% volt. Ez a megyére vonatkoztatott 
aránynál és a térségi településeken mért adatoknál is kedvezőbb, és az utóbbi évtizedben 
stagnál. Az öregségi mutató a térségben és a megyében tapasztaltaknál is jóval kedvezőbb, 
1,46-os értéket vett fel 2015-ben. 

Bakonyszentiván a 105/2015. (IV. 23.) kormányrendelet értelmében a támogatáspolitikai 
szempontból kedvezményezett települések körébe került. A település társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból érintett, valamint jelentős munkanélküliséggel sújtott. 

 
Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező 
településeken 2015-ben (Forrás: TEIR) 

 
Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező 
településeken 2015-ben (Forrás: TEIR) 
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Öregségi mutató (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező 
településeken 2015-ben (Forrás: TEIR) 

1.7.1.2 Háztartás, család 

A településen 2017-ben 103 háztartást regisztráltak, ami a népességet figyelembe véve 2,3 
fő/lakás.  

1.7.1.3 Nemzetiségek 

A magukat roma nemzetiségűnek vallók aránya 10% volt 2015-ben, ami a kistérségbe tartozó 
településekhez képest kiugróan nagy arány. A településen német nemzetiségi önkormányzat 
működik. 

 
A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség aránya (%) Bakonyszentivánon, illetve a 
környező településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 

1.7.1.4 Iskolai végzettség 

A legfeljebb az általános iskola első 8 osztályát elvégzők aránya a térségi átlagnak megfelelő 
(31,8%). A legalább érettségivel rendelkező népesség aránya 30,8%, ami a térségben 
mértekkel összehasonlítva átlagos, de jelentősen elmarad a Veszprém megyére vonatkoztatott 
adatoktól. Bakonyszentivánon a teljes lakosság 2,7%-a rendelkezik felsőfokú végzettséggel, 
ami a térségi adatoktól és a megyei aránytól lényegesen elmarad. 
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Legfeljebb általános iskola 8. osztályát végzett 7 évesek és idősebbek aránya (%) Bakonyszentivánon, illetve 
a környező településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 

 
Legalább érettségizett 18 éves és ennél idősebb népesség aránya (%) Bakonyszentivánon, illetve a környező 
településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 

 
Felsőfokú végzettségű 25 éves és idősebb népesség aránya (%) Bakonyszentivánon, illetve a környező 
településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 
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1.7.1.5 Foglalkoztatottság 

A foglalkoztatottak aránya 53,9% volt 2011-ben, ami a térségi átlagnak megfelelő. A 
településen a regisztrált álláskeresők száma 2015-ben 9 fő volt, ami az azt megelőző évekhez 
képest jóval kedvezőbb adat. 2008-2013. között a munkanélküliek száma még 25 fő fölött volt. 

Bakonyszentivánon kedvező folyamatok zajlottak le az elmúlt 5 évben, hiszen jelentősen 
csökkent a munkanélküliségi ráta. 2009-ben majdnem kétszer annyi volt a munkanélküliek 
aránya, mint a megyében, de 2015-re az érték 5%-ra csökkent. 

A tartós munkanélküliek aránya szintén nagymértékben csökkent: a 2009-ben még a 60%-ot is 
közelítő ráta 2015-re 11%-ra csökkent. Ez a megyei és a térségi aránynál is lényegesen 
kedvezőbb. 

 
Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül (%) Bakonyszentivánon, illetve a környező 
településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 

 
Regisztrált munkanélküliek száma (fő) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve 2015-ben a környező 
településeken (Forrás: TEIR) 
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Munkanélküliségi ráta (%) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve 2015-ben a környező településeken 
(Forrás: TEIR) 

 
Tartós munkanélküliek aránya (%) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező településeken 
2015-ben (Forrás: TEIR) 

1.7.1.6 Jövedelmi viszonyok 

Az elmúlt évtizedben kis mértékben nőtt az adófizetők aránya a településen, és 2015-re 
megközelítette a térségi, megyei átlagot. 2015-ben a lakosság 49,6%-a volt adófizető. Az egy 
főre jutó jövedelem jelentősen nőtt az elmúlt években, és megközelítette a térségi átlagot. A 
megyei átlaghoz képest a jövedelmi viszonyok még mindig kedvezőtlenek. Az aktív korúak 
körében 39,8% a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők aránya, ami a térségi átlaghoz 
közelít, de a megyei arányoknál magasabb. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők aránya a rendszeres jövedelemmel nem rendelkezők körében a térségi átlagot kis 
mértékben, a megyei átlagot jóval meghaladja (17,1%). 
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Száz lakosra jutó adófizetők száma (fő) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve 2015-ben a környező 
településeken (Forrás: TEIR) 

 
Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve 2015-ben a 
környező településeken (Forrás: TEIR) 

 
Rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aktív korúak aránya (%) Bakonyszentivánon, illetve a 
környező településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 
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Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező 
aktív korúak aránya (%) Bakonyszentivánon, illetve a környező településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 

1.7.1.7 Életminőség 

A településen utoljára 2006-ban épült lakás. A pápai járásban hasonló adatokat mérhetünk: 
építési tevékenység nem jellemző, vagy csak elszórtan jelenik meg. Az építőipar a járásban 
messze az országos átlag alatt teljesít. A településen az alacsony komfortfokozatú lakások 
aránya 29,4% volt 2011-ben, ami a megyei ráta ötszöröse, de a térségi arányt is jelentősen 
meghaladja. 

„A településünkön a lakosság 16-19 % körüli a munkanélküliek aránya, amely az országos átlaghoz, 
és a Pápai kistérségben is jónak mondható. A 2011. évben a nyugdíj ellátásban részesülő nők száma 
34, ugyanezen évben 25 férfi részesült nyugellátásban. Becslések szerint, és a szociális 
igazgatásban részesülő kérelmezők bevallott jövedelme szerint a településünkön a létminimum alatt 
élő családok száma nem éri el a lakosság összlétszámának a 8 %-át.” (Forrás: Helyi 
Esélyegyenlőségi Program, 2013-2018.) 

 
Új építésű lakások aránya (%) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve 2015-ben a környező 
településeken (Forrás: TEIR) 
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Lakásállomány Bakonyszentivánon az elmúlt években (Forrás: Bakonyszentiván Község Önkormányzata, 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013., 22. oldal) 

 
Alacsony komfort fokozatú lakások és lakott üdülők aránya (félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás) (%) 
Bakonyszentivánon, illetve a környező településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 
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Épített lakások az éves lakásállomány százalékában (%) Bakonyszentiván az elmúlt években, illetve 2015-ben 
a környező településeken (Forrás: TEIR) 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A településen a roma nemzetiségűek aránya jóval meghaladja a térségi átlagot (10%). A 
regisztrált bűncselekmények száma az utóbbi időben csökkenő tendenciát mutat. Az éves 
települési adatokból – a kis minta miatt – nem érdemes messzemenő következtetéseket 
levonni, de elmondható, hogy a térségi és a megyei átlagnak megfelelőek voltak. A településen 
a helyi esélyegyenlőségi program nem tárt fel települési szintű konfliktusokat. 

A cigány (romani, beás) etnikai kisebbséghez tartozó népesség arányát lásd az 1.7.1.3. 
fejezetben. 

"A lakásállomány száma Bakonyszentivánon 117, melyek közül 4 lakás elégtelen lakhatási 
körülményeket biztosít. Településünkön nem megfelelő lakhatási feltétel miatt veszélyeztetett 
személy, és közterületen élő hajléktalan személy, az önkormányzat nyilvántartásában nincs. Az 
időskorúak lakhatási helyzete a települési viszonylatban kielégítőnek mondható. (…) 

Településünkön nem alakultak ki szegregátumok, a lakások belterületen épültek, külterületen és nem 
lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek. Mindenkinek egyformán biztosított a 
közszolgáltatásokhoz, a közműszolgáltatásokhoz, valamint a közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés. " (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2013-2018.) 

 
A regisztrált bűncselekmények száma, ezer lakosra (db) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a 
környező településeken 2015-ben (Forrás: TEIR) 

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők 

A település jelképszerű, értékes épületeinek leírását lásd az 1.14.6. Az épített környezet értékei 
fejezetben! 

A települési önkormányzat művelődési háza a Polgármesteri Hivatallal egy épületben van, 
szűkös lehetőségei szerint biztosítja a kultúrához való hozzáférést. Az óvodával egy épületben 
működik a könyvtár. A településen sportegyesület alakult, amelynek szkander-, ökölvívó- és 
futballszakosztálya van. Bakonyszentiván falunapja minden augusztus utolsó szombatján kerül 
megrendezésre. 

(Forrás: Bakonyszentiván Község Önkormányzatának honlapja; Helyi Esélyegyenlőségi Program) 

1.8 A település humán infrastruktúrája 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

A lakónépesség életminőségét jelentős mértékben meghatározza a humán közszolgáltatások 
(oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb.) elérhetősége és azok minősége. 
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A községben általános iskola nem található. Egycsoportos óvoda működik 11 gyermekkel. 

A háziorvosi ellátást Pápateszéren lehet igénybe venni, az ellátást vállalkozó háziorvos 
biztosítja. Védőnői, illetve fogorvosi ellátásra is ott van lehetőség. Kórház Pápán található. Az 
önkormányzat fenntartásában működik a házi segítségnyújtó, a gyermekjóléti, valamint a 
családsegítő szolgálat is. Sportpálya a Béke úttól keletre és a Jókai utcában található. 

Csak mozgóposta áll rendelkezésre. A Polgármesteri Hivatal a Rákóczi utcában található. 

A lakosság vallását tekintve római katolikus. A településközpontban lévő Keresztelő Szent 
János születése templom látogatható. A temető a Rákóczi utca végén található. 

 
Óvodai férőhelyek száma az elmúlt években Bakonyszentivánon, illetve a környező településeken 2015-ben 
(forrás: TEIR) 

 
Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma az elmúlt években Bakonyszentivánon, illetve a 
környező településeken 2015-ben (forrás: TEIR) 
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Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) az elmúlt években Bakonyszentivánon, 
illetve a környező településeken 2015-ben (forrás: TEIR) 

 
Egy házi- és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma az elmúlt években Bakonyszentivánon, illetve a 
környező településeken 2015-ben (forrás: TEIR) 

 
A települési könyvtárból kölcsönzött könyvtári egységek száma száz lakosra vetítve az elmúlt években 
Bakonyszentivánon, illetve a környező településeken 2015-ben (forrás: TEIR) 

1.8.2 Esélyegyenlőség biztosítása 

Bakonyszentiván Község Önkormányzatának képviselőtestülete a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját (és annak Intézkedési Tervét) 2013. június 27-én fogadta el. 

"Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel, 
Bakonyszentiván Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség 
érdekében szükséges feladatokat." 

1.9 A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

A település gazdaságát a külterületeken folytatott mezőgazdasági tevékenység, valamint a volt 
majorság területén működő tehenészet adja, mely így sem biztosít megfelelő mennyiségű 
munkahelyet.  Belterületén csak néhány háztáji gazdálkodás van jelen, ezek azonban csak 
jövedelemforrás-kiegészítésként szolgálnak. Az ipari gazdaságot a községben az egyetlen 
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műanyag ablakokat és ajtókat gyártó cég képviselte, de néhány éve tönkrement a vállalkozás. 
Egy szeszfőzde és egy fémesztergályos-műhely is található Bakonyszentivánon. A régi 
élelmiszerüzlet üresen áll. Magasabb ellátottságot a környező települések szolgáltatnak. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, szerepköre 

A település egyetlen mezőgazdasági tevékenységet folytató cége a Laktargo Kft. Az 
erdőterületeken pedig az Erdőbirtokosság gazdálkodik. Az ipari gazdaságot a szeszfőzde és az 
esztergályosműhely adja. A településen jelenlévő gazdaságok kevés munkahelyet tudnak 
biztosítani. Az E-cégjegyzék adatai alapján a településre 4 cég van bejegyezve. A településen a 
turizmushoz kapcsolódó tevékenység nincs. 

 
Egy lakosra jutó jegyzett tőke (1000 Ft) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve 2014-ben a környező 
településeken (Forrás: TEIR) 

 
Egy lakosra jutó idegenforgalmi adó (1000 Ft) Bakonyszentivánon az elmúlt években, illetve a környező 
településeken 2011-ben (Forrás: TEIR) 

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő 
fejlesztési elképzelései 

A szeszfőzde a közelmúltban újult meg, és a Rákóczi utca 18. szám alatti lakóingatlanon 
esztergályosműhely üzemel. Az ablakgyár csődbe ment, épülete jelenleg üresen áll. 
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Regisztrált gazdasági vállalkozások száma (db) ezer lakosra vetítve Bakonyszentivánon az elmúlt években, 
illetve a környező településeken 2014-ben (Forrás: TEIR) 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

A település elérhetősége jónak mondható, a község közigazgatási határának déli részén 
keresztülfutó 832. sz. útról érhető el a 83119. sz. bekötőútról. A 832. sz. út délnyugatra, az 
innen 26 km-re található Pápán kapcsolódik be a 83. sz. főútba, északkelet felé pedig a 82. sz. 
főút érhető el, melyen keresztül érhető el a leggyorsabban a 68 km-re lévő Veszprém. A 
közösségi közlekedés a Bakonyság-Pápa-Bakonyság, Pápa-Bakonytamási-Pápa, valamint 
Lázi-Pápa-Lázi útvonalon és Veszprém irányba közlekedő autóbuszok jelentik. A buszok 
járatsűrűsége megfelelő. Vasútállomás és vasúti közlekedés a településen nincs. A munkaerő 
képzettségét lásd az 1.7.1. fejezetben. A településen a K+F ágazat nincs jelen. 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok 

Bakonyszentivánon az új építésű lakások száma nem meghatározó, az ingatlanpiaci hirdetések 
alapján pedig egy 55-80 ezer Ft/m2-es ár állapítható meg a lakóingatlanok körében. Telkek 
tekintetében nem áll rendelkezésre információ. A rendelkezésre álló adatok alapján az 
ingatlanpiaci viszonyok nem elemezhetők a településen. 

1.10 Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 
intézményrendszere 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program  

A települési önkormányzat a közelmúltban nem vett fel hitelt, nincs eladósodottsága. Az 
önkormányzatnak csak kis megtakarítása van, melyet egy esetleges településfejlesztési 
pályázaton, önrészként terveznek felhasználni. 

Költségvetési adatok a települési önkormányzat adatszolgáltatása szerint: 

Év Költségvetési 
kiadások (Ft) 

Költségvetési 
bevételek (Ft) 

Finanszírozási 
kiadások (Ft) 

Finanszírozási 
bevételek (Ft) 

2015. 29 907 676 19 735 746 609 285 10 781 215 
2016. 31 693 257 21 065 375 660 037 11 287 919 
2017. 46 117 794 34 459 125 726 749 12 385 418 

(Adatok lekérdezésének időpontja: a következő év márciusa) 
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1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

Bakonyszentivánon hamarosan megkezdődik a járdák felújítása, amelyre pályázati forrásból 
kerül sor. 

Emellett az óvoda és könyvtár felújítása, a kálvária rekonstrukciója, az orvosi rendelő 
akadálymentesítése, új településközponti zöldterület kialakítása és a régi tűzoltószertár 
hasznosítása tervezett, amennyiben erre egy esetleges jövőbeni pályázat lehetőséget teremt. 

A települési önkormányzat adatszolgáltatása szerint a beadott pályázatok: 

Pályázat címe Elnyert összeg Projekt tartalma Időtáv 
Kistelepülési 
önkormányzatok alacsony 
összegű fejlesztéseinek 
támogatása 

750.000.- Ft 

 

Napköziotthonos Óvoda 
álmennyezet készítése, 
szigetelése, padlásfeljáró 
kialakítása, világítótestek 
korszerűsítése, festés 

2017. év 

Tüzelőanyag- pályázat 228.600.- Ft Szociális célú tüzelőanyag 
vásárlás 

2017. év 

Közfoglalkoztatás 886.656.- Ft Hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás 
támogatása 

2018.03.02-
2018.06.30. 

Önkormányzati 
fejlesztések 

11.755.229.- Ft Háziorvosi rendelő 
felújítása és 
akadálymentesítése 

2017. év 

Bakonyszentiván képviselőtestülete jelenleg 5 főből áll (polgármester + 4 képviselő). A 
településen három főből álló német nemzetiségi önkormányzat is működik. A Pápateszéri 
Közös Önkormányzati Hivatal (melybe Gic és Vanyola is beletartozik) feladatait címzetes 
főjegyző látja el. A településfejlesztéssel, -rendezéssel foglalkozó bizottság nem működik. 

1.10.3 Foglalkoztatáspolitika  

A településen közmunkaprogram működik, 2017-ben 3 közfoglalkoztatottal. 

1.10.4 Lakás- és helyiséggazdálkodás  

Bakonyszentiván Önkormányzatának adatszolgáltatása szerint a települési önkormányzat 
tulajdonában az alábbi közcélú létesítmények állnak:  

Ingatlan neve Telek területe Épület hasznos alapterülete Becsült érték 

Általános iskola  7315 m2  229 m2 36 562 E Ft 

Művelődési ház  609 m2  116 m2 61 964 E Ft 

Polgármesteri hivatal 2137 m2  182 m2 8 432 E Ft 

Tüzelőtároló nincs adat  29 m2 nincs adat 
Az adatok lekérdezésének időpontja: 2017. december 31. 

Emellett 3 db építési telek és 2 db lakás áll az önkormányzat tulajdonában. 

1.10.5 Intézményfenntartás  

Az önkormányzati intézmények köre az elmúlt években alapos átalakuláson ment át. 
Legfontosabb változások, hogy önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba és 
működtetésbe került egy jelentős intézményi kör. 
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A Köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről) 74. § (1) bekezdése alapján 
2013. január 1. napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 
óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 
igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. Ennek 
értelmében a helyi óvoda az Emberi Erőforrások Minisztériumának fenntartásába került a 
Pápateszéri Napsugár Óvoda fiókintézményeként; a fenntartó a Pápai Tankerületi Központ.  

Az alapegészségügyi ellátást vállalkozó háziorvos látja el, aki Pápateszéren rendel. 

1.10.6 Energiagazdálkodás  

Lásd az 1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások fejezetnél. 

1.11 Településüzemeltetési szolgáltatások 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az 
önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel összefüggő tevékenységei a 
következők: 

• köztemetők kialakítása és fenntartása 
• a közvilágításról való gondoskodás, 
• kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, 
• a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
• közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, 
• gépjárművek parkolásának biztosítása. 

 
Bakonyszentiván hulladékainak befogadására a pápateszéri lerakó áll rendelkezésre. A temetőt 
az önkormányzat tartja fenn. 

A települési önkormányzat működését Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-
testületének 8/2014. (XI. 20.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szabályozza. 

1.12 A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1 Természeti adottságok  

1.12.1.1 Geológia és domborzat, talaj 

„A Rába és a bakonyi vízfolyások hordalékkúp-maradványaként a kistájon felhalmozott 
kavicsanyaggal találkozhatunk. A felszín nagyobb részét azonban löszös-iszapos-homokos folyóvízi 
és lejtőüledék borítja. Ezek alól több helyen felszínre bukkan a fekü homokos, helyenként kavicsos, a 
pliocén korból származó anyaga is. Ezek a rétegek helyenként tekintélyes mennyiségű rétegvizet 
hordoznak, melyek hőmérséklete – az országos átlagnál magasabb geotermikus gradiensnek 
köszönhetően – 50ºC alatt marad. Ezen a változatosnak mondható felszínen jellemzően erdőtalajok, 
ezen belül is legnagyobb részaránnyal (36%) az agyagbemosódásos barna erdőtalajok alakultak ki. 
Erről a talajtípusról általánosságban elmondható, hogy magasabb anyagtartalma miatt kevésbé 
érzékenyen reagál kilugzási folyamatokra, ezért kedvezőbb a humuszállapota, tehát összességében 
megfelelő a gazdálkodás számára. A vizsgálati területen azonban mechanikai összetételük az 
alapüledékeknek köszönhetően homok vagy homokos vályog, ami az erózióra érzékenyebben reagál; 
termőrétege gyakran sekély, az üledékes vázrészek is felszínre kerülhetnek. Ezzel együtt víz és 
talajerőgazdálkodásuk is szélsőségesen alakul, ami miatt termőképességük a gyenge, vagy igen 
gyenge kategóriákba sorolható (VII-VIII termékenységi osztály). 

Kiemelhetőek továbbá a barnaföldek, amelyek szintén jelentős részaránnyal képviseltetik magukat 
(21%). Általánosságban erdőtalajaink közül ez a talajtípus hasznosítható a legjobban igen kedvező 
szerkezeti adottságainak és humuszállapotának köszönhetően. Tulajdonságait azonban nagyban 
befolyásolja, hogy milyen alapkőzeten alakulnak ki. Területünkön löszös és egyéb periglaciális, illetve 
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harmadidőszaki és idősebb üledékeken képződtek. Vízgazdálkodásukat jellemzően nem a 
mechanikai összetételük (ami homokos vályog, vályog) befolyásolja, hanem a kőzet felszín közeli 
megjelenése. Ahol a felszínközeli alapkőzet jellemző, a képződött talajok vízgazdálkodása 
szélsőségessé válik, termékenységük gyenge (VIII); ahol a termőréteg vastagságát és 
vízgazdálkodását az alapkőzet megjelenése nem korlátozza, kedvezőbb (V). 

A nem túl kedvező talajadottságok ellenére elmondható, hogy a kistáj magasabb térszínein (ahol a 
vizsgált település is fekszik) a területek szántóföldi hasznosítása a 80%-ot is meghaladja, erdők 
inkább foltszerűen maradtak meg.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, 
tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.12.1.1 Vízrajz 

„A Pápai–Devecseri-sík kistáj teljes egészében a Marcal jobb parti vízgyűjtő területéhez tartozik, 
melyet a Marcalba siető, egymással párhuzamosan futó patakok tagolnak. 

Bakonyszentivánt ezek közül a Csángota-ér szeli át, melynek teljes hossza 30 km, amiből a település 
területre egy kb. 3 km-es szakasz esik, mégis meghatározó, mert közvetlenül a belterület mellett 
halad el. Mérsékelt lefolyású térségnek mondható. (…) 

A talajvíz szintje igen változó, a patakvölgyekben 2 méter, míg a völgyek közötti hátakon 4 méter alatt 
van. Kémiai jellegét tekintve kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos; mennyisége átlagosan 
kevesebb, mint 1 l/s·km2. A rétegvizek mennyisége 1 l/s·km2 körüli, az artézi kutak átlagos mélysége 
nem éri el a 100 métert, vízhozamuk 25 /p-t. Hátrány azonban, hogy az ezekből nyert vizeknek magas 
a vastartalmuk. Itt kell megjegyezni, hogy ezt a kistájat is erősen sújtotta egyrészt a mögöttes 
hegyvidéken végzett bányászati tevékenység okozta karsztvízszint-süllyedés, másrészt az utóbbi 
évek igen változó (hol aszályos, hol többletvizes) éghajlata, ami befolyásolta/ja a felszíni vízfolyások 
vízhozamát, valamint a talajvízszintet.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, 
tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.12.1.1 Klimatikus viszonyok 

„A település a mérsékelten hűvös, mérsékelten meleg övezet határán, észak felé fokozatosan 
mérsékelten szárazba hajló éghajlatú kistájon fekszik. Az évi középhőmérséklet 9,5 és 10 ºC közötti; 
a vegetációs időszakban 16 és 16,5 ºC között várható. Az éves napfénytartam 2000 óra körüli, amiből 
nyáron 780 óra körül várható. A lehulló csapadék mennyisége a kistájon belül jelentős különbségeket 
mutat, észak felé fokozatosan csökken, így Bakonyszentivánon a 610-640 mm közötti átlagérték 
jellemző, amiből a tenyészidőszakban 360-430 mm közötti mennyiség hullik. A terület ariditási indexe 
a mérsékelten száraz jellegnek megfelelően 1,15-ös értéket mutat. Leggyakoribbak az É-i, D-i szelek, 
amelyek átlagos sebessége 3,2 m/s körüli. Az éghajlati adottságok alkalmassá teszik a területet 
gabonafélék és kapások termesztésére.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, 
tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.12.1.2 Élővilág 

„A vizsgált térség növényföldrajzi szempontból a Pannóniai flóratartomány (Pannonicum) Alföldi 
flóravidéke (Eupannonicum) Kisalföldi flórajárásának (Arrabonicum) és a Dunántúli-középhegység 
flóravidéke (Baconyicum) Bakony-Vértesi flórajárásának (Vesprimense) határterületén fekszik. 
Fontosabb potenciális erdőtársulásai az ártéri puha- és keményfaligetek (Salicetum; Querco-
Ulmetum), a gyertyános kocsányos tölgyesek (Querco robori-Carpinetum); de kisebb foltokban 
előfordulnak a pusztai tölgyesek (Festuco-Quercetum arrabonicum) és a cseres tölgyesek 
(Quercetum-petraeae-cerris) is. 

A potenciális növénytársulások ma már csak foltokban maradtak meg a település közigazgatási 
területén belül, jellemzően a közigazgatási terület déli részének erdőterületein, illetve a vízfolyásokat 
kísérő üde rétek formájában. A változatos domborzati adottságoknak köszönhetően a jelentős 
kiterjedésű szántóterületeket sűrűn tagolják főként a földutak mellett húzódó erdősávok, fasorok. 
Összetételüket tekintve ugyan nem az őshonos állományok dominálnak (a vezérfaj legtöbbször a 
fehér akác (Robinia pseudo-acacia)), mégis kedvezően hatnak a tájszerkezetre, javítják a 
gazdálkodás feltételeit és kedvező élőhelyi kapcsolatokat biztosítanak. 

Az állatvilág tekintetében kiemelkedően értékesek a vízfolyások menti gyepes területek, amelyeknek 
igen gazdag a rovarvilága (főként az egyenesszárnyúak, lepkék tekintetében). A Csángota-ér és az 
időszakos vízfolyások menti gyepterületek e tekintetben további vizsgálatokra érdemesek. 
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A térség igen gazdag vadakban; nagyvadak közül az őz (Capreolus capreolus), a szarvas, a 
vaddisznó (Sus scrofa), az apróvadak közül a fácán (Phasianus colchicus) és a mezei nyúl (Lepus 
europaeus) a leggyakoribbak.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, 
tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet  

1.12.2.1 Tájtörténeti vizsgálat 

 

1. Első Katonai Felmérés (1763-1787.); 2. Második Katonai Felmérés (1806-1869.); 
3. Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887.); 4. XIX. századi kataszteri térkép (1857.); 

 (Forrás: mapire.eu) 

„A település külterületének arculatát ma is nagyban meghatározzák a vízfolyások, amelyek 
alapvetően befolyásolták a kialakult felszínformákat, talajtani adottságokat, illetve a hajdani és mai 
hasznosítási lehetőségeket. Az 1800-as évek első felében az egész országban jellemző lecsapolási 
munkálatok a korábban lényegesen nagyobb kiterjedésű vízjárta területeket lecsökkentették. A 
domborzati adottságokat tekintve a település határának nyugati és déli része mutat változatosabb 
képet. Ezeken a területeken feltételezhető, hogy kiterjedtebb erdők voltak, amelyek mára nagyrészt 
feldarabolódtak, illetve szőlőhegyként hasznosítottak; mára a település arculatát a mezőgazdasági 
hasznosítás határozza meg. 

A települést először 1340-ban említik írásos emlékek Scenthiwan néven, amelyet a hasonló nevű 
birtokló családról kapott. A törökdúlás nagyon megviselte, lakossága kihalt, két évtizedig 
pusztaságként tartották számon. Ezt követően a veszprémi püspökség, majd az Esterházyak 
birtokolták. 1744-ben német ajkú katolikusokat telepítettek be. Ez időben a lakosság földművelésből, 
állattenyésztésből és fakitermelésből élt. Lakossága a XVIII. század végétől (524 fő) fokozatosan 
csökkent; 1960-ra 500, mára már csak kb. 310 főt számlál. Miután 1948-ban a svábokat elszállították, 
szlovákiai, nógrádi és békési magyarok költöztek be. Az összeszokás nem ment egyszerűen, és mivel 
helyben a munkalehetőség is szűkös, sokan Pápára, Győrbe költöztek tovább. 

A II. világháború előtt csak néhány olyan lakója volt a településnek, akik 20 holdnál nagyobb, és még 
tíz alatt maradt azoknak a száma is, akik 5 holdnál kevesebb területen gazdálkodtak. 1949-ben a 
Felvidékről áttelepítettek Új Erő néven alakítottak szövetkezetet, ami később beolvadt a csóti Vörös 
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Hajnal Tsz.-be. A privatizáció után a területek magánkézbe kerültek, de csak kevesen fogtak 
gazdálkodásba; a többség bérbeadta a területeit. Mindössze egy ipari, 1-2 mezőgazdasági vállalkozó 
és 4-5 őstermelő van a faluban. A falu lakóinak gondot jelent a munkalehetőséghez jutás; többek 
között ennek köszönhető, hogy a legtöbb szentiváni nyugdíjas korú.” (Forrás: Bakonyszentiván 
hatályos településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.12.2.2 Tájhasználat értékelése 

A tájhasználat szempontjából a mezőgazdasági, valamit az erdőterületek a meghatározóak. 

„A település közigazgatási területének hasznosításáról általánosságban elmondható, hogy jellemzően 
(kb.80%-ban) mezőgazdasági művelés alatt áll, aminek nagy része szántó, de főként a vízfolyások 
(Csángota-ér és mellékágai) mentén és a település közvetlen környezetében kiterjedt gyepterületeket 
találunk. Az erdők a legmagasabb, a változatos felszínű, illetve a mezőgazdasági művelésre kevésbé 
alkalmas térszínekre szorultak vissza (Alsó-erdő-dűlő).” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos 
településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

Mezőgazdasági területek 

„Annak ellenére, hogy a talajok termőképessége inkább gyengének mondható, a település külterülete 
jellemzően mezőgazdasági hasznosítás alatt áll. Többnyire egybefüggőek, nagytáblás művelés alatt 
állnak, a csak a vízfolyások, vízállásos területek és az őket kísérő növényzet által szabdaltabbak. A 
leggyakrabban termesztett növények a búza, árpa, rozs, repce kisebb területen kukorica. A 
vízfolyások mentén húzódó gyepfelületek rétként, legelőkét és kaszálóként hasznosítottak. Az 
erdőterületekkel (amelyek nagy része telepített akácos) együtt igen változatos, értékes élőhelyet 
biztosítanak, és egyben javítják a település tájképi megjelenését.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos 
településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

Erdőgazdálkodási területek 

„Az erdőművelés alatt álló területek nagy részén fiatal korú keménylombos erdők találhatók. Az új 
telepítésekben tömegesen jelenik meg az akác (Robinia pseudo-acacia), amely nem a honosnak 
megfelelő állományok kialakulásának kedvez. A mezővédő erdősávok kialakításában is az akác a 
domináns faj. Természetes állományok leginkább a vízfolyások mellett maradtak meg, ahol még 
foltszerűen jellemzőek a puhafaligetek és a bokorfűzesek, melyeknek jellemző fajai a mézgás éger 
(Alnus glutinosa), csigolyafűz (Salix purpurea), a kosárkötő fűz (Salix viminalis), a fehér fűz (Salix 
alba) és a fekete és fehér nyár (Populus nigra, P. alba).” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos 
településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.12.3 Védett, védendő táji, természeti értékek, területek  

1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A településen tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület nem található. 

1.12.3.2 Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett 
terület, érték, emlék 

A településen nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett terület, érték, emlék nem található. 

1.12.3.3 Ökológiai hálózat 

Az ökológiai hálózat elemeit az Országos Területrendezési Terv egységesen jeleníti meg, míg 
az övezet 3 kategóriáját (magterület, ökológiai folyosó, pufferterület) a megyei területrendezési 
terv vonatkozó melléklete jelöli ki. Bakonyszentivánon ezek közül magterület és ökológiai 
folyosó területe található. 

A magterület övezetébe olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek 
az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú 
távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.  
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Az ökológiai folyosó övezetébe olyan területek tartoznak, amelyek döntő részben természetes 
eredetűek, és alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, puffer 
területek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 

 

� országos ökológiai hálózat: magterület és ökológiai folyosó 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése  

„A beépítésre szánt és nem szánt területek határzónája egy olyan terület, ahol ezek a tájhasználati 
konfliktusok a leggyakrabban jelentkeznek. Általában az okoz gondot, hogy hiányzik a megfelelő 
szélességű, puffer szerepet betöltő növényzet. Bakonyszentiván esetében ezek a területek többnyire 
megvannak, kiemeltebb figyelmet a Csángota-ér lakóterületek melletti szakasza érdemel, ahol a 
gyepsávon kívül más növényzet nem határolja a vízfolyást a település irányából, és ez 
veszélyeztetheti a vízminőségét. Egyes részeken a szántóterületek elérik a vízfolyás medrének 
körömvonalát. 

A település K-i településszegélyén a megfelelő puffer szerepű növényzet megvan, azonban mivel a 
Szakács-eret kísérő ligeterdő, lényegesen érzékenyebben reagál a környezeti hatásokra, a 
területhasználatok között fennálló konfliktusokra. Ezen a területen, az új temető szomszédságában 
található az egykori hulladéklerakó, amely ma már nem üzemel, a továbbiakban szemét elhelyezése 
tilos (és eddig nem is történt). A terület felszíne azonban bolygatott képet mutat, a degradációt jelző 
növények (fehér akác, bodza, csalán) előtörése és burjánzása jellemzi. A későbbiek során a további 
területhasználat kijelölésekor ezzel az adottsággal számolni kell. Ezt a pufferzónát terheli továbbá a 
szeszfőzde szennyvize, amely az épület mögött, minden műszaki biztonsági berendezés, építmény 
hiányában egy kb. 3 méter mély gödörbe kerül elhelyezésre. A szeszfőzde mellett közvetlenül egy 
vízállásos, mocsaras terület fekszik, amely a talajvízen keresztül valószínűsíthetően kapcsolatban van 
a gödörben elhelyezésre került anyaggal. A szikkasztógödör kialakítása a környezetvédelmi 
problémák mellett balesetveszélyes is.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, 
tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.13 Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

Zöldfelületen értendő minden olyan terület, amelyet részben vagy egészben növényzet borít. A 
település zöldfelületi rendszerének elsődleges elemei a közparkok, közkertek, fasorok, erdők, 
rétek, legelő területek, másodlagos elemei a fennmaradó területek növényzettel fedett részei, 
mint pl. a jelentős zöldfelületű létesítmények kertjei (pl. különleges területek – temető, sport- és 
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rekreációs területek; oktatási- és egészségügyi létesítmények kertjei), lakókertek, vonalas 
zöldfelületi elemek (utakat, vízfolyásokat kísérő zöldsávok). 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei  

1.13.1.1 Szerkezeti, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert 
meghatározó elemek 

„Egy településen a településképet nagyban meghatározza, hogy a különböző megközelítési 
irányokból érkezőket milyen látvány fogadja. Ez Bakonyszentiván esetében nagyon kedvezőnek 
mondható. Kiemelkedően értékes a 83119-es bevezetőút mentén található kb.20 éves rezgő 
nyárfasor (Populus tremula). A belterületet elérve az út mellett bal oldalon fekvő gazdasági terület 
azonban nagyon zavaró képet nyújt, a település egyéb épített elemeinek kialakításával egyáltalán 
nincsen összhangban. 

Bakonyság irányából a kép szintén kedvező, az út mentén végig fehér akácból (Robinia pseudo-
acacia), rezgő nyárból (Populus tremula), magas kőrisből (Fraxinus excelsior), dióból (Juglans regia) 
álló vegyes fasort találunk. 

Egy település képének alapeleme a településszegély kialakítása. Bakonyszentiván esetében 
kedvezően jelenik meg; ahol szükséges, megvan a puffer szerepű növényzet, és az egyébként más 
településeken oly gyakori illegális hulladéklerakás sem terheli. 

A település szerkezetéről elmondható, hogy alapvetően három, egymásra páronként merőleges 
utcából áll. A kis település központi tengelyét funkcionálisan és zöldfelületi szempontból is a 
Széchenyi és folytatása a Rákóczi utca jelenti. Az utca meglepően szélesen szabályozott (35-35 
méter között változik), amelynek tengelyében halad a burkolt felület, és mellette mindkét oldalon 15 
méter körüli széles zöld sáv áll rendelkezésre, ahova főként a Rákóczi utcában, több sorban 
gyümölcsfákat (szilva) ültettek. A házak előtt több helyre padot helyeztek ki. Az utcák képét jelentősen 
befolyásolja, hogy szelvényüket számos légvezeték hálózza be. A település központjában a katolikus 
templom áll, az utcák erre szerveződnek. A kis településen kevés a zöldfelületi elemek száma, ám 
azok egy összefüggő rendszert alkotnak. 

A helyszíni bejárás során több üresen álló, romos állapotú lakóházzal találkoztunk, amelyek telkei 
nem mutattak rendezett képet. Külterületi beépítéssel csak a településtől nyugatra, a szőlőhegyen 
találkozunk, amely a hagyományoknak megfelelő kisparcellás szerkezetet mutatja. Még ma is 
domináns a gazdálkodási tevékenység (szőlő- és gyümölcstermesztés, kisparcellás szántóföldi 
művelés), nem jellemző az egyes pincék átépítése, az üdülési funkció megjelenése. Nagyon szép, 
koros állományú, hagyományos gyümölcsösökkel találkozhatunk (körte, cseresznye, szilva). Külön ki 
kell emelni a diót (Juglans regia), amely egy karaktert adó növény, rengeteget ültettek belőle. A 
területet egy jellemzően fehér akácból (Robinia pseudo-acacia) és fekete bodzából (Sambucus nigra) 
álló erdősáv határolja.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, tájrendezési 
alátámasztó munkarész) 

A zöldfelületi rendszer egyedi elemei 

1. Templomkert 

„A katolikus templom előtti kert az útburkolattól drótkerítéssel elválasztott, gyepes felület. Nem nagy 
alapterületű, de helyet ad a II. világháborús emlékműnek és egy kovácsoltvas kerítéssel határolt 
kőkeresztnek. A kert növényzete főként örökzöldekből (nyugati tuja (Thuja occidentalis), közönséges 
luc (Picea abies) áll, amelyet fás bazsarózsa (Paeonia suffruticosa) és molyhos madárhúr (Cerastium 
tomentosum) színesít.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, tájrendezési 
alátámasztó munkarész) 

2. Millenniumi emlékmű környezete 

„A Rákóczi és Zrínyi utca sarkán, a kultúrház előtt került elhelyezésre a millenniumi emlékmű. 
(Egyrészt az emlékműnek helyet adva köztérként, másrészt forgalomterelő szigetként is funkcionál.) 
Környezete nagyon rendezett, a területet a burkolt felülettől kiemelt szegély választja el. A 
karbantartott gyepfelületben dekoratív dísznövény-kiültetések is történtek tujákból és borbolyákból, 
amelyeket egynyári dísznövények egészítenek ki.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos 
településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 
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3. Kálvária és környezete 

„A kálváriadomb ugyan már nem a belterület része, zöldfelületi szempontból mégis szervesen 
kapcsolódik a település meglévő elemeihez, és tájképi szempontból is jelentős, ezért kell itt szót 
ejtenünk róla. A Széchenyi utca tengelyének folytatásában elhelyezkedő domboldalon található. Kb. 
1,5 méteres, fehérre vakolt fallal határolt, kör alaprajzú építmény, amelyen belül gyep található. Az 
építményt a megközelítési irányt kivéve minden oldalról akácos keretezi. A felvezető út mentén kb. 4-
5 éves ezüst hárs (Tilia tomentosa) fasor található. Mind az építményt, mind a betelepített fasort az 
akác agresszív terjedése veszélyezteti; az építmény állapota kielégítő, de felújításra szorul. (Az 
építmény mögött egy lakóépület áll.)” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, 
tájrendezési alátámasztó munkarész) 

4. Óvodakert 

Az óvoda a Széchenyi utcában található; homlokfala a járdához illeszkedik, előkertje nincs. A hozzá 
tartozó kertrész viszonylag kicsi, növényzete néhány kislevelű hárs (Tilia cordata). 

5. Temető 

„Egy temető értékét egyrészt az idős sírok, sírkövek, feszületek jelentik, amelyek betekintést 
engednek a település múltjába, illetve zöldfelületi szempontból a hagyományosan telepített növények 
(legtöbbször örökzöldek), amelyek sajátos hangulatot kölcsönöznek a temetőnek. A régi temető a 
Rákóczi utca végén, jobb oldalon található. A terület mára leginkább egy erdőtömbhöz hasonlít, a 
temetőt szegélyező növényzet (orgona, ördögcérna) teljesen elburjánzott. A sírok és az idős 
puszpángok (Buxus sempervirens) között is tömegesen jelenik meg a fehér akác (Robinia pseudo-
acacia), a fekete bodza (Sambucus nigra), a közönséges orgona (Syringa vulgaris), az ördögcérna 
(Lycium barbarum). A síremlékek között a gyepben, foltokban hagymás növények (nárcisz) 
találhatóak. 

A síremlékeket az elburjánzó növényzet és a természetes állapotromlás veszélyezteti. Az új temető a 
Rákóczi utca végén, bal oldalon található. Meglévő értékei a hősi halottak sírkövei, az 1905-ben emelt 
közkereszt és a növényzet. A temető koros növényzetét néhány puszpáng és kislevelű hárs adja, 
amelyek mellett a drótkerítés mentén további fásítás (kislevelű hárs) történt. Környezete rendezetlen; 
a temető előtt parkolóhely kialakítása nem történt, a kiszélesedő gyepsáv alkalmas néhány autó 
parkolására. A nyugati oldalon a kerítés vonalában egy akác fasort találunk.” (Forrás: 
Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

6. Sportpálya a régi temető mellett 

„A régi temető mellett egy nagy, gyepes focipálya került lehatárolásra. Helykiválasztása nagyon jó, 
egy nyugodt, mégis egyszerűen megközelíthető területre került. Északi oldalról akácos erdősáv, a 
többi oldalról mezőgazdasági művelés alatt álló területek határolják.” (Forrás: Bakonyszentiván 
hatályos településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

7. Játszótér és sportpálya az óvoda mögött 

A Béke utcából nyíló kis utca mentén fekszik a játszótér és sportpálya. A kis utca mentén van a PB-
gázcsere-telep, illetve egy hídmérlegház. „Szélesebb növényzettel való elválasztásra nincs elegendő 
hely, de legalább a vizuális lehatárolást meg kellene tenni. 

A terület nagyon szegényesen növényesített és a meglévő növényzet (néhány tuja) állapota is rossz, 
a gyepfelület degradálódott.” A területen egy burkolt sportpálya, tőle D-re pedig a játszótér található, 
fa és fém játszószerekkel (hinta, mérleghinta, mászókák, csúszda, vár). 

(Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

Közlekedési zöldfelületek, utcafásítások 

„Bakonyszentiván település beépítésére jellemző, hogy az épületek homlokfalai nem közvetlenül az 
útburkolat mellett futnak (az előkert jellemzően hiányzik), így mindenhol maradt hely (helyenként akár 
15 méter) az utat kísérő zöld sáv kialakítására. Az utcák többségében a gyepes sávot növénytelepítés 
egészíti ki. A legjelentősebb kiültetéssel a Rákóczi utcában találkozhatunk, ahol több sorban 
szilvafákat telepítettek, illetve helyenként közönséges orgonát (Syringa vulgaris), pálmaliliomot (Yucca 
filamentosa). Sajnálatos módon az utca folytatását jelentő Széchenyi utcában ez már – annak 
ellenére, hogy a széles gyepsáv rendelkezésre áll – nincs meg. 
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Az egyes kapukhoz kialakított beköt
megjelennek, érdemes lenne települési s
utcájában szép szilvafákból és vérszilvából

Bakonyszentivánon jelentős zöldfelületek állnak rendelkezésre, azonban ezek egy része jelen 
állapotában nem lát el zöldfelületi funkciókat. Ezek között említhet
sávja, amely ma leginkább csak településképi szempontból meghatározó, funkcionálisan és az 
állapotát tekintve azonban fejlesztésre szorul. Dísznövények kiültetése 
lakóház előtt történt.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, tájrendezési 
alátámasztó munkarész) 

Mezőgazdasági területek, erdő

Ismertetésüket lásd az 1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése

A kisebb településeken általában jellemz
vagy egyáltalán nem alakítanak ki. Ennek okai között megtalálható egyrészt az, hogy a 
fenntartásra nincs elegendő pénz, másrészt a lakosság a rekreációs igényeit, ha teheti, akkor 
inkább megoldja a saját telkén, amire a kertes la

A zöldfelületek ellátottságának értékelésekor különbséget kell tenni az övezeti szabályozás 
szerinti és a valós zöldfelületi hányad között. A továbbiakban a valós zöldfelületi hányadot 
vesszük figyelembe. 

Bakonyszentiván (közterületi, illetve rekreációs célú) zöldfelületi ellátottsága a TEIR szerint 
53 m2/fő, mely igen magas. A településen 

Egy főre jutó zöld

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái

A zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban az OTÉK az alábbiakat írja el

„9.§ A helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben … gondoskodni kell a település igazgatási 
területén a klimatikus viszonyok meg
a zöldterületekből és az erdőkbő
valamint az épített környezet alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeinek a 
megőrzéséről.” 

A fenti, - messzemenően támogatható 
a településen megfogalmazható, zöldfelületekkel kapcsolatos problémák és konfliktusok a 
következőkben összegezhetők:

• A közterületi zöldfelületek, zöldsávok alulh
díszítőértékkel bíró cserjék, ével
kialakításban jelennek meg. Az utak menti zöldsávok kialakítása az egyes csatlakozó 
ingatlanok tulajdonosain múlik, ebb
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Az egyes kapukhoz kialakított bekötőutak kialakítása esetlegesnek tűnik, mivel ezek is markánsan 
megjelennek, érdemes lenne települési szinten egységesen rendezni a megjelenésüket.

vérszilvából (Prunus cerasifera ’Nigra’) álló fasort találunk.

ős zöldfelületek állnak rendelkezésre, azonban ezek egy része jelen 
ban nem lát el zöldfelületi funkciókat. Ezek között említhető a Széchenyi utca széles gyepes 

sávja, amely ma leginkább csak településképi szempontból meghatározó, funkcionálisan és az 
állapotát tekintve azonban fejlesztésre szorul. Dísznövények kiültetése csak esetlegesen, egy

(Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, tájrendezési 

dasági területek, erdőterületek 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése c. fejezetben! 

öldfelületi ellátottság értékelése 

A kisebb településeken általában jellemző, hogy közparkot-közkertet viszonylag kis területen, 
vagy egyáltalán nem alakítanak ki. Ennek okai között megtalálható egyrészt az, hogy a 

ő pénz, másrészt a lakosság a rekreációs igényeit, ha teheti, akkor 
inkább megoldja a saját telkén, amire a kertes lakóterület többnyire lehetőséget is biztosít.

A zöldfelületek ellátottságának értékelésekor különbséget kell tenni az övezeti szabályozás 
szerinti és a valós zöldfelületi hányad között. A továbbiakban a valós zöldfelületi hányadot 

(közterületi, illetve rekreációs célú) zöldfelületi ellátottsága a TEIR szerint 
A településen a sportpályától délre játszótér is található.

 
őre jutó zöldfelület nagysága (m2) (Forrás: TEIR) 

rendszer konfliktusai és problémái 

A zöldfelületi rendszerrel kapcsolatban az OTÉK az alábbiakat írja elő: 

A helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben … gondoskodni kell a település igazgatási 
területén a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéb

őkből álló egységes és összefüggő zöldfelületi rendszer kialakításáról, 
valamint az épített környezet alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeinek a 

támogatható – OTÉK előírások és önkormányzati 
a településen megfogalmazható, zöldfelületekkel kapcsolatos problémák és konfliktusok a 

ők: 

A közterületi zöldfelületek, zöldsávok alulhasznosítottak, a fasorok nem folyamatosak, 
értékkel bíró cserjék, évelők ritkán és nem egységes koncepció szerinti 

kialakításban jelennek meg. Az utak menti zöldsávok kialakítása az egyes csatlakozó 
ingatlanok tulajdonosain múlik, ebből adódóan heterogén. 
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nik, mivel ezek is markánsan 
zinten egységesen rendezni a megjelenésüket. A szeszfőzde 

(Prunus cerasifera ’Nigra’) álló fasort találunk. (…) 

s zöldfelületek állnak rendelkezésre, azonban ezek egy része jelen 
 a Széchenyi utca széles gyepes 

sávja, amely ma leginkább csak településképi szempontból meghatározó, funkcionálisan és az 
csak esetlegesen, egy-egy 

(Forrás: Bakonyszentiván hatályos településrendezési terve, tájrendezési 

viszonylag kis területen, 
vagy egyáltalán nem alakítanak ki. Ennek okai között megtalálható egyrészt az, hogy a 

 pénz, másrészt a lakosság a rekreációs igényeit, ha teheti, akkor 
őséget is biztosít. 

A zöldfelületek ellátottságának értékelésekor különbséget kell tenni az övezeti szabályozás 
szerinti és a valós zöldfelületi hányad között. A továbbiakban a valós zöldfelületi hányadot 

(közterületi, illetve rekreációs célú) zöldfelületi ellátottsága a TEIR szerint  
található. 

 

 

A helyi építési szabályzatban, a szabályozási tervben … gondoskodni kell a település igazgatási 
ítása érdekében a telkek növényzettel fedett részéből, 

 zöldfelületi rendszer kialakításáról, 
valamint az épített környezet alaktani és helyi éghajlati jellegét meghatározó elemeinek a 

önkormányzati javaslatok ellenére 
a településen megfogalmazható, zöldfelületekkel kapcsolatos problémák és konfliktusok a 

asznosítottak, a fasorok nem folyamatosak, 
k ritkán és nem egységes koncepció szerinti 

kialakításban jelennek meg. Az utak menti zöldsávok kialakítása az egyes csatlakozó 
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• A közterületeken csak elvétve találhatók meg köztárgyak, utcabútorok – legtöbbjüket a 
településen élők helyezték ki, spontán módon. Az emlékművek környezetének kialakítása 
sem megfelelő. 

• Kedvező a magánhasználatú zöldfelületi elemek gondozásánál a lakossági általános 
hozzáállás, ugyanakkor egy-egy elhanyagolt terület (főleg a növekvő allergén növények 
miatt) konfliktusforrás lehet. 

Meg kell jegyezni, hogy egy ilyen kistelepülésen a zöldfelületi rendszer soha nem is lesz „teljes”, 
hiszen annak fejlesztése és fenntartása kizárólag költséggel jár, közvetlen anyagi hasznot 
azonban nem hoz. Az egyéb haszon (pl. környezet kondicionálása, épített/élettelen elemek 
ellensúlyozása, pihenő-játszó-sportkertek használata, díszkertek esztétikai hatása, 
oxigéntermelés, levegőtisztítás, zajcsökkentés, pozitív pszichés hatás stb.) pedig annyira 
közvetett, hogy nem motiválja sem a magán-, sem a közberuházásokat arra, hogy 
ingatlanjaikon zöldterületeket – esetleg legalább a minimálisan előírtnál nagyobb zöldfelületeket 
- létesítsenek. 

1.14 Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata  

1.14.1.1 A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

Bakonyszentiván településszerkezetének magja a XX. század elejére teljesen kialakult, a 
Széchenyi utcát, a Rákóczi utcát és a csatlakozó Zrínyi és Béke utcákat magába foglaló, 
jellemzően egységes településszövet, mely a település lakáscélú területeit nagyrészt lefedi. 

Jellemzője a köznyelvben fésűs beépítésnek nevezett falusias beépítési mód, mely a 
hagyományos gazdálkodó lakókörnyezetek egyik alaptípusa és részben sváb hatásra alakult ki. 
Keskeny, hosszú és utcára merőleges, többnyire azonos vagy hasonló méretű telkek egymás 
utáni sorolása és oldalhatáron álló beépítés jellemzi. Az épületek előkert nélkül nyílnak az 
utcára, míg a telek oldalhatárán egymás után sorakoznak a lakó majd a gazdasági épületek. A 
hagyományos utcakép meghatározója az utcai homlokzaton kontyolt vagy oromzatos tetőforma 
és a tömör deszka, illetve falazott kerítések által létrejövő zárt épületsor. A beépítés 
szabályossága a csatlakozó kisebb utcákban (Zrínyi és Béke utca) némileg oldódik, de a 
beépítés alapvető rendszerét ott is megőrzi. Ezekben az utcákban, illetve már a Rákóczi 
utcában előfordulnak előkerttel épített, néhol léptékükben nagyobb épületek is, melyek az 
egységes (bár jellemzően rossz állapotú épületekből létrejövő) utcaképet megbontják, megtörik. 

A településszerkezet másik jelentős része a XX. második felében kialakult területek a Zrínyi és 
Béke utca egyes részein, melyek funkciója dominánsan lakáscélú. Jellemzője az oldalhatáros 
beépítés, de a történeti településmaggal ellentétben itt már egyre gyakrabban jelennek meg az 
előkertek is az utcára merőleges tömegalakítású épületeken. A telek oldalhatárán egymás után 
sorakoznak a lakó, majd a gazdasági épületek. A hagyományos utcakép meghatározója az 
utcai homlokzaton kontyolt vagy oromzatos tetőforma és az áttört kerítések által létrejövő 
utcakép. 

A települést meghatározó részek még a gazdasági területek. Ezek elsősorban 
mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági területek, melyek a meglévő utcahálózathoz 
illeszkedve a település peremein, de leginkább a délnyugati végén, alkotnak kisebb-nagyobb 
összefüggő zónákat. Beépítésükre a szabadonálló épületek halmazos, a rendeltetések által 
igényelt elhelyezése jellemző. Domináns tetőforma a magastető, az épületek környezete néhol 
rendezetlen. 

Bakonyszentiván beépített és beépítésre szánt területeit a település külterületei övezik. A 
domborzati viszonyok és a környezet természeti adottságai (vízfolyások, jellemző felszínborítás) 
határozzák meg az egyes külterületi területek tájhasználatának jellemzőit. Erdőterületek 
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(természetes vagy telepített), szántóföldek, gyepek és legelők, szőlőültetvények területei mellett 
természetes és mesterséges vizes élőhelyek is megtalálhatóak a külterületen. 

1.14.1.2 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a művelési ágak és a minőségi osztályok 

A művelési ágakat az állami alapadatok felhasználásával tüntetjük fel, melynek digitális 
állományát a FÖMI-n keresztül, 2018 áprilisában kaptuk meg. 
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Művelési ágak Minőségi osztályok (terület,  ha) Összesen 
(terület, ha) 1 2 3 4 5 6 7 

SZÁNTÓ   30,65 62,64 341,15 158,12 11,92 604,48 

GYEP (RÉT)    25,63 27,20   52,83 

SZŐLŐ  3,71      3,71 

KERT     1,79   1,79 

GYÜMÖLCSÖS   1,56     1,56 

GYEP (LEGELŐ) 7,31 38,58 18,98     64,87 

NÁDAS 1,42       1,42 

ERDŐ    10,67 90,19   100,86 

FÁSÍTOTT TERÜLET     0,13   0,13 

TERMŐTERÜLETEK (fentiek összesen) 831,65 

KIVETT (nincs minőségi osztályba sorolva) 82,55 

ÖSSZESEN (ha) (termőterületek + kivett területek) 914,19 

1.14.1.3 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 

Beépítésre szánt területek: 

Falusias lakóterület: A település valamennyi kialakult és fejlesztési lakóterülete. Új lakótelkek a 
157 hrsz-ű belterületi ingatlan felosztásával, a hozzá tartozó új kiszolgáló út kiszabályozásával 
párhuzamosan, valamint a tervezett út nyugati oldalán kerültek kijelölésre. 

Gazdasági területek:  

• egyéb ipari terület – ipari övezet: A Béke utca délnyugati oldalán tervezett ipari 
hasznosítású terület tartozik az övezetbe. 

• egyéb ipar - mezőgazdasági üzem: a volt major, mely a belterület délnyugati határában 
található. 

Különleges terület: a temető területe a Rákóczi utca északkeleti oldalán. 
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Beépítésre nem szánt területek: 

Zöldterületek: a Béke úttól keletre található sportpálya és a mára már nem működő temető déli 
szomszédságában található sportpálya. Tervezett zöldterületek a község működő temetőjével 
szemben, valamint a Szakács-ér mentén találhatóak. 

Erdőterületek: gazdasági és védelmi rendeltetésű, meglévő, illetve tervezett erdők.   

Mezőgazdasági terület:  

• Általános mezőgazdasági terület: a község valamennyi legelő és szántó területe. 
• Korlátozott beépíthetőségű általános mezőgazdasági terület: a tájkarakter védelme 

érdekében került kijelölésre, a területen épületeket elhelyezni nem lehet, 
• Kertes mezőgazdasági terület: a településhez tartozó zártkerti terület („Szőlőhegy”) 

Bakonysághoz közel. 

Vízgazdálkodási terület: Kánya(Csángota)-ér, a Csikvándi-Bakony-ér és a Szakács-ér medre és 
parti sávja. 

1.14.1.4 Funkcióvizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatok) 

A település központképző elemei az egyetlen útkereszteződésben, a római katolikus templom 
környezetében koncentrálódnak, ahol a buszmegálló, az óvoda és az egy épületben lévő 
polgármesteri hivatal – művelődési ház is megtalálható. 

A településen az alapellátás egyes intézményeit (orvosi, fogorvosi rendelő, általános iskola) 
Pápateszéren lehet igénybe venni. Szélesebb áruválasztékkal rendelkező kereskedelmi egység 
csak Pápán található. 

1.14.1.5 Alulhasznosított barnamezős területek 

A zártkerti területekre jellemző a mozaikos területhasználat. Használaton kívüli a régi ablakgyár, 
valamint a régi bolt a település központjában. Számos használaton kívüli lakóingatlan található 
a településen. Klasszikus barnamezős terület Bakonyszentivánon nincs. 

1.14.1.6 Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

Bakonyszentivánon települési szintű, a területhasználatot érintő összeütközéseket nem lehet 
felfedezni, és a helyi esélyegyenlőségi program és intézkedési terv sem tárt fel konfliktusokat. 
Az üres ingatlanok elszórtan helyezkednek el. 

1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata  

1.14.2.1 Telekmorfológia- és telekméret-vizsgálat 

A telekmorfológia és telekméret-vizsgálat alapját a V2 sorszámú telekméret-vizsgálati térkép 
adja, mely a belterületen mutatja be a telkek rendszerét. A vizsgálat alapján megfigyelhető főbb 
jellemzők: 

• belterület-külterület területi egységeinek határozott elválása, 
• a település lakótelkeinek többsége nagy, 2000 m2 feletti méretű, néhány telek mérete 

az 5000 m2-t is meghaladja,  
• néhány közös udvaros beépítésű telken az épületek kontúrja mentén telkeket 

alakítottak ki, ezek 500 m2 alatti méretűek, 
• a XX. században létrejött lakótelkek kisebbek, 2000 m2 alatti méretűek. 

1.14.2.2 Tulajdonjogi vizsgálat 

Tulajdonjogi vizsgálatunk eredményét a V3 sorszámú tulajdonvizsgálati térkép mutatja be. 
Ennek alapadatait az adatszolgáltatásként megkapott földhivatali alaptérkép, valamint az 
önkormányzati tulajdonkataszter adja. A vizsgálat alapján megfigyelhető főbb jellemzők: 
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• a Béke utca – Zrínyi utca területe és a Kánya(Csángota)-ér medre a Magyar Állam 
tulajdonában, a templom telke egyházi tulajdonban van, 

• a települési önkormányzat tulajdonában van a Széchenyi utca és a Rákóczi utca, a 
belterületi és a külterületi sportpálya, a közintézmények telkei (óvoda, polgármesteri 
hivatal, tűzoltószertár), a működő temető és a régi temető 

• a majorság, egy telek a Jókai utca végén és egy lakótelek gazdasági társaságok 
tulajdonában van. 

1.14.3 Önkormányzati tulajdonkataszter  

Az önkormányzat tulajdoni katasztere az önkormányzati adatszolgáltatás részeként áll a 
tervezők rendelkezésére. A teljes tulajdoni katasztert lásd a digitális dokumentáció CD-
mellékletén. 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése  

Alaptérkép 

A tervezési alaptérkép az állami alapadatok felhasználásával készült, kizárólag 
településrendezési célra használható! (A tervezők az alaptérkép alapját képező digitális 
állományt a FÖMI-n keresztül, 2018 áprilisában kapták meg.) 

Alaptérkép topográfiai adatai 

Az alaptérkép topográfiai adatai a FÖMI-től származó hivatalos adatszolgáltatásból 
származnak. 

1.14.5 Az építmények vizsgálata  

1.14.5.1 Funkció, kapacitás 

Bakonyszentivánon számos üres lakóépület, valamint egy bezárt bolt és egy csődbe ment 
ablakgyár található. A kertes mezőgazdasági területek területhasználata mozaikos. 

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

A település lakóterületeire az oldalhatáron álló beépítés jellemző, elszórtan jellemző a 
szabadonálló beépítés is (pl. mezőgazdasági üzemi területek, régi ablakgyár területe). 

A község belterületén a beépítési mérték általánosságban alacsony, a lakótelkek többségén 
nem haladja meg a 20%-ot. A településközpontban néhány 30% feletti beépítettségű telek 
található. A településre szerencsére nem jellemző a hatályos szabályozási paraméterekhez 
képesti túlépítettség. 

A településen a földszintes beépítés jellemző. Így a szintterületi mutatók alacsonyak maradnak, 
és a beépítési sűrűség a területfelhasználási egységekben nem haladja meg a hatályos 
rendezési tervekben előírtakat. A község belterületén a hatályos paraméterek és a tényleges 
sűrűség közötti különbség nagy fejlesztési potenciált biztosít. 

1.14.5.3 Magasság, szintszám, tetőidom 

A településen a földszintes beépítés jellemző. A település látképalkotó, kimagasló eleme a 
római katolikus templom tornya. Egyértelműen a nyeregtető dominál, de előfordul a sátortető is. 
Összetett tetőzettel csak néhány ingatlan és a templom rendelkezik. 

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

Utcakép 
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Egy település épített környezetének karaktere és arculata az utcaképekben is kifejezésre jut, 
sőt annak az utcán jövő számára egyértelmű megfogalmazódása. Az utcakép elemei falusias 
beépítésnél a lakóépületek utcai homlokzata, valamint az esetek túlnyomó többségében tömör 
(falazott vagy deszka) kerítés. Az utcák kiegyensúlyozott képét hasonló, de sohasem egyforma 
elemek szabályos, de sohasem mechanikusan ismétlődő mintája teszi olvashatóvá és 
emberivé. A hagyományos lakókörnyezet organikus jellegét elsősorban az adja meg, hogy 
elemei sohasem önállóan értelmezendőek és sohasem egyediek, nem építhetőek meg és nem 
értelmezhetőek függetlenül a többi elemtől, együtt alkotnak egy települési karaktert, utcaképet. 
A szabadonálló beépítés a hagyományos történeti beépítésekben idegen és ismeretlen, bár a 
20. század második felének beépítéseiben egyre szélesebb körben elterjedt. A sokszor 
városias hatású folyamatosság titka egyrészt az oldalhatáron álló épülettömeg (ami egyidejűleg 
a szomszéd udvar egyik térfalát adja), másrészt a tömör beépítés. Az előkert általában 
ismeretlen, de néha előfordul, hogy az oromfal 3-4 méterrel a falazott kerítés mögött áll. 

Telekhasználat, tömegalakítás 

Az oldalhatáron álló „hosszúházas” beépítés a mezőgazdasági eredetű települések legősibb 
telekhasználati rendje. Az egyes helységek sorolásában nem csak a bővíthetőség racionális 
elve, hanem a magyar gondolkodásra egyébként is jellemző egyszerűség, az egymás mellé 
rendelés logikája is kifejezésre jut. Az elrendezés nagymértékben alkalmazkodik a magyar, sík 
mezőgazdasági területek klímájához, így az épületek egyetlen, a telek udvarára néző 
homlokzata mindig délre, délkeletre néz. A fokozatos bővítés szükségletének kielégítését segíti 
a tornác, mely eleinte toldalék volt, majd később az épület szerves része lett. 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 

A hagyományos magyar települési karakter sajátossága az egyszerű tömegformálás (utcára 
merőleges vagy utcával párhuzamos gerincű tető, egyes esetekben L-alakú beépítéssel) 
melynek eredményeképpen a homlokzatok egyszerű arányossága adja az épületek karakterét, 
apró változatosságai pedig meghatározzák az utcában betöltött helyét.  

Az egyszerű tömegformálást jellemzően helyi anyagokra, illetve helyi hagyományokra 
támaszkodó anyaghasználat egészíti ki. Vakolt felületek, egységes kőburkolatok, 
téglaburkolatok, egységes kerámia tetőburkolatok, melyeket egy-egy jól megválasztott, igényes 
anyaghasználatú részlet (párkány, ablakkeretezés, tetőcsatlakozás, esővíz-elvezetés) egészíti 
ki, szinte a ház díszeként is funkcionálva. 

Az épületek színei általában visszafogottak. A korábbi, jellemzően mezőgazdasági 
területhasználat a puritán és célszerű anyaghasználatot részesítette előnyben a túldíszítettség 
helyett, mely az épületek színezésében is megjelent. A magyar településkép nyugodt tisztasága 
így jellemzően egyszerű, visszafogott színekkel operál. 

Tornácok 

A hagyományos magyar vidéki építészet egyik legkarakteresebb épületeleme a tornác (vagy 
gádor vagy ambitus), melynek hasznossága sok szempontból is megkérdőjelezhetetlen. Ez az 
oszlopokkal, pillérekkel, boltívekkel alátámasztott fedett átmeneti helyiség eredetileg 
közlekedési, emberi tartózkodási, raktározási céllal jött létre, illetve a ház bővíthetőségét is 
lehetővé tette. Sokrétű használhatósága révén Magyarország teljes területén elterjedt. A tornác 
a népi építkezésben díszítő-térképző művészi kifejezésmód középpontjába került és bár 
anyaghasználata, kialakításának módja tájegységenként, településenként változik, alig található 
két egyforma tornácos ház. Sok szép példája Bakonyszentivánon is megtalálható, a „falusias 
beépítésű, történeti településmag” karakterének meghatározó eleme. Itt a településen a 
tornácok elsősorban téglapillérekkel készültek, egyenes záródással néhány ritka esetben 
árkádívekkel. 
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1.14.6 Az épített környezet értékei  

1.14.6.1 Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 
1. Első Katonai Felmérés (1763-1787.);  2. Második Katonai Felmérés (1806-1869.); 
3. Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887.);  4. XIX. századi kataszteri térkép (1857.); 
5. Katonai Felmérés (1941.);  6. Topográfiai térkép (1971.) 
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A falusias beépítésű történeti településmag a 20. század elejére teljesen kialakult, a Széchenyi 
utcát, a Rákóczi utcát és a csatlakozó Zrínyi és Béke utcákat magába foglaló, jellemzően 
egységes településszövet, mely a település lakáscélú területeit nagyrészt lefedi és falusias 
oldalhatáron álló beépítés jellemzi. 

A 20. második felében kialakult falusias területek a Zrínyi és Béke utca egyes részein, melyek 
funkciója dominánsan lakáscélú.  Jellemzője az oldalhatáros beépítés, de a történeti 
településmaggal ellentétben itt már egyre gyakrabban jelennek meg az előkertek is az utcára 
merőleges tömegalakítású épületeken. 

 

Falusias beépítésű történeti 
településmag 

Egyéb falusias beépítésű  
területek 

Egyéb különleges beépítésre 
nem szánt területek 

Gazdasági területek 
 

1.14.6.2 Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Bakonyszentiván település területét a hatósági adatközlés szerint 4 nyilvántartott, régészeti 
lelőhely érinti. Ezek között nincs, ismert kiemelten, vagy fokozottan védett státusú régészeti 
lelőhely. 

Lelőhely 
azonosító 

Egyéb 
azonosító 

Helyszín, 
elnevezés 

Jellege Kora Hrsz. 
nyilvántartott 
adatok 

7231 MRT 4. kötet 
10/.1 lh. 

Templomdomb 
(Templomföld) 

� épület 
� település 
� templom 
� temető 
� épület 

(malom) 

� római kor 
� Árpád-kor 
� késő középkor 

052/5, 052/6, 
052/7, 052/8, 
052/9, 054/2, 
058/12, 058/13, 
058/14, 058/15, 
058/16, 058/17, 
058/4, 058/5, 
058/6, 052/36, 
052/37, 052/38, 
052/39, 052/40, 
052/41 

7232 MRT 4. kötet 
10/.2 lh. 

Homokföld � telepnyom 
 

� késő rézkor 
(badeni kultúra) 

� kora bronzkor 
(makói kultúra) 

� késő bronzkor 
(urnasíros kultúra) 

� vaskor (kelta) 
� avar kor 

018/4, 020/8, 
020/6, 020/7 
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7233 MRT 4. kötet 
10/.3 lh. 

Homokföld-
szőlők 

� sír � népvándorlás kor 014/8, 014/9 

7234 MRT 4. kötet 
10/.4 lh. 

Tóra-dűlő � telepnyom 
� épület 
� telepnyom 

� késő bronzkor 
(urnasíros kultúra) 

� római kor 
� Árpád-kor 

082, 083, 
084/15, 084/14 

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

Bakonyszentiván község közigazgatási területén a hatályos településrendezési eszközökben az 
alábbi típusú védett épített környezeti értékek találhatók meg:  

•  műemlék,  
•  műemléki környezet,  
•  helyi védett épületek, 
•  egyéb helyi érték. 

A településkép legfontosabb jellemzője a történeti településmag karaktere, a köznyelvben fésűs 
beépítésnek nevezett falusias beépítési mód, mely a hagyományos gazdálkodó 
lakókörnyezetek egyik alaptípusa és részben sváb hatásra alakult ki. Keskeny, hosszú és 
utcára merőleges, többnyire azonos vagy hasonló méretű telkek egymás utáni sorolása és 
oldalhatáron álló beépítés jellemzi. Az épületek előkert nélkül nyílnak az utcára, míg a telek 
oldalhatárán egymás után sorakoznak a lakó majd a gazdasági épületek. A hagyományos 
utcakép meghatározója az utcai homlokzaton kontyolt vagy oromzatos tetőforma és a tömör 
deszka, illetve falazott kerítések által létrejövő zárt épületsor. 

A beépítés szabályossága a csatlakozó kisebb utcákban (Zrínyi és Béke utca) némileg oldódik, 
de a beépítés alapvető rendszerét ott is megőrzi. Ezekben az utcákban, illetve már a Rákóczi 
utcában előfordulnak előkerttel épített, néhol léptékükben nagyobb épületek is, melyek az 
egységes (bár jellemzően rossz állapotú épületekből létrejövő) utcaképet megbontják, megtörik. 

Az egyes védett épített környezeti értékek jellemzőit lásd az Örökségvédelmi 
hatástanulmányban. 

 

Római katolikus templom 

Kálvária 

Lakóház 

Temetőkereszt 

Új temető 

Régi temető 

Kossuth kápolna 

Keresztek, szobrok 

Polgármesteri Hivatal 
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1.14.6.4 Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A település világörökségi szempontból nem érintett. 

1.14.6.5 Műemlék, műemlékegyüttes 

A település közigazgatási területén 1 db műemlék található. Az adatszolgáltatás forrása: 
Veszprém Megyei kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal.  

MŰEMLÉKEK 

TÖRZSSZ. AZON. CÍM MEGNEVEZÉS VÉDELEM BÍRS. 
KAT. 

HRSZ. 

5038 9619 Széchenyi u. Római katolikus 
templom 

Műemlék II. 64/2 

1.14.6.6 Műemlékvédelem sajátos tárgyai: történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

A település a „műemlékvédelem sajátos tárgyai” szempontjából nem érintett. 

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

A település közigazgatási területén 1 db műemléki környezet található. Az adatszolgáltatás 
forrása: Veszprém Megyei kormányhivatal, Veszprémi Járási Hivatal.  

MŰEMLÉKI KÖRNYEZET 

TÖRZSSZ. AZON. CÍM MEGNEVEZÉS VÉDELEM BÍRS. 
KAT. HRSZ. 

5038 23441  Római katolikus 
ex-lege 
templom 
műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

 122, 104, 91, 90, 38, 
37, 32, 64/1  

1.14.6.8 Nemzeti emlékhely 

A település a „nemzeti emlékhelyek” szempontjából nem érintett. 

1.14.6.9 Helyi védelem 

A községben az alábbi helyi védett épületek és helyi védett emlékek találhatók. 

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 

SORSZ. VÉDELEM CÍM MEGNEVEZÉS HRSZ.: 

1 H Templomdomb-
Kiserdő 

Római katolikus kálvária (1873)  056/1. 

2 H Rákóczi F. u. 7. Lakóház 6. 
3 H Rákóczi F. u. 9. Lakóház 7. 
4 H Rákóczi F. u. 

20. 
Lakóház 128. 

5 H Rákóczi F. u. 
26. 

Lakóház 124. 

6 H Széchenyi u. 8. Lakóház 89. 
7 H Széchenyi u. 14. Lakóház 85/2. 
8 H Széchenyi u. 20. Lakóház 82/2. 
9 H Széchenyi u. 45. Lakóház 58. 

HELYI VÉDETT ÉPÍTMÉNY, TÉRELEM 

SORSZ. VÉDELEM CÍM MEGNEVEZÉS HRSZ.: 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  2018. február – 2018. november 

Bakonyszentiván településrendezési terveinek felülvizsgálata 60 

 

10 H Széchenyi u. Templomkereszt:  
Stephan Radits (1814) 

 

11 H Temető 20-30 síremlék a XIX. századból  
12 H Új községi 

temető 
Síremlék: Mariana Westergomn (+1804)  

13 H Új községi 
temető 

Síremlék: (1823)  

14 H Új községi 
temető 

Síremlék: Johann Westerkam (+1823)  

15 H Új községi 
temető 

Síremlék: Elisabeta Radic (+1824)  

1.14.7 Az épített környezet konfliktusai, problémái  

Nagyobb területet érintő, az épített környezetet érintő konfliktus nem észlelhető a településen. A 
mezőgazdasági üzemekre jellemző a heterogén épületállomány és a leromlott állag. Sajnos 
több, a főutcán található üres lakóingatlan is rontja a településképet. 
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1.15 Közlekedés 

A közlekedési vizsgálat és fejlesztési javaslat az „A településrendezési tervek közúti 
közlekedési munkarészei – Tartalmi követelmények” megnevezésű, e-UT 02.01.41 sz. útügyi 
műszaki előírásban foglaltak szerint készült, figyelembe véve az e-UT 03.01.11 Közutak 
tervezése útügyi műszaki előírásban foglaltakat, és összhangban a további kapcsolódó 
előírásokkal, jogszabályokkal. 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 
Bakonyszentiván közlekedési tervlapja 

Bakonyszentiván területét érinti a 832 sz. Pápa - Veszprémvarsány másodrendű főút. A főút 
Pápa területén, a 83 sz. főúthoz csatlakozva indul, majd északkeleti irányban haladva felfűzi 
Nagygyimót, Csót, Bakonyszentiván, Pápateszér, Pápatamási Gic és Románd településeket. 
Veszprémvarsány területére érve csatlakozik a 82 sz. főúthoz. A főút Bakonyszentivánt a 
település déli határában, külterületen, 1 km hosszon érinti.  

A településen észak - déli irányban halad át a 83119 j. Bakonyság bekötőút. Az út 
Bakonyszentiván területén indul a 832 sz. főúttól kezdődően, majd a település északi határán 
túl nyugati irányba fordul és Bakonyság belterületén áthaladva véget ér. 

A településhez legközelebb eső gyorsforgalmi út az M1 autópálya, amely leggyorsabban 
(körülbelül 45 perc alatt) a 83119 j. út - 832 sz. főút - 82 sz. főút útvonalon érhető el. Az útvonal 
mintegy 48 km hosszú. 

A legközelebbi nagyváros a Bakonyszentivántól 20 km távolságra fekvő Pápa, amely a 832 sz. 
főúton érhető el autóval, körülbelül 20 perces menetidővel. 

A megyeszékhely, Veszprém autóval a legrövidebb útvonalon 1 órás menetidővel elérhető, a 
832 sz. főút - 83 sz. főút - 8 sz. főút útvonalon. 
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Bakonyszentivánnak a szomszédos települések közül közvetlen közúti kapcsolata van 
Bakonyság, Csót és Pápateszér irányában. Vanyola Csóton keresztül, a 8306 j. Csót - 
Lovászpatona - Tét összekötő úton érhető el. 

A település forgalmi vizsgálata 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az  e-UT 03.01.11és e-UT 
02.01.31 műszaki előírás szerint számított várható forgalmak segítségével végeztük el. A 
forgalmi vizsgálat alapja a 2016. évi országos forgalomszámlálási adatok. A települést érintő, 
illetve a fontosabb térségi utak forgalmát a „Bakonyszentiván térségének forgalmi vizsgálata” 
című táblázat mutatja. 

A 832 sz. főút és a 83119 j. út éves és heti forgalomlefolyás szerinti forgalomjellege egyaránt 
’C’ átlagos jellegű forgalom. A júliusi illetve augusztusi forgalom aránya az évi átlaghoz képest 
legfeljebb 1,1, a nyári vasárnapi és nyári hétköznapi forgalom nagyobb, mint 0,8 %. A napi 
forgalomlefolyás szerinti forgalomjelleg a két vizsgált útszakaszon szintén megegyező: „3”, 
alacsony éjszakai forgalom, amely általában kisebb forgalmú, helyi jelentőségű és belterületi 
szakaszokra jellemző. 

A térség főútjainak és mellékútjainak, helyi útjainak forgalma is a megfelelő és az eltűrhető 
forgalomnagyság értéke alatt van.  

A teherforgalom aránya a legmagasabb a 832 j. főút 17+147 - 20+456 km szelvényei közötti 
szakaszon, 10 %, ami számszerűen nem jelent nagy teherforgalmi terhelést. 

1.15.2 Közúti közlekedés 

Bakonyszentiván belterületi úthálózata a 83119 j. útból Zrínyi utca és Béke utca néven, illetve 
az erre merőlegesen elhelyezkedő Rákóczi utcából és Széchenyi utcából, illetve a Rákóczi 
utcához csatlakozó Jókai utcából áll. Az országos közút forgalma elsőbbséget élvez a település 
lakóutcáinak forgalmával szemben. A belterület csomópontjai szintbeni kiépítésűek.  

Az utcák kis forgalmúak, a csomópontok megfelelő kapacitástartalékkal rendelkeznek. 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

1.15.3.1 Közúti közlekedés 

Bakonyszentivánon minden nap menetrendszerűen közlekednek a Volánbusz járatai, 
munkanapokon 12, hétvégén 4, illetve 6 járattal. A helyközi járatok végállomása Pápa. 

A település területén két buszmegálló található: 

• Bakonyszentiván, elágazás (a 832 sz. főút - 83119 j. út csomópontjában) 

• Bakonyszentiván, templom. 

Az autóbusz forgalom az országos közutakon bonyolódik. Az autóbusz megállóhelyek száma 
és elhelyezése az igényeknek megfelelő, a menetrendi járatok követési időközei megfelelőek, 
változás nem várható. 

1.15.3.2 Kötöttpályás közlekedés 

Bakonyszentiván déli határában, Pápateszér területén halad a MÁV 13 sz. Tatabánya - Pápa 
mellékvonala, amely a település külterületét csupán mintegy 50 m hosszon érinti. A vonal 
 Környe - Pápa közötti szakaszán 2007. március 4-től szűnt meg a személyforgalom. 
Teherforgalmi célból, valamint elkerülő, mentesítő vonalként fenntartják. A vasútvonalon csak 
Tatabánya és Környe között van személyforgalom, illetve ez a szakasz villamosított. 

A településhez legközelebb eső, személyforgalmat is bonyolító vasútállomás a 
veszprémvarsányi, ahol a MÁV 11 sz. Győr - Veszprém vasútvonala érhető el.  
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1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A gyalogosközlekedés számára a település útjain egy oldalon járdával kiépült. A járda állapota 
közepes vagy rossz minőségű, több helyen a szélessége nem elegendő. 

A településen a helyi közlekedést sokan kerékpárral oldják meg. Legtöbb esetben a gépjármű 
forgalom nem zavarja a közúton folyó kerékpárforgalmat. A településen nincs kiépített 
kerékpárút. 

1.15.5 Parkolás 

A lakóterületek parkolási igényei telken belül kielégítettek. Közterületen parkolási lehetőség 
többek között a kereskedelmi  és vendéglátóipari egységek előtt, az iskolák mellett, a temető és 
a polgármesteri hivatal előtt van. A parkolók egy része szilárd burkolatú felületen található, de 
vannak szórt burkolatú, egyszerű közterületi parkolók is. Ezek sem forgalmi szempontból, sem 
a zöldfelületek védelme szempontjából nem zavarók, rendezett átépítésük azonban szükséges. 

1.16 Közművesítés és elektronikus hírközlés 

1.16.1 Víziközművek 

1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a 
beépített terület szinte minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 2,5 km vízelosztó vezeték 
üzemel a településen. A kiépített hálózat segítségével a lakosság 100 %-ának a közüzemi 
vezetékes ivóvíz ellátása biztosított. A településen az időszakos egyéb vízfogyasztók számára 
1 db üzemelő közkifolyó áll rendelkezésre. 

A település közüzemű vízellátás szolgáltatója a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. A település 
ellátása a Bakonyalja kistérség vízellátó rendszeréről megoldott. A kistérségi hálózatról 
Lovászpatona, Nagydém, Bakonytamási Pápateszér, Bakonyszentiván, Bakonyság, 
Bakonykoppány és Bakonyszűcs települések ellátása biztosított. A kistérségi hálózat vízbázisa 
a Győr-Sopron megye területén fekvő Fenyőfő és a Veszprém megye területén fekvő Nagydém 
településen üzemelő vízmű kút. 

A község vízellátó hálózati rendszere a beépített terület minden utcájában megépült. 

Tűzivíz ellátás 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre 
kerültek, biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 

Iparivíz ellátás 

A vezetékes ivóvízzel való takarékosság az ingatlanok fenntartási költségeit csökkenti, ezért 
jellemző a nem ivóvíz minőségű vízigény kielégítésére a házi kutak, az egyedi vízbeszerzés 
használata, melyet jellemzően locsolásra, illetve egyéb nem ivóvíz minőségű vízigények 
kielégítésére használnak. A házi kutakról, egyéni vízbeszerzésekről, az egyéni vízbeszerzésű 
vizek vízminőségéről nyilvántartás, adatok nem állnak rendelkezésre.  

Termálvíz ellátás 

Bakonyszentiván jelenleg termálvíz kivétellel nem rendelkezik, térségében a termálvíz csak 
nagyobb mélységben fordul elő. 
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1.16.1.2 Szennyvízelvezetés 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Bakonyszentiván a felszín alatti víz szempontjából 
az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik. Az 
országos vízminőség védelmi területek övezete nem érinti a település területét. 

A település felszín alatti vízminőségre érzékeny területen fekszik, ezért a felszín alatti és a 
felszíni vizek védelmére a szennyvízelvezetés, kezelés megoldása kiemelt feladata a 
településnek. Már régóta tervezik a szennyvízgyűjtés-kezelés térségi társulási formában való 
megoldását, de a megfelelő gazdasági erőforrások hiányában jelenleg a településen kiépített 
közcsatorna hálózat nem üzemel. A közcsatorna hiányában az egyes ingatlanoknál keletkező 
szennyvizeket helyi gyűjtőmedencékbe gyűjtik. Ezek jellemzően szikkasztóként üzemelnek, így 
a község talajvizét és talaját szennyezik.  

1.16.1.3 Csapadékvíz-elvezetés, felszíni vízrendezés 

A település a Duna részvízgyűjtőjén fekszik. A település felszínén nem túl nagy a 
szintingadozás. A település mélyedéseiben kisebb erek, vízfolyások gyűjtik össze a felszíni és 
csapadékvizeket, amelynek településen belül két befogadója Kánya(Csángota)-ér és a 
Szakács-ér. A Csángota-ér a település beépített területétől nyugatra, dél-észak irányba halad 
keresztül. A Csángota-ér befogadója Mórichidánál a Marcal, amely a Rába közvetítésével a 
Dunába vezeti a vizeket. A település keleti oldalán halad végig a Szakács-ér, amely Nagydém 
településen torkollik a Sokorói-Bakony-érbe. A Sokorói-Bakony-ér szállítja tovább a vizeket, 
amely Koroncónál torkollik szintén a Marcal-folyóba, amely a továbbszállítást biztosítja. 

A településen áthaladó erek, vízfolyások, tavak karbantartására az ágazati előírásoknak 
megfelelően a 3-3 m-es sávot kell karbantartásra kijelölni. A karbantartó sávot az előírásoknak 
megfelelően vízgazdálkodási övezetként kellene szabályozni, a kialakult tulajdonviszonyok, az 
előforduló kártalanítást igénylő jogvesztések miatt erre nincs lehetőség, ezért a meder telkének 
szélétől mérve kell biztosítani a karbantartó sávot, arra szolgalmi jogot bejegyezve a 
mederkarbantartó részére. 

A település beépített területén a csapadékvizek elvezetésére nyílt árkos csapadékvíz elszállító 
rendszert alakítottak ki. Az utcákban általában egy- vagy kétoldali szikkasztóárkokat alakítottak 
ki. A település külsőbb területein vannak olyan utcaszakaszok is, ahol semmilyen csapadékvíz 
elvezetés nincs kiépítve. A településen a nyílt árkok karbantartása nem rendszeres és nem 
általános.  

1.16.2 Energiaközművek 

A település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, földgáz 
rendelkezésre áll, bár sajnálatosan a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók 
használata is jelentős mértékű. 

1.16.2.1 Villamosenergia-ellátás 

A település villamosenergia ellátását az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt biztosítja. 

A község villamosenergia ellátásának bázisa a Pápa Adásztevellel szomszédos területén 
üzemelő 132/22 kV-os alállomás, amely nagyfeszültségű betáplálása a főelosztó hálózati 
rendszer vezetékéről megoldott. Bakonyszentiván település közigazgatási területét nem érinti 
főelosztó hálózati nyomvonal. 

Az Adászteveli alállomásról induló 22 kV-os hálózat képezi a község villamosenergia 
ellátásának gerinc elosztóhálózatát. A község bel- és a külterületén is a villamosenergia ellátás 
a 22 kV-os középfeszültségű hálózati rendszere oszlopokra telepítve üzemel és fűzi fel a 
fogyasztói transzformátor állomásokat. A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált 
kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése. A kisfeszültségű 
hálózat is oszlopokra fektetve üzemel. 
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A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A 
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági 
igényeket elégítik ki. 

1.16.2.2 Földgázellátás 

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 
földgázellátást építették ki. A település területén 2016-ban 4,6 km földgázelosztó hálózat 
üzemelt. A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2017. január 1-én 50 lakás, a 
lakásállomány 49 %-a csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Ezeknek a 
lakásoknak a fűtési célú energiaellátását is földgázzal oldották meg biztosítva a komfortos 
életkörülmény lehetőségét. 

Az ország egyetemes gázszolgáltatója a NKM Földgázszolgáltató Zrt, a hálózat üzemeltetője az 
E.ON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.  

A gázellátás bázisa a Lovászpatona területén üzemelő gázátadó állomás, amelyről táplálják a 
települések nagyközép-nyomású gerincelosztó hálózatát. A szomszédos településen üzemelő 
gázfogadótól indul a középnyomású elosztóhálózat. Bakonyszentiván településre a gáz a 
középnyomású elosztóhálózattal érkezik.  

A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot szinte valamennyi belterületi utcában kiépítették. A 
kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő 
kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az 
egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház 
falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású 
hálózatról lehet közvetlen kielégíteni az igényeket. 

1.16.2.3 Egyéb energiaellátás 

A községben kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 49 %-a számára biztosított 
az automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 51 %-ában 
ma is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót 
hasznosítják. 

1.16.2.4 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás 
lehetőségei 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak 
időközben háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók 
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló 
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem 
okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható 
fejlődés lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban, így Bakonyszentiván területén is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a 
napenergia. A megújuló energiahordozók közül a biomassza, a vízenergia és a geotermikus 
energia hasznosítására nincs lehetőség.  

Szélenergia 

A szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az 
ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések 
alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét. Bakonyszentiván és térsége 
a szélenergiát elméletileg kedvezően hasznosítható területen fekszik, de hasznosítását ma már 
rendeletek korlátozzák.  

Napenergia 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így 
ezek változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján a napenergia 
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hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető. Bakonyszentivánon 2000 óra körüli a 
maximálisan hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű 
igénybe venni. A hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú energiaellátásra, 
naperőművel villamosenergia termelésre biztosított. 

A háztartásoknál is a napenergia hasznosítása növekszik, de nyilvántartás nem áll 
rendelkezésre a helyi hasznosítási célra elhelyezett napkollektorokról, naperőmű panelekről. 

1.16.2.5 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 
jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai 
igényeit elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk pedig földgázzal helyi hőbázis segítségével 
és távhőszolgáltatás igénybe vételével biztosított. 

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

1.16.3 Elektronikus hírközlés 

1.16.3.1 Vezetékes hírközlés 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg az Invitel Távközlési Zrt. biztosítja. A 
település a 88-as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó 
hálózathoz.  

A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000-ben 71 egyéni analóg 
távbeszélő fővonal üzemelt, azaz a lakásállomány 61,2 %-a rendelkezett vezetékes 
telefonvonallal. A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés 
csökkent. 2017. január 1-én 39 db (38,2 %) egyéni fővonal üzemelt, de az ellátottság ezzel is 
teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2017. január 1-én 1 db nyilvános távbeszélő 
állomás üzemelt. 

A kedvező műsorvétel biztosítására kiépítették a kábel TV hálózatot. 2001 óta van a 
településen kábel TV szolgáltatás. -ben 244 lakás csatlakozott a kábel TV hálózatra, az akkori 
lakásállomány 20,1 %-a. 2017. január 1.-én már 15 lakás, a lakásállomány 17,5 %-a 
csatlakozott a jó műsorvételi lehetőséget nyújtó kábelhálózatra. 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat, és műsorelosztó hálózat is követve a 
kisfeszültségű elosztóhálózat fektetési módját, föld feletti elhelyezéssel üzemel.  

1.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlés 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi 
lehetőség biztosításához szükséges antennák – részben a településen belül, részben a 
környező településeken – elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a 
Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette és 
üzemelteti. 

1.17 Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az ellátandó helyi 
önkormányzati feladatokként nevesíti a helyi környezet- és természetvédelmet, 
vízgazdálkodást, vízkárelhárítást, környezet-egészségügyi feladatok elvégzését. A helyiek 
érzékenységet mutatja, hogy az önkormányzatok mellett a térségben számos civil szervezet is 
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feladatának tekinti a helyi természeti értékek védelmét, illetve a környezeti elemek 
szennyeződésének megszüntetését, illetve a szennyezés megelőzését. 

Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) határozza meg, amelyben a települési környezetvédelmi 
program készítése kiemelt szerepet kap.  

1.17.1 Talaj  

„A község területe a Dunántúli-középhegységet alkotó aszimmetrikus szinklinórium északi 
szárnyán helyezkedik el, amelyet a paleozoós-mezozoós alaphegység ÉK-i irányú lépcsőzetes 
leszakadása jellemez. 

A tágabb térségben az alaphegységet a paleozoos és mezozoós képződmények alkotják, míg 
a fedőhegységet eocén, oligocén, miocén, pliocén (pannóniai) és negyedidőszaki képződmények 
képviselik. 

Az idősebb, paleozoós alaphegység képződményei a felszínen nem találhatók meg, csak 
fúrásból ismertek, a tágabb térségben. Vaszar környékén 1500-1700 m mélyen, Takácsiban 
1200-1400 m-ben, Bakonytamási, Gic térségében 500 m-ben érték el az agyagpala, 
homokkő-pala, fillit kőzeteket. 

Földtani és vízföldtani szempontból a mezozoikum képződményei bírnak jelentőséggel 
elsősorban, melyek a terület folyamatos süllyedése során képződtek. A kialakult rétegsor 
azonban nem folyamatos és teljes, mert a süllyedést kiemelkedések és erőteljes denudáció 
(kréta elején és végén) szakította meg. 

A triász idősebb, alsó és középső triász trangressziós és fiatalabb felső triász 
képződményei a község környezetében csak igen nagy mélységben a tengerszint alatt mintegy 
100-200 m-ben vannak jelen, jelentőségük a vizsgálat szempontjából nincs. A földtani 
kutatások szerint az aljzatot DK-ről ÉNy felé haladva egyre idősebb képződmények alkotják, 
egyre mélyebb elhelyezkedésben. Bakonyszentiván területén feltehetően a felső- triász Veszprémi 
Márga, Füredi Mészkő és Balaton-felvidéki Homokkő Formáció van jelen a mélyben. 

A felső-triász képződmények (Veszprémi Márga Formáció, Fődolomit, Dachsteini Mészkő 
Formáció) a felszínen csak az Ugod-Bakonyszücs-Fenyőfő-Vinye vonaltól délre fordulnak elő. 

Az alaphegységet fedő mintegy 300 m összvastagságú rétegek közül igen nagy 
jelentőséggel bírnak a pannóniai korú képződményeknek, amelyek az alaphegységi tagok által 
kialakított medencét töltik ki sok helyen igen nagy vastagságban. 

Az alsópannon rétegek igen kötöttek márga, agyagmárga, vékony homokcsíkok váltakozásából 
állnak. A felszínen alsópannon rétegek a térségében nem fordulnak elő. 

A felsőpannon rétegcsoport már felszíni képződményként is megjelenik. Az összlet porózusabb 
rétegek váltakozásából áll, mint az alsópannon képződmények. Homok, kissé iszapos 
homok, homokkő viszonylag nagymértékben vesz részt a rétegek felépítésében. A felsőpannon 
rétegek vastagsága a környéken 300-400 m. 

A terület a bakonyi vízfolyások közös hordalékkúp-maradványa, amelynek kavicsanyaga számos 
helyen megmaradt. A felszín nagyobb részét azonban nagyobb részt löszös-iszapos-homokos 
folyóvízi lejtőüledékek borítják. Alóluk számos helyen felszínre bukkan a fekü homokos, 
helyenként kavicsos pliocén anyaga is, amelyet helyenként tekintélyes vízhozamokat adó 
tározó rétegek tagolnak. 

A pleisztocén kori képződményeknek igen nagy a felszínen való elterjedése. A község 
közigazgatási területének nagy részét a patakok hordalékából származó középső- és felső-
pleisztocén homokos kavics, kavicsos homok fedi. Fúrási adatok szerint a rétegek 
vastagsága 5-8 m körüli. 

A holocén képződményeket néhány méteres vastagságban borítják a patakok, vízfolyások 
környékét. A holocén rétegeket öntésagyag, öntésiszap és homok, réti agyag, tőzeg, lápföld, 
folyami kavics kifejlődéssel találjuk meg a vizsgált terület környezetében. 
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A település közigazgatási területén a felszínen előforduló legidősebb képződmény a 
felső-pannóniai agyag, homok, márga, homokkő összlet, amely a külterület Ny-i részén jelenik 
meg egy foltban. 

A terület többi részén, a vízfolyások völgyeinek kivételével, mindenütt felső-pleisztotocén folyóvízi 
homok, kis részben kavics települ. 

A patakok völgyeiben az idősebb képződményeket holocén friss elöntés homok, agyag, kavics, 
iszap fedi.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településszerkezeti terve, környezetalakítási 
alátámasztó munkarész) 

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek  

„A település területét a Bakonyból a Marcalhoz lefolyó vízfolyások keresztezik. Ezek közül a 
legjelentősebbek a Csángota-ér, a Szakács-ér, amelyek D-É-i irányban szelik át a területet, 
közrefogva a belterületet. A Csángota-ér Szakács-ér egyaránt a Marcalba, a Rábába, végül a Dunába 
vezeti a vizeket. (…) 

A térségben a legjelentősebb vízadók a kréta ill. a triász korú karbonátos képződmények, amelyek 
azonban a területen hiányoznak. ill. nagy mélységben települnek. 

Fontos a nagy vastagságú felső-pannóniai homokos rétegekben tárolt rétegvíz. A fajlagos 
vízhozam 12,5-25,0 l/p/m körüli. A rétegvizek nyomása nem pozitív, azaz a nyugalmi 
vízszint a felszín alatt található. 

A térségben jelentős termálvízkészletet csak Pápán tártak fel, amely az alaphegységi triász 
összlethez köthető. 

A község belterületének a terepfelszín változékonysága miatt a talajvíz a felszíntől számítva 
változó mélységen helyezkedik el. A község területének mély fekvésű részein a talajvíz szintje 
a felszínhez közelebb található, míg a magasabb térszíneken öt méternél is mélyebben 
helyezkedik el.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településszerkezeti terve, környezetalakítási 
alátámasztó munkarész) 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme  

„A tiszta, egészséges levegő biztosítása alapvető emberi szükségletet elégít ki. A levegő 
tisztaságának védelmét a módosított 21/2001. (II.14.) kormányrendelet részletesen szabályozza. 

A rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzője ellenőrzi a háztartási tüzelőberendezések 
légszennyező forrásaira, valamint a 140 kW névleges bemenő hőteljesítményt meg nem haladó 
tüzelő- és egyéb, kizárólag füstgázt kibocsátó berendezések forrásaira megállapított levegővédelmi 
követelmények betartását. 

A jogszabályi változások következtében levegőtisztaság-védelmi szempontból a szolgáltatások 
esetében az első fokú környezetvédelmi hatósági jogkört a környezetvédelmi felügyelőség gyakorolja. 
Ez alapján az önkormányzati intézményeknek a Felügyelőségre be kell jelenteni a 140 kW bemenő 
hőteljesítményt meghaladó tüzelőberendezés pontforrását. 

A légszennyezettség (immisszió) a levegőben a levegőterhelés hatására kialakult légszennyező 
anyag koncentrációja, beleértve a légszennyező anyag adott időtartam alatt felületekre történt 
kiülepedését; 

A levegőterhelés (emisszió) valamely anyag vagy energia levegőbe juttatása; 

Az elérhető legjobb technika a korszerű technikai színvonalnak megfelelő módszer, üzemeltetési 
eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - 
a kibocsátások csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt hatás mérséklése érdekében 
alkalmaznak, és amely a kibocsátási határértékek megállapításának alapjául szolgál. (…) 

A település légszennyezettségi állapotáról mérési adatok nem állnak rendelkezésre. A 
környezeti adottságok alapján joggal feltételezhető, hogy a légszennyezettség a község 
közigazgatási területén az egészségügyi és ökológiai határértékeket nem haladja meg. 

A hagyományos szén-, fa- esetleg olajtüzelésű fűtésből származó légszennyező anyagok- szén-
monoxid és kén-dioxid, korom, pernye - mennyisége a jó levegő-minőséget lényegesen 
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befolyásolhatja, ezért a fűtési időszakban a levegő minősége rosszabb, mint azon kívül.” (Forrás: 
Bakonyszentiván hatályos településszerkezeti terve, környezetalakítási alátámasztó munkarész) 

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés  

„Bakonyszentiván településen csak a közúti közlekedésből eredő zajterheléssel kell számolni, 
mivel repülőtér és más létesítmények a településen nincsenek. (…) 

Bakonyszentiván belterületén jelentős zajkibocsátást okozó telephely nem található. A községben 
működő vállalkozások által okozott zaj a közvetlen környezetükben lehet zavaró hatású, de ilyen 
jellegű lakossági panasz még nem merült fel.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településszerkezeti 
terve, környezetalakítási alátámasztó munkarész) 

1.17.5 Sugárzásvédelem  

A település sugárvédelmi szempontból nem érintett. 

1.17.6 Hulladékkezelés  

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény szerint hulladéknak minősül bármely, a 
törvény 1. számú melléklete szerinti kategóriák valamelyikébe tartozó tárgy vagy anyag, 
amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik, vagy megválni köteles. Minden 
tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb 
mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon 
környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés 
megelőzését, a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a 
hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását.  

1.17.6.1 Települési szilárd hulladék 

„A településen keletkezett hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy szervesanyag tartalmú 
háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és veszélyes hulladékot 
(növényvédőszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer, használt elem stb.) is, ezért 
elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani. 

A településen a háztartásokban és a község vállalkozóinál keletkezett kommunális 
hulladék gyűjtése és elszállítása szervezett formában történik. A hulladék begyűjtését az 
önkormányzattal szerződésben álló Győri Kommunális Szolgáltató Kft. végzi, heti egy 
alkalommal. A települési folyékony hulladékok kezelésével már korábban foglalkoztunk. A 120 
literes kukákban összegyűjtött szilárd kommunális hulladék elhelyezése a Győri Kommunális 
Szolgáltató Kft. győri kommunális szilárd hulladéklerakó telepén történik. A jelenlegi hulladék-
elhelyezés környezetvédelmi szempontból megoldottnak tekinthető.” (Forrás: Bakonyszentiván 
hatályos településszerkezeti terve, környezetalakítási alátámasztó munkarész) 

1.17.6.2 Termelési hulladék 

„A településen csak egy állattartótelep (tehenészet) található. Az állattartás szempontjából a 
település adottságai kedvezőek, ezért ennek ésszerű mértékű fejlesztése a fejlődés egyik iránya. 

A jelenlegi állattartás mellett a keletkező trágya elhelyezése, kezelése nem jelent problémát. 

A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) 
Korm. rendelet mellékletei szerint a település teljes közigazgatási területe nitrátérzékeny 
területen található.”  (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településszerkezeti terve, környezetalakítási 
alátámasztó munkarész) 

1.17.6.3 Veszélyes hulladék 

„A településen a kormányrendelet szerint veszélyes hulladéknak minősülő hulladékok csak kis 
mennyiségben keletkezhetnek. A környezetvédelmi hatóság felé bejelentett veszélyes hulladék 
termelő nincs. (…) 
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A település állattartás szempontjából kedvező adottságait, ki kell használni, ami az 
állatállomány ésszerű növekedését jelentheti. A falusi turizmusnak ugyancsak része lehet a 
háztáji állattartás növekedése. Tehát a jelenleg keletkező csekély mennyiségű állati hulladék 
növekedése lehetséges.” (Forrás: Bakonyszentiván hatályos településszerkezeti terve, 
környezetalakítási alátámasztó munkarész) 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés  

Vizuális környezetterhelésről olyan esetben beszélhetünk, amikor bizonyos épített, vagy emberi 
beavatkozás hatására létrejött tájelemek látványa zavarólag hat közvetlen, vagy tágabb 
környezetükre. Gyárkémények, hírközlési tornyok, magasházak, víztornyok, bányák hatása 
távolabbról is érzékelhető, míg a közművezetékek, és nagyméretű földművek döntően 
közvetlen környezetükben zavaróak. 

„Vizuális tájhasználati konfliktust jelent a belterület déli határában kialakításra került iparterület, 
amely építésmódjának több elemével sem illeszkedik a településen kialakult hagyományokhoz. Az 
építmény környezetének növényesítése sokat segítene a kialakult állapoton.” (Forrás: 
Bakonyszentiván hatályos településszerkezeti terve, tájrendezési alátámasztó munkarész) 

1.17.8 Árvízvédelem  

Bakonyszentiván községet a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között 
tartja számon, közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem 
veszélyeztetett. 

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

A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár-elhárítási terv 
rögzíti a kárfelszámolást. 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák  

A települések fejlesztése, illetve fejlődése, építése, működése és fenntartása jelentős 
környezeti problémák forrása lehet. E problémák adódhatnak a települési és területi funkciók 
kialakításából, a létesítmények okozta alapvető környezeti változásokból, illetve számos 
esetben a településlétesítményei maguk is környezetterhelő forrásokká válhatnak. A települési 
környezetben leggyakrabban előforduló főbb környezeti problémák származhatnak az építési 
tevékenységből, a beépítési módból, a település fenntartással és -üzemeltetéssel együtt járó 
terhelésekből, szennyezésekből. 

Bakonyszentivánon környezetvédelmi konfliktusok, problémák a szennyvízhálózat 
kiépítetlenségéből adódhatnak, melyről az 1.16.1.2. fejezetben olvashatnak. 

1.18 Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést befolyásoló vagy korlátozó 
tényezők) 

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM 
rendelet 1. számú melléklete értelmében Bakonyszentiván községe a III. katasztrófavédelmi 
osztályba tartozik. 

Bakonyszentiván közigazgatási területén a területileg illetékes katasztrófavédelmi hatáskörben 
eljáró hatósága a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Pápai Katasztrófavédelmi 
Kirendeltsége. 
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A területfelhasználást vagy a beépítést befolyásoló tényezők nem ismertek. 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

Nincs adat. 

1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

Nincs adat. 

1.18.1.3 Földrengéssel veszélyeztetett területek 

Az alábbi térképekből látható, hogy Bakonyszentiván és környéke földrengés-
veszélyeztetettség szempontjából az ország alig veszélyeztetett területén fekszik. 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal által nyilvántartott országos felszínmozgás kataszter, 
mely "adatrendszer jelenleg több mint 1650 bejegyzést tartalmaz, amelyből 1205 db az eredeti 
’70-’80 évekbeli felvételezés eredményeinek adatai, 186 db 2013-2014-ben felvett Veszprém 
megyei reambulált esemény adatai" szerint Bakonyszentivánon ezen időszakban nem történt 
káresemény. 

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

piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009.) mutatják. (forrás: http://www.foldrenges.hu/) 
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Magyarország szeizmikus zónatérképe [8]. Földrengések következtében 50 év alatt, 10%-os meghaladási 

valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes gyorsulás g (gravitációs gyorsulás) egységben. (forrás: 
http://www.foldrenges.hu/) 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

A települést rendszeresen belvízjárta terület, nagyvízi meder területe, vízeróziónak kitett terület 
nem érinti. 

1.18.2.1 Árvízveszélyes területek 

A települést a nagyvízi meder nem érinti, így árvízveszélyeztetés sem várható.  

1.18.2.1 Belvízveszélyes területek 

A belvíz-veszélyeztetettséget a felszínt elérő, vagy terepszintet meghaladó talajvíz-állás okoz. A 
belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép 
rögzíti. A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi 
kategóriába sorolták, az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen 
veszélyeztetett és az erősen veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a településrendezési 
tervekben csak a közepesen és erősen veszélyeztetett területeket jelölik. Ennek alapján 
Bakonyszentiván közigazgatási területe belvízzel nem veszélyeztetett.  

1.18.2.2 Mély fekvésű területek 

A településen vannak mély fekvésű területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a 
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki. A mély fekvésű területen, ha rövidebb-
hosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel 
mély fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető. 

1.18.2.3 Árvíz és belvízvédelem 

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

A településen előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada a vízelvezető hálózat 
kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából származik. Ezeknek az 
elöntéseknek a kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény 
következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem 
feladata. 
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A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi 
vízelöntést, vízkár „árvízi”, „villám-árvízi” eseményt. A villámárvízi veszélytérkép besorolása 
szerint magas kockázatú a település veszélyeztetettsége. 

1.18.3  Egyéb, tevékenységből adódó korlátozások 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 
1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 
2. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

• Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló erek, vízfolyások, tavak 3-3 
m-es karbantartó sávval 

3. Energiaellátás 
Villamosenergia 
• 22 kV-os gerinc légvezeték elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől 

mért 7-7 m-es biztonsági övezettel 
• 22/0,4 kV-os transzformátor 

Földgázellátás 
• Közép-nyomású földgáz elosztóhálózat a csőpalásttól mért 3-3 m-es biztonsági 

övezetével 
5. Elektronikus hírközlés 

• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

1.19 Ásványi nyersanyag lelőhelyek 

Nincs adat. 

1.20 Települési klíma 

A település klímáját alapvetően földrajzi helyzete és falusias területhasználata határozza meg. 
A területének viszonyait a Nyugat-Dunántúlon is jellemző „mérsékelten hűvös - mérsékelten 
száraz” és a „hűvös – száraz” klímakörzetek befolyásolják.  

 
Magyarország éghajlati körzetei (Péczeli György munkája alapján) forrás: www.met.hu  

s 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1 A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

2.1.1 Településhálózat  

Bakonyszentiván a közép-dunántúli régióban, Veszprém megye északi részén, a pápai 
járásban helyezkedik el. A földrajzilag a Bakonyaljához tartozó térségben az aprófalvas 
településszerkezet jellemző, melyen belül Bakonyszentiván – mérete és elhelyezkedése alapján 
– a kisebb jelentőségű települések közé tartozik.  

A település egy központi belterületből egy zártkerti területből áll. Bakonyszentiván közös hivatali 
központja Pápateszér, ahol Vanyola és Gic igazgatási feladatait is ellátják. Pápa felől 
Nagygyimóton és Csóton át, a 832. számú országos mellékúton közelíthető meg, az útról észak 
felé letérve. A település területén vasútvonal halad keresztül, ami 2007. óta nem üzemel. 

A megyei területfejlesztési és -rendezési tervekben Bakonyszentiván térsége a vidékfejlesztés 
célterületeként jelenik meg, ahol az élelmiszertermelés erősítendő. A pápai térségben a 
közösségi közlekedési hálózat fejlesztésre szorul a hosszú utazási idő miatt. 

A hatályos településszerkezeti terv új lakóterületet jelölt ki a 157 hrsz-ú belterületi ingatlan 
felosztásával, a hozzá tartozó új kiszolgáló út kiszabályozásával párhuzamosan, valamint a 
tervezett út nyugati oldalán. Tervezett elem az Észak-Dunántúl kelet-nyugati kapcsolatát 
megteremtő új 88. számú II. rendű főút. 

2.1.2 Társadalom  

A 2015-ben 221 fős településre a lassú ütemű elöregedés és az elvándorlás jellemző. A 
folyamat ugyanakkor nem zajlik nagyobb sebességgel, mint a környező településeken. A 
település a támogatáspolitikai szempontból kedvezményezett települések körébe tartozik.  
A munkanélküliségi ráta az elmúlt 5 évben csökkent. A településen az utóbbi években nem 
épült új lakóingatlan. 

A roma népesség a térség többi településéhez képest nagy arányban van jelen (10%), és 
német kisebbségi önkormányzat is működik. A lakások kb. 30%-a alacsony komfortfokozatú. 
Települési szintű társadalmi konfliktusok nem ismertek. 

A humán infrastrukturális ellátottság a település méretéhez képest elvárható szinten megoldott: 
óvoda működik, és Pápateszéren elérhető az alapfokú oktatás, valamint az orvosi ellátás is. 
Falugondnoki hálózat működik. 

2.1.3 Gazdaság  

Egy mezőgazdasági vállalkozás, egy szeszfőzde és egy esztergályosműhely képviseli a 
gazdasági szférát a településen. Az ablakgyár csődbe ment. A versenyképességet a nehézkes 
megközelítés rontja. Az önkormányzat megfelelően ellátja kötelező településüzemeltetési és 
intézményfenntartási feladatait. 

2.1.4 Táji és természeti adottságok  

A Pápai-Bakonyalja kistájban elhelyezkedő településen az erdőtalajok, ezen belül is az 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok. fordulnak elő. A vízrajzot a Marcal folyóba torkolló 
vízfolyások, a Kánya(Csángota)-ér, a Csikvándi-Bakony-ér és a Szakács-ér határozzák meg. A 
települést szántóföld veszi körül, nyugati részén nagyobb erdőterület található. A tájhasználatra 
az erdőgazdálkodás, a vadászat, az állattenyésztés és a növénytermesztés jellemző. A 
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települést az Országos Ökológiai Hálózat több eleme is érinti. A Kánya(Csángota)-ér területe 
ökológiai folyosó. 

A már nem üzemelő hulladéklerakó bolygatott felületnek minősül; emellett a szeszfőzde 
szikkasztásos módon elhelyezett szennyvize jelent konfliktust, mivel az a mellette lévő 
mocsaras terület talaját szennyezheti. 

2.1.5 Zöldfelületek, városi szabadterek  

A zöldfelületi adottságok rendkívül jók a településen, a széles közterületi zöldfelületek kedvező 
településképet biztosítanak. Az adottságok kihasználtsága azonban nem megfelelő – nagy 
területű, ún. „potenciális zöldfelületek” találhatók a belterületen. 

A közterületek kialakítása nem egységes koncepció mentén, hanem ötletszerűen történik. A 
köztárgyak kialakítására nem fordítódik kellő figyelem. Fejlesztendő a régi temető elgazosodott 
területe, valamint a sportpálya körüli zöldterület a település déli részén, ahol egy játszótér már 
kialakításra került. 

2.1.6 Épített környezet  

A településkép legfontosabb látképi eleme a római katolikus templom tornya. Helyi védett érték 
a kálvária, néhány lakóház, a temetők és a keresztek. 

A szalagtelkes struktúrájú település nagyrészt lakóterületekből áll, melyekre a hagyományos, 
oldalhatáron álló beépítési mód és a földszintes, nyeregtetős épületek jellemzőek. A település 
központja a római katolikus templom térségében helyezkedik el. A kertes mezőgazdasági 
területre a mozaikos területhasználat jellemző.  

Bakonyszentiván épített környezetének és településképi szempontból meghatározó karaktere a 
falusias beépítés, mely az utcaképben, tömegalakításban, a homlokzatképzésben, 
anyaghasználatban és az épületek részleteiben jelenik meg. Bakonyszentiván és a környező 
települések főleg a hagyományos magyar települési karakterének sajátosságaival rendelkezik, 
valamint a vidékre, településre jellemző ismertető jegyekkel. 

2.1.7 Közlekedés  

A település csak közúton közelíthető meg, a kerékpárhálózat nem kiépített. A közösségi 
közlekedési eszközök közül csak az autóbusz vehető igénybe, amely gyér járatsűrűséggel 
közlekedik. A vasútvonal 2007 óta nem üzemel. 

A hatályos településszerkezeti tervben tervezett elem az Észak–Dunántúl kelet-nyugati 
kapcsolatát megteremtő új 88. számú II. rendű főút nyomvonala. 

A településen belüli gyalogjárdák kiépítettek, de a burkolat minősége nem megfelelő. Parkolási 
probléma nem ismert. 

2.1.8 Közművek  

A Veszprém megyében fekvő településen élők számára a kiépített közműhálózatok alapján a 
részleges közműellátás lehetősége biztosított. A településszinten kiépített villamosenergia 
ellátást a rendelkezésre álló legutolsó statisztikai adatok alapján, 2017. január 1-én a 
lakásállomány 95,1 %-a, a szintén település szinten kiépített közüzemű vízellátást a lakosság 
100 %-ban vette igénybe. Az automatikus üzemvitelű termikus energiaellátásra a földgázellátást 
a lakásállomány 49%-a hasznosította. A településen közüzemű szennyvízcsatorna nem 
üzemel. 

A település a népességét vesztő települések közé tartozik, állandó népességszáma 2017 
januárjában 237 fő volt, 2000 óta népességszáma 12,9 %-kal csökkent, eközben a 



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  2018. február – 2018. november 

Bakonyszentiván településrendezési terveinek felülvizsgálata 77 

 

lakásállomány is 12,1 %-kal csökkent. Az utóbbi tíz évben egyetlen új lakás sem épült a 
településen. 

2.1.9 Környezet- és katasztrófavédelem 

A kiépítetlen szennyvízhálózat miatt a talaj és a felszín alatti vizek szennyezettek lehetnek. 
Ismert, környezetet szennyező létesítmény a településen nem üzemel. A települési, a termelési 
és a veszélyes hulladék kezelése is megoldott. A települést építésföldtani korlátozás nem érinti, 
árvíz bekövetkezésére kicsi az esély. 
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1 A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

3.1.1 A folyamatok értékelése 

Pozitív folyamatok: 

• munkanélküliek számának csökkenése az elmúlt években 
• a szőlőtermesztés hagyományának újjáéledése 
• a zártkerti területen („Szőlőhegy”) a parcellák egy részét újra művelik 
• a szeszfőzde fejlesztése 

Negatív folyamatok: 

• népességszám csökkenése 
• az oktatási-nevelési intézményekbe járók számának csökkenése 
• fiatalok elvándorlása 
• évek óta nincs magánerős építési tevékenység 
• az ablakgyár nem üzemel 
• bezárt az élelmiszerüzlet 

3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

Erősségek Gyengeségek 

• jó mezőgazdasági területek 
• mezőgazdasági hagyományok, 

szőlőművelésre alkalmas területek 
• helybeli munkaerő 
• falusias, kellemes lakókörnyezet 
• műemlék (Római katolikus templom) 
• helyi épített értékek (Kálvária, Kápolna, 

helyi védett lakóházak, keresztek, 
szobrok, temetők) 

• történeti településmag 
• országos ökológia hálózati elemek 
• kedvező táji adottságok, csendes 

környezet, táji értékek  

• tőkehiány a gazdaságban, kevés 
munkahely 

• magas árak a kevés kereskedelmi 
egység miatt 

• alapintézmények hiánya 
• idegenforgalom/ turisztika hiánya, 

illetve azt ezt generáló értékek hiánya 
• a település és a környező aprófalvas 

települések ismeretségének hiánya 
• járdák rossz minősége, hiánya 
• kerékpárutak hiánya 
• Kálvária elhagyatott, romlásnak indult 
• történeti településmag rossz állapotú 

épületei 
• gazdasági területek környezete 

rendezetlen 

Lehetőségek Korlátok 

• közösségi közlekedés bővítése 
• idegenforgalom fejlesztése a környező 

települések összefogásával 
(Bakonyalja térség) 

• szőlészet, borászat kultúrájának, 
hagyományának megteremtése 

• kerékpárút kiépítése, fejlesztése 
• pályázati lehetőségek 

• ipari telephelyeknek megfelelő területek 
nincsenek 

• befektetők hiánya 
• a járásszékhely nehézkes elérhetősége 

tömegközlekedéssel 
• beruházások finanszírozásának 

előteremtése 
• intézmények fenntartási költségei 

előteremtésének nehézségei 
• szakember-hiány 
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3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata 

A jelen tervfelülvizsgálat (mely tervi módosításokat gyakorlatilag nem tartalmaz) során a tervi 
átvezetések a hatályos településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottakkal összhangban 
vannak, attól eltérő elemeket nem tartalmaznak.  

A "Helyzetfeltárás és helyzetelemzés" fejezetben vizsgált fejlesztési programok, ágazati 
koncepciók egy része nem, vagy csak közvetve kapcsolódik a településrendezési eszközökhöz 
(pl. szociális koncepció, közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv), áttételesen azonban - a 
településfejlesztési koncepción keresztül - hatással vannak (lehetnek) a TFK, TSzT, HÉSz 
megalapozására.  

Más fejlesztési dokumentumok viszont közvetlenül is befolyásolják a település szerkezetének 
továbbfejlesztését, a terület felhasználását, a természeti és művi értékek védelmét, a fejlesztési 
területek kijelölését és kihatással lehetnek a szabályozásra is.  

A hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák a fenti fejlesztési irányokhoz szükséges 
területek kijelölését, a közlekedési és közmű infrastruktúra fejlesztésének szükségességét.  

3.2 Problématérkép / értéktérkép 

Problémák: 

• alulhasznosított közterületek, közcélú zöldfelületek (Széchenyi – Rákóczi utcák, 
sportpályák) 

• használaton kívüli magántulajdonú ingatlanok: a település központjában lévő lakótelek, 
bolt, ablakgyár, tűzoltószertár 

• leromlott állagú mezőgazdasági üzem 
• szeszfőzde potenciális környezetterhelése 
• használaton kívüli, méltatlanul degradálódott régi temető 

Értékek: 

• műemlék római katolikus templom 
• helyi épített értékek (lakóházak, kálvária, keresztek, temetők) 
• alapvető, helyi közszolgáltatást biztosító intézmények 
• falusias karakterű történeti településmag 

Táji, természeti értékek (lehatárolásukat lásd az 1.12. fejezetben!): 

• országos ökológiai hálózati elemek 
• a szőlőhegy zártkerti területe. 

  



MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT  2018. február – 2018. november 

Bakonyszentiván településrendezési terveinek felülvizsgálata 80 

 

3.3 Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1 Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi 
ábrázolása, a lehatárolt településrészek rövid bemutatása 

 

Falusias beépítésű történeti 
településmag 

Egyéb falusias beépítésű  
területek 

Egyéb különleges beépítésre 
nem szánt területek 

Gazdasági területek 
 

Falusias beépítésű történeti településmag 

A XX. század elejére teljesen kialakult, a Széchényi utcát, a Rákóczi utcát és a csatlakozó 
Zrínyi és Béke utcákat magába foglaló, jellemzően egységes településszövet, mely a település 
lakáscélú területeit nagyrészt lefedi. 

Jellemzője a köznyelvben fésűs beépítésnek nevezett falusias beépítési mód, mely a 
hagyományos gazdálkodó lakókörnyezetek egyik alaptípusa és részben sváb hatásra alakult ki. 
Keskeny, hosszú és utcára merőleges, többnyire azonos vagy hasonló méretű telkek egymás 
utáni sorolása és oldalhatáron álló beépítés jellemzi. Az épületek előkert nélkül nyílnak az 
utcára, míg a telek oldalhatárán egymás után sorakoznak a lakó majd a gazdasági épületek. A 
hagyományos utcakép meghatározója az utcai homlokzaton kontyolt vagy oromzatos tetőforma 
és a tömör deszka, illetve falazott kerítések által létrejövő zárt épületsor. 

A beépítés szabályossága a csatlakozó kisebb utcákban (Zrínyi és Béke utca) némileg oldódik, 
de a beépítés alapvető rendszerét ott is megőrzi. Ezekben az utcákban, illetve már a Rákóczi 
utcában előfordulnak előkerttel épített, néhol léptékükben nagyobb épületek is, melyek az 
egységes (bár jellemzően rossz állapotú épületekből létrejövő) utcaképet megbontják, megtörik. 

Egyéb falusias beépítésű területek 

A XX. második felében kialakult területek a Zrínyi és Béke utca egyes részein, melyek funkciója 
dominánsan lakáscélú.  

Jellemzője az oldalhatáros beépítés, de a történeti településmaggal ellentétben itt már egyre 
gyakrabban jelennek meg az előkertek is az utcára merőleges tömegalakítású épületeken.  

A telek oldalhatárán egymás után sorakoznak a lakó, majd a gazdasági épületek. A 
hagyományos utcakép meghatározója az utcai homlokzaton kontyolt vagy oromzatos tetőforma 
és az áttört kerítések által létrejövő utcakép. 

Gazdasági területek 

Elsősorban mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági területek, melyek a meglévő 
utcahálózathoz illeszkedve a település peremein, de leginkább a délnyugati végén, alkotnak 
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kisebb-nagyobb összefüggő zónákat. Beépítésükre a szabadonálló épületek halmazos, a 
rendeltetések által igényelt elhelyezése jellemző. Domináns tetőforma a magastető, az épületek 
környezete néhol rendezetlen. 

3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi 
ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális akcióterületek) 

"Településünkön nem alakultak ki szegregátumok, a lakások belterületen épültek, külterületen és nem 
lakóövezetben elhelyezkedő lakások nincsenek. Mindenkinek egyformán biztosított a 
közszolgáltatásokhoz, a közműszolgáltatásokhoz, valamint a közösségi közlekedéshez való 
hozzáférés." (Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, Bakonyszentiván Község Önkormányzata) 

 

 

 

2018. október 
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