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1.2-2. ábra:
Somogy megye területfejlesztési stratégiai célrendszere (Forrás: Somogy megye
Területfejlesztési Programja)
1.2-3 ábra:
A Koppány-völgye kistérség megújított fejlesztési programjának struktúrája (Forrás: Koppányvölgye kistérség megújított fejlesztési program 2011.)
1.3-1 ábra:
Kivonat az OTRT Településszerkezeti tervéből
1.3-2 ábra:
Tabot érintő országos övezetek
1.3-3 ábra:
Kivonat a Balaton Kiemelt Üdülőterület térségi szerkezeti tervéből
1.3-4 ábra:
Balaton Kiemelt Üdülőterület Tabot érintő kiemelt övezetek
1.3-5 ábra:
Tab érintettsége a Balaton Kiemelt Üdülőterület kiemelt térségi övezeteiben
1.6-1. ábra
103/2003.(IV.24.) számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv
1.6-2. ábra
Településszerkezeti Terv MÓDOSÍTÁSOK
Népsűrűség (fő/km2), 2013
1.7-4. ábra:
1.7-2. ábra:
A lakónépesség változása Dél-Dunántúlon, ill. Tabon és térségében
1.7-3. ábra:
A 2001-2013 közötti évi átlagos természetes szaporodási ráta a 2000. év végi lakónépesség
arányában
1.7-4. ábra:
A 2001-2013 közötti évi átlagos vándorlási egyenleg a 2000. év végi lakónépesség arányában
1.7-5. ábra:
A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből (%), 2013
1.7-6. ábra:
Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013
1.8-7. ábra:
Az összkomfortos és komfortos lakások együttes aránya (%), 2011
1.8-8. ábra:
Az önkormányzati segélyezések főbb adatai
1.9-1. ábra:
A működő vállalkozások megoszlása főbb nemzetgazdasági áganként, 2013, %
1.9-2. ábra:
Naponta ingázó foglalkoztatottak egyenlege Dél-Dunántúlon, ill. Tabon és térségében, 2011,
1.9-3. ábra:
A mezőgazdaságban összeírt gazdaságok által használt földterület művelési ág szerinti
megoszlása a Tabi kistérségben és Tabon 2010-ben (%)
1.9-4. ábra:
A Dél-Dunántúl turisztikai magterületei
1.9-5. ábra:
1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma (db), 2013
1.9-6. ábra:
A társas és egyéni vállalkozások aránya a működő vállalkozások esetében, 2012,%
1.9-7. ábra:
A négyzetméterenkénti átlagos ingatlanárak alakulása Tabon és térségében. 2015
1.10-1. ábra:
A lakónépesség, a lakásállomány és a szolgáltatott villamos energia mennyiségeinek
bázisindexsora Tabon 2007-2013
1.10-2. ábra:
A lakónépesség, a lakásállomány és a szolgáltatott földgáz mennyiségeinek bázisindexsora
Tabon 2007-2013
1.12─1. ábra:
Földrajzi tájak elhelyezkedése Tab területén
1.12-2. ábra:
Tab domborzati adottságai
1.12─3. ábra:
Tab és térségének földtani adottságai (Forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo)
1.12─4. ábra:
Tab talajtani adottságai (forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo)
1.12─5. ábra:
Tab tájszerkezete
1.12─6. ábra:
Tab területének megoszlása bel- és külterület arányában
1.12─7. ábra:
Tab területének művelési ágak szerinti megoszlása
1.12─8. ábra:
Az országos erdőállomány adattárában szereplő erdőterületek elsődleges rendeltetése a
közigazgatási területen (forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/)
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1.12─9. ábra:
1.12─10. ábra:
1.12-11. ábra:
1.12-12. ábra:
1.12-13. ábra:
1.12-14. ábra:
1.13-1. ábra:
1.13-2. ábra:
1.14-1. ábra:
1.14-2. ábra:
1.14-3. ábra:
1.14-4. ábra:
1.14-5. ábra:
1.14-6 ábra:
1.14-7. ábra:
1.14-8. ábra:
1.15-5. ábra:
1.15-6. ábra:
1.16-1. ábra:
1.16-2. ábra:
1.16-3. ábra:
1.16-3. ábra:
1.16-4. ábra:
1.16-5. ábra:
1.16-6. ábra:
1.16-7. ábra:
1.16-8. ábra:
1.16-9. ábra:
1.16-10. ábra:
1.16-11. ábra:
1.16-12. ábra:
1.16-13. ábra:
1.16-14. ábra:
1.17-1. ábra:
1.17-2. ábra:
1.17-3. ábra:
1.17-4. ábra:
1.17-5. ábra:
1.17-6. ábra:
1.17—7. ábra:
1.17-8. ábra:
1.17-9. ábra:
1.17-10 ábra:
1.17-11. ábra:
1.17-12. ábra:
3.2-1. ábra:
3.2-2. ábra:

Kivágat a BKÜ TrT (2008) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete tervlapból
Kivágat az OTrT (2014) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete tervlapból
Kivágat az OTrT (2014) Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete
tervlapból
Kivágat a BKÜ TrT (2008) Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
A Dékány-hegy kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület elhelyezkedése Tabon
Az országos ökológiai hálózat elemei Tab közigazgatási területén a BKÜ TrT alapján
Zöldfelületek nagysága Tabon és környékén (m2) (Forrás: www.teir.hu, 2015. január)
Egy lakosra jutó zöldfelületek nagysága Tabon és környékén (m2)
Tab a katonai felméréseken (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
Tab településszerkezeti sémája (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
Tab városrészeinek lehatárolása (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
Tab beépítésre szánt területei (Forrás: Tab Településszerkezeti Terv.)
Tab beépítésre nem szánt területei (Forrás: Tab Településszerkezeti Terv.)
Funkcióvizsgálat (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
Alulhasznosított területek (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
Műemlékek, helyi védett és régészeti területek (Forrás: Tab Településszerkezeti Terv.)
Tabi járás közlekedési hálózata
Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve
Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között
Tab regionális vízellátó rendszere
Tab felszíni szennyezésre fokozottak érzékeny
Tab felszíni szennyezésre fokozottak érzékeny területei
Tab országos vízminőség-védelmi területei
Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2014 között
Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere
Tab vízeróziónak kitett területei
Villamosenergia ellátottság változása 2000-2014 között
A lakásállomány és a háztartási gázfogyasztók számának alakulása
A lakásállomány és a háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók számának alakulása
Tab földgázellátásának alapellátó hálózati rendszere
Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek
A lakásállomány és az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma
A kábeltelevíziós hálózatban kapcsolt lakások száma
Kivonat a BKÜ TrT (2008) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete tervlapból
Kivonat az OTrT (2014) jó termőhelyi adottságú szántóterület övezet tervlapból
Kivonat a BKÜ TrT (2008) vízeróziónak kitett terület övezete tervlapból
Kivonat a BKÜ TrT (2008.) földtani veszélyforrással érintett terület övezet tervlapból
Kivonat az OTrT (2014) országos vízminőség-védelmi terület övezete tervlapból
Kivonat a BKÜ TrT (2008) felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete tervlapból
Tab évenkénti légszennyezőanyag kibocsátásának alakulása (kg)
Az összes keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége Tabon (kg)
A lakosságtól szelektív gyűjtéssel elszállított hulladék mennyisége Tabon (tonna),
Az összes keletkezett hulladék megoszlása Tabon 2012-ben (tonna),
Az összes keletkezett veszélyes hulladék mennyisége Tabon 2007—2012 (kg),
A közcsatorna hálózatra rákötött lakások arányának változása Tabon
Problématérkép
Értéktérkép
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Táblázatok:
1.1-1. táblázat:
1.8-1. táblázat:
1.8-2. táblázat:
1.8-3. táblázat:
1.8-4. táblázat:
1.9-1. táblázat:
1.9-2. táblázat:
1.9-3. táblázat:
1.12-1. táblázat:
1.12-2. táblázat:
1.112-1. táblázat:
1.12-2. táblázat:
1.12-3. táblázat:
1.15-1. táblázat:
1.15-2. táblázat:
1.17-1. táblázat:
1.17-2. táblázat:
1.17-3. táblázat:
1.17-4. táblázat:
4.7.8. táblázat:
4.7-9. táblázat:
4.9-1. táblázat:
4.17–1. táblázat:
4.17─2. táblázat:
4.17─3. táblázat:

Tab jogállás és lakosságszám szerinti besorolása a dél-dunántúli régióban
A tabi általános iskolai ellátás főbb adatai
A középfokú oktatás főbb adatai
A szociális feladatellátás főbb jellemzői
Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos problémák és megoldási elképzelések
A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban működő
fontosabb vállalkozások Tabon
A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban működő
fontosabb vállalkozások a Tabi járás többi településén
Az ipari alágazatokban működő fontosabb vállalkozások Tabon
Helyi védett természeti területek Tabon
A Dékány-hegy (HUDD20039) Natura 2000 terület élőhelyei
A Tabon található közkertek (Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2015.)
Különböző szintű térségi központok elérhetősége
Tabi járási központ közúti elérhetősége
Tab elérhetősége a járás településeiről helyközi autóbusz járattal
Tab vasúti elérhetősége a járás vasúti kapcsolattal rendelkező településeiről
Zónacsoportok légszennyező anyagok szerint
Legtöbb szennyezőanyag kibocsátást eredményező légszennyező telephely
Megújuló energiaforrást használó intézmények Tabon
Tab legjelentősebb hulladéktermelő telephelyei (2012)
A népesség iskolai végzettségének alakulása Tabon és térségében %
A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népességhez viszonyítva,
Egy lakosra jutó befizetett SZJA (Ft) és annak változása (%)
Tab Város összesített kibocsátási anyagai légszennyező anyagokra 2007 és
2012 között
Tab Város légszennyező telephelyeinek kibocsátási adatai
Tab Város telephelyein keletkezett hulladékmennyiségek adatai

TAB INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

12

BEVEZETÉS

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

13

A 2007-2013-as programozási időszakban a magyarországi városok nagyjából kétharmada készítette
el a 2007-ben megjelenő, majd 2009-ben felülvizsgált, a várospolitikáért felelős minisztérium által
kiadott Városfejlesztési Kézikönyv útmutatásai alapján az Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS).
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiák felülvizsgálata, az azóta eltelt nagyjából 5-7 év után több
szempontból is aktuálissá vált, illetve különösen fontos a stratégia elkészítése ott, ahol ilyen
dokumentum még nem áll rendelkezésre, ezek a városok közé tartozik Tab is.
A fentiek figyelembe vételével a Belügyminisztérium 2014 júniusában közbeszerzési eljárást írt ki a
járásszékhely városok IVS-nek felülvizsgálatára, valamint bizonyos esetekben a Városfejlesztési
Koncepció elkészítésére. A Dél-Dunántúli Régióban az eljárást a Terra Studio Kft. nyerte meg. A
nyertes ajánlattevő szakemberek bevonásával a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet tartalmi
követelményeinek megfelelően 2014 decemberében megkezdte a munkát.
A megalapozó vizsgálat követte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet)
mellékletében foglaltakat, így helyzetfeltáró, helyzetelemző és helyzetértékelő munkarészt tartalmaz.
A részletesebb és bővebb helyzetfeltáró munkarész fogja át Tab város térségi kapcsolatait, a
különféle tervekben, koncepciókban való megjelenését, a területrendezési tervekkel kapcsolatos
magállapításokat, a szomszédos településekkel terveinek a vizsgált településre vonatkozó
észrevételeit és a hatályos fejlesztési dokumentumokat. Részletes elemzések készültek a település
társadalmáról, a gazdaságra vonatkozó fejezetben pedig kitértünk a gazdasági szerkezet jellemzőire
és annak változására. Az önkormányzati gazdálkodás és a településüzemeltetési szolgáltatások
vizsgálatánál törekedtünk azokra a tényezőkre felhívni a figyelmet, amelyek az önkormányzati
kompetenciában és tevékenységben a településfejlesztésre, hangsúlyozottan a gazdaságfejlesztésre
vonatkoznak. A táji, települési adottságokban és a zöldfelületet kezelésében történt változásokat
regisztráltuk.
Alapos elemzésnek vettük alá az épített környezetet, támaszkodva a rendelkezésre álló
dokumentumokra és a változásokra, az elmozdulásokra fókuszáltunk, kijelölve azokat a főbb
megállapításokat, amelyek a település fejlesztésében a 2007–ben a városközpont rehabilitációhoz
készült Előakció Területi Terv -hez viszonyítva a napjainkig lezajlottak.
Részletes elemzéseket és áttekintést végeztünk a város közlekedési hálózatával kapcsolatban. A
leggyakrabban jelentkező problémákat és azok összefüggéseit vizsgálatuk, kitérve Tab Város által
elért eredményekre.
A környezeti, katasztrófavédelmi összefüggéseket külön ismertettük. A városi tér a környezet
vonatkozásában jelentős értékeket mutat, így külön hangsúlyt adtunk ezen tényező bemutatásának.
A helyzetelemző és értékelő munkarészben nagy hangsúlyt helyeztünk az összefoglalást jelentő
SWOT elemzésre, így a fejlesztés kereteihez olyan információkat kínálhatunk, amik a gondolkodás
kereteiként is számba vehetők. A településrészeket egyenként értékeltük, itt a társadalmi,

TAB INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

14

demográfiai paraméterek mellett a településszerkezeti elemeket is összefoglaltuk kijelölve a
problémapontokat, felhívva a tervezők figyelmet a szükséges vagy kívánatos beavatkozásokra.
A város terv-ellátottsága kedvezőnek mondható. Folyamatosan készülnek elemzések a különféle
funkciókra. Ezeket az anyagokat a felméréshez felhasználtuk, megismertük.
Elemzési szemléletünk volt, hogy a város és térségére is kitekintettünk, bemutatva azokat
településeket, amelyek szoros kapcsolatban vannak a várossal, annak szolgáltatásait használják.
Hasonlóan elemzési szempont és szemléletmód volt, hogy az Európai Unió 2014-2020 tervezési
időszak célrendszereire, valamint az Országos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció 2014-2020,
illetve a Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2020 dokumentumok iránymutatásait is
kövessük, hogy Tab város fejlesztései – éppen a helyzetfeltárás segítségével – ezekhez jól
illeszkedjenek.

Budapest, 2015. március 19.

Kukely György
projektvezető
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1 HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN,
TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Tab a Dél-Dunántúli Régióban, Somogy megyében a kelet – külső - somogyi dombvidék központi
települése. A régió településszerkezete kedvezőtlen, arra egyrészt a városhálózat fejletlensége,
másrészt az aprófalvak- és kistelepülések nagy aránya jellemző.
A dél-dunántúli régiót 656 település alkotja, amelyből 41 városi jogállású (6,25%) A városi népesség
az ország összes régióját tekintve Észak-Magyarország után ebben a régióban a legalacsonyabb, a
lakosság mindössze 58,3 %-a él városokban. A régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági
szolgáltatások biztosításában meghatározó jelentősége van a megyékben központi szerepet betöltő
nagyvárosoknak (Pécs, Kaposvár, Szekszárd)
A régió városhálózatának gerincét a tizenegy 10-30 ezer fő közötti lakosságú város adja (1.1-1 ábra).
A régióban a tízezer főnél kisebb népességű városok ellátó intézményrendszere erősen hiányos, a
nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők kénytelenek másutt igénybe venni. E városok saját
települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a nagyobb városok színvonalától. Mindezek
mellett a térségben még jelenleg is vannak városhiányos területek, ilyenek Tolna megye középső
részének vidékei, a Zselicség, az Ormánság vagy a Somogyi dombvidék.
A városhiányos területek nagyrészt megegyeznek az aprófalvas területekkel. A régió
településhálózatának körülbelül 55 %-át aprófalvak alkotják, ezekben él a lakosság 10 %-a. Az falvak
közül 361 számít aprófalunak, vagyis itt az 500 főt sem éri el a lakosság száma. Az aprófalvas
településszerkezetet rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi környezetben találjuk. A kimondottan
aprófalvas Baranyában a községek közel 70 %-a 500 lakos alatti falu (Tolnában valamivel 30 %,
Somogyban 50 % alatt).
A Balaton és a Duna menti területeken ugyanakkor jóval népesebb települések helyezkednek el, 500
fő alatti település nincs is, az átlagos népességszám pedig 2,5-szerese a belső területekének.

1.1-1. ábra: A városi ranggal rendelkező települések (balra) és az aprófalvak elhelyezkedése (jobbra) a DélDunántúli Régióban (Adatok forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.)
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Lakosságszám
Besorolás
(2013. jan.1.)
Balatonboglár Somogy
Fonyódi
Város
5 901
2
Balatonföldvár Somogy
Siófoki
Város
2 235
1
Balatonlelle
Somogy
Fonyódi
Város
5 309
2
Barcs
Somogy
Barcsi
Járásközpont város
11 173
3
Csurgó
Somogy
Csurgói
Járásközpont város
5 229
2
Fonyód
Somogy
Fonyódi
Járásközpont város
4 856
1
Igal
Somogy
Kaposvári
Város
1 286
1
Kadarkút
Somogy
Kaposvári
Város
2 516
1
Kaposvár
Somogy
Kaposvári
Megyei jogú város
65 337
5
Lengyeltóti
Somogy
Fonyódi
Város
3 123
1
Marcali
Somogy
Marcali
Járásközpont város
11 733
3
Nagyatád
Somogy
Nagyatádi
Járásközpont város
10 921
3
Nagybajom
Somogy
Kaposvári
Város
3 288
1
Siófok
Somogy
Siófoki
Járásközpont város
25 441
5
Tab
Somogy
Tabi
Járásközpont város 4 430
1
Zamárdi
Somogy
Siófoki
Város
2 451
1
1: 0-5000 fő; 2: 5001-15 000 fő; 3: 10 001-15 000 fő; 4: 15 001-20 000 fő; 5: 30 001 fő felett
Név

Megye

Járás

Jogállás

1.1-1. táblázat: Tab jogállás és lakosságszám szerinti besorolása a dél-dunántúli régióban
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2014-es településszerkezet, 2013. jan.1. lakosságszám

1.1.1 A település szerepe az országos településhálózatban
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK; elfogadva az Országgyűlés 1/2014. (I.
3.) OGY 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 (1.1-2ábra), amelyek a jövőben
egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni,
integrálódva a nemzeti szintű társadalmi és területi munkamegosztásba.

1.1-2. ábra: Funkcionális térségek Magyarországon (Forrás: OFTK, pp. 109.)
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Az OFTK egyik legfontosabb fejlesztési célterületként kiemelt fejlesztési pólusokat és tengelyeket
határoz meg (a magyarországi nagyvárosok), amelyek mellett célként jelöl meg országos jelentőségű
integrált fejlesztési térségeket. Ezek közül Tab a gazdasági magterület határán a BudapestNagykanizsa fejlesztési tengely mentén, a Balaton térsége kiemelt területen fekszik.
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 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.

1.1-3. ábra: Városhálózati struktúra Magyarországon (Forrás: OFTK, pp. 142.)

Tab város az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióban (OFTK) megalapozott
területfejlesztési struktúra alapján az ország fejlesztési tengelyein kívül, a Dél-Dunántúli tervezésistatisztikai régióban, Pécs fejlesztési pólus és Kaposvár – Szekszárd fejlesztési alközpont
környezetében helyezkedik el.
Az OFTK egyik legfontosabb fejlesztési célterületként kiemelt fejlesztési pólusokat és tengelyeket
határoz meg (a magyarországi nagyvárosok), amelyek mellett célként jelöl meg országos jelentőségű
integrált fejlesztési térségeket. Ezek közül Tab és környéke a Budapest-Nagykanizsa fejlesztési
tengely mentén, a Balaton térsége kiemelt területen fekszik.

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
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1.1.2 A település szerepe a regionális, a megyei és a járási településhálózatban
A Dél-Dunántúli Régió Magyarország délnyugati részén, a Zalai-dombságtól a Dunáig húzódik. Északi
határa a Balaton és a Mezőföld, déli részén a Dráva folyik. A tervezési-statisztikai régió Baranya,
Tolna, valamint Somogy megyéket foglalja magában.
Somogy megye Magyarország déli részén, közelebbről a Dunántúl dél-keleti részén terül el. Területe
6 035 km², az ország területének 6,41%-át teszi ki így az ország legnagyobb megyéi közé számít.
Népességszáma 2013. január 1.-én 315512 ezer fő volt, népsűrűsége ennek megfelelően alacsony,
52,2 fő/km², az ország népességének 3,18%-a így az ország legritkábban lakott megyéje. A megye az
Európai Unió NUTS területi osztályozási rendszere alapján a NUTS 3. szintet képviseli.
A megye településszerkezete kedvezőtlen, a városhálózat fejletlensége és az aprófalvas települések
nagy száma jellemzi.
A régió változatos természeti adottságai, kellemes éghajlata és kiváló turisztikai adottságai ellenére
mind országos, mind nemzetközi összehasonlításban a fejletlenebb régiók közé sorolható. Ennek oka
elsősorban a régió nagy részének rossz megközelíthetősége,
valamint a határ menti fekvés, ami a történelem során kialakult
elszigeteltség miatt fékezte a régió fejlődését.
A régió központja a közel 160 ezer lakosú Pécs. A régióhoz az
ország területének 15%-a, népességének alig egytizede tartozik.
Tab kapcsolódási irányait tekintve a régió társpólusi szerepköreit
ellátó Kaposvárhoz és a Balaton déli partjának legintenzívebben
fejlődő városához, Siófokhoz kötődik.
A Dél-Dunántúl településszerkezete - amelyre egyrészt a
középvárosok hiánya, másrészt az apró- és kistelepülések túlságosan nagy súlya jellemző - jelentősen
meghatározza az itt élők helyzetét. A településhálózat csaknem háromnegyedét aprófalvak alkotják,
amelyek héttizedében az 500 főt sem éri el a lélekszám. A szétforgácsolt településszerkezetet
rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi környezetben találjuk. Kedvezőbb azon kistelepülések
helyzete, amelyek a városok vonzáskörzetében helyezkednek el. A régióra ezen kívül jellemző a
megyeszékhelyek dominanciája, és a városhiányos területek jelenléte.
Összességében a régióbeli lakosok csaknem egyötöde él aprófalvakban, ugyanakkor a tízezer főnél
nagyobb lélekszámú városok a népesség 46%-át koncentrálják. Ez azt jelenti, hogy a kistelepülések
hatványozottan rá vannak utalva a kevés központi szerepet betöltő nagyvárosra, annak erőforrásaira.
A kistelepülések számára a stratégiai célintegráció és az összehangoltság tud csak pozíciót erősíteni, s
a régió gazdasági – társadalmi helyzetén változtatni.
A Dél-Dunántúlon a tízezernél – de még inkább az ötezer lakosnál – kisebb népességű városok ellátó
intézményrendszere erősen hiányos, a nem mindennapos szolgáltatásokat az ott élők is kénytelenek
másutt igénybe venni. E városok saját települési infrastruktúrájának kiépítettsége is elmarad a
nagyobb városok színvonalától. Ebből következően Tab, a többi kis népességű városhoz hasonlóan
erősen ráutalt a társpólusú ambíciókat élesztgető Kaposvárra és a Balaton déli partjának turisztikai
központjára, Siófokra. Ugyanakkor a turisztikai és kulturális téren, illetve az államigazgatási feladatok
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alapfokú szintjén Tab városa a Tabi kistérség számára nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek
centralizációjával – azaz más településre történő áthelyezésével, a kistérség jóval funkcióhiányosabbá
válna, valamint a szolgáltatások elérhetősége csökkenne. Tab tehát egyike a megyében annyira ritka
közvetítő és ellátó intézményrendszerrel rendelkező kisvárosoknak, amelyek a városok közötti
szerepkörükben a kistelepüléseket felfűzik az átfogóbb települési hálózatba.

1.1.2.1 A település regionális környezete a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet

1.1-4. ábra a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet kistérségei

A Balaton térség hazánk egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai
egységet is alkot, ahol a társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagymértékben a
környezeti tényezőktől függnek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei,
valamint az ezekre épülő idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló
fejlesztési célokra igényt tartó térségévé teszik, így a területfejlesztés is egyik legfontosabb
feladatának tekinti a térség környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható fejlesztésének, az
értékek megőrzésének biztosítását. A térség olyan természeti és gazdasági egységet képez, melynek
kezelése nem bontható meg. Turisztikai, mezőgazdasági bevételei révén a nemzetgazdaság jelentős
tényezője. Bár nem önálló tervezési statisztikai területi egység, az egységes tervezés és
támogatáspolitika igénye és szüksége itt a legerősebb az országban. A mindenkori fejlesztésnek a

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

21

még meglevő táji, kulturális és természeti adottságokat tiszteletben tartva szabad csak
megvalósulnia.
A Balaton térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és
fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű
hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét biztosító stabil intézményrendszer
megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön létre. Különleges
agglomerálódó várostérséget alkotnak a Balaton körüli települések. Az itteni települési és
üdülőterületek további, káros összenövésének már szigorú területrendezési szabályozás is próbál
gátat vetni, de a fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton menti beépítések fokozására ösztönözni
a helyi szereplőket és a befektetőket. Az összenövés nem csak környezeti szempontból rendkívül
káros, de a térség fő erőforrását képező turisztikai vonzerőt is felemésztheti. A Balaton-parti
városhalmaz ugyanakkor rendkívül hasonló gazdasági, társadalmi és környezeti eredetű
településfejlesztési, településszerkezeti problémákkal és lehetőségekkel rendelkezik ezért egységes
kezelése és a települések fejlesztési együttműködése elengedhetetlen.

1.1.3 A település megyei környezete
Somogy megye Magyarország déli részén, közelebbről a Dunántúl dél-keleti részén terül el. Területe
6 035 km², az ország területének 6,41%-át teszi ki így az ország legnagyobb megyéi közé számít.
Népességszáma 2013. január 1-én 315512 ezer fő volt, az ország népességének 3,18%-a.
Népsűrűsége ennek megfelelően alacsony, 52,2 fő/km², így az ország legritkábban lakott megyéje. A
megye az Európai Unió NUTS területi osztályozási rendszere alapján a NUTS 3 szintet képviseli. A
megye településszerkezete kedvezőtlen, a városhálózat fejletlensége és az aprófalvas települések
nagy száma jellemzi. Legértékesebb természeti adottságai az erdők, felszíni vizek, a termálvízkincs a
védett természeti területek és a Balaton. Az ország negyedik legerdősültebb megyéje, kedvező mező, erdő-és vadgazdálkodási adottságokkal rendelkezik.
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1.1-5. ábra: Somogy megye (Forrás:Somogy megye rendezési terve-térségi szerkezeti terv.)

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén agglomerálódó térség van kialakulóban. Somogy az ország
legritkábban lakott megyéje. Fejlettségét tekintve három különálló részre tagolható. Külön egységet
képez a Balaton-part, amely egyben a megye fejlettebb településeit fűzi össze. A megyeszékhely
Kaposvár vonzáskörzetében, valamint a Dráva mentén hátrányos helyzetű települések találhatók. A
városok többsége gyenge központi funkcióval rendelkezik, jellemzőek az elszigetelt aprófalvas
térségek. A megye bruttó hozzáadott értékének előállításában évek óta csökkenő szerepe van a
mezőgazdaságnak, az ipar teljesítményében jelentősebb a feldolgozóipar részesedése és domináns
szerepe van a szolgáltatásoknak. A megye elmarad az országos átlagtól a gazdasági fejlettség, a
demográfiai mutatók, az iskolai végzettség, az átlagjövedelem, a munkanélküliség tekintetében.
Jelentős számú roma lakosság él a megye társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó, nehezen
elérhető térségeiben. A közlekedési kapcsolatok hiányosak, illetve felújításra, bővítésre szorulnak.

1.1.4 A település adminisztratív környezete a Tabi járás
A Tabi járás területe 427,24 km², népessége 12 786 fő, népsűrűsége pedig 30 fő/km² és 24 község
tartozik hozzá, székhelye Tab, ennek megfelelően az összes járási hatókörű igazgatási, oktatási,
egészségügyi stb. szervezet is itt található.
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1.1-6. ábra: Tabi járás (Forrás:Openstreetmap.org)

1.1.5 A település mikrokörnyezete a Tabi Koppány-völgye kistérség
A Koppány-völgye kistérség a Dél-dunántúli régióhoz tartozó Somogy megye északi részén
helyezkedik el. A kistérséget keletről Tolna megye, északról - Somogy megyén belül - a Balatoni
üdülőövezetet alkotó Siófoki es Balatonföldvári kistérség, délről a Koppány patak vonala, nyugatról
pedig a Fonyódi kistérség határolja. A 24 települést magába foglaló kistérség a megye legritkábban
lakott kistérsége, területe 427 km², állandó népessége 12820 fő. - KSH 2010. dec.31.
Településszerkezete leképezi a Dél-dunántúli régiót, melyre egyrészt a középvárosok hiánya,
másrészt az apró- és kistelepülések túlsúlya jellemző. A kistérség is aprófalvas szerkezetű, a
települések több, mint kétharmadának (16 db) lélekszáma nem éri el az 500 főt. Két település
lakosságszáma haladja meg csupán az ezer főt, az egyik Andocs, a másik a térség egyetlen városi
rangú települése, a kistérség a kistérségi központ, Tab. A falvak részben a Bábonymegyer - Tab Somogymeggyes által meghatározott északi, a Törökkoppány - Bonnya - Fiad déli tengely mentén,
valamint a két kelet-nyugat irányú völgyet összekötő patakvölgyekben helyezkednek el.
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1.1-7. ábra: Tabi Koppány völgye kistérség (Forrás:Teir adatbázis )

1.1.5.1 A kistérségi központ vonzáskörzete
A kistérségben Tab központi szerepet tölt be. Rendelkezik alapvető közigazgatási intézményekkel,
középiskolával, járó beteg szakellátással, és a foglalkoztatásban is centrum szerepet tölt be. A napi
rendszerességű helyváltoztatások fő meghatározója a hivatás-és az iskolai forgalom. A kistelepülések
tömegközlekedése jelenleg dominánsan közúti közlekedésre alapozott. A tabi kistérségben a
munkahelyek koncentráltan helyezkednek el. Tömeges munkalehetőséget a tabi cégek kínálnak,
ugyanakkor a munkalehetőségek már a nagyobb községekben is gyakran csak az alapvető
szolgáltatásokra (közigazgatás, iskola, kiskereskedelem) korlátozódnak. Ennek következtében
kistérségben általános jelenség az ingázás.

1.178. ábra Tab tömegközlekedési
megközelíthetősége a kistérség településeiből
(Forrás: Teir adatbázis )
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1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
A Nemzeti Reform Program vállalásai az EU 2020 stratégiához kapcsolódóan
Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági
teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén
az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti
Reform Program vállalásai a következők:
- a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelését;
- a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra növelését;
- az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedését a 2005. évi szinthez
képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányának 14,6
százalékra történő növelését;
- a 10 százalékos energia megtakarítás elérését;
- a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra növelését a
30-34 éves népességen belül;
- az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó középfokú végzettséggel rendelkezők
arányának 10 százalékra csökkentését a 18-24 éves népességen belül;
- a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450 000 fővel való
csökkentését, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent.

1.2.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi (Országos
Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 20142020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint
Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz,
lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő
versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött
közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.
Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az
átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg.
AZ OFTK az alábbi, Tab készülő stratégiájában is meghatározó, főbb területpolitikai irányokat és
teendőket határozza meg:
- Hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket egyaránt
figyelembe vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált térszerkezet kialakulását
és hálózatos térszerkezetet eredményez;
- Városhálózati megközelítés, a térszerkezet funkcionális fejlesztése;
- A város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken alapuló
kapcsolatrendszer kialakítása;
- Hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott térség valós
potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével;
- Periférikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével;
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- Határ menti együttműködések révén a szomszédos országok gazdasági, infrastrukturális
rendszereihez való kapcsolódás, a határon belüli és túli lakosság közötti kapcsolatok ápolása;
- Hátrányos helyzetű – különös tekintettel a leromlott városrészekben koncentrálódó – társadalmi
csoportok szociális, oktatási és lakhatási helyzetének javítása, fejlesztése.
Az OFTK Somogy megyei szinten Tab készülő stratégiájában is meghatározó a következő fejlesztési
irányokat határozza meg:
- A piaci körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, innovatív megoldásokat alkalmazó
gazdasági bázisok kiépítésének elősegítése, a meglevők megerősítése;
- Az integrált élelmiszergazdaság fejlesztése, a technológiai műszaki innováció támogatása,
kihasználva a Kaposvári Egyetemben rejlő lehetőségeket;
- Jó minőségű, magas hozzáadott értékű, versenyképes agrártermékek előállítása, többcélú erdő-,
hal-és vadgazdálkodás;
- Vállalkozásélénkítés, munkahelyteremtés, a vidéki népesség megtartása érdekében;
- Az aprófalvas, periférikus térségek leszakadásának mérséklése, területi különbségek csökkentése, a
hátrányos helyzetű térségek és népesség felzárkóztatása, a centrum és a periféria közötti (északi és
déli) különbségek mérséklése;
- Társadalmi befogadás segítése, a szegénység elleni harc, a leszakadt népréteg munkára ösztönzése;
- A megye nagytérségi kapcsolatainak kialakítása, az elérhetőség javítása, a fő-és mellékút hálózat
minőségének javítása, a vasútvonalak korszerűsítése, a közösségi közlekedés fejlesztése, a kerékpárút
hálózat kiépítése;
- Határon átnyúló együttműködések erősítése, Horvátország uniós csatlakozásával a határ menti
gazdasági és közlekedési kapcsolatok javítása, a természeti kincsekre alapozott komplex
turizmusfejlesztés hálózati rendszerének kialakítása (pl. a Drávára fűzhető közös értékek), a
termálvizes fürdők fejlesztése;
- A Balaton turisztikai termékpalettájának színesítése, újabb kompkapcsolat kiépítése;
- A megújuló energiaforrások (különösen biomassza, geotermikus és napenergia) hasznosítási
arányának jelentős növelése elsősorban a helyi, közösségi energiatermelő és ellátó rendszerek
elterjedésével;
- Területi különbségek mérséklése. Kaposvár centrum/polisz szerepének erősítése;
- Harmonikus városhálózat kialakulásának előmozdítása, a közszolgáltatások színvonalának javítása.

1.2.2 Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója
A megye jövőképe szerint Somogy megye 2030-ra sokszínű, természeti értékekben gazdag tájjal
rendelkező, harmonikus, és az ott élők számára jó életminőséget biztosító versenyképes, innovatív
térséggé válik, ahol szolidáris közösségekre építve, egymást erősítve, egymás értékeire és
adottságaira alapozva vannak jelen a szolgáltatásokban erős városok és a kedvező életteret adó
vidéki térségek.
A koncepció a megye fejlesztését három kiemelt fontosságú átfogó célban jelöli meg:
1. átfogó cél: A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése;
2. átfogó cél: A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai,
társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével;
3. átfogó cél: A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden
somogyi ember számára.
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Az átfogó célok elérését a stratégiai célrendszer részeként meghatározott 5 tematikus cél és Somogy
megye sajátos területi részegységeire illesztett 5 területi célkitűzés szolgálja. A tematikus célok
egyfajta fókuszáltságot adnak az átfogó célok eléréséhez vezető út kijelölésében, körvonalazva
egyben a megye értékválasztásának tengelyeit.
Tematikus specifikus célok:
- A piaci igényekre választ adó vállalkozói szektor megerősítése, a K+F+I folyamatok
ösztönzése;
- Piacképes tudást biztosító képzési struktúra és a lakosság készségeinek fejlesztése;
- A helyi termelést, közösségek önellátását segítő fejlesztések támogatása;
- Közösségfejlesztés és a hátrányos helyzetű népességcsoportok társadalmi integrációjának
elősegítése;
- Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer
megerősítése.
Horizontális célok:
- A különböző társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megteremtése;
- A társadalmi, gazdasági és ökológiai tűrőképességet szem előtt tartó fenntartható növekedés
biztosítása;
- Partnerségen alapuló szinergikus fejlődés gyakorlati elterjedésének elősegítése.
A fejlesztési célrendszer meghatározása a megyén belül különféle sajátosságokkal rendelkező területi
részegységekre:
- Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése;
- Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése;
- Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése;
- Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének fejlesztésével;
- Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése.

2-1. ábra: Átfogó célok kapcsolódó pontjai (Forrás: Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója
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1.2.3 Somogy megye Területfejlesztési Programja
A tematikus specifikus célok mellett a fejlesztési program megfogalmazta azokra, a megye számára
kiemelten kezelendő térségekre vonatkozó ún. területi célokat is, amelyek a program egyes
intézkedéseinek megvalósítása során a területi fókuszok, súlyok kijelölésének alapját is képezhetik. A
Somogy megyei területfejlesztési koncepcióban meghatározottakkal összhangban a megye területi
céljai az alábbiak:
- Vidéki térségekben lakók életminőségének javítása, területi különbségek mérséklése,
- Járásközpontok, városok funkcióinak megerősítése,
- Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése,
- Kaposvár centrum szerepének erősítése, a város és vonzáskörzetének fejlesztésével,
- Somogy megye horvát határ menti térségének fejlesztése.
A célrendszert követően a dokumentum a megye középtávú céljait szolgáló 7prioritást és annak
intézkedésrendszerét határozza meg, melyek az alábbiak:
1. prioritás: Az agrár- és erdészeti termelési láncok szereplőinek megerősítése és a helyi termelésen
alapuló önfenntartó szociális gazdaság feltételeinek megteremtése
Intézkedések:
- A feldolgozóipari vállalkozások letelepedésének elősegítése;
- A somogyi termékek piacra jutását segítő szervezetek támogatása;
- Regionális együttműködés támogatása.
2. prioritás: Somogyi vállalkozások versenyképességének növelése az ipari- és szolgáltató szektorban
Intézkedések:
- Üzleti infrastruktúra fejlesztése és foglalkoztatás-bővítő programok támogatása;
- K+F+I tevékenység ösztönzése;
- Vállalkozások együttműködésének támogatása.
3. prioritás: Somogy megye turisztikai potenciáljának erősítése
Intézkedések:
- Területi fókuszú komplex turisztikai termékek innovatív fejlesztése;
- Minőségi turisztikai szolgáltatás- és vendéglátás fejlesztés;
- Piacra jutást és marketinget hatékonyan támogató intézményrendszer megerősítése.
4. prioritás: A lakosság képzettségi szintjének javítását célzó fejlesztések támogatása
A felsőoktatás minőségi fejlesztése Somogy megyében és a hozzáférés segítése a tehetséges fiatalok
számára
Intézkedések:
- Piacképes tudást biztosító szakképzési rendszer kialakítása és a felnőttoktatás támogatása;
- Az alap- és középfokú oktatás színvonalának növelése.
5. prioritás: A fenntartható gazdálkodást és erőforrás felhasználást, valamint a megye lakosságának
életminőség javítását támogató környezetgazdálkodási beruházások támogatása
Intézkedések:
- Energia hatékony és megújuló energiaforrásokat használó termelési technológiák
alkalmazásának ösztönzése;
- A megújuló energiaforrásokra épülő helyi, közösségi energiatermelő- és ellátó rendszerek
elterjesztése;
- A mezőgazdasági termelésre gazdaságosan nem hasznosítható területeken biomassza
termelő ültetvények létesítése;
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-

A környezetvédelmi kommunális közszolgáltatások rendszerének fejlesztése és települési
vízrendezés;
A hulladék feldolgozó és hasznosító ipar innovatív beruházásainak, ill. az iparág letelepedését
szolgáló fejlesztések támogatása.

6. prioritás: A helyi közösségek megerősödését és a helyi értékek megőrzését szolgáló fejlesztések
támogatása
Intézkedések:
- A periférikus térségekben az elszegényedés megállítását és a munka világába történő
reintegrációt szolgáló, helyi és térségi adottságokra épülő élőmunka igényes tevékenységek
támogatása;
- Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci és társadalmi (re)integrációját
szolgáló programok megvalósításának támogatása;
- A kulturális és természeti örökség védelmét és a helyi identitás erősítését szolgáló
fejlesztések támogatása;
- A társadalmi, szociális kohézió erősítését szolgáló közösségépítő programok megvalósítása.
7. prioritás: Térségi jelentőségű szolgáltatások és infrastrukturális rendszerek fejlesztése, valamint
településfejlesztés
Intézkedések:
- A közúti- és vasúti infrastruktúrába történő összehangolt befektetések megvalósítása;
- Fenntartható közösségi közlekedési infrastruktúrák létrehozása és a közlekedés alternatív
formáinak előmozdítása;
- Integrált településfejlesztési akciók támogatása;
Kisléptékű, pontszerű településfejlesztés jellemzően vidéki térségekben;
- Az egészségügyi alap- és szakellátás színvonalának és hozzáférhetőségének fejlesztése, a
lakosság egészségtudatosságának növelése;
- A szociális alap- és szakszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások, valamint az óvodai
ellátás infrastruktúrájának, és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a hozzáférés javítása.

1.2-2. ábra: Somogy megye területfejlesztési stratégiai célrendszere (Forrás: Somogy megye Területfejlesztési
Programja)
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1.2.4 Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciója és Programja
A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) – a térség szereplőinek bevonásával - elkészíttette a 2014-2020
időszakra szóló területfejlesztési tervezési dokumentumokat, melyek elemei:
- Helyzetértékelés,
- Koncepció,
- Területfejlesztési Program /Stratégia, Operatív Program/
- Projektkidolgozások a kiemelt fejlesztésekre, fejlesztési célokra,
- Balatoni Integrált Területfejlesztési Program – a kiemelt térség fejlesztési programjának az
ágazati operatív programokhoz illeszkedő kivonata.
1.2.4.1 Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Koncepciója
Jövőkép
A 2014-30 közötti időszakra megfogalmazott koncepció értelmében a Balaton, a természetesség és a
magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója lesz. A fő cél a Balaton térségének
dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész
évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet. A koncepció a fő célhoz
kapcsolódóan 4 átfogó célt és ezekkel összefüggésben 7 stratégia célt definiált, amelyek Tab
fejlesztési irányait is meghatározzák.
Átfogó célok
A koncepció megalapozó vizsgálata alapján az alábbi átfogó célokat határozta meg:
- 1. Átfogó cél: Megbízható jövedelem-szerzést és javuló életminőséget biztosítson a térség a
helyi lakosok számára
- 2. Átfogó cél: Vonzó legyen elsősorban szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas
hozzáadott értéket termelő vállalkozások számára
- 3. átfogó cél: A vonzó környezet és a magas színvonalú szolgáltatások eredményeként
növekedjen a Balatonhoz látogatók száma, a rövidebb-hosszabb ideig ott tartózkodók költésben,
szolgáltatásvásárlásban megmutatkozó elégedettsége
-4. átfogó cél: Az igényekhez rugalmasan igazodó és folyamatosan megújulásra képes
szolgáltató intézmények
A térség fejlesztésének stratégiai céljai
A térség fejlesztésének stratégiai céljait az átfogó célokhoz illeszkedve határozták meg. Az egyes
stratégiai célok több átfogó cél elérését is támogathatják.
Innovatív Balaton!
A Balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási
képességének javítása a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal
való együttműködés eredményeként az új termékek,
szolgáltatások fejlesztése révén.
Aktív Balaton!
A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a
kapacitások egész éves Aktív Balaton! kiegyensúlyozottabb
kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások
összehangolt fejlesztésének eredményeként.
Balatoni egészség és megújulás! A régióban élők és ide látogatók egészségi állapotának és
életminőségének javítása a térség természeti forrásaira épített
egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által.
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Balatoni terméket az asztalra!
Megújuló balatoni közösségek!

Egészséges környezet,
tiszta Balaton!

Elérhető Balaton!

Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek
termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése.
A társadalom harmonikus fejlődésének záloga a dinamikusan
működő gazdaság mellett a térségben élő közösségek
folyamatos megújulása.
A táj fenntartható módon való használata az eltérő adottságú
területek figyelembe vételével a biodiverzitás lehetőség szerinti
megőrzése, a szennyezés mérséklése és a környezet
terhelésének a térség fenntartható fejlődését biztosító keretek
közé szervezése a települések építészeti folyamatos megújulása.
Hatékony közlekedési rendszer működtetése a Balaton
térségében.

1.2.4.2 Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Stratégiája
A koncepció célrendszerét követően a dokumentum a térség középtávú céljait szolgáló 9 prioritást és
annak intézkedésrendszerét határozza meg.
1. prioritás - Gazdaság-fejlesztés, kutatás-fejlesztés, innováció
Helyi, térségi tudásbázisokhoz kapcsolódó innováció orientált térségi alapon szervezett vállalkozásfejlesztés
- 1.2 Balatoni kézművesipar fejlesztése
- 1.3 Turisztikai vállalkozások tevékenységének diverzifikációja
- 1.4 Térségi marketing – befektetések ösztönzése működtetése
- 1.5 Balatoni egészségipari K+F+I tevékenység
2. prioritás - Turizmus
Aktív turizmus fejlesztése
- 2.1 Kerékpáros turizmus
- 2.2 Természetjárás, gyaloglás
- 2.3 Vitorlázás fejlesztése
- 2.4 Strandok fejlesztése
- 2.5 Horgászturizmus
- 2.6 Kulturális turisztikai vonzerő, programok fejlesztése
- 2.7 Turisztikai menedzsment rendszer és marketing fejlesztése
- 2.8 Szálláshelyek, vendéglátás fejlesztése - elsődlegesen minőség színvonalának javítása
3. prioritás - Egészségipar
- 3.1 Lakosság közeli egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
- 3.2 Az időskori ellátások és szolgáltatások fejlesztése
- 3.3 Rehabilitációs szakellátások és szolgáltatások fejlesztése
- 3.4 Az egészségturizmus fejlesztése
4. prioritás - Mezőgazdaság, helyi termékek
- 4.1 Mezőgazdasági termelés és értékesítés ösztönzése
- 4.2 Mezőgazdasági termék helyi feldolgozás, minőségi élelmiszerfogyasztás, vendéglátás és
helyi termék értékesítés ösztönzése
- 4.3 Szőlészet és borászat fejlesztése
- 4.4 Halgazdálkodás fejlesztése
5. prioritás - Társadalmi megújulás
- 5.1 Egészséges életmód iránti elköteleződés
- 5.2 A helyi társadalom kulturális és területi identitásának növelése
-5.3 Közösségfejlesztés és foglalkoztatás az elhanyagolt ingatlanok hasznosítására
- 5.4 Személy és vagyon biztonsági programok
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6. prioritás - Környezet-fejlesztés
- 6.1. Vízpart-rehabilitáció
- 6.2 Balaton és térsége vízgazdálkodásához kapcsolódó fejlesztések
- 6.3 Balaton vízkormányzás támogatására egységes megfigyelő-, tájékoztatási és
döntéstámogató rendszer kialakítása, Balaton-kutatások ösztönzése
- 6.4 Települési környezet minőségének javítása
- 6.5 Biodiverzitás és természeti rendszerek fenntartása
- 6.6 Energiahatékonyság javítása és kapcsolódóan megújuló energia használat terjesztése
- 6.7 Elektromos közlekedés balatoni pilot-projektjei
7. prioritás - Közlekedés-fejlesztés
- 7.1 Vasút fejlesztések
- 7.2 Közúti fejlesztések
- 7.3 Balatoni közlekedési rendszer működtetése
8. prioritás - Intézmény-fejlesztés
- 8.1 Balaton térségi együttműködések állandó szervezése
- 8.2 Fenntarthatóan működő pénzügyi támogatási alap létrehozása
9. Horizontális jellegű fejlesztési célok, elvek
Fenntartható környezet-és tájhasználat, mely során a tervezett beruházások, (pl. ingatlan-,
vonalas infrastruktúra-fejlesztések) figyelemmel vannak a természeti értékek, a táji értékek és a
tájkarakter védelmére, a vízbázisok védelmére, a levegőszennyezés csökkentésére, a hulladékok
keletkezésének mérséklésére. A fejlesztések során figyelemmel kell lenni a térségi, illetve települési
rendezési tervekre, amelyek az egyes településeken, illetve térségekben a természeti, környezeti
értékek, adottságok és erőforrások figyelembe vételével befolyásolják az egyes beruházások
megvalósítását.
Barnamezős területek hasznosítása, illetve a használaton kívül épületek, területek (pl.
kiskertek, üres ingatlanok) „újrahasznosítása” a zöld mezős beruházások helyett.
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása és az esélyegyenlőség biztosítása a fejlesztések
megvalósítása során, illetve a fejlesztések hatásainak szétterítése.
Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása, mely során biztosítani kell az
információknak a hátrányos társadalmi csoportokhoz való eljutást.
Balaton térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzése az érintet szakmai szerveztek,
intézmények között, illetve az álalmi, önkormányzati szerveztek és civil szervezetek közti
partnerségben.
Mindennapi élet biztonságának javítása a Balaton térségében, amely magában foglalja a szárazföldi
és vízi közlekedés biztonsági intézkedések révén a balestek kockázatának mérséklését, illetve vagyon
és személyi biztonságjavításhoz kapcsolódó intézkedéseket.

1.2.5 Koppány-völgye kistérség megújított fejlesztési terve
Koppány völgye kistérség megújított fejlesztési tervét a Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos
Egyesület (Szolnok) készítette 2011-ben.
A Koppány-völgye kistérség jövőképe:
„Lehetőségeit jól hasznosító, természet- és emberközeli életet biztosító, fejlődő társadalom”
A lehetőségekből indul ki, melyet a Balaton és Igal közelsége, az autópálya gyors
elérhetősége, a turisztikai kereslet növekedése, biotermékek iránti megnövekedett kereslet, valamint
az agglomerációs vándorlás jelent. A hasznosítás során épít a kistérség belső erőforrásaira és az
adaptációra, illetve innovációra.
A természet közeliségnek kettős jelentése van. Egyrészt jelzi, hogy a kistérség a fejlődési
folyamatot úgy kívánja biztosítani, hogy az fenntartható legyen, vagyis elégítse ki a jelen igényeit,
szükségleteit, s egyidejűleg őrizze meg a jövő generációja számára a természeti, környezeti
erőforrásokat. Másrészt tudatos törekvés érvényesül a szép és vonzó környezet megőrzésére, az ipari
tevékenység alacsony intenzitása révén megőrzött jó levegő, élhető élet megtartására.
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Az emberközeli élet fontosnak tartja az esélyegyenlőség biztosítását, s a partnerség
megteremtését, s hisz a közösség erejében. A társadalom kifejezés használata is jelzi a kapcsolatok
hálózatát, a kölcsönösségi viszonyrendszerekben, partnerségekben való gondolkodást.
A jövőképet két átfogó cél megvalósítása támasztja alá:
1. Helyi és térségi társadalom fejlesztése
2. Térségi gazdasági fejlődés feltételeinek biztosítása
A két átfogó célból négy fejlesztési prioritás került meghatározásra.
- Kistérségi humán feltételek fejlesztése
- Társadalmi kapcsolatok erősítése
- Gazdasági tevékenységek bővítése, összehangolásuk a munkaerőpiaccal.
- Forrásszerzés és infrastruktúra-fejlesztések

1.2-3 ábra: A Koppány-völgye kistérség megújított fejlesztési programjának struktúrája (Forrás: Koppányvölgye kistérség megújított fejlesztési program 2011.)
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
1.3.1 Országos tervhierarchia és összefüggései
A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) áll,
amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, valamint 2013-ban
módosított (a módosító jogszabályok: 2008. évi L. tv. és 2013. évi CCXXIX. törvény). 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 magában.
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi terület felhasználási kategóriák
és övezetek kijelölésére, az országos terület felhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével,
azok pontosításával.
Tab város Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található, a Balaton törvényt a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervét az Országgyűlés 2000-ben fogadta el és emelte törvényi szintre
Azóta többször módosult, a legátfogóbb felülvizsgálatot követően 2008-ban lépett hatályba a
módosított törvény.
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.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (4) bekezdése szerint az
„országos terület felhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye
területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei terület felhasználási szabályoknak a település
közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti előírás következtében településrendezési terv
készítés esetén az összhangot a terület felhasználási kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a
vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell
biztosítani.
A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (2) bekezdése kimondja,
hogy a településrendezési tervek készítése során:
•

•

az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/-5%-kal térhet el a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonalváltozattól, kivéve,
ha külön jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat a nagyobb eltérést indokolja;
az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt
államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt
térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része
legfeljebb +/-5%-kal változhat.
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1.3.2 Tab az Országos Területrendezési Tervben
Tabot érintő Országos területfelhasználási
kategóriák

1.3-1 ábra: Kivonat az OTRT Településszerkezeti tervéből

Az országos terület felhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei terület felhasználási
kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
„a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni;
• a települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni;
• a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni.
• a vegyes terület felhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási
vagy vegyes terület felhasználású térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részén – a
városi ranggal rendelkező települések kivételével – városias települési térség nem jelölhető
ki;”
Az országos övezetek közül az alábbiak érintik Tab területét:
1.3-2 ábra: Tabot érintő országos övezetek

3.1. országos ökológiai hálózat övezete

3.2. kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezete
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3.3. jó termőhelyi adottságú szántóterület
övezete

3.4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete

3.5. Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete

3.7. Országos vízminőség-védelmi terület övezete

Az OTrT előírásai az érintett övezetekre
„ 3.1. Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei terület
felhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes és
természet közeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
előírások alkalmazásával lehet.
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben
magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
3.3. A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület terület felhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
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3.7. Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
3.6. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
terület felhasználási kategória jelölhető ki, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek
fennmaradását nem veszélyezteti.
Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan terület felhasználási egység
jelölhető ki, továbbá helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet
és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem
veszélyezteti.
Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba
illesztésére vonatkozó szabályokat, ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató
építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni.
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a
tájképvédelmi célok megvalósulását nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával –
beleértve a felszín alatti vonalvezetést is – kell elhelyezni.”
Az országos övezetek közül az alábbiak nem érintik Tab területét:
3.6. világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
3.8. nagyvízi meder övezete
3.9. kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete

1.3.3 Tab a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében
Figyelemmel arra, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén a táji, természeti és települési
környezet minőségének védelme a megelőzés elvének érvényesítésével olyan véges és nehezen
megújuló környezeti értékek megóvását szolgálja, amelyek a jelentős gazdasági potenciált képviselő
üdülés és idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez is szükségesek - a térség kiegyensúlyozottabb
területi fejlődése érdekében a területhasználat módjáról és szabályairól, valamint az előírások
érvényesítésének garanciáiról Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervét az Országgyűlés
2000-ben fogadta el és emelte törvényi szintre. Azóta többször módosult, a legátfogóbb
felülvizsgálatot követően 2008-ban lépett hatályba a módosított törvény.
Tabot érintő térségi terület felhasználási kategóriák: - erdőgazdálkodási térség, - mezőgazdasági
térség, - vízgazdálkodási térség- települési térség
„ A térségi terület felhasználási kategóriákon belül a települési terület felhasználási egységek
kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget
aa) legalább 95%-ban erdőterület települési terület felhasználási egységbe kell sorolni, vagy
ab) legalább 85%-ban erdőterület települési terület felhasználási egységbe kell sorolni és a
fennmaradó terület beépítésre szánt területbe nem sorolható, amennyiben az aa) pontban foglalt
követelmény törvény eltérő rendelkezése miatt nem végrehajtható;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési terület felhasználási
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület nem jelölhető ki;
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c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy
az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhető
ki, kivéve, ha a területrendezési hatósági eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti,
társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja;
d) az M8 gyorsforgalmi út szentkirályszabadjai csomópontja és az M75 gyorsforgalmi út 71. sz.
főúttal alkotott csomópontja között az M8, M7, és az M75 gyorsforgalmi utak és a Balaton-part
között kijelölésre kerülő gazdasági területeken ipari terület települési terület felhasználási egység
nem jelölhető ki és egyik települési terület felhasználási egységben sem helyezhető el csarnok jellegű
kereskedelmi és raktározási rendeltetésű épület;
e) a d) pont szerint meghatározott gyorsforgalmi utakhoz csomóponttal kapcsolódó közutak (vagy
közvetve kapcsolódó utak) nem Balaton-part felé eső szakasza mentén, az autópálya-csomóponttól
számított 1500 méteres szakaszáról kiszolgált új beépítésre szánt területeken kijelölésre kerülő
gazdasági területeken ipari terület települési terület felhasználási egység nem jelölhető ki és egyik
települési terület felhasználási egységben sem helyezhető el csarnok jellegű kereskedelmi és
raktározási rendeltetésű épület;
f) a vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület települési terület felhasználási
egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;”
Tabot érintő térségi terület felhasználási
kategóriák:
- erdőgazdálkodási térség,
- mezőgazdasági térség,
- vízgazdálkodási térség
- települési térség

1.3-3 ábra: Kivonat a Balaton Kiemelt Üdülőterület térségi szerkezeti tervéből

1.3.3.1 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Tabot érintő térségi övezetei
A térségi övezetek a sajátos jellemzőkkel rendelkező - a térségi terület felhasználási kategóriáktól
függetlenül lehatárolt - területi egységek, amelyekre vonatkozóan a törvényben külön előírások
alkalmazását írja elő. A térségi övezetek előírásainak nagy része a természet, a táj és környezet
védelmét szolgálja.

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
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1.3-4 ábra:Balaton Kiemelt Üdülőterület Tabot érintő kiemelt övezetek
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1.3-5 ábra: Tab érintettsége a Balaton Kiemelt Üdülőterület kiemelt térségi övezeteiben

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi övezetei
Ö-1 Magterület övezete
Ö-2 Ökológiai folyosó övezete
Ö-3 Pufferterület övezete
T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
T-2 Történeti települési terület övezete
T-3 Világörökség és világörökség-várományos terület övezete
L-1 szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
A-1 Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
R-1 Térségi jelentőségű komplex táj rehabilitációt igénylő terület övezete
R-2 Ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete
SZ-1 Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete
P-1 Földtani veszélyforrás terület övezete
P-2 Vízeróziónak kitett terület övezete
F-1 Felszíni vízminőség-védelmi terület övezete
D-1 Tómeder övezete
H-1 Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható t. övezete
U-1 Települési terület övezete
U-2 Gazdasági terület övezete
M-1 Általános mezőgazdasági terület övezete
M-2 Kertgazdasági terület övezete
E-1 Erdőterület övezete
E-2 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
M-3 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
E-3 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Ü-1 Turisztikai fejlesztési terület övezete
C-1 Szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
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1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - AZ
ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
Tab települést Bábonmegyer, Tengőd, Kánya, Somogyegres, Zics, Kapoly, Zala, Sérsekszőlős, Torvaj
települések határolják.

1.4.1 Bábonmegyer
Bábonymegyer Településfejlesztési koncepcióját és településszerkezeti
tervét a község képviselőtestülete 77/2001. (VI. 28.) számú határozattal
fogadta el. A település keletről a vasúttal és a kelet-nyugat irányú úttal,
mezőgazdasági területekkel kapcsolódik Tabhoz.
A terv összhangban van Tab településszerkezeti tervével.

1.4.2 Tengőd
Tengőd településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete 167/2005
(XII. 28.) számú határozattal fogadta el. A település Kányán keresztül
érhető el Tabról, a vasút mentén mezőgazdasági területtel kapcsolódik
Tab külterületéhez. A terv összhangban van Tab településszerkezeti
tervével.

1.4.3 Kánya
Kánya településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete 135/2005
(XII. 28.) számú határozattal fogadta el. A település délről a
szőlőhegyen átvezető úttal kapcsolódik Tab külterületéhez. A terv
összhangban van Tab településszerkezeti tervével.

1.4.4 Somogyegres
Somogyegres településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete
89/2005. (XII.20.) számú határozattal fogadta el. Somogymeggyes
délről mezőgazdasági területekkel csatlakozik Tab külterületéhez.
A terv összhangban van Tab településszerkezeti tervével.

1.4.5 Zics
Zics településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete 81/2006. (IX.
12.) számú határozattal fogadta el. Zics délről mezőgazdasági
területekkel csatlakozik Tab erdőterületeihez.
A terv összhangban van Tab településszerkezeti tervével.

1.4.6 Kapoly
Kapoly településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete 55/2010
(VIII. 11.) számú határozattal fogadta el. Kapoly nyugatról csatlakozik
Tab külterületéhez. A terv összhangban van Tab településszerkezeti
tervével
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1.4.7 Zala
Zala településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete 34/2004. (VI.
16.) számú határozattal fogadta el. A település északról bekötőúttal
csatlakozik Tab külterületéhez. A Tab központját elkerülő távlati
nyomvonal érinti a települést. A TSZT nem tartalmazza a nyomvonalat.

1.4.8 Sérsekszőlős
Sérsekszőlős településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete
41/2004. (VI. 14.) számú határozattal fogadta el.
módosítások:
14/2011. (II. 28.) számú határozat
19/2012. (III. 23.) számú határozat
A település északról a Lullai úttal, mezőgazdasági területtel csatlakozik
Tab külterületéhez. A Tab központját elkerülő nyomvonal érinti a
települést. A TSZT nem tartalmazza a nyomvonalat.

1.4.9 Torvaj
Torvaj településszerkezeti tervét a község képviselőtestülete 6/2004. (I.
28.) számú határozattal fogadta el. A település északról határos Tabbal,
mezőgazdasági területtel csatlakozik Tab külterületéhez, a Lullai útról
induló bekötőúttal közelíthető meg. A Tab központját elkerülő
nyomvonal érinti a települést. A TSZT nem tartalmazza a nyomvonalat.

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
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1.5 HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
1.5.1 Tab hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai
Tab város településfejlesztési koncepcióját 150/2002 (VI. 20.) határozattal fogadta el a képviselőtestület, mely koncepció alapján készült el a 2003-ban jóváhagyott Településszerkezeti terv.
A településfejlesztési koncepció kiegészítve a Koppány-völgye kistérség egészére a 2007-2013 évekre
készült, Tabra vonatkozó dokumentumot Tab Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 266/2006.
(XI.23.) határozatával fogadta el. A koncepcióban meghatározásra került a térség jövőképe és hosszú
távú célrendszere melyek alapján szakmailag megalapozott integrált településfejlesztési stratégia
készíthető.
A településfejlesztési koncepció megállapításai:
1.5.1.1 A település erősségei
- kedvező földrajzi fekvés,
- jó megközelíthetőség,
- mezőgazdasági termeléshez jó természeti adottságok,
- fejlett települési infrastruktúra,
- jól kiépült egészségügyi alapellátás,
- művészeti hagyományok,
- civil szervezetek,
- Balaton közelsége,
- kistérségi központi szerep (ÁFÉSZ, Takarékszövetkezet, OTP Bank Zrt, KHB Bank Zrt, középiskola,
művészeti iskola, rendőrőrs, Flextronics International Kft.)
- középfokú oktatás,
1.5.1.2 . A település gyengeségei:
- autópálya közelség hiánya – ez mára már megváltozott
- nincs termékfeldolgozás
- korszerű hulladékkezelési rendszer hiánya
- munkanélküliség állandósult szintje
- öregedő népesség
- kihasználatlan turisztikai lehetőségek
- marketing tevékenység hiánya
- tőkeszegény vállalkozói réteg
- közepes és nagy cég hiánya
- magasan képzett fiatal szakemberek hiánya
- kereskedelmi és szolgáltató szektor részleges hiánya
- szabadidő kulturált eltöltésének nincsenek meg a feltételei
- a lakosság egészségi állapota nem megfelelő, a munkaképességet befolyásoló betegségek aránya
magas
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1.5.1.3 A település lehetőségei
- autópályához való csatlakozás, (Lulla – Balatonendréd összekötő út) – megvalósult 2011-ben
- kistérségi szerep
- turisztikai célú beruházás, (tanuszoda) - megvalósult
- állami és EU-s támogatások, magántőke bevonása - megvalósult
- alap és középfokú oktatási, sport- és szabadidős infrastruktúra fejlesztés
- településkép javítás,- megvalósult - városközpont
- tőkeerős cégek betelepülése
- civil szervezetek erősödése
1.5.1.4 A település veszélyei
- az időjárási viszonyok szélsőséges változásai
- összekötő út megépülésének elhúzódása - nem aktuális
- támogatási források szűkülése
- önkormányzat és intézményeinek anyagi feltételeinek romlása
- munkanélküliség emelkedése
- társadalmi szolidaritás hiánya
- a lakosság egészségi állapotának további romlása
- vállalkozások számának csökkenése
1.5.1.5 Stratégiai célok meghatározása
- tanuszoda bővítése
- turisztikai fejlesztések
- oktatás modernizálása, korszerűsítése
- kulturális kínálat bővítése
- civil szféra fokozottabb szerepvállalásának biztosítása
- ipari park bővítése
- ivóvíz hálózat rekonstrukciója
- településközpont, kép kialakítása
- oktatási intézmények fejlesztése
- sport és szabadidő intézmények modernizálása
- szolgáltatások fejlesztésére irányuló beruházások ösztönzése, segítése
- tőkevonzó képesség erősítése
- települési menedzsment, marketing és lobbi tevékenység fejlesztése
- szelektív hulladékgyűjtés beindítása
- térségi szerepek erősítése
- munkanélküliek képzése
- közösségi és kulturális programok
- egészségmegőrző programhoz való kapcsolódás, újak indítása
- környezettudatos gazdálkodás ösztönzése
- vállalkozói, termelői együttműködések ösztönzése

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
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1.5.1.6 A 2006-os operatív program megállapításai, az azóta megvalósult projektek
„- Település, településközpont rehabilitáció:
Az itt található zöldterületek, házak homlokzata, állapota felújításra szorul.
Rendezett piactér kialakítására, parkoló létesítésére, összekötő út létesítésére van szükség.
A beruházások eredményeként kialakítható a városban egy szép, élhető környezet. Javul a népesség
megtartó képesség, nő a turisztikai vonzerő.”
- A településközpont (Kossuth Lajos u. Mártírok u. József A u. és Ady utcák által határolt tömb) 20102012 években DDOP támogatással elkészült.
- A piactér átépítésére folyamatban van koncepció terv készítése.
„- Oktatás fejlesztés:
Az oktatási feltételek javítása, korszerűsítése racionalizálása a feladat ellátás hatékonyabbá tétele
érdekében”
- Az általános iskola (Kossuth 19. valamint a Virág utcában lévő főzőkonyha és étterem) illetve az
óvoda és bölcsőde (Óvoda u. 4.) épületeinek teljes felújítása, a Petőfi 4-6, szám alatti iskolaépület
részleges felújítása 2012-2014 évben készült el.
- Jelenleg folyamatban van a Petőfi utca 4-6 szám alatti iskolaépület, az Önkormányzat (Kossuth u.
49.) és a Járási Hivatal (Kossuth 51.) épületeinek energetikai korszerűsítése.
„- Egészségügyi és szociális fejlesztés:
A kistérség központjaként jelentős az ellátottak száma, igény jelentkezik a fejlesztésre.
Tüdőgondozó épülete elavult.”
- A régi épületek elbontásra kerültek és a helyettük 2009-2010 évben egy új korszerű járó beteg
szakellátó központ létesült (Kossuth. 56.).
„- Kulturális és sport fejlesztés:
Szükséges a kiszolgáló épületek felújítása, átalakítása. A szolgáltatások színvonalának emelése
elodázhatatlan.”
- Felépült a Koppány-Völgye tanuszoda. A könyvtár a Művelődési Ház mellett az épület bővítésével
kerül elhelyezésre (tanulmányterv készítés folyamatban van).
„- Infrastrukturális fejlesztések:
Az elöregedett és korszerűtlen vezetékek és berendezések valamint a víztározó felújítása
Gázfűtés kiváltása az intézményeknél korszerűbb, gazdaságosabb technológiával”
- KEOP pályázaton nyert támogatás felhasználásával a Művelődési Ház, az Óvoda és a Főzőkonyha
napkollektorral történő felszerelése folyamatban van.
- Szintén KEOP pályázati támogatással folyamatban van a város közvilágítási hálózatának
korszerűsítése.
- 2009 évben az 1000 m3-es víztározó belső felújítása megtörtént. Az ivóvízhálózat teljes felújítására
az elvi engedélyezési tervek készítése folyamatban van.
„- Környezetvédelmi fejlesztések
A szennyvíztisztító telep korszerűsítése indokolt. A feldolgozás, kezelés technológiai fejlesztésére van
szükség. A nem működő dög kutak ártalmatlanítása kiemelten fontos”
- KEOP pályázati támogatással 2014 évben elkészült a szennyvíztisztító telep és 2 db átemelő
felújítása.
„- Ipari övezet fejlesztés
A meglévő park bővítése indokolt. Terület biztosítás szükséges betelepülő vállalkozások számára.”
- A Településszerkezeti tervben a terület biztosított.
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1.5.2 Tab város Településközpont fejlesztésének Előakcióterületi terve
Mivel Tab városával szemben 2007-2013-as időszakra nem volt elvárás az integrált városfejlesztési
stratégia elkészítése, ezért az önkormányzat városfejlesztési céljainak megalapozására
Előakcióterületi tervet készíttetett. A terv az IVS-ekre vonatkozó Városfejlesztési Kézikönyv által
megadott módszertani útmutató szerint készült és összhangban van Tab város településfejlesztési
koncepciójával, szabályozási és rendezési tervével. Mindezek mellett illeszkedik az Országos
Területfejlesztési Koncepcióhoz, a Dél-Dunántúli Régió Operatív Programjához, valamint a Balaton
Turisztikai Régió Fejlesztési stratégiájához egyaránt.
A városrészeket a település karaktereinek, épített és természeti környezeti jellemzőinek, a város
életében betöltött funkcionális szerepének figyelembe vételével, az Önkormányzattal egyeztetve
határozta meg.
A város egészére, illetve a városrészekre vonatkozó helyzetértékelés kitér minden fontos területre
(társadalom, gazdaság, környezet, közszolgáltatások, funkcióellátottság) és számszerűsített adatokkal
támasztja azt alá.
A városi és városrészi szintű célok maghatározásánál kiemelt hangsúlyt fektet a város lakosságának,
gazdasági és civil szereplőinek véleményére, valamint az önkormányzat fejlesztési elképzeléseire.
Ezeket összehangolva, a koncepcióval és a rendezési tervvel összhangban határozza meg a város
hosszú- és középtávú céljait, valamint az egyes városrészek céljait.

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.
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1.5.3 Városi és városrészi szintű célok meghatározása
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1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök
Településszerkezeti terv:
103/2003.(IV.24.) számú határozatával nyert jóváhagyást. A TSZT-ben azóta két módosítás történt,
melyeket a 330/2005 (XI.24.) és 76/2009 (III.26.) határozatokkal fogadtak el.
Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv:
Jóváhagyva Tab Város Önkormányzat képviselőtestülete
27/2003. (X.30.) számú önkormányzati rendeletével
A szabályozási tervek és a vonatkozó (beépített) módosítások megtalálhatóak a város honlapján
(http://www.tab.hu/onkormanyzat). A módosítások folyamatosan átvezetésre kerülnek a város
térinformatikai rendszerében.
Mivel Tab településrendezési eszközei a városfejlesztési koncepciójával összhangban készültek, ezért
megfelelő alapot biztosítanak a városfejlesztési akciók megvalósításához. A szerkezeti terv nagy
gondot fektet a város egyedi adottságainak, értékeinek (mind a táji, mind az épített környezeti
értékek) gondos kezelésére, megóvására az egyedi terület felhasználási kategóriák és előírások
alkalmazásával.

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek
1.6.2.1 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai
A Településszerkezeti Tervet a Virányi építész Stúdió készítette. A településszerkezeti terv a város
kialakult adottságaira, a korábbi településrendezési tervek alapján megkezdett folyamatokra, illetve
az önkormányzat képviselőtestülete által jóváhagyott és a 150/2002. (VI.20.) képviselőtestületi
határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióra épülve határozza meg a település térbeli
szerkezetét és terület felhasználását az alábbiak szerint:
- A település történeti fejlődése szerinti városmagja a római katolikus templom és a Kossuth L. utcák
közti terület, ahol a kialakult településszerkezet és beépítés valamint a hagyományos építészeti
karakter megtartandó elemek. A kis utcácskák forgalomcsillapítása és vegyes forgalmú kialakítása
szükséges.
- A város fölé magasló a települést délről keretező a lakóterülettől karakteresen elkülönülő
szőlőhegyek tájképvédelmi, tájkarakter megőrzési szempontból jelentősek.
- A Település meglévő a városközpontot túlzottan terhelő kelet-nyugat irányú tengelyre szervezett
közlekedését tehermentesíteni kell.
- Erősíteni kell az M7-es és a tervezett M65 főutak között kapcsolatot biztosító észak-dél irányú
kapcsolatot a Kányai és Lullai út összekötésével, szerepkörének erősítésével.
- A település északi részén lévő lakóterületeken a gyűjtőút hálózatot úgy kell továbbfejleszteni, hogy
azok között a településközpont érintése nélkül megfelelő közlekedési kapcsolat létesüljön.
- Fontos feladat a táj és településkép kedvező alakítása, a meglévő ilyen értékek megőrzése. Ennek
biztosítása érdekében meg kell akadályozni a szőlőhegyek lakóterületté válását, illetve a
lakóterületek összenövését a szőlőterületekkel.
- Segíteni kell a történeti fejlődés során kialakult védelemre érdemes településstruktúra és építészeti
karakter megőrzését, illetve annak figyelembe vételével és tovább fejlesztésével a meglévő
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többszintes tömbtelkes beépítés, valamint az újonnan megvalósuló építések környezetbe
illesztésének kedvező megoldását.
-Biztosítani kell a Koppány völgyében a zöldfelületi rendszer továbbfejlesztését, ennek részeként a
Kis-Koppány völgyében idegenforgalmi és szabadidős rekreációs célú terület kialakításával.

1.6-1. ábra 103/2003.(IV.24.) számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv
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330/2005 (XI.24.) határozat melléklete

76/2009 (III.26.) határozat melléklete
1.6-2. ábra Településszerkezeti Terv MÓDOSÍTÁSOK

1.6.2.2 A hatályos településszerkezeti terv megvalósult elemei
Beépítésre szánt területek
- Lakóterületek:
A város lakóterületei egyrészt a kialakult kertvárosi és kisvárosi lakóterületek. A meglévő kertvárosi
lakóterülethez kapcsolódóan északon újabb telkes lakóterület kialakításokat, belterületi bővítést
irányoz elő a terv.
- Településközpont vegyes területek:
A vegyes területek a település helyi és térségi szintű oktatási, kulturális, egészségügyi, igazgatási,
kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási létesítményeinek adnak helyet, illetve azok fejlesztését
szolgálják.
Vegyes területek a központ adottságait integrálva összefüggő intézményi övezetet hoznak létre. A
Lullai út mentén újabb településközpont vegyes területet jelöl ki a terv.
- Gazdasági területek:
A város keleti határán részben a meglévő, gazdasági- kereskedelmi-szolgáltató övezetek fejlesztésére
kerül sor, biztosítva a foglalkoztatottság emelését és az átmenő forgalomra alapozott kereskedelmi,
üzemi, tárolási fejlesztések területeit.
- Különleges területek:
A különleges területek körében a meglévő temető bővítése tervezett északi irányban.
A sportterület a város meglévő sportterülete, területi bővítést nem irányoz elő a településszerkezeti
terv, a beépítés intenzitását növeli.
Beépítésre nem szánt területek
- Zöldterületek a település területén a közparkok részben a meglévő parkok, részben a Kis-Koppány
patak völgyében létesítendő, sportolási, rekreációs funkciójú nagy összefüggő sportterületek, illetve a
belterület növelés során kialakítandó sportolási célú zöldterületek.
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- Mezőgazdasági területek:
A mezőgazdasági területek a település külterületén
- általános mezőgazdasági területek –szántó besorolásúak a mezőgazdasági művelés alatt álló
területek.
- általános mezőgazdasági területek –gyep
- általános mezőgazdasági területek –nádas, mocsár
- kertes mezőgazdasági terület: kert, szőlő gyümölcsös besorolásúak ide tartoznak a szőlőhegyi volt
zártkert területek
- Erdőterületek:
Az erdőterületeket
- védelmi
- gazdasági
- turisztikai erdő kategóriába sorolja a településszerkezeti terv.
- Vízgazdálkodási területek:
A Kis-Koppány patak partján lévő horgásztó területe.
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
1.7.1 Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
1.7.1.1 Demográfia, népesség
A település lélekszáma 2013. január 1-én 4446 fő volt, mely Somogy megye népességének 1,5%-a. A
település népsűrűsége 171,92 fő/km², ami kifejezetten sűrűn lakottnak számít a megye többi
járásközpontjához képest, ám ez inkább a kis területének (25,86 km²) semmint magas lélekszámának
köszönhető.

1.7-1. ábra: Népsűrűség (fő/km2), 2013
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

Az ország demográfiai trendje, vagyis a lakosságszám csökkenése összességében mind Tabra, mind a
járás valamennyi településére igaz. Siófokot leszámítva a megye valamennyi járásközpontjában
népességcsökkenés figyelhető meg. Tab lakossága a megyei átlagnál is gyorsabban fogy (2001-2013
között: -5,4 % ill. -7,5 %).

1.7-2. ábra: A lakónépesség változása Dél-Dunántúlon, ill. Tabon és térségében
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis
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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.
Tabon az élve születések száma az utóbbi években érdemben nem változott, 30 és 40 fő körül
stagnál, kissé romlik. Ez a tendencia megegyezik az országos és a megyei adatokkal. A járás
valamennyi települését vizsgálva nagy különbségeket tapasztalunk. Az 1000 főre jutó élve születések
száma 2013-ban 0 (Törökkoppány) és 44 (Kára) között szóródott.
A halálozások száma évről évre mintegy másfél - kétszerese a születések számának. 1000 főre vetítve
Tabon a születések száma 2013-ban 5, míg a halálozásoké 11 fő volt. Abszolút értékben 50 és 70
közötti az évente elhunytak száma. A járás többi településével összehasonlítva az 1000 főre jutó
halálozások száma kedvezőbb az átlagnál.
A születések és a halálozások számát összevetve kijelenthető, hogy mind Tabra, mind a járás
valamennyi településére a természetes fogyás a jellemző (lásd az alábbi térképet). Ennek mértéke
mind az országos, mind a megyei átlagnál valamelyest magasabb.

1.7-3. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos természetes szaporodási ráta a 2000. év végi lakónépesség
arányában (‰)
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

A vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Az odavándorlás
az elmúlt időszakban erős ingadozást mutat, a 2000-es évek közepéig csökkenő, majd 2007-től
növekvő a tendencia. Mindezek ellenére 2013-ban Tab Csurgó kivételével elmarad a többi
járásközpont odavándorlási adataihoz képest.
Az elvándorlás mértéke az utóbbi években lassú csökkenést mutat és 2013-ban abszolút értékben
kisebb volt, mint az odavándorlás (185, illetve 224 fő). A hasonló lélekszámú Fonyód és Csurgó
tekintetében mindenképpen kevésbé kedvezőtlen az elvándorlás.
Mindezek ellenére az odavándorlást és az elvándorlást összevetve megállapítható, hogy a vándorlási
egyenleg a 2001 – 2013 közötti időszakban negatív. Amint a 1.8-4. ábráról leolvasható a járás
települései közül ez alól csupán Sérsekszőlős és Törökkoppány kivétel.
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1.7-4. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos vándorlási egyenleg a 2000. év végi lakónépesség arányában
(‰)
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis

A vizsgált időszak alatt a város lakosságának nemi arányát a stabilitás jellemezte. A nők a város
lakosságának 52%-át, a férfiak pedig a 48%-át teszik ki.
A népesség korösszetételét tekintve általánosságban megállapítható, hogy az országos és megyei
trendekhez hasonlóan Tab városának és térségének a lakosságát is az elöregedés jellemzi. Tabon
2013-ban a 14 évnél fiatalabbak aránya 11,9 %, míg a 60 évnél idősebbeké 26,9 % volt. Mindkét érték
kedvezőtlenebb, mint az országos, a regionális vagy Somogy megye hasonló adata.
Az öregedési index (A 60 évesnél idősebbek százalékos értéke a 0-14 év közöttiekhez viszonyítva)
értéke 226 volt 2013-ban, ami kétszerese a 2001-es értéknek (116). Ilyen drámai változás sem az
országos, sem a régiós, sem a megyei adatokban nem mutatkozott a vizsgált időszakban, ám
Kaposvárt és Siófokot kivéve Somogy megye többi járásközpontjának hasonló adatait figyelembe
véve a változás ilyen aránya sajnos nem példa nélküli.
Összességében megállapítható, hogy Tabon, az országos tendenciáknak megfelelően évről évre
csökken a lakosság létszáma. Ez a csökkenés mind a természetes fogyásra, mind a negatív
vándorlási egyenlegre visszavezethető. Korszerkezetére az öregedés jellemző, amely a fiatal
lakosság arányának csökkenésével, valamint az idős népesség számának növekedésével
magyarázható. Az öregedési index értéke a vizsgált időszakban egyre kedvezőtlenebbül alakult és
jóval meghaladja a megyei és az országos átlagot is.
1.7.1.2 Háztartás, család
Tabon a 2011-es népszámlálás során 1851 háztartást regisztráltak, ez a legkevesebb a megye
járásközpontjai közül. A családháztartások (68,6 %) túlnyomó többsége egycsaládos háztartás, csak
töredéke két- vagy többcsaládos. A nem családháztartások (31,4 %) túlnyomó többségét egyedülállók
alkotják.
Az egycsaládos háztartásokban leginkább (83,3 %) házastársi, illetve élettársi kapcsolatban élnek. A
fennmaradó 16,7 %-ba pedig gyermekét egyedül nevelő szülő, azaz az egyszülős háztartások
tartoznak.
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A száz háztartásra jutó foglalkoztatottak számát tekintve Tabot (104) csupán Marcali (105) előzi meg
Somogy megye járásközpontjait tekintve. Ez az adat mindenképpen kedvező az országos és a megyei
átlagot tekintve is.
1.7.1.3 Nemzetiségek
Tabon a 2011-es népszámlálás alkalmával a lakosság mindössze 1,7 %-a vallotta magát valamely hazai
nemzetiséghez tartozónak, ami jelentősen elmarad az országos vagy megyei adatoktól, de még a tabi
járásétól is.
A nemzetiséghez tartozók fele (40 fő) németnek, negyede pedig romának (21 fő) vallja magát. E két
nemzetiségen kívül csupán a román etnikumhoz tartozók élnek Tabon, elenyésző számban (8 fő).
1.7.1.4 Iskolai végzettség
Tabon a 2011-es népszámlálási adatok alapján a lakosság iskolai végzettsége, képzettsége elmarad
mind az országos mind a régiós, mind a megyei. Somogy megye többi járásközpontja között is az
egyik legkedvezőtlenebb értékkel rendelkezik a település.
A járás adatait figyelembe véve néhány települést leszámítva (Bonnya, Fiad, Tengőd, Törökkoppány)
10 % alatt van azoknak az aránya, akik nem végezték el az általános iskola nyolc osztályát. A
középfokú (45,2 %) és felsőfokú (13 %) végzettséggel rendelkezők aránya Tabon a járásban a
legmagasabb.
Tabon minimális a különbség a nők és a férfiak iskolai végzettsége között. Ugyanakkor például
Sérsekszőlősön a nők 42, míg a férfiak mindössze 23 %-a rendelkezik érettségivel. Ilyen különbség
sem országosan sem járási szinten nem tapasztalható.
Tabon az iskolai végzettség adatai elmaradnak az országos és megyei adatoktól, ám járásában így
is kiemelkedik a többi település közül.
1.7.1.5 Foglalkoztatottság
Az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli), valamint gazdaságilag nem
aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze. A gazdaságilag aktív népesség aránya a
2011-es népszámlálási adatok alapján, országos szinten 10%-kal nőtt 2001 hasonló adataihoz képest,
míg a gazdaságilag nem aktív népesség ugyan ezen időszak alatt közel 11 százalékkal csökkent a teljes
népességhez viszonyítva. Ez a tendencia érvényes mind a Dél-dunántúli régióra, mind pedig Somogy
megyére. Tabon a gazdaságilag aktívak (munkanélküliek és foglalkoztatottak) aránya kismértékben
növekedett.
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1.7-5. ábra: A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből (%), 2013
Forrás: KSH Népszámlálás

A foglalkoztatottak száma Tabon csökkent, viszont kisebb mértékben, mint a népesség, így a teljes
lakosságon belüli arány növekedett 2001-hez képest (43,4 %). Ez az érték jóval meghaladja az
országos (39,7 %) és a megyei (36 %) átlagot. Amint az 1.8-5. ábrán látható Tab és a szomszéd
települések foglalkoztatási mutatói kiugróak még járás szinten is.
A férfiak foglalkoztatási aránya javult 2001-hez képest, a nőké kismértékben romlott. Az országos
tendenciának megfelelően a férfiak foglalkoztatási aránya jóval magasabb a nőkénél (47,5 % illetve
39,4 %). Mindkét nem esetében a foglalkoztatottság szintje kedvezőbb, mint az országos vagy a
megyei átlag, de ezek a járás egészét vizsgálva kedvezőtlenebb a kép.
A munkanélküliségi adatok tekintetében Tab az országos és a térségi adatoknál kedvezőbb értékkel
rendelkezik. A teljes lakosságra vetített munkanélküliek aránya 2011-ben 3,9 % volt, amely Somogy
megye valamennyi járásközpontja közül a legalacsonyabb. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai
szerint 2014 végén Tabon 167 nyilvántartott álláskereső volt, amely a munkavállalási korú népesség
5,1 %-át tette ki, mely jóval kedvezőbb, mint a megyei adat (8,6 %) és alacsonyabb, mint az országos
átlag (5,6 %).
Az inaktív keresők aránya 2001 és 2011között jelentősen növekedett (28,5-ről 32,6 %-ra), amely a
már korábban is említett elöregedő lakosságnak köszönhető. A mutató tekintetében a nők abszolút
felülreprezentáltak (61,2 %). Az inaktívak arányát tekintve Tab jóval kedvezőbb helyzetben van, mint
a járás egésze (36 %).
Az eltartottak aránya teljes lakossághoz viszonyítva 2001-es népszámláláshoz képest jelentősen
csökkent, 25,4 %-ról 20,1 %-ra. Ez alacsonyabb, mint az országos átlag és Somogy megye többi
járásközpontja közül is a legkisebb.
Összességében megállapítható, hogy Tab városa a foglalkoztatási, munkanélküliségi viszonyokat
figyelembe véve jóval kedvezőbb helyzetben van, mint akár Somogy megye, akár a Dél-Dunántúl
egésze. Járás szinten azonban már a nagytérségi adatoknál kedvezőtlenebb képpel találkozunk.
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1.7.1.6 Jövedelmi viszonyok
Tabon 2013-ban az egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó 115.868 Ft volt. Ez 3 %kal alacsonyabb, mint 2007-ben, de ez részben a megváltozott adózási szabályokkal (pl. adókulcsok
csökkenése) magyarázható. Ez az érték magasabb, mint Somogy megye átlaga (99.298 Ft), viszont
alacsonyabb, mint az országos átlag (131154 Ft). A következő térképekről leolvasható, hogy a járás
egészét tekintve még kedvezőtlenebb a helyzet, hiszen Tab, Sérsekszőlős, Nágocs és Szorosad
kivételével a 100000 Ft-ot sem éri el az érték.

1.7-6. ábra: Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013
Forrás: TeIR T-STAR adatbázis

Országos és megyei viszonylatban is csökkent a befizetett SZJA 2007 és 2013 között. A tabi járás
településeit tekintve viszont igen vegyes a kép. Torvajon a vizsgált időszak alatt közel háromszorosára
nőtt, Somogyegresen kétharmadára csökkent az egy lakosra jutó érték.
A jövedelmi viszonyok vizsgálatakor nem elégséges kizárólag a piacon szerzett jövedelmek
alakulásának, valamint a jövedelemadónak a vizsgálata. A társadalom jelentős részének számottevő
bevételei származnak a különféle szociális ellátásokból. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai
szerint 2014-ben Tabon 82 fő volt jogosult különféle szociális juttatásokra (járadék-, segély- és
foglakozást helyettesítő támogatás).
Összességében elmondható, hogy míg a járás többi településén általában növekedett a befizetett
személyi jövedelemadó mértéke, addig Tabon csökkent.
1.7.1.7 Életminőség
Tabon 2013-ban 1895 lakóingatlant tartottak számon. Ez mindössze 2 %-os növekedés 2001-hez
képest, ami elmarad az országos, a regionális és Somogy megye növekedési ütemétől is. A járás többi
településeihez viszonyítva Tab még így is a kedvező helyzetben van, hiszen egy-két kivételtől
eltekintve mindenhol csökkent a lakásállomány!
A lakásállomány alakulását a lakásépítések és megszűnések egyenlege határozza meg. Az „építkezési
boom” a járásban 2001 és 2008 között volt jellemző, 2009-től viszont alábbhagyott a lakásépítési
kedv. A lakásmegszűnések a városban 2010-től kezdődtek.
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Tabon a lakásállomány mindössze 5,6 %-a nem lakott, amely Somogy megye többi járásközpontja
közül a legkedvezőbb érték, sőt mind a regionális, mind az országos adatnál jóval alacsonyabb.
Mindezen folyamatok eredményeképpen a 100 lakott lakásra jutó lakók száma Tabon 2011-ben 244
fő volt, amellyel a közepes laksűrűségű települések közé tartozik a régióban. A Tabi járás településein
a lakóegységek kihasználtsága optimális, nem jellemző a zsúfoltság.
A lakások komfortfokozata messze meghaladja az országos és a megyei átlagot is. A lakások 94,4 %-a
komfortos és összkomfortos. Amint az alábbi térképeken látszik, a járás többi településén azonban
nem ilyen kedvező a helyzet, hiszen sehol nem éri el a komfortos és összkomfortos lakások aránya a
lakásállomány 90 %-át.

1.8-7. ábra: Az összkomfortos és komfortos lakások együttes aránya (%), 2011
Forrás: KSH Népszámlálás

Tabon a 4 vagy több szobás lakások aránya 22 %, ami magasabb, mint az országos átlag, ám elmarad
a megye többi járásközpontjától. Járási szinten rosszabb a helyzet (17%). A lakások 91,2 %-a
magántulajdonban van. Az önkormányzati lakások aránya 7,5 %, ami kifejezetten magas értéknek
számít mind a többi járásközpontot, mind a megye átlagát tekintve.
Tabon a lakásállomány mutatói igen kedvezőek, mind megyei, mind országos összehasonlításban.
Ugyanez azonban nem mondható el a járás többi településéről.

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
A város településszerkezete megfelel a kor igényeinek, mind a lakosság, mind a gazdaság számára
hordoz magában tartalékot. A város nem élte fel a település belső részein fekvő zöldfelületeit,
zöldterületeit, az ipari célú városrész nem képez zárványt a város testében, amely terhelné a
központi- vagy a lakóterületeket.
A város maga, bár van organikusan fejlődött településközponti kezdeménye, jól, karakteresen
azonosítható településközponttal, városmaggal nem rendelkezik, ezen a várost átszelő főút
áthelyezésével illetve a szimbolikus és közösségi központnak számító templomok környékének
átrendezésével hosszútávon jól lehet változtatni.
Tabon szegregátumok nincsenek, a népszámlálás során a magát más nemzetiséghez tartozónak
vallók száma elenyésző volt.
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A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya azonban rendkívül magas 59 %,
illetve 38 %, ezért a helyzet kezelésére külön beavatkozási terv szükséges.
A Flextronics 2012-ben bekövetkezett bővítésének is köszönhetően Tabon kifejezetten kedvezőek a
foglalkoztatási viszonyok. Noha Tabon a foglalkoztatási helyzet jó, évek óta nem csökken a tartós
munkanélküliek száma, mely nehezíti számukra a társadalomba való integrálódást.

1.7.3 Települési identitást erősítő tényezők
Tabon a legnagyobb probléma az elvándorlás. A településnek nem sikerül megtartani a lakosságot.
Fontos lenne a helyi identitástudat erősítése.
A Koppány patak völgye (melynek Tab természetes központja) gazdag történelmi és kulturális múlttal
rendelkezik. A Tabi járás valamennyi települését magában foglaló Koppány-völgye Többcélú
Kistérségi Tanács többek között a térség kulturális értékeinek és hagyományainak ápolására és
megőrzésére jött létre.

1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
1.8.1 Humán közszolgáltatások
A Tabon és térségében lakó emberek életminőségét jelentős mértékben meghatározza az elérhető
humán közszolgáltatások (oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb.) elérhetősége és
azok minősége.
Tab a maga közel 4500 lakosával a Tabi járás funkcionális központja, a humán közszolgáltatások
tekintetében fontos szerepet betöltő település. Oktatási, egészségügyi és szociális intézményei, a
kulturális és sportlehetőségek a járásban fekvő 23 települést és mintegy 12.500 fős lakosságát
egyaránt kiszolgálják.
1.8.1.1 Oktatás, nevelés
A város funkciójához és a városhierarchiában betöltött szerepéhez illeszkedően az oktatási
intézmények területén is teljes értékű funkciókkal bír. Oktatási, nevelési hálózatában megtalálható a
bölcsődétől az általános iskolákon át, középfokú oktatásig a köznevelés, közoktatás minden eleme.
Az oktatás területén jelentős átalakulás történt az elmúlt években, az intézmények fenntartási és
átszervezési tevékenységei kapcsán. Az átalakulás az alap- és középfokú oktatást és szakmai
intézményeket érintette, hatóköre nem terjedt ki az óvodai intézményekre és a nem közszféra
fenntartásában lévő (egyházi és alapítványi) oktatási nevelési, szakképzési intézményekre.
Bölcsőde, óvoda
A településen a Takáts Gyula óvoda és bölcsőde Többcélú Intézmény (Szivárvány Óvoda), valamint a
katolikus egyház által fenntartott óvoda hivatott a legfiatalabb korosztály nappali ellátását
biztosítani.
A bölcsődei férőhelyek száma 2001 óta 20-ról 12 főre csökkent, a beíratott gyermekek száma viszont
2013-ban 14 fő volt. Az óvodai férőhelyek száma 2001 óta 280 főről 200-ra csökkent. 2013-ban az
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óvodákba beíratott gyermekek száma 164 fő volt, akik összesen nyolc csoportot alkottak. Az óvodába
járók száma évről évre ingadozik, ám lassú csökkenés figyelhető meg. 2013-ban az óvodák
kihasználtsága 82 % volt, ami az országos (87 %) adatnál alacsonyabb, a megyei átlaggal pedig
megegyezik. Az óvodapedagógusok száma a gyermekszám csökkenéséhez igazodva 2001 óta 20-ról
17 főre csökkent.
Általános iskolai feladatellátás
Tabon két alapfokú oktatási intézmény működik. Az önkormányzat által fenntartott Takáts Gyula
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint az egyházi felügyelet alá tartozó Római
Katolikus Általános Iskola.

tanulók száma osztályok száma pedagógusok száma
2007

610

26

59

2008

565

27

60

2009

558

27

61

2010

554

26

60

2011

514

26

56

2012

474

26

55

2013

489

26

54

1.8-1.

táblázat: A tabi általános iskolai ellátás főbb adatai
• Forrás: KSH, TeIR

Az általános iskolai tanulók száma folyamatosan csökken, 2001 óta több, mint 30 %-kal esett vissza.
A Tabi tankerülethez négy iskola tartozik nyolc tagintézménnyel. Egy iskolát az önkormányzat, hármat
pedig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) működtet. A Takáts Gyula Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola egy integrált intézmény, melyhez több részegység tartozik: bölcsőde,
óvoda, általános iskola, zeneiskola és pedagógiai szakszolgálat, valamint pedagógiai szakmai igazgató.
Az intézményhez több tagintézmény tartozik: Bábonymegyeren, Bedegkéren, Kapolyon és
Somogymeggyesen. 2013-ban a más településről az iskolába bejárók száma 197 fő volt.
Középfokú oktatás
Tabon egyetlen középfokú oktatási intézmény, a Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium működik,
melynek fenntartója a KLIK. Noha az intézmény szakközépiskolaként is működik és számos új szakmát
oktatnak falai között, a diákok száma évről-évre csökken, 2013-ban 244 fő volt, ebből 26-an
gimnáziumi keretek között, 218-an pedig szakközépiskolában tanultak. Az utóbbi években a
gimnáziumban tanulók száma drámai mértékben lecsökkent, addig a szakközépiskolát választók
száma jelentős mértékben nőtt. A középiskola fontos térségi szerepét is jelzi, hogy a 130-an más
településről járnak be.
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diákok száma (fő) más településről bejárók száma (fő) pedagógusok száma (fő)
2007

311

160

34

2008

-

-

11

2009

303

192

32

2010

282

155

23

2011

251

149

21

2012

242

155

25

2013

244

130

22

1.8-2.

táblázat: A középfokú oktatás főbb adatai
Forrás: KSH, TeIR

A nevelés és az oktatás minden szintjén számottevően csökkent az intézményekbe járó gyermekek
száma. Mindeközben a szakképzések iránt egyre nagyobb igény mutatkozik, egyre több diák
választja ezt az oktatási formát a gimnázium helyett.
1.8.1.2 Egészségügy
Tabon önálló kórház nincs, a Koppány-Völgye KEK Egészségfejlesztő Központjában 2011-től
kezdődtek meg a szakrendelések, a Kaposi Mór Oktató Kórházzal (Kaposvár) kötött együttműködési
szerződés alapján. A kórház biztosítja a szakrendelésekhez a szakorvosok zömét (kivétel a
belgyógyászat és kardiológia). A Központ megvalósításához, közös működtetésére, fenntartására az
érintett települések önkormányzatai együttműködési megállapodást kötöttek. A szakrendelő
biztosítja a településen, illetve a kistérségben lakók járó beteg szakellátáshoz való hozzáférését. A
szakrendelő megépülésével 17 település lakosai, a járás lakosságának 77 százaléka 20 percnél
rövidebb időn belül juthat el a szakellátó intézményébe. Az egészségügyi központ magába foglalja az
alapellátás egységeit is. Az épületben szakorvosok és háziorvosok látják el a betegeket, valamint itt
található a házi gyermekorvosi-, a fogorvosi rendelő, a védőnői szolgálat és a központi háziorvosi
ügyelet.
Tabon az alapellátás keretében 4 háziorvosi körzet van, 4 háziorvossal. A gyermek háziorvosok száma
egy. A városban két gyógyszertár működik (Rudolf Patika, Kamilla Patika).
1.8.1.3 Szociális ellátás
Tabon a szociális ellátást a Takács Imre Szociális Otthon és a Koppány-völgyi Alapszolgáltatási
Központ látja el. Utóbbi 2010 óta működő integrált szociális intézmény, melynek keretein belül
családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés és idősek nappali ellátása
vehető igénybe. Az intézmény a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Tanács valamennyi települése
számára biztosítja a szociális alapellátáshoz való hozzájutást. A tartós bentlakást és átmeneti
elhelyezést igénybevevők száma 130 körül mozog, amely a két szociális ellátást biztosító intézmény
férőhelyeinek (130) teljes kihasználását jelenti. Amint a táblázatból látható a szociális
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alapszolgáltatásban és nappali ellátásban foglalkoztatottak száma évről évre nő. Ez az egyre több idős
ember ellátási igényével magyarázható.

2007

Tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést
nyújtó
intézményeinek
gondozottak száma
(fő)
132

258

Szociális
alapszolgáltatás
ban és nappali
ellátásban
foglalkoztatotta
k száma (fő)
6

2008

131

233

6

88

3

2009

129

103

1

67

5

2010

131

93

15

79

7

2011

128

87

17

102

12

2012

130

75

18

119

11

2013

129

Családsegítő
szolgáltatást
igénybe vevők
száma (fő)

1.8-3.

Szociális
étkeztetésben
részesülők
száma (fő)

Házi
segítségnyújtásb
an részesülők
száma (fő)

135

4

118
107
25
táblázat: A szociális feladatellátás főbb jellemzői
Forrás: KSH TeIR

11

Időseket is ellátó nappali intézmény a járásban Tabon kívül csupán Kányán van.
A szociális segélyezés tekintetében a lakásfenntartási, az átmeneti, valamint a gyermekvédelmi
támogatásban részesültek száma az elmúlt években ingadozott. A lakásfenntartási támogatásban
részesülők száma folyamatos emelkedést mutatott 2012-ig, míg az átmeneti segélyezésben
részesültek száma 2009 és 2011 között csökkent, azóta ismét emelkedik. A gyermekvédelmi
támogatásban részesülők száma ugyancsak ingadozott a vizsgált időszakban.

1.8-8. ábra: Az önkormányzati segélyezések főbb adatai
Forrás: KSH TeIR
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1.8.1.4 Kultúra
Tabon a jelenlegi közművelődés alapját a Zichy Mihály Művelődési Központ felépítése alapozta meg a
város kulturális életében 1960-ban. A Művelődési Központ Tab város önkormányzatának
közművelődési intézménye, amely a város lakóinak a közösségekben megvalósuló, iskolán kívüli,
öntevékeny csoportjainak, egyesületeinek ad teret. A Művelődési Központ komoly szerepet vállal az
évről évre megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolításában:
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyar Kultúra Napja
Tavaszi Fesztivál programok
Gyermeknapi programok
Szüreti Fesztivál
Fogathajtó verseny
Idősek Napja
Megyei Gyermek Néptánc Találkozó
Megyei Tánc- és Mozgásművészeti Találkozó

Ma már gazdagítja a kulturális kínálatot a helyi születésű Nagy Ferenc Galéria, valamint a 2006-ban
átadott Magyar Néprajzi Gyűjtemény. Mindkét gyűjtemény a Városi könyvtár szakmai irányítása alatt
áll. A Nagy Ferenc Galéria hat kiállító teremben, méltó környezetben mutatja be Nagy Ferenc
fafaragó-szobrászművész teljes életművét és mintegy 300 alkotását.
A Városi könyvtár 1950 szolgálja a művelődni vágyókat és az intézmény gondozásában jelenik meg
havonta a Tabi Újság és négyévente a Tabi Kilátó című helytörténeti olvasókönyv.
A város szülötte Takáts Gyula, Kossuth-díjas költő, író. Költészetéből sugárzik a Tabhoz való erős
érzelmi kötődése is.
A várostól két kilométerre van a zalai Zichy Mihály Emlékmúzeum, melynek épülete Zichy Mihály
egykori szülőháza. A tabi körjegyzőséghez tartozó Bábonymegyeren van a Rudnay Gyula Emlékszoba.
Az intézmények mellett az egyre erősödő civil szervezetek értékteremtő és értékközvetítő szerepe
egyaránt fontos, hasznos és nélkülözhetetlen a település kulturális életében.
•
•

•

•

Szedemice Népművészeti Egyesület – hagyományápolás, hagyományőrzés, városi
rendezvényeken való fellépés.
Green Dream Team Táncegyesület - táncoktatásával (break, hip-hop) nyilvános próbáival
lehetőséget nyújt a fiataloknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, alternatívát nyújt a mozgás
és a tánc lehetőségéhez. Rendszeres résztvevői a városi rendezvényeknek, vidéki
falunapoknak.
Tabi Amatőr Zenészek Egyesülete - az egyesület célja, hogy a városban és környékén élő
fiatalok könnyűzenei műveltségét, kultúráját fejlessze, a fiataloknak bemutatkozási
lehetőséget biztosítson.
Városi Pedagógus Kamarakórus - a város művészeti életében kiemelkedő szerepet tölt be.
Közreműködésével a városi rendezvények színvonalát emeli. A helyi fellépéseken kívül részt
vesznek kórustalálkozókon, vidéki szerepléseken, valamint testvérvárosi meghívásoknak is
eleget tesznek.
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•

•

Tabi Fúvószenekari Egyesület - célja a városi fúvószenekar működésének segítése. A zenekar
többrétűen népszerűsíti a fúvószenét; klasszikus és egyházzenei, katonai és könnyűzenei
átiratokat egyaránt bemutatnak. A városi és városkörnyéki szabadtéri rendezvényeknek, a
nemzeti ünnepeink műsorának rendszeres szereplői.
Kortárs Színház, Tánc és Összművészeti Műhely (KOSZTŰM) Egyesület - a műhely célja, hogy
az óvodás korosztálytól a felnőttekig a művészetet, mint az önkifejezés segítő eszközét
közelebb hozza és beépítse a mindennapokba.

Alapítványok, melyek a település kulturális életében meghatározó szereppel bírnak:
•

•

Zongorázó Gyermek Alapítvány –a zongorázó növendékek zenei nevelésének, oktatásának,
képességfejlesztésének támogatása mellett az alapítvány céljai között szerepel kulturális
tevékenység végzése is.
Tabi Művészetoktatásért Alapítvány– A városban és a környékén élő és tanuló, az éneklést,
muzsikálást, népművészetet kedvelő fiatalok tehetségének fejlesztése, tanulási, gyakorlási,
bemutatkozási lehetőségeinek biztosítása, anyagi feltételek javítása céljából jött létre.

1.8.1.5 Sport
A város oktatási intézményeiben jelenleg főként olyan testnevelők dolgoznak, akik a városi
hagyományoknak megfelelő két fő sportágban (labdarúgás, röplabda) tevékenykednek. A városi
sportélet megpezsdülését jelzi, hogy a fent említett két sportágon kívül az elmúlt években több új
sportegyesület alakult, melyek az általuk választott sportágat szervezett formában űzik (Tabi
Eszterlánc Aerobik Egyesület, Tabi Fitness Klub SE, Tabi Íjász SE). Ezek és a már régebben működő
egyesületek (Féhatos SK, Hajsza SE, RÉV ISE, Horgász SE) főként a tömegsport szervezésével és a
szabadidős, rekreációs tevékenységek összehangolásával foglalkoznak.
Az oktatás keretein túl a város a szabadidősportra is hangsúlyt fektet. Évek óta több jelentősebb
szabadidős rendezvény van a városban:
-

„Fut a Tab” utcai futóverseny
Téli Teremlabdarúgó Bajnokság
Féhatos Kupák

2008-ban adták át a Koppány-völgye Tanuszodát, mely a járásban lévő általános iskolák és a
gimnázium diákjai számára a kötelező úszásoktatást, a környező lakosság számára pedig a szabadidős
testedzést és az úszást biztosítja. Az uszodában egy 25x11 m-es és egy 12,5x6 m-es medence
található.
1.8.1.6 Esélyegyenlőség biztosítása
Tab városa a helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai
alapján készítette el.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programban beazonosított problémák mellett a következő tényekkel kell
szembenéznie Tab városának:
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problémák beazonosítása
rövid megnevezéssel

fejlesztési lehetőségek meghatározása
rövid címmel

alacsony iskolázottság

Képzésekhez, továbbképzésekhez való
hozzájutás segítése

romló egészségi állapot
A szegénység oka és következménye a
Romák és/vagy tartós munkanélküliség, számuk nem
mélyszegénycsökken.

szűrővizsgálatok szervezése
Közfoglalkoztatás továbbfolytatása.
Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek
felkutatása.
A
közfoglalkoztatásra
épülő
új
munkahelyek létrehozása.
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások
bővítése.
Felzárkóztatási, fejlesztési programok
szervezése.
- teljes körű beóvodáztatás (szülők
meggyőzése, fórumok, tájékoztatók
tartása)
A települési önkormányzat megkezdte
saját és pályázati erőforrásokból a
járdák teljes felújítását,

ségben élők

A hátrányos helyzetek generációkon
keresztüli átöröklődése.

Gyermekek

nők

Idősek

nem minden HH és HHH gyermek
részesül óvodai ellátásban, holott a
férőhely biztosított
A gyermeke estében is kiemelt
figyelmet
kell
fordítani
a
biztonságosabb közlekedésre, ehhez
hozzátartozik a járdák felújítása,
karbantartása is.
Nagyobb hangsúlyt kell fordítani a
szabadidő hasznos eltöltésére való helyi
lehetőségekre.
munkanélküliség magasabb a nők
körében

A
helyi
civil
szervezetekkel
együttműködve kialakítjuk a hasznos
szabadidő eltöltés lehetőségét
növelni a nők munkaerő piaci
esélyegyenlőségét
–
családbarát
munkahelyi megoldások elterjesztése,
részmunkaidős
foglalkoztatás
elterjesztése, rugalmas munkaidő,
távmunka stb.)
családon belüli erőszak
szükség esetén nők elleni erőszak
áldozataival
foglalkozó
ellátás
megszervezése, felvilágosító programok
szervezése
A GYES, GYES-ről való visszatérés a Keresni a gyermekek napközbeni
munkaerő piacra mérsékli a szegénység ellátását biztosító lehetőségeket.
kialakulásának kockázatát, de a
gyermekek felügyeletének hiányában
sok esetben nem megoldható.
Magas az egyedül élők aránya, főleg az Az aktivitást és a függetlenséget
egyedül élő nők.
megőrző programok, szolgáltatások
szervezése.
A morbiditási statisztikák rangsorában a daganatok, keringési zavarok, szív- és
érrendszeri megbetegedések, ízületi
problémák - mellett pszichés problémák
leggyakrabban előforduló betegségek.

Rendszeres
mozgást
biztosító
szolgáltatások bővítése.
Szűrővizsgálatok biztosítása.
Prevenciós szemlélet erősítése, az
egészségtudatos magatartás fejlesztése
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Fogyatékkal
élők

Nemzedékek
közötti
kapcsolat Generációs programok szervezése.
nehézsége.
Az akadálymentes környezet aránya Fizikai
környezetben
található
nem 100 %-os.
akadályok megszüntetése, információs
és
kommunikációs
akadályok
megszüntetése.

1.8-4. táblázat: Az esélyegyenlőséggel kapcsolatos problémák és megoldási elképzelések
Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program

Tab városa a fenti problémák beazonosítása mellett kialakította az esélyegyenlőség megvalósítását
szolgáló intézkedési tervet, tehát egyértelműen elindultak a kezdeményezések. Az intézkedési terv
célja olyan beavatkozások tervezése, amelyek a helyzetértékelésben felvetett problémákra
megoldást nyújtanak. Ennek érdekében a város a jövőbeni fejlesztések során egyértelműen fókuszál
az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, megszüntetésére, a
közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
biztosítására, a munkaerő-piaci, tevékenységi szegregáció visszaszorítására, a hátrányos helyzetűek
munkaerő-piaci hátrányainak csökkentésére, foglalkoztatási esélyeik javítására, továbbá a hátrányos
helyzetű csoportok tagjai részvételének elősegítésére a döntéshozatalban, ill. a közügyek
irányításában.
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
Tab térségének gazdaságát hagyományosan a mezőgazdaság, míg Tabét, a járás központjáét az ipar,
és azon belül kiemelten a nemzetközi jelentőségű transznacionális vállalat, a Flextronics jelentős
súlya határozza meg.

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre
Tab, a Flextronics és a köré szerveződött beszállítói, valamint munkavállalói piac miatt jelentős
szerepet játszik nem csupán a járás, hanem két megye Somogy és Tolna megyék gazdasági életében
is. Ez egyrészről jelentős előnyt jelent a településnek, hiszen foglalkoztatást, gazdasági súlypontot és
ehhez kapcsolódóan közvetett és közvetlen bevételt eredményez a városnak. Másrészről ugyanakkor
az egypólusosság kiszolgáltatottá teheti a települést, valamint torzulást okozhat a foglalkoztatottság
terén is.
Tab, mint kisvárosi gazdasági erőtér, elsősorban a helyi közúti közlekedési pályák mentén található,
jó közlekedési ellátottsággal rendelkező településeken érezteti hatását.
Tabon 2013-ban a működő vállalkozások kétharmada a szolgáltató szektorban tevékenykedett. Ez az
arány alacsonyabb mind az országos (80%), mind a megyei átlagnál (76%) és a többi, megyében
található járásközponttól is elmarad. Ipar tekintetében Tab viszont felülreprezentált (23%), amelyet a
Flextronics és több más feldolgozóipari cég együttes jelenléte eredményez. A mezőgazdasági
vállalkozások jelentősebb aránya (a járás egészében 13,8%) a járás többi településére jellemző.

Tab
Tabi járás
Többi járásközpont összesen
Somogy megye
Dél-Dunántúl
Magyarország
0%

10%

20%

30%

Mezőgazdaság

40%

50%
Ipar

60%

70%

80%

90%

100%

Szolgáltatás

1.9-1. ábra: A működő vállalkozások megoszlása főbb nemzetgazdasági áganként, 2013, %
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis

A város térségen belüli gazdasági súlyát jól szemlélteti a munkaerő ingázása (el- és oda ingázás), és
annak pozitív értéke. A város gazdasági vonzáskörzete és súlya a kiemelt cég (Flextronics)
vonatkozásában lépi át a járás határát és a megyén túl is pozitív hatást gyakorol a foglalkoztatottsági
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jellemzőkre. Ezen kívül a Koppány völgyének két települése, Somogyacsa és Szorosad bír még pozitív
ingázási egyenleggel.

1.9-2. ábra: Naponta ingázó foglalkoztatottak egyenlege Dél-Dunántúlon, ill. Tabon és térségében, 2011, %
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011, saját szerkesztés

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői
1.9.2.1 Mezőgazdaság
A mezőgazdaságban működő társas és egyéni gazdaságokat teljes körűen a 2010-es Általános
Mezőgazdasági Összeírás (KSH ÁMÖ) mérte fel hazánkban. Az akkori Tabi kistérségben összesen 2069
gazdaságból 40 volt nagyobb méretű társas vállalkozás és 2029 egyéni gazdálkodót írtak össze. A
gazdaságok által használt földterületek művelési ág szerinti megoszlását vizsgálva kiemelkedő mind a
kistérségben, mind a kisváros esetén a szántók aránya (81, illetve 72%). Megemlítendő még a gyepek
(7,8%, 18,9%) illetve az erdők (8%, 3,4%) nagyobb aránya is. Kisebb, helyi jelentőségű halastavak
Andocson, Kányán, Nágocson, Törökkoppányban voltak.
Az állatállomány megyei léptékben nem mondható jelentősnek, a megyei állategység alig 5%-a volt
megtalálható a kistérségben. A meglévő kistérségi állatállomány mintegy 80%-át az egyéni
gazdaságok tartották. Ugyanakkor kiemelkedő a juhállomány, hiszen a megyei juhállomány (mintegy
26.500 db) 25,8%-át a kistérségben tartották. Tabon a kistérséghez képest a tejelő szarvasmarhaállomány volt jelentősebb (kistérségi 688-ból 353 darab).
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1.9-3. ábra: A mezőgazdaságban összeírt gazdaságok által használt földterület művelési ág szerinti
megoszlása a Tabi kistérségben és Tabon 2010-ben (%)
Forrása: KSH ÁMÖ 2010.

Tabon 2013-ban 15 vállalkozás működött a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat illetve az
azokhoz kapcsolható kereskedelmi nemzetgazdasági ágban, amely az összes vállalkozás 6 %-át tette
ki. A városban működő jelentősebb1 mezőgazdasági és mezőgazdasághoz köthető vállalkozások a
következők:

Cégnév

Főtevékenység

Értékesítés nettó
árbevétele,
2013 (ezer forint)

Agripuls KFT.

Betakarítást követő
szolgáltatás

n.a.

n.a.

DOMBÓ-NEKTÁR Méhészeti
Termeltető és Értékesítő
Szövetkezet

Egyéb élelmiszer
nagykereskedelme

171.856

1

FJ-FA Fafeldolgozó - és
Kereskedő KFT.

Fűrészárugyártás

62.287

n.a.

FÖLDVÁR-2000
Mezőgazdasági, Szolgáltató,
Kereskedelmi és
VízgazdálkodásiKörnyezetvédelmi KFT.

Növénytermesztés

183.369

25

IEMAS Import Export
Management és Agrár
Szervíz KFT.

Növénytermesztés

335.280

8

Létszám (fő)

1.9-1. táblázat: A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban működő fontosabb
vállalkozások Tabon
Forrás: www.opten.hu

Tabon a növénytermesztés a legfontosabb mezőgazdasági tevékenység. A vizsgált vállalkozások
2013-ban 753 millió forint árbevételt termeltek és csak kisszámú munkavállalót foglalkoztattak, így a
többi ágazathoz képest a településen foglalkoztatási súlya kisebb.
A járás többi településén a mezőgazdasági vállalkozások nagyobb súllyal szerepelnek. Nagyobb cégek
működnek Kányán, Kisbárapátiban, Kapolyon, Nágocson, Andocson elsősorban a növénytermesztés
területén. A mezőgazdasági nagyobb vállalkozások közt elvétve találni főtevékenységként
állattenyésztéssel foglalkozót.

1

3 millió forint alaptőke feletti vállalkozások
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Cégnév

Település

Főtevékenység

Értékesítés nettó
árbevétele,
2013 (ezer forint)

Létszám (fő)

Kányai Mezőgazdasági zRt.

Kánya

Növénytermesztés

1 861 744

49

Kisbárapáti Agro Szövetkezet

Kisbárapáti

Gabona, dohány,
vetőmag, takarmány
nagykereskedelme

1 098 837

n.a.

Aranyeső Mezőgazdasági Kft.

Kapoly

Növénytermesztés

606 794

6

Nágocsi Mezőgazdasági ZRt.

Nágocs

Növénytermesztés

552 467

37

Huszár és Társa
Mezőgazdasági Kft.

Andocs

Növénytermesztés

536 500

22

Koppány völgye
Mezőgazdasági zRt.

Szorosad

Növénytermesztés

426 611

28

Pacs és társa Mezőgazdasági
Kft.

Andocs

Növénytermesztés

287 121

10

Andocsi Kossuth
Mezőgazdasági Kft.

Andocs

Növénytermesztés

262 191

16

Andocsi Fehér Gyémánt
Pulykatenyésztő Kft.

Andocs

Baromfitenyésztés

225 575

3

Bedeg Agro Mezőgazdasági
Kft.

Kánya

Növénytermesztés

149 454

n.a.

1.9-2. táblázat: A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban működő fontosabb
vállalkozások a Tabi járás többi településén
Forrás: www.opten.hu

A mezőgazdasági vállalkozások nagyobb része inkább a járás kisebb településein találhatók, és a
legnagyobb árbevétel és foglalkoztatotti létszám is a járási mezőgazdasági vállalkozásokat
jellemzi.
1.9.2.2 Ipar
Tab esetében az ipari jellegű vállalkozások a 2013-ban működő vállalkozások 23%-át tették ki (57 db
vállalat), amely meghaladja mind az országos, mind a megyei átlagot. Mindez elsősorban a
Flextronicsnak és a járásszékhelyen működő többi ipari vállalkozásnak köszönhető, amelyeknek
városon túlnyúló hatása a környező települések ipari vállalkozásaira és munkavállalóira is
meghatározó.
A Flextronics termelési érték és foglalkoztatás szempontjából is hazánk egyik kiemelkedő
transznacionális ipari cége, melynek több telephelye található hazánkban (például: Budapest, Gyál,
Nyíregyháza, Pécs, Sárvár, Tab, Zalaegerszeg), ám hazai központja Tabon található. A cég az egykor a
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településen működő Videoton telephelyét vásárolta meg, és alakította át igényeinek megfelelően.
Országosan napjainkban majd 6000 főnek ad megélhetést, a hazai 100 legnagyobb vállalkozás közt
folyamatosan megtalálható volt az elmúlt évtizedben. 2013-ban 447 milliárd forint volt
értékesítésének nettó árbevétele. A nagyvállalat szerteágazó tevékenysége közül kiemelendő a
számítás- és híradástechnikai fogyasztási cikkek gyártása, az elektronikai alkatrészek és áramköri
kártyák előállítása és tesztelése. A cég a nemzetközi piacon éles versenyhelyzetben áll helyt, ennek
következménye is a viszonylag gyorsan változó és sokszor ingadozó vállalati foglalkoztatás. Ez
bizonyos kockázatokat jelent a vállalat, így Tab munkavállalói számára, valamint a város számára is.
A városban további ipari és építőipari kisvállalkozások találhatóak, melyek egy része kapcsolódik csak
a nagyvállalathoz.

Cégnév

Főtevékenység

Értékesítés nettó
árbevétele 2013 (ezer
forint)

Létszám
(fő)

Flextronics International
Kft.

Elektronikus fogyasztási
cikk gyártása

447 120 594

5958

TAG Tartály- és
Acélszerkezet Gyártó Kft.

Fémtartály gyártása

682 703

81

SIME Elektronikai Kft.

Elektronikai alkatrész
gyártása

199 393

50

Kis és Fiai Építőipari Kft.

Építőipar

50 870

8

EDLER HUNGARIA
Hidegfutózó Kft.

Gumiabroncs, gumitömlő
gyártása

38 470

n.a.

Kádár Elektronika Kft.

Ipari gép, berendezés
üzembe helyezése

31 192

5

LENHOFFER Építőipari Kft.

Tetőfedés, tetőszerkezetépítés

22 359

6

Tabi Édesipari Kft.

Édesség gyártása

16 508

4

5 414

1

3 004

n.a.

ADL-2005 Kft.
S-DENT Kft.

Egyéb bányászati
szolgáltatás
Orvosi eszköz gyártása

1.9-3. táblázat: Az ipari alágazatokban működő fontosabb vállalkozások Tabon
Forrás: www.opten.hu

Tabon és a Tabi járásban nem található ipari park, a környező nagyobb városok közül Kaposváron
(Keleti, Videoton), Siófokon, Marcaliban találhatóak nagyobb ipari parkok.
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A Tabi járás községeiben nem jellemzőek a nagyobb ipari vállalkozások, megemlíthetőek ugyanakkor
a nagyobb mezőgazdasági vállalkozások kisebb ipari tevékenységei. A Bábonymegyeren található, 60
főt foglalkoztató gumiipari vállalkozás, a Béta-Roll Hengergumizó Zrt. a legjelentősebb ipari cég.

1.9.2.3 Turizmus, vendéglátás
Termékkínálat

1.9-4. ábra: A Dél-Dunántúl turisztikai magterületei
(I. Dunamente; I/a: Dunaföldvár-Paks; II. Drávamente; III. „Kis-Somogyország”; IV. Kapos-völgy; V. Zselic; VI.
Mecsek; VII. Pécs; VIII. Harkány-Siklós-Villány)
Forrás: Magyarország turisztikai régiói (szerk: Aubert A. – Pirkhoffer E. – Szabó G., ), 2007.

A Dél-dunántúli régió turisztikai szempontból nem alkot homogén egységet. Tab a „KisSomogyország” magterülethez tartozik, ahol a megjelennek a természet közeli, aktív és tradicionális
értékekre szerveződő kínálati elemek, kiegészülve helyi jelentőségű a kulturális és rendezvény
attrakciókkal. Az övezet turisztikai fejlesztéseiben kétarcú szerepet tölt be a Balaton és annak
közelsége, amelynek turisztikai elszívó hatása erőteljesen jelentkezik különösen a nyári szezonban,
ugyanakkor felértékelte az itteni ingatlanok szerepét. A táji, természeti és kulturális adottságok,
utóbbiak közül kiemelkedőek a Zichy-család kúriája (Zala) és kastélya a hozzá tartozó parkkal (Nágocs)
jelenleg nincsenek érdemben kihasználva annak ellenére, hogy a Koppány-völgye részletes
értékleltára 2005-ben összeállításra került.
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Szálláshelykínálat
Tabon nincs és a Tabi járásban 2013-ban is összesen 1 kereskedelmi szálláshely működött, egy
négycsillagos hotel besorolású üdülőfalu Bonnyán (Somogy Kertje Üdülőfalu és Étterem).
Falusi szálláshelyek tekintetében sincsenek jelentősebb kapacitások a járásban. Megemlítendő, hogy
a KSH adatai szerint Tabon, Somogydöröcskén, Lullán, Kisbárapátiban vannak magánszálláshelyek. A
kisbárapáti és tabi szálláshelyek kihasználtsága járási léptékben jónak mondható.
Összességében a turizmus sem Tabon, sem a térségben nem képvisel jelentős gazdasági erőt
napjainkban. Az attrakciók önállóan, mozaikszerűen vannak jelen a térségben, nem fűződnek össze
komplex turisztikai termékhalmazzá. A szűkös szálláshelykínálat minőségében igazodik a jelenlegi
attrakciókhoz, hosszabb távon azonban a minőségi termékfejlesztés egyik akadálya lehet.
1.9.2.4 Egyéb szolgáltatások
Tabon a működő vállalkozások 71%-a a szolgáltató szektorban tevékenykedik, amely némileg
elmarad az országos átlagtól (80%). A működő összes vállalkozást vizsgálva a tercier szektor ágazatai
közül a városban a kereskedelem és gépjárműjavítás (23%), a szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység (12,5%), az oktatás (9%), valamint az egyéb szolgáltatások (5%) a szektor
vállalkozásainak közel felét felölelik (49,5%). A kereskedelem, gépjárműjavítás ugyanakkor, bár
jelentős Tabon, elmarad a vizsgált térségek átlagától.
Tab esetében említést érdemel, hogy a szállítás-raktározás és a pénzügyi tevékenységek jelentősen
elmaradnak az országos átlagtól. Mindezek mellett az is megállapítható, hogy az üzleti szolgáltatások
köre jóval szűkebb annál, mint ahogy az a város gazdasági súlyából következhetne. Ez egyrészt
visszavezethető a keresletre (nincs igény több ilyen jellegű szolgáltatásra), másrészt pedig a
megyeszékhely és Siófok elszívó hatására.

1.9.3 A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő
fejlesztési elképzelése
Tabon 2013-ban 580 regisztrált vállalkozást tartottak nyilván, amelyekből 249 vállalkozás működött,
amely a teljes állomány 43 %-át teszi ki. Kiemelendő, hogy a működő vállalkozásokból 1 volt
részvénytársaság, 48 korlátolt felelősségű társaság. Foglalkoztatási szempontból fontos, hogy 5
vállalkozás haladja meg az 50 fős foglalkoztatási küszöböt. A vállalkozások ezer főre vetített száma
(130 db) jelentősen elmaradt az országos (171 db) és a megyei átlagtól (178 db) is.
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1.9-5. ábra: 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma (db), 2013
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis

Tabon a működő vállalkozások 37%-a társas vállalkozás, amely jelentősen elmarad Kaposvár és a
megye átlagától, s az országos átlagtól is. Mindez az egyéni vállalkozások magas arányát
eredményezi, városi és járási szinten is, ahol feltételezhetően az egyéni vállalkozások egy része
kényszervállalkozásként üzemel.

1.9-6. ábra: A társas és egyéni vállalkozások aránya a működő vállalkozások esetében, 2012,%
Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis

Tab gazdasági életét a Flextronics és néhány kis ipari vállalkozás mellett az egyéni vállalkozók
határozzák meg. A járás településein ugyanakkor a mikro- és kisvállalkozások dominálnak.

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F stb.)
Tab gazdaságát a Flextronics beruházása döntően meghatározta és a stabil helyzetű települések közé
tette. Ebben az időben fejlődtek a kisvárosi szolgáltatások, a közműrendszer és a közlekedési
infrastruktúra is.
A város versenyképességét erősen befolyásolja, hogy az egypólusú, a nagyvállalatra épülő gazdaságot
mennyire lesz képes ellensúlyozni más gazdasági tevékenységekkel. Ehhez jó alternatívát jelenthet
az élelmiszeripar, illetve a mező- és erdőgazdasági termények, termékek további feldolgozása,
amelyhez a kevésbé képzett munkaerő rendelkezésre áll a járásban. Ez azonban csak akkor jelenthet
versenyelőnyt, ha a termékek nem elsődleges alapanyagként kerülnek értékesítésre, hanem a
feldolgozásuk, ezáltal az abból realizált hozzáadott érték a térségben marad.

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
Az ingatlanpiaci jellemzők alapján Tab tipikus vidéki kisvárosnak tekinthető. A tabi ingatlanpiacra
1990 óta jellemző a lakáspiaci kínálat bővülése. A lakások száma 2007-2008-ig növekedett intenzíven,
ezt követően lényegesen lassúbb növekedés, stagnálás jellemezte a város lakáskínálatát. Figyelembe
véve a népességszám csökkenését a lakások számának további stagnálása várható.
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Tabon országos és megyei viszonylatban a közepesnél alacsonyabbak az ingatlanárak (átlagosan 118
ezer Ft/m2), míg a környező apró- és kisfalvak esetén ennél is olcsóbbak. A 2014. év átlagértéke
mellett, a legolcsóbb (79 ezer Ft/m2) és a legdrágább (175 ezer Ft/m2) értékeket figyelembe véve,
arra lehet következtetni, hogy kevésbé széles skálán kínálják az ingatlanokat, részben reagálva csak a
szűkebb keresleti oldalon jelentkező igényekre. A Balaton közeli déli partján jelentősen magasabb
átlagos ingatlanárakkal kell számolni.

1.9-7. ábra: A négyzetméterenkénti átlagos ingatlanárak alakulása Tabon és térségében. 2015
Forrás: www.ingatlannet.hu
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1.10 AZ

ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS

INTÉZMÉNYRENDSZERE

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program
1.10.1.1 Költségvetés
A jelenlegi éves költségvetési rendeleteket a Közgyűlés az alábbi jogszabályok figyelembevételével
kell, hogy elfogadja:
•
•
•
•

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. számú törvény,
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályok,
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi
XCIII. törvény,
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény

Tab város 2012-ben 2,385 Mrd. forintból gazdálkodhatott. Ez a 2011. évi költségvetési kerethez
képest 663 millió forinttal több.
A költségvetésben szereplő saját bevételek között a legjelentősebb továbbra is az iparűzési adóból
tervezett bevétel 223,86 millió forintos összege (2011).
A helyi önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadóból származó bevételek 2007 óta
(141,7 millió Ft.) jelentősen csökkentek (2011. 41,93 millió Ft.).
A törvényi változások miatt a gépjármű adóból származó bevétel 26,35 millió forint (2011).
Idegenforgalmi adó bevétele a városnak nem volt.
1.10.1.2 Bevételek
A 2012.évi bevételek alakulásáról általánosságban megállapítható, hogy az eredetileg tervezetthez
képest tényleges adatokat túlteljesítették. Tab város önkormányzatának saját folyó bevételei az
elmúlt évtizedben jelentősen bővültek: 2001-ben még 325,47millió forint volt ez a tétel, 2011-re az
összeg közel 606,16 Mrd forintra emelkedett.
A 2012. évi bevételek magasabbak a korábbi évek bevételeinél (2011. 1,722 Mrd, 2012. 2,385 Mrd
Ft), ez azonban a bevételi oldalon szereplő államháztartáson belüli megelőlegezés eredménye.
A bevételek legnagyobb részét az állami költségvetési bevételek (állami támogatás, támogatásértékű
bevételek), teszik ki, ez az összeg 1,5 Mrd Ft körül volt 2012-ben. A helyi adókból származó összes
bevétel hosszabb időtávon belül jelentősen nőtt 2001-ben 140,7 millió 2011-ben 232,84 millió, 2012ben 334,6 millió forint volt, bár a trendet kisebb-nagyobb ingadozások részben megtörik.
A költségvetési egyenleg megteremtéséhez mind 2011-ben, mind 2012-ben szükség volt felhalmozási
célú külső finanszírozására (hitel felvétele), amelyet a településen folyó beruházások önrészének
előteremtése indokolt. Ez 2011-ben 60, 2012-ben 114,66 millió forint volt.
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1.10.1.3 Kiadások
A bevételi oldalon tapasztalható növekedés a kiadási oldalon is jelentkezik, az előző évtized elején
tapasztalható 800-1000 millió forintos kiadási tételek (2001. 838,5 millió Ft) 2012-re 2,3 Mrd Ft-ra
emelkedtek.
Tab 2012. évi kiadásaiban a működési és a felhalmozási tételek között jelentős az eltérés (1,265 Mrd
illetve 0,684 Mrd Ft). A működési célú kiadásokból a dologi tételek a legjelentősebbek (közel 516,94
millió Ft). Szintén jelentősebb tételt jelentenek a személyi juttatások (488,9 millió Ft). A város
működési támogatásként jelentkező bevételei nem haladják meg a személyi kiadások összegét, és a
dologi kiadások fedezéséhez is más forrásokat kell igénybe vennie az önkormányzatnak.
A 2012. évi felhalmozási kiadások legjelentősebb tételét a különböző felújítások képezték (363,9
millió Ft). A különböző beruházásokra 298 millió Ft-ot költött az önkormányzat.
A felhalmozási kiadások (befektetések, felújítások) az elmúlt két évben váltak jelentős tétellé, a
felhalmozástól a bevételek növekedése illetve a kiadások további csökkenése várható, ami hosszú
távon biztosíthatja a város gazdálkodását.
1.10.1.4 Gazdasági program
2011-ben készült el a település Gazdasági programja, amely 2014-ig adta meg a város és térségének
fő gazdasági irányait.

1.10.2 Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere
Tab Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a polgármester mellett 6 főből áll. A képviselőtestület részben jogszabályi kötelezés miatt, részben saját munkájának segítése és szakmai
megalapozása érdekében állandó bizottságokat hoz létre. Településfejlesztési szempontból a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tevékenysége a meghatározó.
Tab a térség több önkormányzatával közösen jogi személyiséggel rendelkező Társulást hozott létre
különböző alapellátások és feladatok teljesítésére. A Társulás feladatai közé tartozik többek között a
területfejlesztési feladatok ellátása, amelynek keretében véleményt nyilvánít a megyei fejlesztési
koncepciókról, programokról, valamint pályázatot nyújthat be a kistérségi fejlesztésekhez kapcsolódó
források lehívásához.
Tab fejlődésében az önkormányzat jelentős szerepet vállal: pályázati támogatásokkal és önerőből
egyaránt beruházásokat valósít meg (például az elmúlt években: integrált mikro térségi iskolaközpont
fejlesztését, közlekedési infrastrukturális és a közösségi közlekedés színvonalának emelését célzó, a
belváros funkcióbővítő megújítását célzó, valamint csapadékvíz-elvezetési beruházásokat).

1.10.3 Gazdaságfejlesztési tevékenység
Tab városa 2011-2014-es Gazdasági Programjában három alapvető általános célt tűzött ki maga elé:
•

a város meglévő intézményi hálózatának megfelelő színvonalú működtetését,

•

megfelelő gazdálkodással fejlesztések, a városlakók komfortjának növelésére irányuló
beruházások megvalósítását,
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•

növelje Tab azon képességét, hogy elismerten a Koppány völgye kistérség központja legyen.

Ehhez az alapot a rendszerváltás óta eltelt 20 évben kiépített teljes körű a víz-, villamos energia-,
földgáz és szennyvíz-csatorna hálózati ellátás adja.
Alapvető célként jelenik meg, hogy az önkormányzati bevételek és kiadások egyensúlya biztosított
legyen.
Kiemelt prioritás, hogy „Kedvező feltételeket kell teremteni a gazdaság szereplőinek a
meghatározott célú beruházási, vállalkozási, fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához,
elsősorban földterületek biztosításával, az infrastrukturális hálózat kiépítésével; (ipari zóna) az M7es feljáró elkészítésével.” (Tab Gazdasági Program 2011-2014.)
Szintén fontos cél, hogy meglévő műszaki infrastruktúra karbantartása, fejlesztése biztosított legyen
(például: belterületi úthálózat, közcsatorna, szennyvíztisztító minőségi fejlesztése stb.). A meglévő
közintézmények fejlesztése mellett egy új középiskolai komplexum és egy geotermális hőerőmű
beruházás is a célok közt szerepel.

1.10.4 Foglalkoztatáspolitika
A városban és a járásban is komoly kihívást jelentő kérdések a foglalkoztatottság és a
munkanélküliség. A Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége 1990 óta áll az illetékességi
területéhez tartozó 24 település - Andocs, Bábonymegyer, Bedegkér, Bonnya, Fiad, Kánya, Kapoly,
Kára, Kisbárapáti, Lulla, Miklósi, Nágocs, Sérsekszőlős, Somogyacsa, Somogydöröcske, Somogyegres,
Somogymeggyes, Szorosad, Tab, Tengőd, Torvaj, Törökkoppány, Zala, Zics- szolgálatában. Főbb
tevékenységük:
•
•
•

munkaközvetítés,
munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása,
tanácsadás.

Évek óta a hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság foglalkoztatását segíti több szervezet is,
amelyek kifejezetten ennek a rétegnek a foglalkoztatására alakultak.

1.10.5 Lakás- és helyiséggazdálkodás
A város vagyongazdálkodásának jelentős részét az önkormányzat tulajdonában álló lakások,
helyiségek hasznosítása, fenntartása, állagmegóvása teszi ki. Az önkormányzat mintegy 150
önkormányzati lakás tulajdonosa, ahol 2009 óta növekedő problémát jelent a hátraléknövekedés,
amely elsősorban a szociális jelleggel bérbe adott lakások tekintetében jelenik meg. 2012-ben az
önkormányzat lakásbérleti díjakból, mintegy 4 millió 700 ezer forintot realizált.

1.10.6 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.
A Köznevelési tv.(2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) 74. § (1) bekezdése alapján 2013.
január 1. napjától az állam gondoskodik – az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai
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nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése kivételével – a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.
A. tv. 74. § (4) bekezdése alapján a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat
gondoskodik – a szakképző iskola kivételével – az illetékességi területén lévő összes, saját
tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) az oktatásért felelősminiszter irányítása alatt
működő központi hivatal, amely országos illetékességgel látja el a fenntartói feladatokat. A KLIK járási
tankerületei az illetékességi területükön működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és
gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátják a KLIK szervezeti és működési szabályzatában
számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.
Tab esetében, minden, korábban az önkormányzat fenntartásában és működtetésében lévő oktatási
intézmény a KLIK Tabi Tankerületének fenntartásába került 2013. január 1. hatállyal. A működtetést
ugyanakkor több esetben Tab város Önkormányzata végzi.
A 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet hatálya nem terjed ki az óvodák működtetésére, azaz az óvodák
nem kerültek át a KLIK fenntartásába, illetve működtetésébe. Az intézményfenntartó társulások
megszűnésével az óvodák visszakerültek az önkormányzatok fenntartásába. Jelenleg Tab városában
egy, önkormányzat által működtetett és fenntartott óvodai intézmény található, a Tabi Takáts Gyula
Óvoda és Bölcsőde Többcélú Intézmény.
Az általános iskolák közül egyet működtet Tab Város Önkormányzata, a Tabi Takáts Gyula Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát. Emellett a Római Katolikus Egyház tartja fenn és működteti a
Római Katolikus Általános Iskolát.
A középfokú oktatási intézmények esetében Rudnay Gyula Középiskola és Kollégium a KLIK térségi
tankerületéhez került, de működtetését a város önkormányzata végzi.
A Koppány-völgye Tanuszodában az általános és középiskolás diákok úszásoktatása mellett a helyi és
térségi lakosság számára is biztosított a szabadidős testedzés.
Az alap egészségügyi ellátást és az orvosi ügyeletet a járásban a Koppány Völgye KEK Egészségügyi és
Szolgáltató Nonprofit Kft. orvosai (4 körzetben) végzik. A járó beteg szakellátást a körzetközponti
szakrendelő biztosítja szintén a Koppány Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
fenntartásában.
Tab Önkormányzata a térség többi önkormányzatával együtt 2010. óta tartja fent Koppány-völgyi
Alapszolgáltatási Központot, ahol szakosított ellátások (családsegítő és gyermekjóléti
szolgáltatás, házi segítségnyújtás, étkeztetés, idősek nappali intézménye, pszichológiai tanácsadás)
integráltan biztosítottak.
A településen működik még Somogy Megyei Önkormányzat intézménye a Dr. Takács Imre Szociális
Otthon. Az intézmény profilja pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, pszichiátriai betegek
rehabilitációja, súlyos, halmozottan sérült értelmi fogyatékosok ápolása-gondozása, időskorúak
ápolása, gondozása. Az intézmény összesen mintegy 250 férőhellyel bír, és egy XIX. században épült,
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többször modernizált kastélyban (Welzersheimb-kastély) és körülötte elterülő 7 hektáros parkban
található.
A városban a jelentősebb kulturális események: Tabi Zenei Napok, a Szüreti Fesztivál, a Városi
Karácsony. A városi nagyrendezvények szervezése a Művelődési Központ és az önkormányzat
Szervezési Irodájának együttműködésében valósul meg.
Tabon a művelődési intézmények közül kiemelendőek még az önkormányzat által fenntartott és
1999-ben felújított Nagy Ferenc Galéria továbbá a Néprajzi Gyűjtemény, amelyek a Városi Könyvtár
szervezetéhez tartoznak. A városközpont funkcióbővítő beruházása keretében kialakításra került egy
Bormúzeum is.

1.10.7 Energiagazdálkodás
Tabon az alapvető energetikai infrastrukturális szolgáltatásokhoz (földgáz, villamos energia) való
hozzáférés biztosított. A településen 2013-ban villamos energiafogyasztó 2430 volt, amelyből 2218
háztartási fogyasztó volt, amely értékek az elmúlt évtizedben jelentősen nem változtak. A háztartási
földgázfogyasztók száma 2013-ban 1198 volt, amely az elmúlt közel másfél évtizedben és különösen
2000 és 2006 közt (550-ről 1104-re) jelentősen növekedett a háztartási rákötéseknek köszönhetően.
Az összes szolgáltatott villamos energia mennyiségének (17.678.000 kWh) mintegy 25%-át
fogyasztották el a háztartások 2013-ban, a többi, háromszor akkora mennyiséget (75%) a
vállalkozások és az intézmények használták el. A földgáz esetén 2013-ban az összes elfogyasztott gáz
(1.829.000 m3) mintegy 53%-át fogyasztották el a város háztartásai, és 47%-ot a vállalkozások és
intézmények.
Közösségi szintű távhő és melegvíz szolgáltatás (fűtőmű, központi fűtési rendszer) nincs a
településen.
Tab, a többi magyarországi településhez hasonlóan, döntő részben külső forrásból származó primer
és szekunder energiaforrásokat használ, vagyis ez az alaphelyzet jelentős energiafüggőséget
eredményez. Ennek következménye, hogy a település közösségének többek közt nincs vagy minimális
a ráhatása az energiaforrások árképzésére. Ennek bizonyos területeken (közösségi intézmények,
lakossági ingatlanok, vállalkozások) történő oldása több szempontból is előnyös lehet, de ez távlatos
közösségi energiapolitikát igényel, amelyben nagy szerepe lehet az energiatakarékosságnak, az
energiahatékonyság javításának (fogyasztásban és termelésben egyaránt), és a helyi, megújuló
energiaforrások feltérképezésének és átgondolt, finanszírozható hasznosításának.
Átfogó hazai települési szintű adatbázis nem áll rendelkezésre az energiafüggőség bemutatásához,
ám az jól látható, hogy a legfontosabb energiaforrásoknak a külső (részben importból) forrásból
származó földgáz és villamos energia számítanak. Az alábbi ábrákon jól megfigyelhető, hogy Tabon,
ahol a népesség száma kis ütemben mérséklődik és a lakásállomány lényegében stagnál, a villamos
energia felhasználása 2007-től több ütemben jelentősen 20-25%-kal mérséklődött. Ez közvetve
betudható a gazdasági válság begyűrűzésének és a keresleti-kínálati viszonyok megváltozásának. A
földgázfogyasztás, amely nagymértékben függ a keresleti-kínálati viszonyok (földgázár, jövedelmi
viszonyok stb.) megváltozásán túl a téli időjárástól, fűtési igénytől is (továbbá a gazdaságban a
technológiáktól és a termelés volumenétől), 2011-ben csökkent a városban jelentősen. 2013-ra a
földgázfogyasztás a 2007-es év mintegy 85%-a volt csak.
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1.10-1. ábra: A lakónépesség, a lakásállomány és a szolgáltatott villamos energia mennyiségeinek
bázisindexsora Tabon 2007-2013
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
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1.10-2. ábra: A lakónépesség, a lakásállomány és a szolgáltatott földgáz mennyiségeinek bázisindexsora
Tabon 2007-2013
Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis
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1.11 TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 13. §-a szerinti
kötelező feladatok ellátása Tab Város Önkormányzata illetékességi területén az alábbi keretek között
történik:
Településfejlesztés, településrendezés: Tab Város Önkormányzata
településüzemeltetés:
o köztemetők kialakítása és fenntartása: Dencsi László ev. (közszolgáltatási
szerződés keretében)
o a közvilágításról való gondoskodás: E-ON Zrt., de 2015 április 1.-től változik az
üzemeltető
o kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása: Somogy Kéményseprő-Mester Kft.
o a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: GAMESZ
o közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása: GAMESZ
o gépjárművek parkolásának biztosítása: Tab Város Önkormányzata
• környezet-egészségügy
o köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása: GAMESZ, PELSO-KOM
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• helyi közösségi közlekedés biztosítása: helyi járat nincs
• hulladékgazdálkodás; PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• víziközmű-szolgáltatás, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.)
•
•
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1.12 A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
1.12.1 Természeti adottságok
Tab város természetföldrajzi szempontból a Dunántúli-dombság nagytáj, Külső-Somogy középtáj,
Kelet- Külső-Somogy kistáj területén fekszik. (Lásd: 1.12-1. ábra) A település a Kis-Koppány patak
völgyében helyezkedik el.

2.12─1. ábra Földrajzi tájak elhelyezkedése Tab területén

1.12-2. ábra: Tab domborzati adottságai (Forrás:
http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_kornyezet/)

(Forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_kornyezet/)

1.12.1.1 Geológia és domborzat, talaj
Tab domborzati adottságait a DNy-ÉK irányú patakvölgy határozza meg, melyet délről meredek
dombsági táj kísér, északról pedig lankásabb, merőleges völgyekkel tagolt felszínformák. (Lásd: 1.122. ábra) A település területének földtani alapját túlnyomó részben löszös üledék adja, a Kis-Koppánypatak völgyében pedig glaciális és alluviális üledék képzi. (Lásd: 12.1─3. ábra)

1.12─3. ábra: Tab és térségének földtani adottságai (Forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo)

Tab és térségének talajtípusait a 1.12.─4. ábra mutatja be. A Kis-Koppány patak völgyében lápos réti
talajok találhatók. A feltalaj mindig barna, humuszos, a talajvíz a felszínhez közel helyezkedik el. A
Kis-Koppánytól délre eső területen túlnyomórészt agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók.
Ezek löszös alapkőzeten alakultak ki, közepes víz-, tápanyag-, és levegőgazdálkodásúak, könnyen
erodálódnak. Kapoly, illetve Zala települések közigazgatási határainál Ramann-féle barna erdőtalaj
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található. Termőrétege 60-80 cm. Ettől a területtől keletre, és a Kis-Koppánytól északra a nagyobb
dőlésszögű domboldalakon, csernozjom barna erdőtalajok alakultak ki.

1.12─4. ábra: Tab talajtani adottságai (forrás: http://maps.rissac.hu/agrotopo)

1.12.1.2 Vízrajz
A közigazgatási terület vízfolyásai közül a legjelentősebb a Ny-K-i irányú Kis-Koppány, mely több
mellékvízfolyást gyűjt össze a település területén belül, így a Fenyvesdűlői-vízfolyás, (más néven
Csabai-patak), a Dunátéi-patak, a Zalai-patak, a Tabi-patak és a Sérsekszőlős-patak a Torvaji-vízfolyás
is ide torkollik, több névtelen kisvízfolyással együtt. A Kis-Koppány befogadója a Sió. A településen a
Torvaji patak mentén egy felduzzasztott kis tó található, egyéb állóvíz nincs jelen.
Felszín alatti vizek közül a talajvíz szintje általában 2-4 m között található, a völgyközi hátak és
dombvonulatok területén a mélység 4-6 m között változik. A terület talajvízben gazdag. A DélDunántúli Vízügyi Igazgatóság Tabon 1951 óta talajvízfigyelő kutat működtet. (EOV X: 154107, EOV Y:
571769). A rétegvizek mennyisége mérsékelt. Az artézi kutak száma nagy, de vízhozamuk ritkán
jelentős.
1.12.1.3 Klimatikus viszonyok
Éghajlatát tekintve mérsékelten meleg – mérsékelten nedves éghajlatú kistáj. Az évi
középhőmérséklet 10,0-10,2 C
̊ , a napsütéses órák száma 2000-2050 óra évente. Az uralkodó
széliránya ÉNy-i, de jelentős a DNy-i szél aránya is. Átlagos szélsebesség 3 m/s körüli. Az évi
csapadékmennyiség 650 mm körüli.
1.12.1.4 Élővilág
A kistáj a Somogyi flórajárásba (Somogyicum) tartozik. Természetes növénytársulásai a bükkösök
(Vicio oroboidi-Fagentum somogyicum), a gyertyános kocsánytalan tölgyesek (Querco petraeaeCarpinetum praeillyricum), az ezüsthársas cseres tölgyes (Convallario – Quercetum pertaeae-cerris), a
gyöngyvirágos tölgyesek (Convallario-Quercetum). A völgyekben tölgy-kőris-szil ligeterdők (QuercoUlmetum praeillyricum) és a patakmenti égeresek (Carici elongatae-Alnetum) is kifejlődtek.
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1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet
1.12.2.1

Tájszerkezet

Tab tájszerkezetének kialakulását alapvetően meghatározta földrajzi fekvése, domborzati adottságai:
a város a DNy-ÉK irányban húzódó Kis-Koppány-völgyében helyezkedik el, a patakot délről meredek
lejtőjű dombok kísérik, tőle északra lankás térszínek találhatók. A változatos domborzatú tájat
tagolják a Kis-Koppány mellékvízfolyásai, északról hosszan elnyúló, enyhe völgyekben csörgedező
patakok, délről rövid, mélyen bevágódott eróziós völgyek.

1.12─5. ábra: Tab tájszerkezete (TÁJOLÓ-TERV Kft.
szerkesztése)

A települési térség a Kis-Koppány-patak völgyének két
oldalán húzódik. A beépített területek észak felé nagyobb
kiterjedéssel rendelkeznek, délről a terjeszkedésnek gátat
szabnak a meredeken kiemelkedő dombok. A város fő
közlekedési útvonalai, a 6511. sz. főút és a
Kaposvár─Siófok vasútvonal a Kis-Koppány völgyében, a
vízfolyással párhuzamosan futnak.
A Kis-Koppány valamint északi mellékvízfolyásainak
völgyében a part menti vegetáció fennmaradt, e
vízfolyásokat rétek kísérik, helyenként ligetes erdősültség jellemző. A Kis-Koppánytól és a beépített
területektől északra a völgyek között dombvidéki szántóföldi művelés uralja a tájat.
A települési térség déli oldalán, ahhoz szervesen kapcsolódva az Öreg-hegyen és a Hölyeg-hegyen
kialakult kertes mezőgazdálkodás formálja a tájszerkezetet, melyen legnagyobb arányban szőlő- és
gyümölcstermesztés zajlik. A kertes mezőgazdálkodási területek térségét az Öreg-hegy és a Hölyeghegy közötti Csibe-hegy mozaikos erdőfoltjai tagolják két részre.
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A város külterületének Kis-Koppánytól délre, a kertes mezőgazdálkodási terület térségén kívül eső
részét az erdőterületek térsége és a dombvidéki szántóföldi művelésű térség határozzák meg a
domborzat alakította, mozaikos elrendezésben: a dombhátakon az erdők, a domblábi területeken a
szántók dominálnak.
1.12.2.2

Tájhasználat

Tab közigazgatási területe 2.585,8 ha. A közigazgatási terület háromnegyede külterület, 15%-a (396,8
ha) belterület, a fennmaradó 10%-ot pedig a kertes mezőgazdasági területek (egykori zártkertek)
teszik ki (244 ha).

1.12─6. ábra: Tab területének megoszlása belés külterület arányában

1.12─7. ábra: Tab területének művelési ágak szerinti
megoszlása

Tab közigazgatási területének felén szántó művelési ágú területek találhatók (1352,9 ha). A szántó
területek jó termőhelyi adottságúak. A város belterületét is magában foglaló kivett területek 19 %-ot
tesznek ki a teljes közigazgatási területből (493,8 ha). A harmadik legnagyobb területi arányt az erdők
foglalják el: a teljes terület 18%-a, összesen 466,2 ha.
Tab közigazgatási területének fennmaradó részét legnagyobb arányban a vízfolyások völgyében
húzódó gyepterületek foglalják el: a legelők 79,7 hektáron (3%), rétek 94,4 hektáron (4%) terülnek el.
A vízfolyások menti üde területeken nádasok is előfordulnak, a közigazgatási terület 1,26-án (32,5
ha). A halastó művelési ág a Torvai-patak felduzzasztott vízfelszíne, mely 1,4 hektár (0,06%).
A belterülettől délre húzódó dombokon jelenlévő kertes mezőgazdálkodási területek térségén
legnagyobb arányban a szőlő művelési ág (37,2 ha, azaz 2 %) fordul elő, ezt követi a gyümölcs (26,2
ha, azaz 1 %), legkisebb arányban pedig a kert művelési ág (0,6 ha, azaz 0,02 %).
Tabon az erdősültség aránya (18 %) az országos átlag alatt van (22,1 %). Az Országos Erdőállomány
Adattárban szereplő erdők néhány erdőfolt kivételével a település déli, dombvidéki részén találhatók.
Elsődleges rendeltetésük szerint az erdők legnagyobb arányban gazdasági rendeltetésűek, kisebb
arányban védelmi, egy erdőtag esetén pedig közjóléti. Fásított terület művelési ágú terület nem
található Tabon.
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1.12─8. ábra: Az országos erdőállomány adattárában szereplő erdőterületek elsődleges rendeltetése a
közigazgatási területen (forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/)

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (továbbiakban BKÜ TrT) Tab közigazgatási
területén kiváló termőhelyi adottságú erdőterületnek tünteti fel az Országos Erdőállomány
Adattárában szereplő összes erdőterületet. A módosított, 2014. január 1-től hatályos OTrT kiváló
termőhelyi adottságú erdőterületként csak a település déli felén található erdőket sorolja be.

1.12─9. ábra: Kivágat a BKÜ TrT (2008) kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezete, kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete tervlapból

1.12─10. ábra: Kivágat az OTrT (2014) kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete tervlapból
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1.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
1.12.3.1 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
2015. január 1-től módosult a területrendezési tervek tájképvédelmi övezeteinek rendszere. A
korábbi két tájképvédelmi övezet —országos jelentőségű, ill. térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület— helyett egy tájképvédelmi övezet, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete lépett. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területi
lehatárolása egyelőre még csak az OTrT-ben történt meg, a kiemelt térségek területrendezési
terveinek ez irányú módosítása —köztük a BKÜ TrT—az OTrT 2013. decemberi módosításait követő
módosítása még nem történt meg.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeket Tab esetében az Országos
Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének (továbbiakban: BKÜ TrT) vonatkozó tervlapjai határolják le.

1.12-11. ábra Kivágat az OTrT (2014)
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
területek övezete tervlapból

1.12-12. ábra Kivágat a BKÜ TrT (2008)
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete

OTrT ─ Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete által érintett területek
Az OTrT a közigazgatási területen jelentős kiterjedésű területeket, a közigazgatási terület közel felét,
a Kis-Koppány-patak mentét és a pataktól délre elhelyezkedő dombvidéki területeket tekinti
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeknek. (Lásd: 1.12-11. ábra)
BKÜ TrT ─ Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete által érintett területek
A kiemelt térség területrendezési terve kisebb kiterjedésű területet, csak a Hölyeghegy, valamint az
Öreghegy területét tekinti térségi jelentőségű tájképvédelmi területnek. (Lásd: 1.12-12. ábra)
1.12.3.2 Nemzeti természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület,
érték, emlék
Országosan védett, illetve védelemre tervezett természeti értékek
Tab a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén fekszik, országosan védett
természeti területtel (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület) nem rendelkezik. A
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település területén egy darab ex-lege védett forrás található az Öreg-hegyen, mely országos szintű
védett természeti érték.
Helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területek, emlékek
A helyi természetvédelmi oltalom tekintetében Tab esetén a különböző források eltérő védett
természeti területeket, emlékeket nevesítenek.
• A helyi védett természeti területeket és –emlékeket is tartalmazó nyilvántartás, a Védett
Természeti Területek Törzskönyve (http://www.termeszetvedelem.hu) nem tartalmaz védett
természeti területet, sem emléket Tab vonatkozásában.
• Az Önkormányzat 2015. februári adatszolgáltatása az alábbi területeket tartalmazza, mint
helyi védett természeti terület:
Védetté
Megnevezés
nyilvánítás éve
Evangélikus templomkert
2003
Róm. katolikus templomkert
2003
volt Welsersheimb kastély kertje
2003
Gyurgyalag (parti fecske) fészkelőhely (volt MHSZ lőtér)
2003
Kis-Koppány patak – Dunáté patak menti természetvédelmi
2003
terület
Kenderföldek – Zalai vízfolyás menti természetvédelmi terület
2003
Kis-Koppány patak – Torvaji patak menti természetvédelmi
2003
terület
a Hőlyeghegytől keletre lévő erdőterületek
2003
Patakparti füzesek a Kis-Koppány patak völgyében
2003
1.12-1. táblázat: Helyi védett természeti területek Tabon
(az Önkormányzat adatszolgáltatása alapján, 2015.)

•

A településrendezési eszközök szakági alátámasztó munkarésze a 27/2003 (X. 30.) számú
helyi rendeletre hivatkozva az Önkormányzat adatszolgáltatásánál több helyi védett
természeti területet sorol fel, emellett számos helyi védett természeti emléket tartalmaz:
o A Kossuth Lajos utcában 22 db fa és 4 fasor,
o a Szabadság téren 1 fasor,
o a Munkás utcában 2 db fa és 3 fasor,
o a Dózsa György utcában 2 db fa,
o a Táncsics Mihály utcában 3 db fa és 1 fasor,
o az Óvoda utcában 2 db fa és 1 fasor,
o a Virág utcában 3 db fa,
o a Rudnay Gyula utcában 1 fasor,
o a Rózsadomb utcában 8 db fa,
o a temető melletti utcában 3 db fa és 1 fasor,
o a Somogyi utcában 3 db fa és 1 fasor,
o a Ságvári Endre utcában 2 db fa,
o a József Attila utcában 17 db fa,
o a Petőfi Sándor utcában 1 db fa,
o a Széchenyi utcában 9 db fa,
o a Vörösmarty utcában 3 db fa,
o a vasútállomásra vezető utcában 1 fasor,
o a vasútállomás mellett 1 db fa,
o a Kisfaludy Sándor utcában 3 db fa,
o a Szent István utcában 7 db fa
o az Arany János utcában 9db fa és 1 fasor,
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o valamint a külterületen 65 db fa, 4 fasor és 4 facsoport.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint az azóta eltelt időben több fa megsemmisült, így a helyi
rendelet felülvizsgálata szükséges.
Egyéb természeti értékek
Tabon 21 db egyedi tájérték2 található. Az egyedi tájértékek jelenleg jogi védelem alatt nem álló táji
értékek. Az adatok a TÉKA projekt keretében létrehozott egyedi tájértékek online kataszteréből
származnak (http://tajertektar.hu), mely közösségi szerkesztésű, ezáltal az adatok pontatlanok
lehetnek. A tabi egyedi tájértékek körében legnagyobb arányban emlékművek, szobrok, oszlopok,
táblák valamint feszületek fordulnak elő. Külterületen több értékes gémeskút és feszület található.
Történeti tájak, történeti kertek
A történeti kertek adattára (http://www.historicgarden.net) szerint térségi jelentőségű műemléki
védelem alatt áll a volt Welsersheimb kastély kertje (Kossuth utca 107.). A kastély a XIX. század első
felében, klasszicista stílusban épült, a II. világháborúban hadi kórház, majd az államosítás után
szociális otthonként üzemelt, ezt a funkciót ma is betölti.
1.12.3.3 Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
Natura 2000
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek)
kijelölésére az Európai Uniós csatlakozás kötelezte az országot3. A jelenleg hatályos 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről – szerint Tab közigazgatási területének keleti szélét érinti a kiemelt jelentőségű
természet megőrzési terület, a Dékány-hegy Natura 2000 terület (HUDD20039). (lásd: 1.12-13. ábra)
A védelem célja a kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű fajok és élőhely típusok kedvező
természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, a fenntartó gazdálkodás
feltételeinek biztosítása. A Dékány-hegy Natura 2000 területen kiemelt fontosságú cél a következő
élőhely típusok megőrzése:
Natura 2000 kód

Natura 2000 név

91L0

Illír gyertyános-tölgyesek (Erythronion-Carpinion)

91M0

Pannon cseres-tölgyesek

91H0

Pannon molyhos tölgyesek Quercus pubescensszel
1.12-2. táblázat: A Dékány-hegy (HUDD20039) Natura 2000 terület élőhelyei

2 Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott
tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom
számára jelentősége van.
3 A területlehatárolást Európai Uniós irányelvek (a Természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények
védelméről szóló irányelv és a Madárvédelmi irányelv) határozták meg. Az egységes európai ökológiai hálózat kialakításának
célja, hogy biztosítsa bizonyos természetes élőhelytípusok, valamint bizonyos fajok élőhelyei kedvező állapotának
fenntartását, vagy adott esetben helyreállítását természetes kiterjedésükön, illetve elterjedési területükön belül. Az európai
közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló jogszabály először 2006ban, a hatályos településszerkezeti terv elfogadását követően jelent meg, melyet azóta többször is módosítottak.
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1.12-13. ábra A Dékány-hegy kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület elhelyezkedése Tabon

1.12.3.4 Ökológiai hálózat
Az országos ökológiai hálózat területeit az Országos Területrendezési Terv (OTrT) határolja le. Az
OTrT-ben lehatárolt ökológiai hálózatba tartozó területeket a megyei területrendezési tervek
szerepüknek megfelelően „differenciáltan bontják tovább” magterületre4, ökológiai folyosóra5 és
pufferterületre6. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜ TrT) Tab közigazgatási
területén az alábbi területeket sorolta az országos ökológiai hálózat területei közé (lásd: 1.12-14.
ábra):
1. magterület: nem került kijelölésre a település területén
2. ökológiai folyosó: Kis-Koppány patak völgye valamint a Torvaji-patak mente
3. pufferterület: nem került kijelölésre a település területén.

1.12-14. ábra Az országos ökológiai hálózat elemei Tab közigazgatási területén a BKÜ TrT alapján

4

magterület (OÖH): „…olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző
természetes élővilág fennmaradását és életközösségeit hosszú távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi
jelentőségű fajnak adnak otthont.” (OTrT 2. § 16. pont)
5 ökológiai folyosó (OÖH): „…olyan többnyire lineáris kiterjedésű folyamatos vagy megszakított élőhelyek, élőhelysávok,
élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok), amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek
alkalmasak az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok
biztosítására.” (OTrT 2. § 22. pont)
6 pufferterület (OÖH): „…olyan rendeltetésű területek, melyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak a
tevékenységeknek a negatív hatásait, amelyek a magterületek, illetve az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül
befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek.” (OTrT 2. § 23. pont)
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1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
A Tab területén fennálló tájhasználati konfliktusok az alábbiak szerint összegezhetők:
• Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe, mely Tabon a Kis-Koppány völgyében
fut, a belterületen megszakad, nem folyamatos.
• Táji és természetvédelmi szempontból problémát jelent a helyi jelentőségű védett és
védelemre érdemes természeti területek és emlékek nyilvántartásának kaotikussága. Nem
egyértelmű a már védelem alá helyezett és a védelemre javasolt értékek elkülönítése,
valamint az értékek besorolása sem, miszerint természeti emlékekről vagy területről van szó.
• A Kaposvár─Siófok vasútvonal tabi szakasza szinte teljes hosszában közvetlenül a Kis-Koppány
medre mellett halad, érinti az ökológiai folyosó területét is.
Potenciális tájhasználati konfliktust jelent a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetéhez
tartozó Öreg-hegy és Hölyeg-hegy kertes mezőgazdálkodási területeinek lakóterületté alakulása.
Ugyancsak potenciális tájhasználati konfliktust rejt a település Kis-Koppány menti terjeszkedése,
amennyiben az a patakot kísérő természetszerű növénytársulások rovására történik.

1.13 ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
Egy település „életében”, a zöldfelületnek, azaz a növényzettel fedett területek összességének
meghatározó szerepe van. A növényzet települési környezetre gyakorolt hatása sokrétű, egyszerre
többféle funkciót is betölt, úgymint: ökológiai-, funkcionális-, településszerkezeti- és esztétikai
szerep. A zöldfelület, mint biológiailag aktív felület, jelentős ún. kondicionáló hatással bír a
környezetére: kedvezően befolyásolja a klímát, a levegőminőséget, a vízháztartási viszonyokat, a
felszíni és felszín alatti vizek minőségét, megakadályozza a talaj mennyiségi és minőségi romlását. E
sokrétű szerepkörnek a zöldfelületek akkor tudnak optimálisan megfelelni, ha rendszerbe
szervezettek.

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
A település zöldfelületi rendszerének elemei
belterületi erdők
közparkok, közkertek
zöldfelületi intézmények (pl.: kemping, temető, sportpálya)
egyéb, zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskolák, óvodák, templomok stb.)
közhasználat elől elzárt zöldfelületek (lakó-, üdülő-, hétvégi házak kertjei),
vonalas, zöldhálózati összekötőelemek (utak, vízfolyások menti zöldfelület),
továbbá a belterülethez kapcsolódó, jelentős zöldfelülettel rendelkező külterületi elemek
(rétek, mezőgazdasági területek, vízpartok stb.).
Tabon az összes zöldfelület nagysága az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer (TEIR) szerint 19.865 m2.
•
•
•
•
•
•
•
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1.13-1. ábra: Zöldfelületek nagysága Tabon és környékén (m2) (Forrás: www.teir.hu, 2015. január)

Belterületi erdők
Tab belterületén a Kis-Koppány jobb partját természetszerű ligetes erdők kísérik, melyek a helyi
lakosok kikapcsolódását szolgálják, egyúttal a település kondicionálásában is szerepet játszanak. A
belterületi közjóléti erdők nem szerepelnek az országos erdőállomány adattárában.
Közparkok, közkertek
Tab nem rendelkezik az OTÉK által meghatározott fogalom szerinti közparkkal, mely 1 hektárnál
nagyobb kiterjedésű, több funkciót (pihenés, sport, játék stb.) egyidejűleg szolgáló zöldterületet
jelent.
Tabon 3 közkert7 található:
Közpark neve

Terület (m2)

Funkció, elhelyezett létesítmények

Rétaljai közkert

6.500

játszótér, pihenés

Mártírok utcai közkert

1.600

játszótér, pihenés

Szabadságpark

6.055

sétautak, pihenés

Összesen:

14.155

1.13-1. táblázat: A Tabon található közkertek (Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás, 2015.)

A Rétaljai közkert Tab legnagyobb közkertje, a Kis-Koppány bal partján helyezkedik el a Sérsekszőlősipatak torkolatánál, a buszpályaudvar szomszédságában. A közösségi használatú zöldfelület
növényállománya vízfolyásparti fás szárú növényekből és gyepes felületekből áll, továbbá

7

1 hektárnál kisebb közhasználatú közterületi zöldterület, egy meghatározott fő funkciót szolgál

TAB INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

94

játszótérnek ad helyet. A Mártírok utcai közkert a temetővel szemben található, 2009-ben került
kialakításra. A környező lakóterületek számára kikapcsolódási lehetőséget nyújt, játszótérrel
rendelkezik. A Szabadságpark a Kossuth Lajos utca és a Dózsa György utca kereszteződésében
helyezkedik el, a változatos növénykiültetés és a közelmúltban felújított sétautak között egy
szabadtéri színpad is megtalálható benne.
Zöldfelületi intézmények
Zöldfelületi intézmények közé tartoznak azok a létesítmények, melyek zöldfelület nélkül nem tudják
betölteni funkciójukat. Tab zöldfelületi intézményei között a városi sportpálya és a temető említhető.
A sportpálya a Kis-Koppány jobb partján helyezkedik el, kialakítása rendezett, noha a Szent István
utca felőli szabad terület funkcióval való megtöltése szükséges. A sportpályát három oldalról
árnyékadó fák veszik körül.
A városi temető nagy kiterjedése miatt meghatározó eleme a város zöldfelületi rendszerének,
ugyanakkor növényállománya szerény, kevés árnyékadó lombos fa található a területén.
Zöldfelülettel rendelkező intézmények
A város zöldfelületi rendszerében meghatározó szigetszerű elemként jelennek meg egyes
intézmények kertjei, melyek rekreációs funkciót csak a lakosok egy része számára szolgáltatnak,
kondicionáló szerepük azonban jelentős lehet. E kategóriába tartoznak Tabon az
•
•
•

iskolák és óvodák kertjei,
a római katolikus és az evangélikus templomok kertjei, melyek értékes növényállományuk
miatt helyi védelem alá vont területek,
a szociális otthon kertje, ami a műemléki védettséget élvező Welsersheimb-kastélyban
működik, nagyméretű kertje a Történeti Kertek Adatbázisában szerepel mint regionális
jelentőségű történeti kert.

Közhasználat elöl elzárt zöldfelületek
A nem közhasználatú zöldfelületek közé tartoznak a lakó-, üdülő- és hétvégi házas területek
magánkertjei, melyek közösségi rekreációs funkcióval nem rendelkeznek, azonban ökológiai szerepük
jelentős a város szempontjából.
Zöldhálózati összekötő elemek
A zöldhálózati összekötőelemek az utak és vízfolyások menti zöldfelületeket jelentik, melyek a
közparkokat és egyéb szigetszerű zöldfelületi elemeket összekötik, rendszerbe foglalják. Tabon a
zöldfelületi rendszer egyelőre nem teljes.
A Tabon áthaladó vízfolyások parti sávja a külterületen ma is természetszerű képet mutatnak. A
belterületen helyenként sikerült megtartani a természetszerű állapotot, pl. a Kis-Koppány jobb
partján szinte a teljes szakaszon. A Kis-Koppány-patak összeköti a Városi Sportpálya és a Rétaljai
közkert területét.
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A temetőt a vele szemben elhelyezkedő közkerttel, a Szabadságparkkal és a Rétaljai közkerttel a
Mártírok útja köti össze, azonban az utcafásítás hiányos. Az evangélikus templom környezetének
közelmúltban történt rendezése impozáns közösségi tereket hozott létre, egyben zöldfelületi
szempontból összekötötte a két templom kertjét. A település főutcája, a Kossuth Lajos utca összeköti
a város több zöldfelületi elemét (pl. kastélykert, evangélikus templom kertje, Szabadságpark),
zöldfelületi szempontból azonban nem jelentős, a zöldsávok és az utcafásítás több szakaszon
hiányosak.
Jelentősebb külterületi zöldfelületi elemek
Tab külterületi zöldfelületi elemei között jelentősek a vízfolyások természetszerű partjai, melyek helyi
védelem alatt állnak (Kis-Koppány-patak, Dunáté-patak, Zalai-patak, Torvaji-patak). A belterülettől
elérhető közelségben helyezkednek el a település déli felének erdőterületei. A város délkeleti
sarkában elterülő erdők természetvédelmi szempontból jelentősek, részben érinti a területet a
Dékány-hegy kiemelt jelentőségű természet megőrzési (Natura 2000) terület (lásd: 1.12.3.2. fejezet).
Zöldfelületek fenntartása
Tabon a közterületek és zöldfelületek fenntartásával összefüggő feladatokat a városi Gazdasági
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet végzi el.
1.13.1.1 Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek
Településszerkezeti, zöldfelületi rendszer tekintetében kiemelkedő jelentőségűek
•
•

a Kis-Koppány-patak menti zöldfelületek,
és a Welsersheimb-kastély (ma Dr. Takács Imre Szociális Otthon) kertje.

Tab zöldfelületi rendszerét szerkezeti szempontból meghatározza a Kis-Koppány-patak jelenléte,
mely partján természetszerű vegetációt hoz a település belterületére, illetve összeköti a városi
sportpálya területét a Rétaljai közkert és játszótérrel.
A település zöldfelületi rendszerének legjelentősebb karaktert meghatározó eleme az egykori
Welsersheimb-kastély nagy kiterjedésű kertje, melyet történeti kertként tartanak nyilván
1.13.1.2 Zöldfelületi ellátottság értékelése
A zöldfelületek ellátottságának értékelésekor különbséget teszünk a zöldfelületi- és a közpark/közkert-ellátottság között. Míg a zöldfelületi ellátottság magában foglalja a város összes fenntartott
zöldfelületét (a közparkokon túlmenően az út menti zöldsávokat, gyepes árkokat stb.), addig a
közkert-ellátottság a rekreációs igények kielégítésére alkalmas, szabadon hozzáférhető területeket
veszi figyelembe.
A TEIR alapján az összes zöldfelület kiterjedése 19.865 m2 (1.13─1. ábra), ez alapján az egy lakosra
eső zöldfelület nagysága Tabon 4,5 m2.
Annak érdekében, hogy a települési zöldfelületek elláthassák összetett funkciójukat, mind
mennyiségi, mind minőségi szempontból, az EU által ajánlott érték 21 m2/fő. Ez az érték azonban a
zöldterület (közpark) ellátottságra vonatkozik. Megítélésünk szerint olyan kisvárosokban, ahol
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nagyvárosias lakóterületek nincsenek, hanem jellemzően kertvárosias lakóterületek jellemzőek, 7-14
m2/fő nagyságú közpark területen is biztosíthatók a lakosság pihenését, rekreációs, sportolási
igényei, a gyermekek számára szükséges játszókertek.

1.13-2. ábra: Egy lakosra jutó zöldfelületek nagysága Tabon és környékén (m2) (Forrás: www.teir.hu, 2015.)

Tab közkertjeinek kiterjedése összesen 14.155 m2, az egy lakosra eső közkert mérete pedig 3,1 m2,
ami messze a kívánatos érték alatt van.

1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái
Tabon a jelenlegi zöldfelületi rendszer még nem teljes. A zöldfelületi rendszer hiányosságai és a
zöldfelületekkel kapcsolatos egyéb problémák és konfliktusok a következőkben összegezhetők:
•
•
•
•

A szigetszerű zöldfelületi elemeket nem kötik össze maradéktalanul a zöldhálózati elemek.
Kevés az egy lakosra eső zöldfelület és az egy lakosra jutó közkert.
A Rétaljai közkert kiterjedése és értékes növényállománya mellett kevés funkciónak ad
helyet.
A település arculatát nagyban meghatározó főút, a Kossuth Lajos utca zöldfelületi
szempontból fejlesztésre szorul.
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1.14 AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
1.14.1 A település kialakulása
A terület hajdan Koppány birtoka volt, a szomszédos településeken már 1080-ban királynéi
vincellérekről tesznek említést a források. 1320-ban már említik a Szent Péter apostol tiszteletére
épült egyház itteni birtokait. 1385-86-ban az Ugali család birtoka volt, és Ugali Pál halála után
Kővágóőrsi Kis György kezébe kerültek. 1411 Csapi András, neje Gutori Katalin révén kapta a királytól
első férje, Kis György, birtokait. 1435-ben Rozgonyi István nyerte adományul. 1536-ban Ewleweldy
László, Fajszi Ferencz és Tharródy Demeter voltak a földesurai. Az 1573-74. évi török kincstári
adólajstrom szerint 12 házból állott. 1598-99-ben Nádasdy Ferencz birtokában találjuk. 1660-ban a
szigligeti vár tartozékai között sorolják fel. A XVII. század második felében elpusztult és az 1715. évi
összeírás szerint három év óta települ. 1726-ban a Lengyel és a Mérey, 1733-ban a Lengyel családok,
1767-ben báró Révay Sándorné, Nyitray Sándor özvegye, Jakabházi Sallér István, Vrancsics Pál,
Felsőbükki Nagy Benedek, Lengyel Imre, Baronyai Imre özvegye, báró Maithényi János, Gussits Imre,
Mérey István, Antal és Lajos, Spissich Sándor özvegye s Szulyovszky András és Gáspár voltak a
földesurai. Az 1847-ben kiállított birtokkönyv szerint a gróf Hadik családnak, Spissich Ignácznak,
Gotthárd Istvánnak, Gussits Ferencznének, Tallián Imrénének és Pálnénak voltak itt birtokai. A XX.
század elején gróf Welsersheimb Zénóné és báró Weisenbach Jánosné a legnagyobb birtokosok.
A község 1847. február 25-én országos és hetivásárok tartására nyert szabadalmat. A római katolikus
templom 1759-ben, az evangélikus templom 1846-ban, és az izraelita imaház 1762-ben épült. A
katolikus templom belseje szép Dorfmeister-féle freskóktól díszes.
A XX. század elején a településhez tartoztak Ugaj-, Csaba-, Csibehegy- (azelőtt Kokas-) és Gyurgyókapuszták, Hőlyeghegy és Öreghegy.
Ugaj puszta a középkorban falu volt, mely 1326-ban Wgol, 1344-ben Vgaal, az 1332-37. évi pápai
tizedjegyzékben Vgol alakban fordul elő. Az Ugali család ősi birtoka. Az 1536. évi adólajstromban
Felső-Ugal és Ugal helységek fordulnak elő.
Csabapuszta egy része 1184 óta a szentmártoni apátságé volt, de 1229-ben a székesfehérvári
káptalannak is voltak itt birtokai. 1279-ben a királynéi szolgálmányosok itteni földjeit említik az
oklevelek. Az 1332-37. évi pápai tizedjegyzék szerint már ekkor plébániája is volt. 1347-ben a
szentmártoni apátság itteni birtokairól van adat. A XIV. század második felében az Ugali családnak, az
1279-1383. években a veszprémi káptalannak is voltak itt birtokai. Ugali Pál magvaszkadtával e család
itteni birtokai előbb Kővágóőrsi Kis Györgyre (1391-1402), majd 1411-ben Csapi Andrásra szállottak.
1428-ban Rozgonyi Istvánné nyerte adományul. 1438-ban a Batthyányakat és a Fajszi Ányosokat
iktatják birtokába. 1536-ban a veszprémi káptalan, 1583-ban Batthyány Farkas volt a földesura. Az
1580. évi török kincstári adólajstrom szerint 20 házból állott. 1660-ban a szigligeti vár tartozékai
között sorolják fel. 1726-ban a Mérey és a Lengyel családok bírják. Ettől kezdve Tab sorsában
osztozott.
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Tab az első katonai felvételen (1770-es évek).

Tab a második katonai felvételen (1857).

1.14-1. ábra: Tab a katonai felméréseken (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)

1.14.2 A település szerkezete helyi sajátosságok vizsgálata
1.14.2.1 Településszerkezet
Tab város településszerkezeti adottságait és karakteres elemeinek fejlődését alapvetően a keletnyugati irányú főútvonal, az ezzel párhuzamos Kis-Koppány-patak, a domborzati viszonyok, valamint
a vasútvonal befolyásolja. A településszerkezeti adottságok a városrészek jellemző funkcióit is
meghatározzák.

1.14-2. ábra: Tab településszerkezeti sémája (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
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1.14.2.2 Tab településszerkezetileg meghatározó városrészeinek lehatárolása:

1.14-3. ábra: Tab városrészeinek lehatárolása (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
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1. Belvárosi városrész – Településközponti jellegű zóna
Vörösmarty utca- Kossuth Lajos – Petőfi Sándor utca – Ságvári Endre – Mártírok útja – Virág utca –
Óvoda utca – Óvoda köz – Dózsa György utca – Szabadság tér – Kossuth Lajos utca – Vasútvonal által
határolt terület.
A római katolikus templom és a Kossuth Lajos utca közötti „történeti városmag” területe, ahol a
kialakult településszerkezetet és beépítést, a Kossuth Lajos utca északi oldalán épült hagyományos
kisvárosias építészeti karakterű épületek, a templomok és egyházi létesítmények, valamint a
többszintes társasházak határozzák meg.
2. Keleti városrész – Iparterület jellegű gazdasági zóna
Kisfaludy Sándor utca – vasútvonal – Kossuth Lajos utca – Szabadság tér – Sallai Imre utca –
(névtelen) út – belterületi határvonal
A történeti városmagtól keletre, a vasútállomás és a távolsági buszállomás potenciálját kihasználó
telephelyek és ipari területek által meghatározott zóna.
3. Északi Városrész – Kertvárosi jellegű zóna
Vörösmarty utca- Kossuth Lajos – Petőfi Sándor utca – Ságvári Endre utca – Mártírok útja – Virág utca
– Óvoda utca – óvoda köz – Dózsa György utca – Szabadság tér – Sallai Imre utca – (névtelen) út –
belterületi határvonal
A történeti városrésztől északra húzódó dombhátak és völgyek lakóterületei, amelyek családi házas,
kertvárosias övezetté fejlődtek.
4. Déli Városrész – Szőlőhegyi jellegű zóna
Vasútvonal – Kisfaludy utca – belterületi határvonal
A város fölé magasodó, a települést délről keretező – a lakóterülettől ma még karakteresen
elkülönülő – „szőlőhegyek”, amelyek tájképvédelmi-, illetve tájkarakter megőrzési szempontból
kiemelt jelentőségű területek, amelyekhez falusias beépítésű lakóterületek kapcsolódnak
1.14.2.3 Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok
Művelési ág
erdő
gyep
gyümölcsös
szőlő
nádas
szántó
Termőterület összesen
Termelésből kivett terület
Összesen

Összes alrészlet
terület (ha)
466
176
24
37
31
1365
2068
487
2586

Az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint Tab város belterületén jelenleg 259 db, összesen 50,4 ha
nagyságú beépítetlen terület van. Megítélésünk szerint a rendelkezésre álló beépítetlen terület
hosszú távra biztosítja a belterületi lakó- és üdülőépületek építéséhez, egyéb fejlesztési igények
kielégítéséhez szükséges területi igényeket, ezért a tervezési időszakra újabb termőterületek
beépítési célra történő kijelölését csak rendkívül indokolt esetben tartjuk elfogadhatónak.
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1.14.2.4 Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek
A település területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint
sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület felhasználási egységekre tagolódnak:
Lakóterületek
A város lakóterületei egyrészt a kialakult falusias, kertvárosi és kisvárosi lakóterületek,
Településközpont vegyes területek
A vegyes területek a település helyi és térségi szintű oktatási, kulturális, egészségügyi, igazgatási,
idegenforgalmi, kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltatási létesítményeinek adnak helyet, illetve
azok fejlesztését szolgálják. Vegyes területek a központ adottságait integrálva összefüggő intézményi
övezetet hoznak létre.
Gazdasági területek
- kereskedelmi szolgáltató
-egyéb ipari területek
Különleges területek
- temető
-sportterület
-szenyvíztisztító, szeméttelep

1.14-4. ábra: Tab beépítésre szánt területei (Forrás: Tab Településszerkezeti Terv.)
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1.14-5. ábra: Tab beépítésre nem szánt területei (Forrás: Tab Településszerkezeti Terv.)

A település beépítésre nem szánt területei az alábbi területfelhasználási egységekre tagolódnak:
Zöldterületek
- közparkok
Mezőgazdasági területek
- általános mezőgazdasági területek -szántó
- általános mezőgazdasági területek -gyep
- általános mezőgazdasági területek -nádas,-mocsár
- kertes mezőgazdasági területek -kert, -szőlő, -gyümölcsös
Erdőterületek
- védelmi
- gazdasági
- turisztikai
Vízgazdálkodási területek
1.14.2.5 Funkció vizsgálat
1. Belvárosi városrész
A városrész Tab kereskedelmi-szolgáltatói és intézményi központja. Ezen a területen összpontosulnak
a város humán szolgáltatási, gazdasági és közösségi funkciói. A városrészben megvalósult fejlesztések
ezeket a funkciókat tovább erősítik, amelynek tovább folytatása eredményeképpen Tab belvárosa
egy vonzó, urbánus központtá alakulhat.
A Belvárosi városrész Tab legmagasabb presztízsértékű területe. A városrész humán infrastruktúrával
megfelelő minőségben és mennyiségben ellátott. Az épített környezetre szintén a magas minőség és
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hozzáadott érték jellemző, alacsony komfortfokozatú lakással, leromlott lakókörnyezettel elvétve
lehet találkozni.
2. Keleti városrész - Iparterület jellegű gazdasági zóna
Ez a városrész ad helyet a település ipari parkjának, ipari területeinek. A tabi termelő vállalkozások
döntő hányadának a telephelye itt található. A városrészen található a távolsági busz állomás és a
vasútállomás is. Ez a munkába járók számára a könnyebb elérhetőség miatt is kedvező. Az ipari zóna
beékelődik a lakóövezetek közé, de jól elkülöníthető és nem zavarja a lakófunkciót. Zárvány
kialakulása nem várható. Városon belüli szerepe: vállalkozások és gazdaság által használt területek,
telephelyek.
A Keleti városrész, amely Tab gazdasági területe, lakókörnyezet tekintetében a város kevésbé
frekventált területei közé tartozik.
3. Északi városrész – Kertvárosi jellegű zóna
A településközponti rész mögött az egykori falumagból a hegyre felhúzódó kertvárosias lakóterület
található. A tudatos tervezés eredményeképpen létrejött kertvárosi miliőt derékszögű utcahálózat és
családi házas beépítés jellemzi, amely szerves egységet alkot a belvárossal. A lakóterületi tömbök
közé ékelődve helyezkednek el a középiskolának és kollégiumnak, az iskolának, szociális otthonnak
helyet adó intézményi vegyes terület felhasználású tömbök.
Az Északi városrészhez tartozik még a Kossuth L. út és a vasút közötti vegyes terület, ahol a piac, és az
uszoda van.
4. Déli városrész – Szőlőhegyi jellegű zóna
Városon belüli szerepe: Kertvárosias lakóterület – sűrűbb beépítéssel, kisvárosias életmóddal.
A városrész elkülönül a többi városrésztől. A vasútvonal és a patak választja el. Valamikori falumag és
szőlőhegyi házak épületegyüttesének eredményeképpen létrejött településrész, ma a falusias
beépítés és állattartás jellemzi. Kertvárosi jellegű ugyan, de sokkal közelebb áll a hagyományos
mezőgazdasági életmódhoz. A városrészen a szőlőhegyek derekától hagyományos épített pincés,
szőlőművelő jellegű.
Városon belüli szerepe: Falusias lakóterület – lazább beépítéssel, kertvárosias életmóddal és
szőlőkkel.
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1.14-6 ábra: Funkcióvizsgálat (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)
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1.14.2.6 Alulhasznosított barnamezős területek

1.14-7. ábra: Alulhasznosított területek (Forrás: Tab Előakcióterületi Terv.)

Az Előakcióterületi tervben lehatárolásra kerültek a város alulhasznosított területei. A város három
távlati fejlesztési területet határozott meg saját maga számára, amely Tab városközponti területeinek
két ütemben (Településközponti és Koppány-völgyi rész) történő rehabilitációjából áll, illetve egy
gazdaságfejlesztési zóna létrehozásáról szól. Míg a településközponti területek a kis- és
középvállalkozások partnerségében, de zömében az önkormányzat saját elhatározásából és
erőforrásaiból, avagy pályázati úton kerülnek megvalósításra, addig a gazdaságfejlesztési távlati
akcióterület a már jelen lévő vállalkozások saját fejlesztéseinek és annak kisugárzásának
következtében valósulhatnak meg.
1. A településközponti fejlesztési célterület
A terület kijelölése Tab város jelenlegi városközponti funkcióinak sűrűsödési pontjai, és a
településszerkezeti sajátosságokból adódó történeti városmag jellegzetes telekstruktúrája, épített
környezete alapján történt. Az akcióterület a települési és településközponti szinergiák erősítése
érdekében a hagyományos városmagon túli területeket is az akcióterülethez sorolt. Az akcióterületen
található számos intézmény mellett a város egyházi – vallási központjai is, hiszen mind az
evangélikus, mint a katolikus egyház az akcióterületen, vagy annak közvetlen szomszédságában
nemcsak templommal van jelen, de közösségi létesítményekkel is.
Az akcióterületi projektek a településközpont közösségi tereinek kialakítását, a meglévő adottságok
és szimbolikus térpontok összekapcsolását (templomok, intézmények), gyalogos tengelyek és
parkolók, valamint a központi funkciót kiegészítő kiskereskedelmi és kulturális létesítmények
kialakítását szolgálják, iroda és lakások visszafogott elhelyezésével. Az akcióterületi terv szerint a
településközpont olyan funkcionális mixet, területhasználati összetételt valósít meg, amely képes
biztosítani, a kistérség vállalkozásai számára azt a kritikus üzletfelületet, a közösség számára a
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megfelelően kialakított méreteiben és összetételében strukturált forgalom elől elzárt közterületet,
valamint azt a bormúzeumot és borászati információs központot, amely várhatóan turisztikai
vonzerőt gyakorol és a helyi szőlőtermelésre, borászatra és gasztronómiára szervezett kistérségi
turizmus animáció egyik fő alkotóeleme lesz.
2. Koppány-Völgye fejlesztési célterület
A települést átszelő főút áthelyezésével az akcióterületi fejlesztés révén létrejövő karakteres
településközponthoz való szerves illeszkedés a fő szerepe. A városon belül a rekreációra,
kikapcsolódásra leginkább alkalmas zöldterületek a belvárosi városrészen vannak, ugyanakkor az itt
található lakótelep jellegű többszintes társasházak arculatát és azok környezetét – a zöldterületekre
vezető kapcsolódási irányokat, valamint a belvárosban itt jelenlévő kiskereskedelmi és szolgáltatói
funkciók színvonalát és összetételének javítása a cél.
A fejlesztés nagymértékű önkormányzati és civil szerepvállalást feltételez, azonban a turisztikai
fejlesztések és a közösségi fejlesztések való hozzájárulása miatt a helyi vállalkozások bevonása is meg
kell, hogy történjen.
3. Gazdaságfejlesztési célterület
Hosszútávon a település ipari körzetének és az Ipari Park szolgáltatási-fizikai környezetének javítása a
két fő feladat. A településen a gazdasági szereplők számára, illetve az ott dolgozó kistérségi
munkavállalók számára fontos közösségi fejlesztéseket kell elvégezni – a távolsági közlekedést
fejleszteni kell. A gazdaságfejlesztési célterület kijelölését a létrehozandó Siófok – Tab közös ipari
park komplexum is indokolja, amelynek célkitűzése, hogy a tudásigényes, főleg elektronikára épülő
vállalkozásokat a térségbe hozza és ott is tartsa.
A terület fejlesztése elsősorban a magánszféra erőforrásaira épít.
1.14.3 Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők
1.14.3.1 Műemlékek és helyi értékvédelem
A településen országos védelem alatt álló műemlék az 1756-62 között épült, barokk stílusú római
katolikus templom, valamint a XIX. század első felében épült, klasszicista stílusú volt Welsersheimb
kastély (jelenleg szociális otthon).
1.14.3.2 Országos védelem alatt álló műemlékek
Sorsz
1

Sorsz
2

Címe
Hrsz

Templom tér 6.
208

Védettség

M4638

Stílus

Barokk

Címe

Kossuth L. u. 107.

Hrsz

422

Védettség

M4637

Stílus

Klasszicista
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1.14.3.3 Helyi védelemre érdemes területek-helyi értékvédelmi területek
-a történeti városmag területe
-az izraelita temető (kegyeleti park) területe.
1.14.3.4 Helyi védelem alatt álló művi értékek:
1. Volt posta épülete
2. Lakóépület (népi)
3. Lakóház (volt polgármesteri hivatal)
4. Általános iskola
5. Római katolikus óvoda
6. Rendőrség
7. Polgármesteri hivatal
8. Polgármesteri Hivatal
9. Lakóház (volt polgári iskola)
10. Lakóház
11. Volt evangélikus iskola
12. Evangélikus templom
13. Lakóépület
14. Áruház
15. Gyógyszertár
16. Lakóház
17. Lakóház
18. Nagy Ferenc Galéria
19. Lakóház (volt kaszinó)
20. Kőkereszt a Dobó K. u. sarkán
21. Szent Flórián szobor
22. Kőkereszt a Kisfaludy u. sarkán
23. Lakóház
24. Lakóház
25. Lakóház
26. Vasútállomás felvételi épület
27. Csalogány vendéglő
28. Kőkereszt
29. Temetői síremlékek
30. Kőkereszt
31. Présház
32. Présház
33. Présház
34. Présház

Kossuth L. u. 13.
Kossuth L. u. 15.
Kossuth L. u. 17.
Kossuth L. u. 19.
Kossuth L. u. 33.
Kossuth L. u: 35.
Kossuth L. u. 49.
Kossuth L. u. 51.
József A. u. 1.
Templom tér 2.
Kossuth L. u. 55.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u. 57.
Kossuth L. u. 63.
Kossuth L. u. 65.
Petőfi köz 5..
Petőfi köz 3..
Kossuth L. u. 91.
Kossuth L. u. 99.
Kossuth L. u.
Kossuth L. u. 148/a
Szent István utca
Rákóczi F. u. 57.
Árpád u. 22.
Kisfaludy S. u. 9.
Kossuth L. u. 4.
Dózsa Gy. u.
külterület
Öreghegy
Öreghegy
Hőlyeghegy
Hőlyeghegy

hrsz: 11
hrsz: 14
hrsz: 15
hrsz: 21
hrsz: 28
hrsz: 30/1
hrsz: 43/1
hrsz: 43/1
hrsz: 127
hrsz: 156
hrsz: 160
hrsz: 161
hrsz: 162
hrsz: 166
hrsz: 171
hrsz: 178
hrsz: 179
hrsz: 319/2
hrsz: 328
hrsz: 525/4
hrsz: 589
hrsz: 862/2
hrsz: 863
hrsz: 887
hrsz: 936
hrsz: 1095/2
hrsz: 1128
hrsz: 1278
hrsz: 1452
hrsz: 0350
hrsz: 1784
hrsz: 1807/4
hrsz: 2033/1
hrsz: 2070/1

1.14.3.5 Régészeti területek
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek és a régészeti érdekű területek a Somogy Megyei Múzeumok
Igazgatósága Régészeti Osztályának adatszolgáltatása alapján település Településszerkezeti és
Szabályozási Tervében lehatárolásra kerültek.
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1.14-8. ábra: Műemlékek, helyi védett és régészeti területek (Forrás: Tab Településszerkezeti Terv.)

1.14.4 Az épített környezet konfliktusai, problémái
1. Belvárosi városrész
- nagy átmenő forgalom
- kettészakadt településszerkezet
- felújításra váró, vegyes építészeti arculatú épületek
- parkolóhelyek hiánya
- városi terek, zöldfelületek, közparkok hiánya

2. Keleti városrész
- felhagyott telephelyek
- kiépítetlen infrastruktura
- tömegközlekedéssel rossz megközelíthetőség
- alacsony presztízsértékű lakóterületek
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3. Északi Városrész
- alvóváros jelleg
- nincs egységes utcakép
- funkcióhiányos városrész
- keresztkapcsolatok hiánya

4. Déli Városrész
- leromlott állagú lakásállomány
- elhanyagolt közterületek
- megszűnő borospincék
- funkció hiányos terület
- rossz tömegközlekedési kapcsolat
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1.15 KÖZLEKEDÉS
1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok
Tab térségét nem érinti páneurópai közlekedési hálózati elem, csak a tőle északra lévő Siófok járást
(M7 autópálya és 30. sz. vasútvonal). Az országos szintű kapcsolatok elsősorban ezek felé biztosítanak
közvetett elérést, emiatt a különböző szintű térségi központok elérhetősége az átlagosnál
gyengébbnek mondható (pontos értékeket a 1.15-1. táblázat tartalmazza). Tab közlekedési
kapcsolatait mutatja az alábbi ábra.

1.15-1. ábra: Tab közlekedési kapcsolatai (Forrás: internet)

Különböző szintű térségi központok elérhetősége személygépkocsival
Átlagos
Átlagos utazási
Térségi központok
Távolság
Útvonal
utazási idő
sebesség
megyeszékhely - Kaposvár 54,5 km
46 perc
71 km/h
6505
régióközpont - Pécs
105,0 km
85 perc
74 km/h
61-66
főváros - Budapest
131,0 km
74 perc
106 km/h
M7
Különböző szintű térségi központok elérhetősége távolsági autóbusz járattal
Átlagos
Átlagos utazási
Átlagos napi járatszám
Térségi központok
Távolság
utazási idő
sebesség
(oda-vissza)
megyeszékhely - Kaposvár 55,0 km
92 perc
36 km/h
10-8 járat
régióközpont - Pécs
118,8 km
195 perc
37 km/h
10-7 járat (egy átszállással)
főváros - Budapest
135,5 km
120 perc
68 km/h
1-1 járat
Különböző szintű térségi központok elérhetősége vasúttal
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Térségi központok

Távolság

megyeszékhely - Kaposvár 69,0 km
régióközpont - Pécs
161,0 km
főváros - Budapest
169,6 km

Átlagos
utazási idő
142 perc
287 perc
254 perc

Átlagos utazási
sebesség
29 km/h
34 km/h
40 km/h

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)
4-4 járat
6-6 járat (két átszállással)
5-5 járat (egy átszállással)

1.15-1. táblázat: Különböző szintű térségi központok elérhetősége

1.15.2 Közúti közlekedés
Tab járás területén nem található országos főút, csak alsóbbrendű (négy és több számjegyű) országos
közutak. Tab szempontjából a legjelentősebbek a 6511. sz. Som-Kapoly összekötőút és a 6509. sz.
Iregszemcse-Tab összekötőút, melyek a 65. sz. főút felé biztosítanak kapcsolatot. Továbbá 2011decemberében elkészült a 6501. sz. Balatonendréd-Lulla összekötő út, amely Tab és M7 autópálya
között teremtett rövidebb kapcsolatot. A többi alsóbbrendű országos közút jellemzően a térség
településeit kapcsolja össze egymással és a járásközponttal. Tab közúti elérhetőségét a többi járási
település felől mutatja a következő táblázat.
Járás települései
Lulla
Sérsekszőlős
Zala
Torvaj
Bábonymegyer
Tengőd
Kánya
Somogyegres
Bedegkér
Zics
Kapoly
Somogymeggyes
Andocs
Nágocs
Miklósi
Kára
Törökkoppány
Fiad
Kisbárapáti
Bonnya
Somogyacsa
Somogydöröcske
Szorosad
Átlag

Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség
7,5 km
9 perc
50 km/h
4,9 km
7 perc
42 km/h
3,8 km
5 perc
46 km/h
7,2 km
9 perc
48 km/h
8,1 km
10 perc
49 km/h
8,6 km
12 perc
43 km/h
5,0 km
7 perc
43 km/h
12,2 km
17 perc
43 km/h
11,7 km
16 perc
44 km/h
9,8 km
12 perc
49 km/h
6,3 km
8 perc
47 km/h
12,6 km
13 perc
58 km/h
16,3 km
13 perc
75 km/h
14,8 km
14 perc
63 km/h
13,6 km
17 perc
48 km/h
16,9 km
20 perc
51 km/h
21,3 km
28 perc
46 km/h
33,1 km
29 perc
68 km/h
30,3 km
26 perc
70 km/h
26,5 km
22 perc
72 km/h
23,7 km
20 perc
71 km/h
28,2 km
25 perc
68 km/h
19,1 km
24 perc
48 km/h
14,8 km
16 perc
54 km/h

1.15-2. táblázat: Tab közúti elérhetősége a járás településeiről
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Településen található főbb közutak8
A település területének közúti hálózatát a 1.15-1. térkép mutatja.
Kossuth L. u. – Munkás u.: A 6511. sz. Som-Kapoly összekötőút Tab belterületi szakasza, települési
szinten jelentős feltáró funkcióval rendelkezik, a lakó és kiszolgálóutcák jelentős része hozzá
kapcsolódik, átlagos napi forgalma 1824 Ej/nap. A település szerkezeti terve szerint a Zalai út és Béke
u. között a vasúti területen kerülni el a városközpontot.
Dózsa György u.: A 6501. sz. Lullai bekötőút Tab belterületi szakasza, települési szinten gyenge feltáró
és kiszolgáló funkcióval rendelkezik. Térségi kapcsolati funkciója jelentősen megnőtt miután kiépült a
Lulla M7 autópálya közötti útszakasz, forgalma 1478 Ej/nap.
Kisfaludy u.: A 6509. sz. Iregszemcse-Tab összekötőút Tab belterületi szakasza, települési szinten
gyenge feltáró és kiszolgáló funkcióval rendelkezik, átlagos napi forgalma 1628 Ej/nap. A település
szerkezeti terve jelentős nyomvonal korrekciót tartalmaz, mely szerint a Dózsa Gy. u. – Munkás u.
csomópontból indulna.
Zalai út: A 66122. sz. Zala bekötőút Tab belterületi szakasza, települési funkciója nincs, Zala település
felé teremt kapcsolatot, átlagos napi forgalma 425 Ej/nap
Település szempontjából fontosabb helyi mellékutak:
•
•
•
•
•
•

Petőfi Sándor u.: É-D irányú feltáró út
Latinka Sándor u.: É-D irányú feltáró út
Óvoda u.: É-D irányú feltáró út
Dobó István u.: É-D irányú feltáró út
Szent István u. – Rákóczi u.: vasútvonaltól délre fekvő terület feltáró útja
Béke u.: 65307. sz. Tab állomáshoz vezető út, forgalma 688 Ej/nap.

A településhez tartozó országos közutak, valamint a helyi fő- és gyűjtőutak mind 2x1 forgalmi
sávosak.

8

A fejezetben szereplő forgalmi adatok forrása: Az országos közutak 2010. évre vonatkozó keresztmetszeti
forgalma, 2011.
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1.15-1. térkép: Tab belterület közúti hálózata

Baleseti mutatók alakulása
A közúti balesetek száma országosan és régiós szinten folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak,
amit a vezetéskultúra javulásának, közlekedésbiztonsági fejlesztéseknek és a változó jogszabályi
környezetnek tudhatunk be. Ez a tendencia viszont nem érvényes sem Tab járási, sem a települési
adatokra, ugyanis fokozatosan romlik a területen bekövetkező balesetek száma, ahogy az alábbi ábra
mutatja.
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1.155-2. ábra: Személyi sérüléssel járó közúti balesetek száma 1000 főre vetítve (Adatok forrása: KSH, 2013)

Motorizációs mutatók alakulása
A település motorizációs mutatói (328 személygépkocsi/1000 fő és 42 tehergépkocsi/1000 fő)
nagyjából az országos (308 és 48), a régiós (341 és 55) valamint a megyei (332 és 58) átlag körül
alakulnak. Az elmúlt évek gazdasági recessziója visszavetette az évente forgalomba helyezett
gépjárművek számát, ez Tab viszonylatában az jelenti, hogy a 2008. évi 14 jármű/év/1000 főhöz
képest 2010. évi mélypontban 3 jármű/év/1000 főre esett.
Az elmúlt években a településen folyamatosan csökkent a benzinüzemű gépkocsik aránya (2007-ben
85,3%-ról 2013-ben 80,6%-ra) és emelkedett mind a gázolaj (14,6%-ról 18,8%-ra), mind az egyéb
üzeműeké (0,1%-ról 0,6%-ra). Ez a tendencia megegyezik az országos, régiós és megyei
tendenciákkal, de azoknál kisebb mértékű.

1.15.3 Közösségi közlekedés
1.15.3.1 Közúti
A helyközi és helyi autóbusz üzemeltető a Kapos Volán Zrt. volt 2015-ig, amikor létrejött a DélDunántúli Közlekedési Központ Zrt. Az autóbusz flottájuk átlag életkora 2013-ban 12,34 év volt.
Helyi autóbusz hálózat nem üzemel a településen, a településen belüli közösségi közlekedést csak a 6
db tabi megállóhellyel rendelkező helyközi autóbusz járat látja el. Minden megállóhelyen található
menetrend és autóbuszöböl (kivéve Zalai u.-i egyik megállóhely), a megállóhelyek harmadán van
fedett esőtől és széltől védett autóbusz váró, pad és akadálymentes megközelítés. A teljes
akadálymentesítés, kerékpártároló valamint egyéb utas tájékoztató eszköz hiányzik.
Ahogy azt az 1.15-1. térkép mutatja, az autóbusz hálózat nem fedi le a teljes település területét, csak
a Kossuth L. u. – Munkás u. vonalát. Egy átlagos teljes áru menetjegy ára 310-650 Ft, havi bérlet 7-37
000 Ft körüli a távolság függvényében. A helyközi közlekedés szolgáltatási színvonala eltérő, ezt
mutatja az alábbi táblázat.
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Járás települései Távolság
Lulla
Sérsekszőlős
Zala
Torvaj
Bábonymegyer
Tengőd
Kánya
Somogyegres
Bedegkér
Zics
Kapoly
Somogymeggyes
Andocs
Nágocs
Miklósi
Kára
Törökkoppány
Fiad
Kisbárapáti
Bonnya
Somogyacsa
Somogydöröcske
Szorosad
Átlag

7,1 km
4,0 km
3,6 km
7,2 km
7,0 km
8,0 km
5,1 km
12,2 km
12,4 km
10,4 km
5,6 km
12,0 km
15,9 km
15,0 km
13,9 km
17,4 km
21,0 km
33,6 km
30,0 km
26,1 km
24,8 km
20,4 km
19,4 km
14,4 km

Átlagos utazási
idő
20 perc
7 perc
5 perc
16 perc
11 perc
19 perc
10 perc
29 perc
34 perc
16 perc
9 perc
20 perc
30 perc
27 perc
22 perc
26 perc
34 perc
124 perc
116 perc
98 perc
56 perc
41 perc
30 perc
35 perc

Átlagos utazási
sebesség
21 km/h
34 km/h
43 km/h
27 km/h
38 km/h
25 km/h
31 km/h
25 km/h
22 km/h
39 km/h
37 km/h
36 km/h
32 km/h
33 km/h
38 km/h
40 km/h
37 km/h
16 km/h
16 km/h
16 km/h
27 km/h
30 km/h
39 km/h
31 km/h

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)
9-10 járat
9-10 járat
10-10 járat
6-7 járat
12-15 járat
10-9 járat
13-13 járat
2-6 járat
8-8 járat
8-8 járat
34-34 járat
6-6 járat
12-12 járat
9-10 járat
8-8 járat
8-8 járat
8-7 járat
4-4 járat (egy átszállással)
4-4 járat (egy átszállással)
4-3 járat (egy átszállással)
5-5 járat
7-8 járat
8-8 járat
15-14 járat

1.15-3. táblázat: Tab elérhetősége a járás településeiről helyközi autóbusz járattal

A távolsági járatokkal a különböző szintű területi központok elérhetőek, az 1.15-1. táblázat
tartalmazza az ezekhez tartozó adatokat. Az autóbusz járatok ezeken kívül eljutnak Balatonlelle,
Siófok, Tamási és Tapolca településekre is.
A térség fő foglalkoztatója a Flextonics, amely 2000 főt foglalkoztat három műszakban, ezért jelentős
szerződés munkajáratokat közlekedtet a gyár 70 km-es körzetben.
1.15.3.2 Kötöttpályás közlekedés
Tab járást és települést is érinti a 35. sz. Kaposvár-Siófok vasútvonal, amely egyvágányú 17 t
engedélyezett tengelyterhelésű, 60 km/h pályasebességű nem villamosított egyéb vasúti pálya.
A település központjában fekszik a kétvágányú Tab állomás, ahol helyközi autóbusz állomás is
megtalálható. Nem áll rendelkezésre se P+R jellegű parkoló, se B+R kerékpártároló az állomás
környezetében. Az állomás akadálymentesítése nem megoldott, az állomásépület és a sk+0 magas
peronok sem közelíthetőek meg akadálymentesen. Az utas tájékoztatás csak a legfontosabb
információkra terjed ki (állomás neve, menetrend).
A vonalon csak személyvonatok közlekednek Siófok-Kaposvár (naponta 3 járatpár), Tab-Siófok
(naponta 1 járatpár) és Tab-Kaposvár (naponta 1 járatpár) között. A tarifarendszer és menetrend
nincs összehangolva az autóbuszok és a vasúti járatok között. A járás vasúti kapcsolattal rendelkező
településeinek elérhetőségét az 1.15-4. táblázat tartalmazza.
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Járás települései Távolság Átlagos utazási idő Átlagos utazási sebesség
Bábonymegyer 6,0 km
Kapoly
6,0 km
Somogymeggyes 12,0 km
Andocs
24,0 km
Átlag
12,0 km

11 perc
12 perc
25 perc
53 perc
25 perc

33 km/h
30 km/h
29 km/h
27 km/h
30 km/h

Átlagos napi járatszám
(oda-vissza)
4-4 járat
4-4 járat
4-4 járat
4-4 járat
4-4 járat

1.15-4. táblázat: Tab vasúti elérhetősége a járás vasúti kapcsolattal rendelkező településeiről

A vasútvonal gyenge utasforgalma kapcsán felmerült a távlatban a vonal megszűntetése, helyén
esetleg kerékpárút kijelölése.

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A település kerékpárút hálózatát a 1.15-1. térkép mutatja, amely egy elemből áll a Kossuth Lajos u.
mentén (Petőfi u. és Zalai út között 0,8 km hosszan), mely viszonylag jó állapotban van, bár
kialakítása több helyen problémás. A meglévő útfelületek a legtöbb helyen jól kerékpározhatóak.
A településen található gyalogos felületek nagysága (2012-ban 10,1 km járda) az országos átlaggal
megegyező mértékű, állapotuk nem mindenhol megfelelő.

1.15.5 Parkolás
A településen mindenhol ingyenes a parkolás. Az önkormányzati tulajdonú parkoló jelenleg 220 db,
melyből öt helyszínen van tíznél több jármű számára kialakított parkoló (a járó beteg szakrendelőnél,
az Önkormányzati Hivatallal szemben, a Nagy Ferenc Galéria előtt, a Petőfi utcai iskola mellett,
valamint az Ady Endre utcában). A településközpontban található parkolók kiszolgálják a helyi
igényeket, a családi házas illetve ipari területeken a parkolás telken belül megoldott.
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1.16 KÖZMŰVESÍTÉS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
A város közművesítése fokozatosan épült ki. A település beépített területének döntő hányada teljes
közműellátással rendelkezik. Közműellátási hiányok a peremvárosrészeken fordul elő. A külterületen
élők számára közszolgáltatásként csak a villamos energia áll rendelkezésre.

1.16.1 Víziközművek
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat a beépített terület utcáiban 28,7 km hosszban épült
ki, ezzel a vízvezeték kiépítettsége a belterületen teljes körűnek tekinthető.
Az ivóvízzel ellátott lakások száma a legutolsó rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján 1808 volt
2014. január 1.-én, ez a település lakásállományának 95,4 %-a. Az ellátottság jelzi, hogy Tabon a
lakosság mindössze 4,6 %-a, kb. 210 fő számára nincs megoldva a közüzemi vezetékes ivóvíz ellátás.
Ezek ellátására a közhálózatra telepített 6 db közkifolyó áll jelenleg rendelkezésre. A közüzemi
vízellátásban nem részesülő telkeken élők a vízellátásukra részben a közkifolyókról vételezik, részben
házi kutakat hasznosítanak, de azok vízminősége bizonytalan. Házi kutakat a fenntartási költségeik
csökkentésére a közüzemű vízellátásban részesülők is használnak, elsődlegesen locsoló vízként.
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1.16-1. ábra: Vízellátottság fejlődése 2000-2014 között (Forrás: ksh.hu)

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 1685 lakás, az akkori lakásállomány 90,9 %-a rendelkezett
vezetékes ivóvíz ellátással, 2014. január 1-én 1808 lakás, a lakásálomány 95,4 %-a.
Meg kell jegyezni, hogy 2000 és 2014 idő közben a város népességszáma 13 %-kal csökkent, a
lakásállomány pedig 2 %-kal nőtt.
Vízellátás műszaki hálózati rendszere (vízbázis, hidrogeológia, hálózati rendszer)
Tab vízellátó hálózatának üzemeltetője a Siófoki központú DRV Zrt. Siófoki Üzemvezetősége. A város
vízellátó rendszerének bázisa a településen üzemelő vízmű kútjai. A vízbázis több mélyfúrású kútból
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áll, amelyekből kitermelt víz egyrészt a település vízellátását szolgálja, másrészt a regionális hálózati
csatlakozással térségi ellátási szerepköre is van.
A vízmű kutakból kitermelt víz először az 500 m³-es térszíni tározóba kerül, ahonnan NÁ 200-as
méretű express vezetéken keresztül nyomják fel a vizet a város magas pontján felépített 1000 m³-es
tározóba. Ez az ellennyomó tározó (túlfolyószint: 216 mBf.) biztosítja a város vízellátó hálózatának
legnagyobb részében a szükséges víznyomást.
A tabi vízellátó hálózat a település változatos topográfiai adottságai miatt két nyomászónára van
felosztva. Ezek közül a település legnagyobb részét ellátó zóna, az un. alap-zóna hálózata a KisKoppány völgyében és a domboldalakon elhelyezkedő fogyasztókat látja el. Ebben a zónában a
hálózati víznyomást a fent említett 1000 m³-es magas tározóban tárolt víz szintje határozza meg, a
zónában víznyomásproblémák nincsenek.
A város legmagasabban fekvő részein, a víztorony körzetében üzemel a rendszer magas-zónája. Itt a
víznyomást nyomásfokozó gépházzal biztosítják, ebben a zónában sincsenek víznyomás problémák.
Az ivóvíz elosztóhálózatban még ma is sok az ac anyagú és NÁ 80-as paraméterű vezeték, amelynek
rekonstrukciós igénye várható és új mélyszűrésű kutak fúrása is szükséges lesz.

1.16-2. ábra: Tab regionális vízellátó rendszere (Forrás: Balaton törvény, 2008.)

1.16-3. ábra: Tab felszíni szennyezésre fokozottak érzékeny területei (forrás: Balaton törvény, 2008.)

Tab egy része a Balaton törvény szerint felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területen fekszik.
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1.16-4. ábra: Tab országos vízminőség-védelmi területei (Forrás: OTrT 2014.)

Az OTrT 2014-es terve szerint az országos jelentőségű vízminőség védelmi területek kismértékben
érintik Tab nyugati közigazgatási határát.
Tüzivíz ellátás
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek,
biztosítva ezzel a szükséges tüzivíz ellátást.
Termálvíz ellátás
A településen a 70-es években új vízbázis kutatása során termálvizet találtak. A kitermelhető víz
hőfoka 37-39 oC.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés
A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsatorna hálózatot létesítettek. A
szennyvízcsatorna hálózat a belterületen 26,6 km hosszban épült ki, ezzel a csatornahálózat a
beépített terület, döntő hányadában kiépítésre került, a perem városrészeken vannak hálózati
hiányok. A külterületen élők nem rendelkeznek közcsatorna hálózattal.
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1.16-5. ábra: Szennyvízelvezetés fejlődése 2000-2014 között (Forrás: ksh.hu)
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A diagram mutatja, hogy 2000-ben 870 lakás, az akkori lakásállomány 47 %-a csatlakozott a
közcsatorna hálózathoz, 2014. január 1-én 1428, a lakásállomány 75,4 %-a.
Meg kell jegyezni, hogy a közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanokból a szennyvíz döntő
hányadát a talajba szikkasztják. Az ezzel okozott szennyezés a csatornahálózat fejlesztésének és a
rácsatlakozás növelésének eredményeként az elmúlt 14 évben jelentősen csökkent, amely a Balaton
vízgyűjtő területén fekvő településeknél a Balaton vízminőség védelme érdekében kiemelten fontos.
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1.16-6. ábra: Szennyvízelvezetés műszaki hálózati rendszere (szennyvízkezelés, hálózati rendszer) (Forrás:
ksh.hu)

Míg 2000-ben 194,2 m3/nap-ra becsülhető a talajba szikkasztott szennyvíz mennyisége, 2014. január
1.-re ez 81,6 m3/napra csökkent.
Tab vízellátásánál leírtakkal azonosan a szennyvízelvezetés rendszerének üzemeltetője a Siófoki
központú DRV Zrt. Tabi Üzemvezetősége.

A DRV Zrt. Tabi Üzemvezetősége üzemelteti Tab szennyvízgyűjtő hálózatát és az összegyűjtött
szennyvizek kezelését szolgáló Tabon üzemelő szennyvíztisztító telepet. A tisztított vizek befogadója
a Kis-Koppány-patak.

1.16-7. ábra: Tab szennyvízelvezető rendszere (Forrás: Balaton törvény, 2008)
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A kiépített szennyvízgyűjtő hálózat gravitációs rendszerű. A település topográfiai adottsága mellett a
mélypontokon átemelő műtárgy biztosítja a szennyvizek továbbszállítását. A végátemelőtől
nyomóvezeték szállítja a szennyvizet a tisztító telepig.
1.16.1.3 Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
Tabon a csapadékvizek elvezetésére rövid szakaszokon zárt csapadékcsatorna hálózat, de
jellemzőbben nyílt árkos csapadékvíz elszállító rendszer épült ki. Befogadóik a különböző nagyobb
árkok, a Sérsekszőlősi és a Zala vízfolyás, a Tabi patak, végül pedig a Kis-Koppány.
A társulati kezelésű vízfolyások belterületi szakaszai részben fenntartottnak tekinthetők, míg a
külterületi szakaszok növényzettel erősen benőttek, a medreknél sok helyen található feliszapolódás.
A nyílt árkos rendszer folyamatos karbantartását, illetve ahol szükséges, az átépítéseket el kell
végezni. A külső családi házas beépítésű területeken az építendő a nyílt árkos rendszert úgy kell
kialakítani, hogy az, minden esetben hidraulikailag összehangolt legyen.
Csapadékvíz elvezetés műszaki hálózati rendszere
A település felszíni vizei
Tab csapadékvizeinek befogadója a város déli részén nyugat-kelet irányba áthaladó Kis-Koppány
patak, amely a település területéről érkező mellékvízfolyásokat fogadja és továbbszállítja a befogadó
Sió csatornáig.
A település természeti adottsága a vízeróziónak kitettsége, amelyet a megyei TrT is rögzített.

1.16-7. ábra: Tab vízeróziónak kitett területei (Forrás: Balaton törvény, 2008)
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1.16.2 Energiaközművek
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
1.16.2.1.1.Villamosenergia ellátás
Tab villamosenergia ellátását a pécsi központú E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja.
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1.16-8. ábra: Villamosenergia ellátottság változása 2000-2014 között (Forrás: ksh.hu)

A diagram jelzi, hogy a lakásállományt meghaladó a villamosenergia ellátottságot igénybevevő
ingatlanok aránya. A 100 %-ot meghaladó ellátottság részben a külterületi, nem lakáscélú, de
villamosenergia ellátást igénylő fogyasztók indokolják, másrészt az egyes ingatlanoknál kiépített több
fogyasztóhely előfordulása. Ezért ezekből az adatokból a lakosság ellátottságára következtetni nem
lehet. E vonatkozásban mértékadó a szolgáltató ellátottságra vonatkozó megállapítása, hogy az
ellátottság teljes körű.
Műszaki hálózati rendszere
A város villamosenergia ellátásának bázisai a településhez legközelebb eső 132/22 kV-os Siófok
alállomás, amelyeknek betáplálása az Inota-Kaposvár között üzemelő 132 kV-os nagyfeszültségű
alaphálózati rendszerről kiépített kétrendszerű 132 kV-os bekötéssel biztosított. Az Inota-Kaposvár
között üzemelő 132 kV-os hálózat nyomvonala áthalad Tab közigazgatási területén is.
Tab villamosenergia ellátását szolgáló Siófoki alállomásról induló 22 kV-os szabadvezeték hálózat
táplálja a település fogyasztói transzformátor állomásait. A közép-, és kisfeszültségű elosztóhálózatok
is oszlopokra szerelve üzemelnek a településen A fogyasztói transzformátorok döntő hányada
oszlopokra szereltek üzemel, néhány nagyobb egységteljesítményű épített, illetve lemezházas
transzformátor állomás kivételével. Közvilágításra, a kisfeszültségű elosztóhálózat tartóoszlopaira
szerelt lámpafejek szolgálnak. Ezek már a kor követelményeinek nem felelnek meg, így a közvilágítás
energetikai korszerűsítésére ledes átalakítása folyamatban van.
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Tab villamosenergia alapellátó hálózati rendszere

A magyar villamosenergia rendszer alap-és
Somogy Megyei Területrendezési terv 2010, főelosztó hálózata, 1990
Térségi szerkezeti terv
Nagyfeszültségű, 400 kV átviteli hálózati elem Tab közigazgatási területét érinti a megyei
területrendezési terv szerint.
1.16.2.1.2 Földgázellátás
Földgáz ellátottság fejlődése 2000-2014 között
Tab földgázzal való ellátását az E.ON-KÖGÁZ Gázhálózati Zrt. biztosítja.
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1.16-9. ábra: A lakásállomány és a háztartási gázfogyasztók számának alakulása (Forrás: ksh.hu)

A diagram mutatja, hogy 2000-ben 550 lakás, az akkori lakásállomány 29,7. %-a rendelkezett
vezetékes földgázellátással, 2014. január 1-én 1198 lakás, a lakásállomány 63,2 %-a.
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A földgázbekötéssel a lakások automatikus üzemvitelű termikus energiaellátását valósították meg,
csökkentve a jelentősebb környezet terhelést okozó hagyományos energiahordozó fűtési célú
hasznosítását.
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1.16-10. ábra: A lakásállomány és a háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók számának alakulása
(Forrás: ksh.hu)

A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma 2000-ben megegyezett a háztartási
gázfogyasztók számával (550 lakás), 2014. január 1-én 1147 lakás, a lakásállomány 60,5 %-a vette
igénybe fűtési célra a vezetékes földgázt.
Műszaki hálózati rendszere
Tab gázellátására a gáz nagyközép-nyomású hálózati nyomvonalról érkezik. A városi gázfogadó és
nyomáscsökkentőtől középnyomású elosztóhálózatot építettek ki. Egyes nagyobb fogyasztók ellátása
közvetlenül a nagyközép-nyomású gerinchálózatról kiépített bekötéssel megoldott.

1.16-11. ábra: Tab földgázellátásának alapellátó hálózati rendszere (Forrás: Somogy Megyei Területrendezési
terv 2010, Térségi szerkezeti terv)
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1.16.2.1.3. Távhőellátás
A statisztikai adatok szerint a lakások számára a távhőellátás nem biztosított.
1.16.2.1.4 Egyéb energiaellátás
A városban kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 60,5 %-a számára biztosított az
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány 39,5 %-ában
azonban ma is a környezetet erősebben terhelő hagyományos, nem vezetékes energiahordozót
hasznosítják. Ezeknél az ingatlanoknál hőtermelésre a szén és a fa használata a jellemző, bár
vezetékes gázzal nem rendelkező területen a kistartályos PB gáz használata is előfordul.
Az egyéb energiahordozóval történő ellátást érintően meg kell említeni, hogy a háztartásoknak
szolgáltatott éves gázmennyiség csökken (2005-ben 1720 ezer m3 volt, amely kicsit hullámzóan, de
azóta csökken, 2013-ban 974,7 ezer m3 volt) Ez a csökkenő tendencia jelzi, hogy egyre többen
igyekszenek csökkenteni a gázfogyasztásukat. Az egyes gazdasági nehézségekkel küzdő
ingatlantulajdonosok a fenntartási költségeiknek csökkentése érdekében rákényszerülnek arra, hogy
a gázfűtést részben, vagy időszakosan, ha az ingatlan alkalmas hagyományos energiahordozó
hasznosítására, költségeiknek csökkentésére a termikus hőellátásukra földgáz helyett nem vezetékes
energiahordozót is hasznosítsanak. Ezzel azonban a település környezetterhelését növelik.
1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók fogyó készlete és
hasznosításának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló
energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz
halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés
lehetőségét szolgálják.
A hazánkban is, s benne Tabon is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a
vízenergia, a biomassza-biogáz és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem
egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhelyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok,
valamint a felszín alatti geológiai adottságok.
Szélenergia

Bartholy – Radics – Bohoczky (2003)
A szél energiája Magyarországon
Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem
Meteorológiai Tanszék & Magyar Szélenergia
Társaság

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok
alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék
alkalmazásával közvetlen mechanikai erőátvitelre
lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek
alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett
szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen
villamosenergia termelhető.

TAB INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

126

Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az
ország területén a szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések
alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségének területi vetületét
A térképek jelzik, hogy Magyarország mely
térségeiben lehet hatékonyabban hasznosítani a szél
energiáját. A térképről is leolvasható, hogy Tab és
térsége nem fekszik a szélenergiát nagyon
kedvezően hasznosítható területen, de hasznosítási
lehetősége nem zárható ki.
Az évi átlagos szélsebességek [m/s]
és az uralkodó szélirányok Magyarországon
(2000-2009)
Forrás: www.met.hu

Szélerőmű létesítési szándékot azonban a település számára meghatározóbb szempontok alá kell
vetni. A település megjelenését, arculatát, látványát nem ronthatja, a település fejlődését biztosító
távlati céljait nem korlátozhatja.

Napenergia

A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege
Magyarországon (2000-2009)
Forrás: www.met.hu

Az évi átlagos napfénytartam (óra)
Magyarországon az 1971-2000 közötti
időszakalapján
Forrás: www.met.hu

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján
rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló
energiaforrás, az ősi „fekete hordó” elvén
kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus
célú energiaellátásra, elsődlegesen használati
melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre
alkalmas.
A
továbbfejlesztéssel
kialakított
napelemek közvetlen villamosenergia előállítására
alkalmasak.

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

Vízenergia
A vízfolyások esésével mint megújuló
energiaforrással lehet energiát termelni,
amelynek hasznosításához vízikerék telepítése
szükséges, majd annak továbbfejlesztésével
kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen
villamosenergia termelésre alkalmas. Vízenergia
termelésre a nagyobb vízszint-változású
vízfolyások, alkalmasak, így előfordulásuk
Magyarország térképéről leolvashatók.
Kogutowicz K.
Vízimunkálatok Magyarország területén, 1921
(Kogutowicz két ábrája alapján szerk. Hajdú Zoltán)
Forrás: Magyar Tudomány A Magyar Tudományos
Akadémia lapja
1999. augusztus Tudomány és politika a magyar
századokban/
A magyarországi vízi energia hasznosításának száz
éve

A térkép jelzi, hogy közüzemű szintű
energiatermelésre
alkalmas
vízerőmű
létesítésére Tabon nincs lehetőség.

Biomassza-biogáz
A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági
hulladékokból, energiaültetvényekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen
elégetésével fűtési és használati melegvíz termelési energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva
hő- és villamosenergia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakítva üzemanyagként
hasznosítható.
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A volt kenyérgyár területén biogáz üzem létrehozása szerepel a tervekben.

1.16-12. ábra: Megújuló energiaforrások hasznosítására javasolt területek (Forrás: Pylon Kft.)

Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Tab területén is van lehetőség. Az
elégetése során keletkező CO2 miatt, ma már nem tekintik annyira környezetbarátnak, mert bár az
elégetése előtti oxigén termelése és az elégetése során keletkező CO2 közel egyensúlyban van, csak
amíg az oxigén termelése a beépített környezettől távolabbra esik, a környezet terhelő kibocsátás az
beépített területen jelentkezik.
Természetesen a biomassza hasznosítás lehetőségét Tabon kizárni nem lehet, de megfontolandó,
hogy az általa az épített környezetben jelentkező környezetterhelés növekedés felvállalható-e.
Geotermikus energia
A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják
előfordulásának mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő
hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehetőség.
A földhőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati melegvíz előállítására
hasznosítható, geoerőmű segítségével villamosenergia termelésre is alkalmas.
A geológiai adottságok alapján a
geológusok elkészítették a termikus energia
várhatóan rendelkezésre állását bemutató
térképet.

Magyarország 50 C-nál melegebb hévíz feltárására
alkalmas területe
Összeállította: Bélteky Lajos, Dr. Kőrössy László
Felsőpannon alapján, 1962
Forrás: dr. Barótfi István
Környezettechnika (Mezőgazda Kiadó)
Geotermikus energia –
Magyarország 50 °C-nál melegebb hévíz feltárásának
területei

A térkép jelzi, hogy az ország területén hol
lehet a termikus energia hasznosítását
kedvezőbben megvalósítani. A földhő
hasznosítására Tab területén is van
lehetőség. A hőszivattyú használata telken
belül realizálható, energiagazdálkodási
szinten ma még nem érzékelhető
hagyományos energiahordozó megtakarító
hatása.
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A térkép jelzi, hogy a termálvíz kivételére csak az alacsonyabb hőfoktartományú 40 oC körüli
vízkészletből, illetve mélyebb rétegből, a 70 oC körüli vízkészletből van reálisan lehetőség, amely
termálvíz fürdési célú hasznosítását ugyan biztosítja, de energetikailag komplexebb hasznosításra
lehetőséget nem ad.

Magyarország geotermikus energiahordozó
hasznosítási lehetősége – A Pannon-medencének és
régiójának geotermikus hőtérképe (részlet)
Forrás: PannErgy, Portfolio.hu

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

1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése
Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki, a
termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított, helyi hőbázis segítségével.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások)
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak, de az energiahatékonyság jelentősebb
javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása nem ismert, erről információ nem áll
rendelkezésre.
Jelenleg folyamatban van a polgármesteri hivatal energetikai és műszaki felújítása.
Az önkormányzati tulajdonú bérlakások folyamatos energiahatékony felújításán is dolgoznak.
Geotermikus energiával üzemel a Koppány-völgye városi tanuszoda, mely a Kistérségi Általános
Iskolák és a Gimnázium tanulói számára biztosítja a tanterv szerinti úszásoktatást, valamint a
lakossági igényeket is kiszolgálja. A meglévő sportkomplexum további bővítését TAO támogatásból
tervezi az önkormányzat, az üzemeltetés feladata saját erőből történik. Törekednek az alternatív
energiák hasznosítására, valamint a meglévő 72, és 38 fokos termálvíz felhasználására.

1.16.3 Elektronikus hírközlés
1.16.3.1 Vezetékes hírközlés
Tab vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Nyrt. biztosítja. A Székesfehérvár
szekunder központhoz tartozó Siófok primer központ Tab jelenlegi vezetékes távközlési hálózatának
bázisa. A település 84-es távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó
hálózathoz.
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Tabon a Posta épületében távközlési központ üzemel. Ebből a központból látják el Tab előfizetőin
kívül, Sérsekszőlős, Torvaj, Lulla, Kánya, Tengőd, Bábonymegyer, Zala és Kapoly települések
előfizetőit is. Ezért a városból több irányba indított vezetékes távközlési gerinchálózatokat
üzemeltetnek.
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1.16-13. ábra: A lakásállomány és az egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma (db) (Forrás: ksh.hu)

Jelenleg 768 egyéni lakásfővonal üzemel, de ez a jelenlegi lakásállomány figyelembe vételével csak
40,5 %-os ellátottságot jelent.
Azonban ezzel is az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény
kielégített. Az ellátottság korábban jelentősebb volt, jelenleg, a mobiltelefon használatának
elterjedésének hatására a vezetékes távközlési igények száma csökkent.
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2000-ben 21 db, mára csak 3 db nyilvános távbeszélő
állomás üzemel.
A településen belüli vezetékes távközlési hálózat föld feletti elhelyezésű, a település nagyobb területi
hányadán jellemzően külön oszlopokra szerelten épült.
Az önkormányzati nyilvántartás szerint a településen 2 vezetékes távközlési szolgáltató áll
rendelkezésre, a T-HOME és a Vidanet.
A kedvező műsorvétel számára a kábel TV szolgáltatást még a múlt század végén kiépítették.
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1.16-14. ábra: A kábeltelevíziós hálózatban kapcsolt lakások száma (Forrás: ksh.hu)
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2000-ben 1114 lakás, az akkori lakásállomány 60,1 %-a, 2014. január 1.-én 1275 lakás, a
lakásállomány 67,3 %-a vette igénybe a kábel TV szolgáltatást. A távközléshez hasonlóan
műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat 8 vezetékes műsorelosztó
szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Természetesen közülük is van olyan, amelyik
bár rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez.
1.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség
biztosításához szükséges antennák – részben településen belül, részben a környező településeken –
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. a Telenor Magyarország Zrt.,
Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. építette, üzemelteti.
Jelenleg az ágazat által vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatóként a térségben 7
szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen ezek bár rendelkezésre állnak, nem biztos, hogy igénybe
veszik szolgáltatásukat. Ezek szolgáltatásukat a meglévő antennákon keresztül biztosítják.
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1.17 KÖRNYEZETVÉDELEM
1.17.1 Talaj
A település földtani közeg, talajtani adottságai a 1.12.1. fejezetben kerültek ismertetésre. E
fejezetben a területfejlesztést, területhasználatot befolyásoló földtani—, talajtani adottságokat
ismertetjük:
A térség termőhelyi adottságairól többek között a területrendezési tervek vonatkozó tervlapjai
nyújtanak információt, az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban: OTrT) „kiváló termőhelyi
adottságú szántóterületeket” és a „jó termőhelyi adottságú szántóterületeket” bemutató övezeti
tervlapjai. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervében (továbbiakban: BKÜ TrT)
szintén található „kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket” lehatároló övezeti tervlap, amely
tartalma megegyezik az OTrT megegyező nevű tervlapjával.
A BKÜ TrT Tab közigazgatási határán belül tartalmaz kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket a
Kis-Koppány-patak mentén. Az OTrT kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterületeket is lehatárol
Tab közigazgatási területén, a jó termőhelyi adottságúakat a Kis-Koppánytól északra jelöli. Az OTrT
vonatkozó tervlapjai később kerültek elfogadásra, ezért ezen adatok tekinthetők aktuálisnak. (A BKÜ
TrT az OTrT 2014. január 1-én hatályba lépett módosításai a BKÜ TrT-ben még nem kerültek
„átvezetésre”.)

1.17-1. ábra: Kivonat a BKÜ TrT (2008) kiváló
termőhelyi adottságú szántóterület övezete, kiváló
termőhelyi adottságú erdőterület övezete tervlapból

1.17-2. ábra: Kivonat az OTrT (2014) jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezet tervlapból

Az OTrT 2014. január 1-én hatályba lépett módosításával a víz- és széleróziónak kitett területek
övezetét, valamint a földtani veszélyforrás területének övezetét megszüntette, azonban a jelenleg
hatályos BKÜ TrT-ben még nem kerültek átvezetésre ezen információk, így a kiemelt térségi területi
terv vonatkozó övezeteit tájékoztatásul feltüntetjük, amennyiben Tabot érintetik.
A BKÜ TrT Tab külterületén több kisebb foltban vízerózióval érintett területeket határol le, melyek
zömmel a belterülettől délre eső domblábakon helyezkednek el.
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Tab jelenleg hatályos településrendezési eszközei az Öreg-hegyen és a Csibe-hegyen jelölnek
felszínmozgással érintett területeket, ezeket a BKÜ TrT földtani veszélyforrás területének övezete is
tartalmazza. A Környezetvédelmi Információs Rendszer (KÖRINFO) adatszolgáltatása alapján Tabon
nem található szeizmikusan érzékeny terület.

1.17-3. ábra: Kivonat a BKÜ TrT (2008) vízeróziónak
kitett terület övezete tervlapból

1.17-4. ábra: Kivonat a BKÜ TrT (2008.) földtani
veszélyforrással érintett terület övezet tervlapból

Tab közigazgatási területén a Pécsi Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján egy „Tab I. – agyag
(Téglagyár)” védnevű bezárt bánya található, mely a Hőlyeg-hegy lábánál helyezkedik el. A
nyersanyaglelőhelyen tömör téglaagyagot bányásztak, az ásványvagyon egy része megmaradt.
A rendelkezésünkre álló adatok, információk szerint a város közigazgatási területén szennyezett
talajú területek jelenléte nem ismert.
Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TEIR) térinformatikai
adatbázisa alapján Tabon a nem található nitrát érzékeny terület. A város közigazgatási területén
nyílt karszt területek sincsenek jelen.

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek
A település vízrajzi adottságait az 1.12.1. Természeti adottságok fejezet ismerteti.
1.17.2.1 Felszíni vizek állapota
Tab a Sió vízgyűjtő-gazdálkodási alegység területén helyezkedik el, legfontosabb vízfolyása a KisKoppány-patak. A patak ökológiai állapota a vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint nem éri el a jó
állapotot. A Sió alegység vízgyűjtő-gazdálkodási terve 2009-ben készült, azóta a város
szennyvíztisztító telepét korszerűsítették, ezt követően még nem áll rendelkezésre adat a Ki-Koppány
vízminőségéről.
A város felszíni vizeinek minőségi állapotáról nem állnak rendelkezésre adatok a közelmúltból. A
település környezetvédelmi programjának készítése során 2004-ben mintavételezés történt. A 2004.
évi mérési adatok szerint a kisvízfolyások összességében a „tűrhető” minősítési osztályba tartoztak. A
Tabi-patak kiugróan rossz tápanyagháztartás értékét az összes foszfor mennyisége okozta.
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Az OTrT 2014. január 1-én hatályba lépett módosítása során megszüntette a felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének övezetét és a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület övezetét, helyette bevezette az országos vízminőség-védelmi terület övezetét, ami a „felszíni
és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá
a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló”
területeket tartalmazza. Ennek tükrében a BKÜ TrT vonatkozó övezeteinek lehatárolása pontosításra
szorulnak. Az OTrT Tabon országos vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolja a település nyugati
felén a Kis-Koppány-patak belépési pontját. A kiemelt térségi rendezési terv felszíni vízminőségvédelmi terület övezete nem határol le Tabon területet.

1.17-5. ábra: Kivonat az OTrT (2014) országos
vízminőség-védelmi terület övezete tervlapból

1.17-6. ábra: Kivonat a BKÜ TrT (2008) felszíni
szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete
tervlapból

1.17.2.2 Felszín alatti vizek állapota
Tab a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település.
A BKÜ TrT lehatárolja a felszín alatti vizek védelmének biztosítására a felszíni szennyezésre
fokozottan érzékeny területek övezetét, melynek része egy területsáv a Kis-Koppánytól északra, a
település belterülete és attól északra eső külterület, továbbá a Csibe-hegy és a Hölyeg-hegy egyes
részei (1.17─6. ábra). Az övezet lehatárolása az OTrT 2014. január 1-én hatályba lépett módosítása
alapján feltételezhetően szintén pontosításra szorul a fentebb idézett okból.
A talajvíz Tab területe alatt a város környezetvédelmi programja szerint a mezőgazdasági művelés
okán szennyezett. A város alatti rétegvíz minőségi állapota kedvezőtlen, magas a vas- és
mangántartalma.
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A Tabi közüzemi ivóvíz-ellátást a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében álló 8 db
rétegvízre telepített kút szolgáltatja. A rétegvizek minőségi problémái miatt az ivóvíz vastalanító és
mangántalanító berendezéseken folyik keresztül, a mikrobiológiai fertőzések elkerülése érdekében
pedig hypoval vagy klórgázzal fertőtlenítik. A városban a közüzemi ivóvíz-hálózatba bekapcsolt
lakások aránya 95,4%. A vezetékes ivóvízbekötéssel nem rendelkező lakások vagy közterületi
kifolyókból, vagy telken belüli saját házi kútból nyeri az ivóvizet a talajvízből, melynek vízminősége
változó.
A Tabon keletkezett kommunális szennyvizet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében álló
Tabi Szennyvíztisztító Telep fogadja. A város szennyvíztisztító telepe a 2010-es években felújításon
esett át, melynek köszönhetően nőtt a hidraulikai és biológiai befogadóképessége, a tisztítási
technológiát korszerűsítették. A szennyvízcsatorna hálózatra bekötött lakások aránya folyamatosan
növekszik, 2013-ban 75,4% volt. A TAG Tartály és Acélszerkezet Gyártó Kft. keletkezett szennyvizét
saját, csabapusztai telephelyén található szennyvíztisztító műve kezeli. A tisztított szennyvizek
befogadója a Kis-Koppány vízfolyás.
A csapadékvíz elvezetésére az utak mentén húzódó nyíl és zárt vízelvezető árkok szolgálnak. A
csapadékvíz elvezetésben problémát az árkok hordalékkal való feltöltődése jelent. A csapadékvíz
befogadója a Kis-Koppány-patak.

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme
Tabon nem található a légszennyezettség mérését szolgáló mérőállomás. A településen belül nincs
jelentős légszennyezést kibocsátó forrás. A pontforrások légszennyező hatása főként lokális, vagy
nem szennyező. A város légszennyező anyagokra vonatkozó összesített kibocsátási anyagainak
táblázatát a Melléklet 4.17─1. táblázata tartalmazza. Az adatsorból látható, hogy az összes
légszennyezőanyag kibocsátása fokozatosan emelkedett, majd 2012-ben jelentősen lecsökkent.

1.17—7. ábra: Tab évenkénti légszennyezőanyag kibocsátásának alakulása (kg)

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet
értelmében Tab levegőminőségi állapota a „10. az ország többi területe” légszennyezettségi
agglomerációhoz tartozik, amelynek paraméterei az alábbi értékekkel jellemezhetők:
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Kéndioxid

Tab

F9

SzénTalajNitrogénmonoxi PM10 Benzol közeli
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F

F

E10

F

PM10
Arzén
(As)

O-I11

F

PM10
PM10
Kadmium Nikkel
(Cd)
(Ni)

F

PM10
PM10
benz(a)Ólom (Pb) pirén
(BaP)

F

D12

F

1.17-1. táblázat: Zónacsoportok légszennyező anyagok szerint

A 10. légszennyezettségi agglomerációhoz tartozó települések levegőminősége nem szennyezettnek
tekinthető.
Tabon összesen 8 bejelentett légszennyező telephely (ú.n. pontforrás) működik, melyek közül az MKB
Hungária Kft. 1. sz és 2. sz. telephelye szennyezőanyag kibocsátása szembeötlően magasabb a
többinél, azonban e telephelyek kibocsátása sem jelentős mértékű, a közlekedésből és a háztartások
energiaigényéből származó levegőszennyezés számottevőbb. A város két legjelentősebb
légszennyező telephelyének kibocsájtása az alábbi:

Telephely

1.

MKB Hungária Kft. 2. SZ. TELEPHELY
(8660 Tab MUNKÁS U. 30.)

2.

MKB Hungária Kft. 1. SZ. TELEPHELY
(8660 Tab MUNKÁS U. 14.)

Szennyezést
eredményező
tevékenység

Szennyezőanyagok

sátor-, ponyvaés fitnessgép
gyártás

szén-dioxid, szilárd
anyag, szén-monoxid,
nitrogén oxidok (NO és
NO2), kén-oxidok

Mennyiség
(kg/év)

161.638

115.475

1.17-2. táblázat: Legtöbb szennyezőanyag kibocsátást eredményező légszennyező telephely Tabon

Tabon a pontszerű szennyező forrásként nyilvántartott telephelyeket, valamint az általuk kibocsátott
szennyezőanyagok mennyiségét a Melléklet 4.17─2. táblázata mutatja be. A légszennyező
telephelyek a település főútja mentén helyezkednek el, kül- és belterületen egyaránt.
Tab legjelentősebb közúti közlekedési útja a városközponton áthaladó, ÉK-DNy irányú 6511. sz.
összekötőút (Kossuth Lajos utca), melyet a teljes átmenő forgalom és a mezőgazdasági forgalom is
terhel. Helyi viszonylatban jelentős forgalmat generálnak a Zamárdiba vezető 6501. sz. és a Kánya
felé vezető 6509. sz. összekötő utak is. A város környezetvédelmi programjának forgalomszámlálási
adatai szerint Tabon az átmenő forgalom aránya magas, ezáltal a közlekedésből eredő
levegőszennyezés esetenként érezhető mértékben rontja a város levegőminőségét.
A fűtési időszakban a közlekedésből származó légszennyezés mellett meghatározó a lakosság és az
intézmények hőenergia igényéből származó emisszió. A hagyományos fűtési módok közül a
9

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó
vizsgálati küszöb között van.
11 O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
12 D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati
küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van.
10
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gáztüzelés okozza a legkisebb környezetszennyezést, mely jelenleg a leginkább jellemző a városban,
azonban a gázfűtés költségeinek közelmúltbéli kedvezőtlen alakulása miatt nő a környezetet jobban
terhelő hagyományos fűtésmódok újbóli használata.
Példamutató, hogy a város egyes intézményei energiaigényük fedezésére a környezetbarát megújuló
energiaforrások felé fordultak. A megújuló energiát hasznosító városi intézmények Tabon az
alábbiak:
Intézmény neve

Megújuló energiára épülő technológia

Tanuszoda (Tab, Kossuth L. u. 172.)

geotermikus energia

Járó beteg szakrendelő (Tab, Kossuth L. u. 56.)

hőszivattyú

Polgármesteri Hivatal (Tab, Kossuth L. u. 49.)

napelem, napkollektor (kivitelezés folyamatban)

Tabi Járási Hivatal (Tab, Kossuth L. u. 51.)

napelem, napkollektor (kivitelezés folyamatban)

Felső Tagozatos Iskola (Tab, Petőfi u. 6-12.)

napelem, napkollektor (kivitelezés folyamatban)

1.17-3. táblázat: Megújuló energiaforrást használó intézmények Tabon

Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezet (enyhébb
határértékek megengedettek) a településen nem került kijelölésre.

levegőtisztaság-védelmi

Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek (ahol szigorúbb
légszennyezettségi határértékek betartása indokolt) tekinthetők az ökológiai hálózat ökológiai
folyosó területei (Kis-Koppány külterületi szakaszai), valamint a Natura 2000 területek (a város
délkeleti felében elhelyezkedő erdők).

1.17.4 Zaj- és rezgésterhelés
Tab városára nem készült stratégiai zajtérkép, továbbá sem a közlekedési, sem az üzemi zajterhelés
tekintetében mérési adatok nem álltak rendelkezésünkre. A város zajhelyzetét a 2005-ben készült
„Tab Város Környezetvédelmi Programja” alapján ismertetjük.
Tabon a közlekedés, az átmenő forgalom okoz jelentékeny zaj- és rezgésterhelést. A településen 3
országos közút halad át:
1.
6511. sz. összekötőút (Kaposvár─Bábonymegyer)
2.
6501. sz. összekötőút (Zamárdi─Tab)
3.
6509. sz. összekötőút (Tab─Iregszemcse)
A település belterületén a 6511. sz. összekötőút nagymértékű átmenő forgalma okoz határértéket
átlépő zajterhelést a település környezetvédelmi programja alapján.
Tab belterületén halad át a 35. sz. Siófok─Kaposvár vasútvonal. A sínpálya a belterületen
lakóterületek mellett halad, ami zaj- és rezgésvédelmi szempontból problémát jelent.
A Tabon található üzemek közül a környezetvédelmi program szerint egyedül a Flextronics Kft. volt
zajmérésre kötelezve, de határérték-túllépés nem történt.
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Tabon ismereteink szerint az elmúlt években nem történt hatósági zajszint mérés, zajvédelmi
bírságot nem szabtak ki, továbbá panaszbejelentés sem érkezett a Dél-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi Felügyelőségre.

1.17.5 Sugárzás védelem
A sugárzásból származó szennyezésre, illetve veszélyforrásra Tab közigazgatási területén nem
rendelkezünk adattal.

1.17.6 Hulladékkezelés
Tabon a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása a település belterületén
megoldott. A települési szilárd hulladék gyűjtését és kezelését a PELSO-KOM Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. végzi. A kommunális szilárd hulladék gyűjtése heti két alkalommal történik. Az
összegyűjtött hulladékot a közszolgáltató kezelésében álló, Som településen lévő regionális
hulladéklerakóba szállítják. Ezt megelőzően a város belterületétől mindössze 1 km-re, a Hőlyeghegyen működő hulladéklerakóba került a települési szilárd hulladék, amely mára már csak inert
hulladékot fogad. Az összes elszállított települési szilárd hulladék mennyisége 2009 óta egyenletesen
cca. 1.500.000 kg körül alakul.

1.17-8. ábra: Az összes keletkezett települési szilárd hulladék mennyisége Tabon (kg)
Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer –www.okir.kvvm.hu (2014.)

A település belterületén a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 2010 óta szintén megoldott,
elszállítása négyhetente történik. A zöldhulladék elszállítása március 15. és november 30. között
kéthetente egy alkalommal történik. A szelektíven elszállított hulladék mennyisége a lakosság
körében 2010 óta valamelyest emelkedett.
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1.17-9. ábra: A lakosságtól szelektív gyűjtéssel elszállított hulladék mennyisége Tabon (tonna), Forrás: KSH

Az ingatlanokon keletkező lomhulladékot a közszolgáltató PELSO-KOM Kft. évente egyszer, egy erre
kijelölt tavaszi napon szállítja el.
Tabon az állati tetemek gyűjtésére nincs kijelölt hely, azok elszállítása és kezelése az ATEV
Fehérjefeldolgozó Zrt. solti telephelyének közreműködésével történik.
A háztartásokban keletkező veszélyes hulladék elszállításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal
gondoskodik. A városban működő ipari létesítmények közül a település környezetvédelmi programja
szerint a FLEXTRONICS Kft, a TAG Kft, az MKB Kft, és a SIME Kft esetében keletkezik veszélyes
hulladék, melynek elszállításáról a cégek egyénileg gondoskodnak szerződés alapján.

1.17-10 ábra: Az összes keletkezett hulladék megoszlása Tabon 2012-ben (tonna),
Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer –www.okir.kvvm.hu (2014.)

A keletkezett veszélyes hulladék mennyisége Tabon 2004 óta fokozatosan csökkent, 2009 óta pedig
viszonylag egyenletes mértékben keletkezik.

TAB INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA | I. kötet: Megalapozó vizsgálat

140

1.17-11. ábra: Az összes keletkezett veszélyes hulladék mennyisége Tabon 2007—2012 (kg),
Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer –www.okir.kvvm.hu (2014.)

Tabon összesen 18 telephelyen keletkezik bejelentés köteles mennyiségű hulladék, melyek adatait a
Melléklet 4.17─3. táblázata tartalmazza. A telephelyek közül a Flextronics KŌ., a DRV Zrt. és a TAG
Kft. által termelt hulladék a 2012- évi adatok alapján kiugróan magas.
Rangsor

Telephely

Hulladékmennyiség
(kg)

1

Flextronics International Kft. - ELEKTRONIKAI ÜZEM

808 553

2

DRV Zrt. - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

308 980

3

Tag Kft. - TARTÁLY ÉS ACÉLSZERKEZET GYÁRTÓ ÜZEM

220 980

1.17-4. táblázat: Tab legjelentősebb hulladéktermelő telephelyei (2012)
Forrás: HIR – Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer –www.okir.kvvm.hu (2014.)

A köztisztasági feladatokat a város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete látja el. Tevékenységük közé
tartozik a közterületek hulladékmentesítése és takarítása, a csapadékvíz elvezető árkok karbantartása
és a zöldterületek fenntartása.
Az illegális hulladéklerakás mértékéről nem áll rendelkezésre pontos adatsor.
A Tabon keletkezett kommunális szennyvizet a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. üzemeltetésében
lévő Tabi Szennyvíztisztító Telep fogadja. A város szennyvíztisztító telepe a 2010-es években
felújításon esett át, melynek köszönhetően nőtt a hidraulikai és biológiai befogadóképessége, a
tisztítási technológiát korszerűsítették. A TAG Kft. telephelyén keletkezett szennyvizet az üzem saját
szennyvíztisztító műve kezeli. A tisztított szennyvizek befogadója a Kis-Koppány-patak.
A szennyvízcsatorna hálózatra bekötött lakások aránya a 2000-es évektől kezdődően fokozatosan
emelkedő tendenciát mutat, azonban még nem érte el a 100%-ot. A közcsatorna hálózatra kötött
lakások aránya 2013-ban 75,4% volt.
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1.17-12. ábra: A közcsatorna hálózatra rákötött lakások arányának változása Tabon (Forrás: TeIR)

A szennyvízcsatorna hálózatra be nem kötött lakások szennyvizét a feladatra engedéllyel rendelkező
magánvállalkozók jogosultak elszállítani, Tab esetében a helyi vállalkozó, Takács Lajos végzi. Az így
keletkezett és kezelt települési folyékony hulladék mennyiségéről nem áll rendelkezésre adat. A
települési folyékony hulladék a felszín alatti vizeket, a talajt és a felszíni vizeket is veszélyeztetheti.

1.17.7 Környezetvédelmi konfliktusok
Tab környezeti állapota összességében jónak minősíthető, akadnak azonban konfliktust okozó
tényezők, melyek az alábbiak szerint foglalhatók össze:
• A Kis-Koppány vízminősége a legutóbbi hozzáférhető adat szerint ökológiai szempontból nem
éri el a jó állapotot. Tab vízfolyásainak legutolsó vízminőségi mérése alapján biológiai és
kémiai állapota csak a tűrhető szintet éri el.
• A Hőlyeg-hegyi hulladéklerakó táj rehabilitációja egyelőre nem történt meg.
• A városban a lakások közcsatorna hálózatba való bekötésének aránya még nem érte el a
100%-ot, emiatt az egyes ingatlanokon gyűjtött szennyvíz tárolásából adódhat
talajszennyezés, illetve a felszín alatti vizek szennyezése. A probléma megszüntethető a
közcsatorna hálózatra rákötések arányának növelésével.
• A település levegőminősége a 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet értelmében nem tekinthető
szennyezettnek, azonban a 6511. sz. összekötőút (Kossuth L. u.) mentén problémát okoz a
közlekedésből származó légszennyezés az átmenő forgalom mértékéből adódóan.
• Zaj- és rezgésvédelmi szempontból konfliktus a 6511. sz. összekötőút, valamint a
Siófok─Kaposvár vasútvonal menƟ lakóterületeken jelentkezik.
Potenciális környezetvédelmi konfliktushoz vezethet a levegőminőség tekintetében egy esetleges gáz
áremelkedés, amennyiben a gázzal fűtést a hagyományos fűtési módokkal váltaná fel a lakosság.
Ennek megelőzésére és az energiafüggőség csökkentése érdekében a környezetbarát energiaforrások
használata célszerű.
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1.18 KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY
KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)
1.18.1 Építésföldtani korlátok
1.18.1.1 Alábányászott területek, barlangok és pincék területei
Tab közigazgatási területén a Pécsi Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján egy „Tab I. – agyag
(Téglagyár)” védnevű bezárt bánya található, mely a Hőlyeg-hegy lábánál helyezkedik el.
Tab közigazgatási területén a rendelkezésünkre álló információk adatok szerint alábányászott
területek nem találhatók.
A rendelkezésünkre álló információk, adatok szerint Tabon nem találhatók barlangok, pincék.
1.18.1.2 Csúszás-, süllyedésveszélyes területek
Tabon az Öreg-hegy és a Csibe-hegy teteje felszínmozgással érintett terület, a BKÜ TrT földtani
veszélyforrás területének övezete is tartalmazza. A hatályos településrendezési eszközök
felszínmozgásra érzékeny területként definiálják és lehatárolják e területeket. Az Országos
Felszínmozgásos Kataszter szerint Tabon nincs felszínmozgással érintett terület.
1.18.1.3 Földrengés veszélyeztetett területei
Tab a szeizmikus zónatérkép szerint a 4. szeizmicitási zónába tartozik, földrengés szempontjából
közepesnél jobban veszélyeztetett térség. (Az ország területe 5 zónába sorolt).

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség
1.18.2.1 Árvízvédelem
Tab települést a vízügyi ágazat, árvízvédelmet igénylő települések között nem tartja nyilván, azaz Tab
nem árvíz-veszélyeztetett település. Ez természetesen nem zárja ki, hogy hirtelen érkező nagy
intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék nem okozhatna helyi vízelöntést, vízkár „árvízi”
eseményt. Az így jelentkező vízkár nagy valószínűséggel a vízelvezető rendszer kialakításának és
annak karbantartásának hiányosságából ered.
1.18.2.2 Belvízveszélyes területek
A település területét érintően belvízveszélyes területeket a vízügyi ágazat nem tart nyilván, így a
település belvízzel nem veszélyeztetett.
1.18.2.3 Mély fekvésű területek
A településen mély fekvésű területek a topográfiai adottságok mellett, a természet alakította
mélyvonalakon alakultak ki, ahol időszakos, vagy állandó vízfolyások haladnak. Ezek a vízfolyások
vezetik le a felszíni vizeket. A mélyvonalon haladó vízfolyások természetes útjának fenntartásával a
környezetének védelme biztosított.
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1.18.2.4 Árvíz és belvízvédelem
A településen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi és belvízi veszélyeztetés nincs, így vízügyi
szintű árvízvédelemre és belvízvédelemre szükség nincs.
Az előforduló vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából
származó vízelöntés kezelése önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény
következtében keletkező helyi vízkár elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem
feladata.

1.18.3 Egyéb korlátozó tényezők
1.18.3.1 Kedvezőtlen morfológiai adottságok
Tab közigazgatási területén kedvezőtlen morfológiai adottságokra vonatkozóan nincs információnk,
adatunk.
1.18.3.2 Mélységi, magassági korlátozások
A rendelkezésünkre álló információk, adatok szerint Tab területén magassági és mélységi
korlátozással érintett terület nincs.
1.18.3.3 Tevékenységből adódó korlátozások
Közműlétesítmények
- Közművezetékek jogszabályokban előírt védőterületei,
1. Vízellátás szolgáltatási területén
- Települést és környező településeket ellátó regionális ivóvíz gerincvezeték és 3-3 m
védőterület igénye
- Vízmű kutak és műtárgyak területei
2. Szennyvízelvezetés
- Szennyvíztisztító telep és védőtávolsága 500m
- Szennyvízátemelők 20 m-es (bűzzár és zajszigetelés esetén) és 150 m-es (bűzzár és
zajszigetelés nélkül) védőtávolsága
3. Csapadékvíz elvezetés
- Felszíni vízrendezést szolgáló árkok, csatornák 3-3 m-es karbantartó sávval
- Patak menti 6 m-es mederkarbantartó sáv fenntartása
4. Energiaellátás
- Villamosenergia: üzemelő 132 kV-os főelosztó hálózat nyomvonala és azok biztonsági
övezete
- 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért
biztonsági övezete
- Földgázellátá: nagyközép-nyomású földgáz gerincvezeték és biztonsági övezete
5. Elektronikus hírközlés
- Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítménye
Közlekedési létesítmények:
- Országos közutak védőterülete: külterületen 50-50m,
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1.19 ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
Tab közigazgatási területén a Pécsi Bányakapitányság adatszolgáltatása alapján egy „Tab I. – agyag
(Téglagyár)” védnevű bezárt bánya található, mely a Hőlyeg-hegy lábánál helyezkedik el. A
nyersanyaglelőhelyen tömör téglaagyagot bányásztak, az ásványvagyon egy része megmaradt.

1.20 VÁROSI KLÍMA
Korunk egyik legjelentősebb globális kihívása a klímaváltozás, mely minden ember életminőségére
hatással van. Az éghajlatváltozás okai és következményei legnagyobb arányban a települési
területeken koncentrálódnak. A településeknek a klímaváltozás emberi életminőségre gyakorolt
kedvezőtlen, káros és veszélyes hatásainak mérséklésére fel kell készülniük, azokra hatékony
válaszlépéseket kell tenniük.
A káros hatások mérséklése (mitigáció) és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás (adaptáció)
érdekében javasolt intézkedések az alábbi, egymással szoros kapcsolatban lévő területek köré
csoportosíthatók 13:
• A településszerkezet és területhasználat akkor mondható klímabarátnak, ha hozzájárul a
kibocsátások csökkenéséhez, valamint mérsékelni képes a kedvezőtlen hatásokat, és segíti az
adaptációt is. A klímabarát településszerkezet, területhasználat kialakításának módja a
klímabarát elvek adaptálása a településrendezési eszközökbe, melyek az alábbiak klímabarát
településszerkezet, területhasználat
• zöldfelületi rendszer
• klímatudatos építészeti megoldások
• klímabarát közlekedés
• energiagazdálkodás
• fenntartható vízgazdálkodás és települési kommunális infrastruktúra.
• az utazási szükségletek mérséklése, közlekedési összekapcsoltság optimalizálása,
• közösségi közlekedés preferálása és hálózatainak területi optimalizálása,
• a légszennyezést okozó termelő tevékenységek távoltartása, illetve térbeli optimalizálása,
• a nagyobb fokú felmelegedést eredményező területhasználati formák arányának mérséklése,
• takarékos területhasználat, a városi funkciók, beépítés (környező rurális települések,
természet közeli, illetve mezőgazdasági területek urbanizálódásának) területi
terjeszkedésének mérséklése, megállítása illetve optimalizálása,
• többközpontúság erősítése,
• kompaktság, tagolás,
• átszellőzés biztosítása,
• magas biológiai aktivitásérték és kiterjedt zöldfelületi rendszer
Tab esetében szerencsés módon városi hősziget kialakulásáról elsősorban a településszekezeti
adottságaiból kifolyólag —jelentősebb kiterjedésű, sűrű beépítése, zöldfelülettel nem, vagy alig
rendelkező településrész nem alakult ki— nem beszélhetünk. A városban azonban a sűrűbben
beépített, nagy arányban burkolt felületekkel borított területeken a komfortérzetet kedvezőtlenül

13

Forrás: Belügyminisztérium – VÁTI Nonprofit Kft. (2011.), Klímabarát városok – Kézikönyv az európai városok
klímaváltozással kapcsolatos feladatairól és lehetőségeiről, Belügyminisztérium – VÁTI, Budapest
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befolyásoló mikroklimatikus viszonyok alakulhatnak ki; a Kossuth Lajos u. és a Szent István u.
kereszteződésének térségében, a településközponti vegyes területen, és a belterület keleti szélén
elhelyezkedő gazdasági területen.
A település átszellőzése a komfortos városi klíma megteremtésén túl a levegőminőség javítását
szolgálja, melyet a vízfolyások mellett a vízfolyásokra merőleges utcák és a déli dombok között lefutó
völgyek látnak el, minél gazdagabb zöldfelülettel rendelkeznek. Tab területén hideg levegő
keletkezési helyeket a város déli felén elterülő erdők adják, illetve a városon átfolyó patakok és
külterületi természetszerű, védelem alatt álló part menti növényzetük. A vízfolyások egyben a város
átszellőzését is segítik, ebben legjelentősebb szerepe a Kis-Koppány-pataknak van.

1.20.1 Zöldfelületi rendszer
A zöldfelületi rendszer főként az adaptációt segíti, de hozzájárul a mitigációhoz is. A zöldfelületek a
klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást az alábbiak szerint segítik elő:
• hűtési hatás, hideg levegő keletkezési helyeket jelentenek a városszövetben,
• hősziget-hatás csökkentése a párologtatásnak és árnyékolásnak köszönhetően,
• felüdülést biztosít a lakosok számára a meleg nyári napokon,
• átszellőztető hatás,
• csapadékvíz elszivárgásának elősegítése,
• hozzájárul az árvízvédelemhez,
• rekreációs, sportolási lehetőség, közösségi élet színtere.
A települési zöldfelület a káros hatások csökkentéséhez az alábbiak szerint járul hozzá:
• a növényzet levegőtisztító hatása csökkenti az üvegházhatású gázok koncentrációját a
levegőben: szén-dioxid, szálló por megkötése, oxigén-kibocsátás,
• hűtési hatása által csökken a környező területek hűtési energiaigénye – „természetes
légkondicionálás”,
• szemléletformáló hatás (környezetbarát közlekedési módok iránti igény növelése).
A felsorolt pozitív hatások kellőképpen csak megfelelő nagyságú és egészséges zöldfelületek esetén
jelentkeznek.
Tab zöldfelületi rendszer elemeit, hálózatosságát részletesen ismerteti az 1.13. fejezet. A városi klíma
és levegőminőség alakulása szempontjából kedvezőtlen, hogy egyes zöldfelületi elemek nem
alkotnak összefüggő rendszert, ezáltal kevésbé tudják a város zöldfelületei a levegőáramlást és az
átszellőzését segíteni. A város zöldfelületi rendszerében az egyes szigetszerű elemek kisebb hideg
levegő keletkezési helyeket jelentenek, közülük kiemelendő a volt Welsersheimb-kastély kertje,
melynek növényzete a levegőminőség javításában is szerepet játszik.

1.20.2 Klímatudatos építészeti megoldások
A klímatudatos építészeti megoldások alkalmazása keretében a helyi építészeti szabályozás és
építészeti kultúra fejlesztése során a következőkre érdemes kiemelt hangsúlyt fektetni:
• energiatudatos építészet népszerűsítése (alacsony CO2 kibocsátású épületek, passzívházak),
• háztartások energiafogyasztásának csökkentése, megújuló energiaforrások felhasználásának
szorgalmazása,
• víztakarékossági, újrahasznosítási megoldások integrálása az építészetbe, környezetbarát
építőanyagok alkalmazása,
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•
•
•

fűtési energiafogyasztás minimalizálása,
energia-, költség- és káros anyag kibocsátás elemzés készítés az épületek teljes életciklusára
vonatkozóan
épületállomány felkészítése a szélsőséges időjárási viszonyokkal szemben (árvízbiztos építés,
megfelelő szigetelés, beázás-veszély megszüntetése).

Tabon egyes városi intézmények a megújuló energiaforrások hasznosítása felé fordultak (lásd: 1.17
fejezet 1.17─3. táblázat), ami példamutató kezdeményezés a város egésze számára.

1.20.3 Közművek
A városi klíma alakulását a közművek is befolyásolják. A településen az intenzívebben beépített
városrészekben a kedvezőtlen természetes szellőzés mellett a ma is jellemző nem vezetékes
energiahordozó termikus célú hasznosítása rontja a levegő minőségét. Az utóbbi időkben, a korábban
már vezetékes energiahordozó hasznosítók között is, az egyéni gazdasági lehetőségek és korlátok
hatására, ahol az épület műszaki kialakítása lehetővé teszi, ott vegyesen vagy időszakosan a
vezetékes energiahordozó mellett a nem vezetékes energiahordozó hasznosítása is szerepet kap. A
nem vezetékes energiahordozók hasznosításának a növekedése a környezetet terhelik és rontják a
levegő minőségét ezzel a város klímáját.
Az intenzívebb beépítésű városrészekben a szükséges átszellőzés hiánya és az épületek hő-visszatartó
képessége miatt hőmérséklet-emelkedéssel kell számolni, amelynek kompenzálására szolgáló
berendezések az energia igényt növelik. A többlet energiaigény előállítása és felhasználása is
környezet terhelést okoz. Kielégítésére, hogy az a fenntartási költségeket nem növelje a megújuló
energiahordozók alkalmazását kell előtérbe helyezni.

1.20.4 Klímabarát közlekedés
Tabot érintő környezeti terhelés jelentős részben a közlekedésből, azon belül is a közúti
közlekedésből fakad. Fontos tehát, hogy ezen a területen is előrelépést érjünk el, ehhez alapvetően
négy eszköz áll rendelkezésre:
-

-

-

-

Az első a közlekedők számának és azok utazási időjének csökkentése, ilyen megoldás többek
között a jelenlegi városszerkezetet átalakítása, több kisebb központtal rendelkező,
úgynevezett policentrikus városszerkezet létrehozása.
A második a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatások biztosítása elérhető áron.
Egyértelmű tapasztalat, hogy ahol a lakóhelyekről a város nagy része gyorsan és kényelmesen
elérhető közösségi közlekedési eszközökkel, ott az emberek szívesen választják ezt az
alternatívát.
A harmadik a minőségi közösségi közlekedési szolgáltatásokat elsősorban környezetbarát
járműállománnyal célszerű biztosítani. Környezetbarát a vasúti közlekedésben a dízel
vontatás helyett villamos vontatású járművek, míg az autóbusz közlekedés terén a korszerű
(EURO6) dízelmotorral hajtott buszok beszerzése, illetve ha lehetséges hibrid vagy teljesen
elektromos hajtású járművek alkalmazása.
A negyedik a környezetbarát egyéni közlekedési módok ösztönzése – ennek egyik fontos
iránya a gyalogos és kerékpáros közlekedés minél kedvezőbb feltételinek kialakítása. Míg a
másik irány a meglévő személygépkocsi állomány megújításának támogatása környezetbarát
járművekre.
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
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2.1 A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE
2.1.1 Településhálózat
A város településszerkezete megfelel a kor igényeinek, mind a lakosság, mind a gazdaság számára
hordoz magában tartalékot. A város nem élte fel a település belső részein fekvő zöldfelületeit, az
ipari célú városrész nem képez zárványt a város testében, amely terhelné a központi- vagy a
lakóterületeket.
A város maga, bár van organikusan fejlődött településközponti kezdeménye, jól, karakteresen
azonosítható településközponttal, városmaggal nem rendelkezik, ezen a város átszelő főút
áthelyezésével illetve a szimbolikus és közösségi központnak számító templomok környékének
átrendezésével hosszútávon jól lehet változtatni. Tab által tervezett településközponti fejlesztési
beavatkozás a város településszerkezeti fejlesztési irányelveivel összhangban került kidolgozásra. A
településközpont fejlesztés elemei a város településszerkezeti fejlesztési célkitűzéseinél a már
meglévő problémák kezelését és a jövőben várható negatív hatások megelőzését helyezték fókuszba.
A város kül- és belterületi településszerkezetének megőrzése fontos cél, felhasználható adottság.
Olyan komplex módon kell a várost fejleszteni, hogy a kibontakozó hatások szinergikusak legyenek. A
településközpont funkcionális összetételének bővítése, épített környezetének megóvása, zöldfelületi
arányainak javításával és közösségi terek létrehozásával nemcsak a közvetlenül érintett gazdasági,
társadalmi szereplők számára előnyös, de a kapcsolódó kisugárzás kihat a település többi részére is.
A város tovább fejlődése szempontjából fontos egy részt a helyi lakosság megtartása, az identitás
tudat növelése, szakképzet új lakosok ide vonzása. A turizmus fellendítése két irányból várható,
egyrészt az autópálya közelsége és a meglévő kapacitások jobb kihasználásával az egynapos
konferencia turizmus megteremtése, másrészt a Balaton közelsége miatt a gyerekes családok
számára a páratlan természeti környezetben egy egész napos program eltöltésére alkalmas attrakció
kialakítása.

2.1.2 Társadalom
Tab lélekszáma az országos trendeket követve csökken. A népességcsökkenés egyrészt a természetes
fogyással, másrészt az évek óta negatív vándorlási egyenleggel magyarázható. A lakosság nagyon
gyorsan öregszik, az idősek aránya ma már több mint kétszerese a fiatalokénak. A megfelelő korúak
iskolai végzettsége alacsonyabb az országos átlagnál, ám a járás többi települése között jónak
mondható. Elsősorban a Flextronicsnak köszönhetően Tab kiugróan jó foglalkoztatási és
munkanélküliségi mutatókkal büszkélkedhet. 2014-ben a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási
korúak alig több mint 5%-át tették ki, ami országos viszonylatban is igen alacsony érték. Sajnos
azonban a nemek közötti eltérés Tabon is jelen van, a nők munkanélküliségi aránya magasabb, mint a
férfiaké, amely esetleges társadalmi konfliktusok kiinduló alapja lehet. A munkalehetőségeknek hála
a lakásállomány kielégítő és a lakások csak igen kis hányada nem lakott. A város munkalehetősége
számos ingázót vonz a környező településekről.
A humán közszolgáltatások minősége kielégítő, Tab nemcsak saját lakossága, de a járás valamennyi
települése számára biztosítja a megfelelő ellátást. Az idősek szociális ellátása megoldott, azonban az
egyre növekvő számuk és elsősorban a sok egyedül élő idős ember komoly kihívások elé állíthatja
már így is teljes kapacitással működő intézményrendszert. A városban az alap- és a középfokú oktatás
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biztosított, továbbá művészeti iskola is üzemel. A város hagyományos sportéletéből a labdarúgás és a
röplabda kiemelkedik, ám utóbbi az egyesület megszűnése miatt válságba jutott. A néhány éve
átadott uszoda is komolyan hozzájárul az oktatáshoz és a rendszeres mozgás biztosításához. Az aktív
kikapcsolódást a Zichy Mihály Művelődési Központ keretei között működő számos egyesület
biztosítja. Az elvándorlás megállításának egyik kulcskérdése a helyi identitástudat javítása. Ennek
erősítése alapvető feladat, melyben nagy segítséget nyújthatna több helyi szervezet, program,
esemény.

2.1.3 Gazdaság
Tabon a működő vállalkozások meghatározó része, 71% a szolgáltató szektorban tevékenykedik
ugyanakkor a város gazdasági életét döntően a betelepült transznacionális óriásvállalat, a Flextronics
és néhány kis ipari vállalkozás határozzák meg. A mezőgazdasági vállalkozások, amelyek nagy része
növénytermesztéssel foglalkozik főtevékenységként, inkább a járás kisebb településein találhatóak. A
tabi ipari vállalkozásokon túl a legnagyobb árbevétel és foglalkoztatotti létszám is a járási
mezőgazdasági vállalkozásokat jellemzi. A turizmus sem Tabon, sem a térségben nem képvisel
jelentős gazdasági erőt. Az attrakciók önállóan, mozaikszerűen vannak jelen a térségben, nem
fűződnek össze komplex turisztikai termékhalmazzá.
A város versenyképességét erősen befolyásolja, hogy az egypólusú, a nagyvállalatra épülő gazdaságot
mennyire lesz képes ellensúlyozni más gazdasági tevékenységekkel. Ehhez jó alternatívát jelenthet
az élelmiszeripar, illetve a mező- és erdőgazdasági termények, termékek további feldolgozása,
amelyhez a kevésbé képzett munkaerő rendelkezésre áll a járásban.
Az ingatlanpiacot tekintve Tabon a lakások száma döntően 2007-2008-ig növekedett intenzíven, ezt
követően lényegesen lassúbb növekedés, stagnálás jellemezte a város lakáskínálatát. Figyelembe
véve a népességszám csökkenését a lakások számának további stagnálása várható. Tabon megyei
átlagnál alacsonyabbak az ingatlanárak, míg a környező apró- és kisfalvak esetén ennél is olcsóbbak
az ingatlanok átlagáraikat tekintve.
Tab város 2012-ben 2,385 Mrd forintból gazdálkodott. A bevételek legnagyobb része állami
költségvetési bevétel (állami támogatás, támogatásértékű bevételek), de az iparűzési adóbevétel
teszi ki az összes bevétel 10%-át.
Tab fejlődésében az önkormányzat jelentős szerepet vállal: pályázati támogatásokkal és önerőből
egyaránt beruházásokat valósít meg (például az elmúlt években: integrált mikro térségi iskolaközpont
fejlesztését, közlekedési infrastrukturális és a közösségi közlekedés színvonalának emelését célzó, a
belváros funkcióbővítő megújítását célzó, valamint csapadékvíz-elvezetési beruházásokat). Kiemelt
további gazdaságfejlesztési prioritás, hogy „Kedvező feltételeket kell teremteni a gazdaság
szereplőinek a meghatározott célú beruházási, vállalkozási, fejlesztési elképzeléseinek
megvalósításához, elsősorban földterületek biztosításával, az infrastrukturális hálózat kiépítésével;
(ipari zóna) az M7-es feljáró elkészítésével.” (Tab Gazdasági Program 2011-2014). A meglévő
közintézmények fejlesztése mellett egy új középiskolai komplexum és egy geotermális hőerőmű
beruházás is a célok közt szerepel.
Az önkormányzat jelentős szerepet vállal a közintézmények fenntartásában és működtetésében az
oktatás, az egészségügy, a szociális ügyek és a kultúra területén.
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Tab, a többi magyarországi településhez hasonlóan, döntő részben külső forrásból származó primer
és szekunder energiaforrásokat használ, vagyis ez az alaphelyzet jelentős energiafüggőséget
eredményez. Ennek bizonyos területeken (közösségi intézmények, lakossági ingatlanok,
vállalkozások) történő oldása több szempontból is előnyös, de ez távlatos közösségi energiapolitikát
igényel, amelyben nagy szerepe lehet az energiatakarékosságnak, az energiahatékonyság javításának
(fogyasztásban és termelésben egyaránt), és a helyi, megújuló energiaforrások feltérképezésének és
átgondolt, finanszírozható hasznosításának.

2.1.4 Táj, természet
Tab a Kelet-Külső-Somogy kistájon, a Kis-Koppány-patak völgyében helyezkedik el. A DNy-ÉK irányú
patakvölgytől délre meredek dombok, északra lankás táj terül el, melyet a Kis-Koppány
mellékvízfolyásai tagolnak.
Tab tájszerkezetét alapvetően meghatározzák domborzati és vízrajzi adottságai. A település beépített
területei a Kis-Koppány-patak völgyének két oldalán terülnek el, partján a beépített területek észak
felé nagyobb kiterjedéssel rendelkeznek, délről a terjeszkedésnek gátat szabnak a meredeken
kiemelkedő dombok. A belterület déli oldalán, ahhoz szervesen kapcsolódva az Öreg-hegyen és a
Hölyeg-hegyen kialakult kertes mezőgazdálkodás formálja a tájszerkezetet, melyet közéjük ékelődve
a Csibe-hegy mozaikos erdőfoltjai tagolnak két részre.
A Kis-Koppány és északi vízfolyásainak völgyében természetszerű part menti vegetáció maradt fenn.
A völgyek között az északi lankás domblábi területeken szántóföldi művelés jellemző. A KisKoppánytól délre a kertes mezőgazdasági művelésen kívül erdők és dombvidéki szántóterületek
határozzák meg a tájat mozaikos elrendezésben.
Tab közigazgatási területén több táj- és természetvédelmi szempontból értékes, ökológiai
szempontból fontos terület található, ezek közül kiemelendő
•

•
•

a Hőlyeg-hegytől keletre húzódó erdők, melynek egy része európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000), kiemelt jelentőségű természet megőrzési
terület, a Dékány-hegy Natura 2000 terület (HUDD20039) része;
a Kis-Koppány-patak, melynek külterületi szakasza az országos ökológiai hálózat részét
képezi (ökológiai folyosó), illetve helyi jelentőségű védett természeti terület,
a Kis-Koppány mellékvízfolyásai, melyek partján fennmaradt az értékes part menti
vegetáció, így helyi védelem alá vonták őket: Dunáté-patak, Zalai-patak, Torvaji-patak.

Tab közigazgatási területének közel fele tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület; a
Kis-Koppány-patak mente és a pataktól délre elhelyezkedő dombvidéki területek.

2.1.5 Zöldfelületek
Tabon a közterületek tisztasága, gondozottsága kellemes összképet teremt. Tab zöldfelületi
rendszere egyelőre nem teljes, kevés az egy lakosra jutó zöldfelület, illetve közkert, a zöldhálózati
összekötőelemek (vízfolyások, utak menti növényzet) részint hiányosak.
Tab három közkerttel rendelkezik, melyek főként pihenésre és játékra alkalmasak. A Mártírok utcai
közkert 2009-ben került kialakításra. A Kis-Koppány menti Rétaljai közkert a legnagyobb, mely a
jelenleginél (pihenés, játék) több funkciót is képes lenne ellátni. A közelmúltban több közterületi
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fejlesztés történt Tabon, ezen belül megújult a Szabadságpark, valamint a római katolikus és
evangélikus templom közötti közösségi használatú közterületek is új arculatot kaptak.
Tab zöldfelületi intézményei közé tartozik a rendezett kialakítású városi sportpálya és a szerény
növényzettel rendelkező temető. A város egyéb, jelentős zöldfelülettel rendelkező intézményei közül
kiemelendő
•

•

a Dr. Takács Imre Szociális Otthon, ami a műemléki védettséget élvező Welsersheimbkastélyban működik, nagyméretű kertje a Történeti Kertek Adatbázisában szerepel, illetve
helyi védelem alatt áll,
a római katolikus és az evangélikus templom kertjei, melyek értékes növényállományuk miatt
helyi védelem alatt állnak.

Jelentős külterületi zöldfelületi elemek között a település déli felén előforduló erdők, illetve a
patakok külterületi természetes part menti vegetációval szegélyezett szakaszai említhetők.
A zöldhálózati összekötőelemek körében legjelentősebb a Kis-Koppány-patak, melynek jobb partján a
part menti értékes növényzet a város belterületére is benyúlik, továbbá összeköti a sportpályát és a
Rétaljai közkertet. A zöldhálózati összekötő elemek körében kedvezőtlen zöldfelületi kialakításúak,
ezért szerepük betöltése érdekében fejlesztendők:
•
•
•

a Tabi- és Sérsekszőlősi-patak belterületi szakaszai, melyek csak helyenként őrzik part menti
vegetációjukat,
a Mártírok útja, mely a temetőt, a Mártírok utcai közkertet, a Szabadságparkot és a Rétaljai
közkertet köti össze,
a Kossuth Lajos utca, mely amellett, hogy a település legtöbb szigetszerű zöldfelületi elemét
köti össze, a város főutcája révén nagymértékben meghatározza Tab településképét.

2.1.6 Épített környezet
Tab város településszerkezeti adottságait és karakteres elemeinek fejlődését alapvetően a keletnyugati irányú főútvonal, az ezzel párhuzamos Kis-Koppány-patak, a domborzati viszonyok, valamint
a vasútvonal befolyásolják. A településszerkezeti adottságok a városrészek jellemző funkcióit is
meghatározzák.
2.1.6.1 Belvárosi zóna
A római katolikus templom és a Kossuth Lajos utca közötti „történeti városmag” területe, ahol a
kialakult településszerkezetet és beépítést, a Kossuth Lajos utca északi oldalán épült hagyományos
kisvárosias építészeti karakterű épületek, a templomok és egyházi létesítmények, valamint a
többszintes társasházak határozzák meg. A városrész Tab kereskedelmi-szolgáltatói és intézményi
központja. Ezen a területen összpontosulnak a város humán szolgáltatási, gazdasági és közösségi
funkciói. A városrészben megvalósult fejlesztések ezeket a funkciókat tovább erősítik, amelynek
tovább folytatása eredményeképpen Tab belvárosa egy vonzó, urbánus központtá alakulhat.
A Belvárosi városrész Tab legmagasabb presztízsértékű területe. A városrész humán infrastruktúrával
megfelelő minőségben és mennyiségben ellátott. Az épített környezetre szintén a magas minőség és
hozzáadott érték jellemző, alacsony komfortfokozatú lakással, leromlott lakókörnyezettel elvétve
lehet találkozni.
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2.1.6.2 Gazdasági zóna
A település gazdasági területe a történeti városmagtól keletre, a vasútállomás és a távolsági
buszállomás potenciálját kihasználó telephelyek és ipari területek által meghatározott zóna. Ez a
városrész ad helyet a település ipari parkjának, ipari területeinek. A tabi termelő vállalkozások döntő
hányadának a telephelye itt található. A városrészen található a távolsági busz állomás és a
vasútállomás is. Ez a munkába járók számára a könnyebb elérhetőség miatt is kedvező. Az ipari zóna
beékelődik a lakóövezetek közé, de jól elkülöníthető és nem zavarja a lakófunkciót. Zárvány
kialakulása nem várható. Városon belüli szerepe: vállalkozások és gazdaság által használt területek,
telephelyek.
2.1.6.3 Kertvárosi zóna
A történeti városrésztől északra húzódó dombhátak és völgyek lakóterületei, amelyek családi házas,
kertvárosias övezetté fejlődtek. A településközponti rész mögött az egykori falumagból a hegyre
felhúzódó kertvárosias lakóterület található. A tudatos tervezés eredményeképpen létrejött
kertvárosi miliőt derékszögű utcahálózat és családi házas beépítés jellemzi, amely szerves egységet
alkot a belvárossal.
2.1.6.4 Szőlőhegyek
A város fölé magasodó, a települést délről keretező – a lakóterülettől ma még karakteresen
elkülönülő – „szőlőhegyek”, amelyek tájképvédelmi-, illetve tájkarakter megőrzési szempontból
kiemelt jelentőségű területek, amelyekhez falusias beépítésű lakóterületek kapcsolódnak Városon
belüli szerepe: Kertvárosias lakóterület – sűrűbb beépítéssel, kisvárosias életmóddal.
A városrész elkülönül a többi városrésztől. A vasútvonal és a patak választja el. Valamikori falumag és
szőlőhegyi házak épületegyüttesének eredményeképpen létrejött településrész, ma a falusias
beépítés és állattartás jellemzi. Kertvárosi jellegű ugyan, de sokkal közelebb áll a hagyományos
mezőgazdasági életmódhoz. A városrész a szőlőhegyek derekától hagyományos épített pincés,
szőlőművelő jellegű.
Városon belüli szerepe: Falusias lakóterület – lazább beépítéssel, kertvárosias életmóddal és
szőlőkkel

2.1.7 Közlekedés
Tab országos kapcsolatai gyengék, csak négyszámjegyű utak tárják fel, de ezt ellensúlyozza, hogy az
M7 autópálya viszonylag rövid úton elérhető. A járás településeivel jól kiépült hálózattal rendelkezik,
de hiányzik a gyors elérést biztosító főúti kapcsolat. A település közlekedését alapvetően határozza
meg a négy főbb út (Kossuth L. u. - Dózsa Gy. u. - Munkás u. - Kisfaludy u.) vonala, amelyhez
kapcsolódnak a helyi feltáró és gyűjtőutak. A baleseti mutatók az országos tendenciával ellentétben
folyamatos romlást mutatnak. A kertvárosi lakóterületen hiányzik a keresztirányú kapcsolat.
A helyközi közlekedés szolgáltatási színvonala eltérő, a helyközi autóbuszjáratok minden járási
településre eljutnak, de a déli részekre csak nehezen (három településre csak átszállással). Helyi
közlekedés nincs a településen, a helyközi járatok pedig nem tárják fel a települést. Bár jelen van a
vasút a településen, annak jelentősége folyamatosan csökken.
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A település kerékpárút hálózata egy elemből áll a Kossuth Lajos u. mentén (Petőfi u. és Zalai út között
0,8 km hosszan).

2.1.8 Közművek
A Balaton törvény hatálya alá tartozó, de a Sió vízgyűjtőjén fekvő Tab település helyzetfeltárásának a
készítésekor elemzésre került, hogy a közműellátás milyen szinten biztosítja a településen élők
komfortját és védi a település környezeti állapotát.
A településen élők életkörülményeit, a település környezeti állapotát a közmű-infrastruktúra
kiépítettsége alapvetően befolyásolja. A komfortos életvitel feltétele a kedvező közmű-ellátottság, a
vezetékes közüzemű közművek rendelkezésre állása. Szinte teljes ellátottsággal rendelkezésre áll a
kiépített hálózati rendszerén keresztül a villamosenergia ellátás (100 %) és a vezetékes ivóvíz ellátás
(95,4 %). A termikus energiaellátásra a földgázellátás áll rendelkezésre a lakásállomány 63,2 %-ában,
amelyből komplexen, fűtési célra is 60,5 % hasznosítja. A közcsatornás szennyvízelvezetés a
lakásállomány 75,4 %-ában biztosított.
Összegezve a lakásállomány 63,2 %-a teljes közműellátással rendelkezik, részleges közműellátással
további 12,2 %, a többi lakás, a lakásállomány 20 %-a hiányos közműellátású. A lakásállomány 4,6 %-a
számára és a külterületi ingatlanokban élők számára legfeljebb a villamosenergia ellátás biztosított.
Tab, bár nem tartozik a part-menti települések közé és vízgyűjtő szempontjából is a Sió vízgyűjtőjén
fekszik, de a Balaton törvény alá tartozása miatt rá is vonatkoznak a BaTrT nem közvetlen part menti
településekre vonatkozó szigorú előírásai. A felszín alatti vizek állapotának a védelme érdekében
kiemelt feladat a település csatornázottságának a növelése, a jelenlegi 75,4 %-os csatornázottsági
szint mielőbbi emelése. A közcsatorna hálózattal összegyűjtött szennyvíz kezelése a saját, a
településen üzemelő szennyvíztisztító telepen történik, ahonnan a tisztított vizek befogadója a
településen átfolyó Kis-Koppány-patak.
A közcsatornás szennyvízelvezetés vonatkozásában a kiépített csatornahálózat menti ingatlanok
rácsatlakozásának növelése és a közcsatorna hálózat továbbépítése nagyon fontos, mivel a 27/2004.
(XII. 25.) KvVM rendelet szerint a település a felszín alatti vizek szempontjából az érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi területen fekvő települések közé tartozik. A közcsatorna hálózatra nem
csatlakozó ingatlanok a szennyvizeket jellemzően házi szikkasztó medencékbe gyűjtik, ahonnan a
szennyvíz döntő hányadát a talajba szikkasztják, ezzel átlagosan naponta 81,6 m3 szennyvíz szikkad
kezeletlenül a talajba, veszélyeztetve a felszín alatti vizeket.
A településen a környezetbarát termikus energiaellátást biztosító vezetékes földgáz ellátottság 63,2
%, amely jelzi, hogy az automatikus üzemvitelű, teljes komfortot nyújtó hőellátás lehetősége a
település lakásállományának közel két-harmada számára biztosított.
A környezeti állapot alakításában, a levegő tisztaságának javításában is fontos szerepet tölt be a
közműellátottság mértéke. A vezetékes energiahordozóval, a földgázellátással biztosított termikus
energiaellátás a település régebbi beépítésű településközponti területén is a levegőt erősebben
terhelő hagyományos szilárd tüzelőanyag kiváltása megtörtént, új fejlesztési területen pedig már a
termikus energiaellátásra a földgázellátást építik ki energiahordozóként, hozzájárulva a levegő
tisztaságának a javításához.
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Meg kell azonban említeni, hogy az utóbbi években a háztartások éves gázfogyasztásában a
csökkenés (2005-ben a háztartások éves gázfogyasztása összesen 1720 ezer m³ volt, 2013-ban pedig
csak 974 ezer m3) meghaladta a kedvező időjárás nyújtotta megtakarítást, továbbá az egyszerű
takarékossággal, illetve korszerűsítéssel (fűtés-korszerűsítéssel, szigetelés-javítással, megújuló
energiahordozó alkalmazásával) magyarázható mértéket. A családok gazdasági nehézségeinek
hatására egyre többen használnak újra hagyományos nem vezetékes energiahordozót is, amely
kedvezőtlen légköri viszonyoknál rontják a környezeti állapotokat.
A helyszíni vizsgálatok alapján megállapítható, hogy Tabon, amely ugyan a Balaton kiemelt
üdülőterületén fekszik, de nem közvetlen part menti település mégis érezhető a település szezonális
terhelés növekedése és a terhelés-növekedéssel együtt járó szezonális közmű igénynövekedés is. Ez
esetben a jelentősebb terheléssel járó többlet energiaigény egybeesik a gazdaságosan elérhető
napenergia hasznosítási lehetőségével. Bár szaporodnak a megújuló energiahordozó hasznosítást
szolgáló beruházások, azért csak szórványosan láthatók napenergia hasznosítást szolgáló
napkollektorok, napelemek.
A településen élők életkörülményeinek, a település környezeti állapotának alakításában a közművek
elhelyezésének is meghatározó szerepe van. A városközpont és az új fejlesztési területek kivételével a
föld feletti hálózatok szinte betöltik a föld feletti tereket, egyrészt közvetlenül, a megjelenésük
esztétikai hatásával rontják a település arculatát, másrészt helyfoglalásukkal korlátozzák az igényes
közterület alakítását és a közterületekkel történő racionális területgazdálkodás lehetőségét, az
utcafásítás gondosabb (napfényhatást csökkentő, árnyékoló hatás) kialakításának megoldását.
A felszín alatti közműelhelyezésnél sem tapasztalható, hogy törekedtek volna a takarékos
elrendezésre, így a közművek helyfoglalása a felszín feletti terek hasznosítási lehetőségét is
korlátozzák.
A környezeti állapotot, s ezzel az életkörülményeket alapvetően befolyásolják a felszíni vízelvezetés
rendszerében előforduló hiányosságok. A település jelentős hányadán a csapadékvíz elvezetésére
néhol kétoldali, néhol egyoldali kialakított árok lenne hivatott, de ezek nem alkotnak hálózati
rendszert, hidraulikailag rendezetlenek, sok a feliszapolódott, növényzettel benőtt szakasz. A
jelentkező szélsőségesebb csapadék események zavarmentes elvezetésére a rendelkezésre álló
vízelvezető rendszer nem alkalmas.
A felszíni vizek közvetlen befogadója a településen végighaladó Kis-Koppány-patak, amely a vizeket a
befogadó Sióig vezeti.
A környezeti állapot alakításában jelentős szerepet tölthetne be az utak-közterek látványát
meghatározó közvilágítás. A településre azonban jellemző, hogy közvilágítása az esztétikus egyedi
lámpatestek helyett, a kisfeszültségű hálózatok tartóoszlopaira szerelt lámpafejekkel megoldott, így
arculat-alakító hatása nem érvényesülhet.
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2.1.9 Környezetvédelem
Tabon a település lakosságának életfeltételeit, a környezeti elemeket, a táji-, természeti értékeket
veszélyeztető tartós környezeti terhelés nem áll fenn.
Tab területén földtani veszélyforrással érintett terület az Öreg-hegy és a Csibe-hegy teteje. Nyílt
karszt területek nem találhatóak a településen. A rendelkezésre álló adatok, információk alapján
szennyezett talajú terület nem található a közigazgatási területen.
Tab érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen levő település.
Tab nem szennyezett levegőjű település, azonban a fő utca mentén az átmenő forgalom jelentős
szennyezőanyag kibocsátást eredményez. Jelentős légszennyező-forrást jelentő ipar nem található. A
fűtésből származó levegőszennyezés fajlagosan alacsony, mivel a városban az energiaigényt
jellemzően a gázhálózatból fedezik. Egyes városi intézmények környezetbarát megújuló
energiaforrásokra támaszkodnak.
Légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területnek (ahol szigorúbb
légszennyezettségi határértékek betartása indokolt) tekinthetők az ökológiai hálózat ökológiai
folyosó területei, valamint a Natura 2000 területek.
Tab közigazgatási területén környezeti zaj elsősorban a közlekedésből származik. Legforgalmasabb
közútja a 6511. sz. összekötőút városi szakasza.
Tabon a kommunális szilárd hulladék szervezett gyűjtése és elszállítása megoldott. A szelektív gyűjtés
rendszere is kiépült. A somi regionális hulladéklerakó előtt üzemelő Hőlyeg-hegyi hulladéklerakó
területén egyelőre nem történt meg a táj rehabilitáció. A település saját szennyvíztisztító teleppel
rendelkezik, mely a közelmúltban korszerűsítésen esett át. A városban a közcsatorna hálózatra
rákötött lakások aránya folyamatosan növekszik, napjainkban 75,4%.
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
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3.1 A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
3.1.1 A folyamatok értékelése
3.1.1.1 Településrendezés
Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok
Az OFTK egyik legfontosabb fejlesztési célterületként kiemelt fejlesztési pólusokat és tengelyeket
határoz meg (a magyarországi nagyvárosok), amelyek mellett célként jelöl meg országos jelentőségű
integrált fejlesztési térségeket. Ezek közül Tab és környéke a Budapest-Nagykanizsa fejlesztési
tengely mentén, a Balaton térsége kiemelt területen fekszik. Tab kapcsolódási irányait tekintve a
régió társpólusi szerepköreit ellátó Kaposvárhoz és a Balaton déli partjának legintenzívebben fejlődő
városához, Siófokhoz kötődik. Tab, a többi kis népességű városhoz hasonlóan erősen ráutalt a
társpólusú ambíciókat élesztgető Kaposvárra és a Balaton déli partjának turisztikai központjára,
Siófokra. Ugyanakkor a turisztikai és kulturális téren, illetve az államigazgatási feladatok alapfokú
szintjén Tab városa a Tabi kistérség számára nyújt olyan szolgáltatásokat, amelyek centralizációjával –
azaz más településre történő áthelyezésével, a kistérség jóval funkcióhiányosabbá válna, valamint a
szolgáltatások elérhetősége csökkenne. Tab tehát egyike a megyében annyira ritka közvetítő és ellátó
intézményrendszerrel rendelkező kisvárosoknak, amelyek a városok közötti szerepkörükben a
kistelepüléseket felfűzik az átfogóbb települési hálózatba. A 24 települést magába foglaló Koppányvölgye kistérség megye legritkábban lakott kistérsége. A kistérségben Tab központi szerepet tölt be.
Rendelkezik alapvető közigazgatási intézményekkel, középiskolával, járó beteg szakellátással, és a
foglalkoztatásban is centrum szerepet tölt be.
A Koppány-völgye kistérség jövőképe:
„Lehetőségeit jól hasznosító, természet- és emberközeli életet biztosító, fejlődő társadalom”

3.1.2 A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők
összefoglaló értékelése
3.1.2.1 A településhálózat SWOT analízise
Erősségek (’Strength’)
- Balatoni háttér települési pozicót betöltő
központi szerep
- M7 autópályával jó kapcsolat
- kistérségi központ, vezető szerep
- alapvető közigazgatási intézmények
- középiskola, járóbeteg szakellátás, uszoda
- centrum szerep a foglalkoztatásban
Lehetőségek (’Opportunities’)
- intézményrendszer tovább fejlesztése
- új munkahelyteremtő vállalkozások
betelepülése
- középfokú oktatás fejlesztése- szakképzés
- fiatal családok betelepülése

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- erős átmenő forgalom a központon (főleg helyi)
- gyenge térségi kapcsolatok
- fiatalok számára nem elég vonzó lakóhely
- turisztikai vonzerő hiánya

Veszélyek (’Threats’)
- nem lesz elég betelepülő vállalkozás
- nem sikerül a Balatonnal konkuráló vonzerőt
növelni
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3.1.2.2 A társadalom SWOT analízise
Erősségek (’Strength’)
- magas foglalkoztatottsági arány,
- alacsony munkanélküliség
- etnikai homogenitás, nincsenek szegregációs
problémák
- az óvodák és iskolák kielégítő állapotúak,
megfelelő kapacitásúak
- tradícionális sportág jelenléte - labdarúgás
- új uszoda - tömegsport lehetőség
Lehetőségek (’Opportunities’)
- az idősellátás növekvő jelentősége, ami
illeszkedik a demográfiai trendekhez
- a helyi identitás fejlődése révén javuló
népességmegtartó erő
- új uszoda - tömegsport lehetőség

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- csökkenő népesség, rendkívüli mértékben
elöregedő társadalom
- alacsony képzettség, a nők alacsonyabb
foglalkoztatási aránya
- a szociális ellátás kapacitásai korlátozottak
- gyenge a helyi identitás

Veszélyek (’Threats’)
- a népességmegtartó képesség csökken
- gyors elöregedés az elvándorlás fokozódása
miatt,
- az elöregedés miatt megnövekedő szociális
terheket az intézményrendszer nem bírja
- a helyi identitás gyenge marad

3.1.2.3 A gazdaság SWOT analízise
Erősségek (’Strength’)
- gazdasági központi funkció
- Siófok – Tab ipari park tengely
- további háttér kapacitás
- mezőgazdasági termeléshez jó feltételek
- piacon jelenlévő tőkereős multicég munkaerő
felvevő és adóbevétel növelő tevékenysége
Lehetőségek (’Opportunities’)
- hozzáadott értéket képviselő ipari tevékenyég
elhelyezhetősége
- meglévő telephelyek további befektetőket
vonzanak
- mezőgazdasági feldolgozóipar ösztönzése
- családbarát attrakciók elhelyezése

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- kedvezőtlen társadalmi-gazdasági mutatók
- csak egy tőkeerős ipari cég van jelen
- nincs elég szakképzett munkaerő
- nincs kiegészítő piacképes ipari vállalkozás, ami
munkahelyek számát növelhetné
-alacsony presztízsértékű lakókörnyezet
- nincs mezőgazdasági terményfeldolgozás
Veszélyek (’Threats’)
- tovább romló lakókörnyezet
- szlömösödés
- növekvő lég- és zajszennyezettség
- vállalkozások nem képesek talpon maradni,
elbocsájtások
- új munkerőpiaci helyzetben korlátozottan
alkalmazható munkavállalók
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3.1.2.4 A táji- és természeti adottságok SWOT-analízise
Erősségek (’Strength’)
- természeti értékek jelenléte (természetes part
menti vegetációval rendelkező vízfolyások,
Natura 2000 erdőterület)
- természeti értékek megőrzését szolgáló helyi
intézkedések, helyi védelem alá vonás
- erdőkkel tagolt szántóföldi művelés a település
déli részén
- I. osztályú borszőlő termőhelyi adottságú
területeken (Öreg-hegy, Hőlyeg-hegy) ma is
jellemző a szőlőtermesztés
Lehetőségek (’Opportunities’)
- Kis-Koppány-patak parti sávjának rekreációs,
turisztikai fejlesztése (pl. zöldút, csónakázó tó)
- Tabi- és Sérsekszőlősi-patak belterületi
szakaszának rehabilitációja
- I. osztályú borszőlő termőhelyi adottságú
területek

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- Kaposvár–Siófok vasútvonal közvetlenül a KisKoppány medre mellett halad
- Tabi- és Sérsekszőlősi-patak partja a belterületi
szakaszon keskeny, visszaszorult a természetes
növénysáv
- szőlő területek nem csatlakoznak borvidékhez

Veszélyek (’Threats’)
- tájképi szempontból kiemelten kezelendő
területeken a tájhasználat kedvezőtlen irányú
változása (pl. kertgazdálkodás átalakulása
lakófunkció által)

3.1.2.5 A zöldfelületek SWOT analízise
Erősségek (’Strength’)
- történeti kert jelenléte
- közelmúltban kialakított közkert (Mártírok
utca)
- közelmúltban felújított közterületek,
zöldfelületek (Szabadságpark, templomok
környezete)
- Kis-Koppány-patak jobb partján a belterületi
szakaszon is előfordul a természetes növényzet
Lehetőségek (’Opportunities’)
- újabb közkertek, közösségi használatú
zöldfelületek kialakítása
- a Rétaljai közkert felújítása, funkcióbővítése
- Kossuth Lajos utca fásítása
- Mártírok utca fásítása
- Városi sportpálya üres telekrészének
hasznosítása, egyúttal zöldfelület-rendezése

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- zöldfelületi rendszer nem teljes
- kevés az egy főre eső zöldfelület, illetve közkert
- a település karakterét meghatározó fő utca
zöldfelületi kialakítása szerény

Veszélyek (’Threats’)
- zöldfelületek létesítésére, fenntartására,
felújítására szánt források csökkenése
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3.1.2.6 Az épített környezet SWOT analízise
Erősségek (’Strength’)
- átépült új városközpont, kialakuló közösségi tér
- megújult önkormányzati intézmények, iskola,
óvoda
- nyugodt, élhető lakókörnyezet
- szilárd útburkolatú lakóutcák
- kiépített infrastruktura
- tartalék lehetőségek a kertvárosias
beépítésben
- Rendezett házak épületek
- Szőlő- és borkultúra megléte
- Szőlőhegy érintetlensége és rehabilitált
állapota
Lehetőségek (’Opportunities’)
- városközpont tovább fejlesztése, közösségi
terek és közterületek megnyítása
- konferenciaturizmus szervezése
- egységes építészeti arculat kialakítása
- minőségi lakókörnyezeti fejlesztések
- további intézmények megjelenése, a meglévők
fejlesztése
- falusi és kerékpáros turizmus erősödése
- fiatalok számára falusias telkek értékesítése,
lakosság megtartóképesség növelése

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- városképileg vegyes városkép – régi és új
illeszthetőségének problémái
- nincs térbeli, fizikai városközpont
- nincs szálláslehetőség és jó minőségű
vendéglátóegység
- alulhasznosított ipari területek
- üresen álló felhagyott telephelyek

Veszélyek (’Threats’)
- keleti területek elszlömösödése
- üres iparterületek tovább romlása
- elkerülő út megépülésének elhúzódása

3.1.2.7 A közlekedés SWOT analízise
Erősségek (’Strength’)
- autópálya jó megközelítése
- településközpontban található autóbusz
állomás megállóhelyek és állomás jó állapota

Lehetőségek (’Opportunities’)
- javuló elérhetőség (megépül az elkerülő út)
- lakóterület keresztirányú kapcsolatainak
erősítése
- forgalomcsillapítás, akadálymentesítés
- közlekedésbiztonságot szolgáló közút
fejlesztések
- kerékpárutak kiépítése
- további parkolóhelyek kiépítése

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- régiós és járási kapcsolatok gyengék
- vasút csekély utasforgalom
- gyenge országos kapcsolat
- nincs helyi közlekedés
- megállóhelyek és állomás akadálymentesítése
hiányzik
- térségi kerékpárutak hiányoznak
Veszélyek (’Threats’)
- vonzáskörzeti települések versenyeznek
egymással a fejlesztések EU-s finanszírozásért
- a csekély utasforgalom a megszüntetés szélére
sodorja a vasútvonalat
- megyei autóbusz társaságok közösségi
közlekedési központokká alakítása kapcsán
fennálló bizonytalanság (régiós összehangolás
mértéke, következményei)
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3.1.2.8 A környezetvédelem SWOT analízise
Erősségek (’Strength’)
- jelentős környezetszennyezést okozó ipar
hiánya
- a város levegője nem tekinthető
szennyezettnek
- szelektív hulladékgyűjtés megoldott a városban
- megújuló energiaforrások alkalmazása egyes
intézményekben

Lehetőségek (’Opportunities’)
- megújuló energia

Gyengeségek (’Weaknesses’)
- földtani veszélyforrással érintett területek
jelenléte az Öreg-hegyen és a Csibe-hegyen
- a vízfolyások vizeinek állapota a legutolsó
mérések szerint csak a „tűrhető” kategóriát éri el
- a Kossuth Lajos utca mentén az átmenő
forgalom érezhetően rontja a levegőminőséget,
emellett zaj- és rezgésterhelést okoz
- közcsatorna hálózatra való rákötések aránya
még nem éri el a 100%-ot
Veszélyek (’Threats’)
- lakosság magatartása a környezettudatos
szemléletmóddal ellentétesen változik

3.1.2.9 Közművek és elektronikus hírközlés helyzetértékelése
A helyzetfeltárás készítésekor a közműellátás mértékének és módjának részletes vizsgálata elkészült.
Megállapításra került, hogy a villamosenergia, valamint a közüzemű vízellátás kiépítettsége a
beépített, illetve a beépítésre szánt területen kedvező kiépítettséggel rendelkezésre áll, de a
vezetékes termikus energiaellátást nyújtó földgázellátás és a vízelvezetésben, úgy a
szennyvízelvezetés, mint a felszíni vízrendezés területén még fejlesztési igények vannak.
A szennyvízelvezetés hiányosságának felszámolása fontos feladata a településnek, mivel a település
érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik. Ehhez a közcsatorna hálózatra az érintett
ingatlanok rácsatlakozását kell mielőbb megvalósítani.
Fejlesztést igényelnek a szennyvízátemelő műtárgyak is, amelyeknek bűzzáróvá és zajvédetté tétele
szükséges ahhoz, hogy a környezetében ne okozzon kellemetlen bűzhatást.
A közműveket érintően a helyzetfeltáró vizsgálatok készítése során meghatározó szempontként
jelentkezett, hogy az ismert és prognosztizált változásokhoz miként tud alkalmazkodni.
A világban jelentkező klímaváltozás évek óta tapasztalható változásokat hozott a hazai időjárásban is.
A településen élők számára az élhetőséget szolgáló elvárt életkörülményeket a változó környezeti és
klimatikus hatások mellett is biztosítani kell, amely egyre igényesebb infrastruktúra ellátással, ezen
belül közműellátással elégíthető ki. A közműellátás vonatkozásában így már nemcsak mennyiségi
elvárások vannak, hanem minőségi ellátási színvonalával szemben is vannak elvárások.
A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárás, a nagyobb csapadékesemények és az általános
felmelegedés előfordulása mellett is az élhetőség fenntartása a közműellátással szemben új
igényeket támaszt.
Változnak a csapadék viszonyok, rövid idő alatt nagy intenzitású záporok veszélyeztetik az épített
környezetet és a természeti környezetet csak úgy, mint a mezőgazdasági hasznosítású
földterületeket, erdőterületeket. Tab topográfiai adottsága mellett kialakult, illetve kialakított
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vízelvezető rendszerek a nagy záporok zavarmentes levezetését csak részben tudják biztosítani. A
település területén jellemző a nyílt árkos vízelvezetés. A nyílt árkok megfelelő kialakításának, illetve
karbantartásának, hidraulikai rendezettségének hiányosságai miatt a nagy záporok levezetésére nem
felelnek meg. A megfelelő vízelvezetés kialakításának hiánya az épített környezetben elöntés
veszélyeztetést, komoly eróziót okoz az utaknál és a be nem épített területeken.
A befogadó Kis-Koppány-patakba lökésszerűen érkező csapadékvizek hatására a vizek patakmederben tartása nehézségeket, időnként környezetében elöntéseket okoz. Ennek elkerülésére a
vízelvezető rendszert alkotó árkok, vízfolyások medrét is fel kell készíteni a nagyobb intenzitású
záporok fogadására, víz lefutást fékező tározó képességének javítására. Fejleszteni kell a vízelvezetés
hálózati rendszerét és növelni kell a rendszerben a víz-visszatartás lehetőségét.
A klímaváltozás okozta hatás, hogy számítani kell arra, hogy a csapadékesemények hiánya is
megjelenhet, amely nagy szárazságokat hoz, hatására a talajvízszint süllyedése jelentkezik, a
mezőgazdaságban, az erdőgazdaságban jelent komolyabb megoldandó feladatokat. Ennek kezelésére
a víz-visszatartás kialakítása nyújt lehetőséget.
A klímaváltozás okozta felmelegedés kezelése jelentős energiaellátási fejlesztést fog igényelni. A téli
fűtési szezonban ugyan energia-megtakarítás várható, de a nyári túlmelegedés elleni klímavédelem
energiaigénye meghaladja a téli megtakarítást.
A klímaváltozás kompenzálásához szükséges energiaellátással szembeni többlet igények a fenntartási
költségeket növelnék. Ezért megoldást kell keresni a komfortszint csökkentése nélkül az
energiaellátás költségterheinek a mérséklésére, amely a fejlődés fenntarthatóságát segítené elő. Az
első lépést jelentősebb beruházási ráfordítás igénye nélkül lehet megtenni, az általános
energiatakarékosságra való törekvésre neveléssel, szemléletformálással (pl. indokolatlan világítás
csökkentésével, túlfűtés mérséklése, stb.), amellyel már jelentős energiafogyasztás megtakarítás
érhető el.
Az üzemeltetés költségigénye csökkenthető, a fenntarthatóság javítható optimálisabb
energiahordozó szerkezet kialakításával, a hagyományos vezetékes és nem vezetékes
energiahordozók mellé a megújuló energiahordozók nagyobb részarányú bevonásával. A megújuló
energiahordozó hasznosításához szükséges beruházás ugyan költségigényes, de üzemeltetési
költsége a hagyományos energiahordozókhoz (hálózati gáz, hálózati villamosenergia) képest
minimális.
A megújuló energiahordozók hasznosításának hatékonyságát az optimális kihasználtságával lehet
elérni. Alkalmazásra elsődlegesen a napenergia vehető igénybe, napkollektorok-napelemek
alkalmazásával, továbbá a föld energiája hasznosítható.
Meg kell említeni, hogy a település arculatát befolyásolja a kiépített közvilágítása, amely a
településen több helyen is csak a minimálisan előírt közlekedésbiztonságot szolgálja. A
vagyonvédelem, az arculatalakítás és a társadalmi közérzet javítására is a közvilágítás mennyiségi és
minőségi fejlesztése szükséges.
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3.1.3 A településfejlesztés és -rendezés kapcsolata
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3.2 PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP

3.2-1 Problématérkép

3.2-1 Értéktérkép
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3.3 ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
3.3.1

Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi
ábrázolása és helyzetelemzése

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), a
Belügyminisztériummal megkötött adatszolgáltatásra vonatkozó szerződés alapján Tab város
esetében is lehatárolta a szegregátumokat, illetve a szegregációval veszélyeztetett területeket.
A szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett terület olyan egybefüggő terület, amelyen az
alacsony társadalmi státuszú családok koncentráltan élnek együtt vagy a társadalmi státuszcsökkenés
jelei tapasztalhatók, ezért a területen közösségi beavatkozás szükséges. Szegregációval
veszélyeztetett terület lehet egy önálló településrész, de részét képezheti egy vagy több
településrésznek is.
A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs mutató
alapján történik. A lehatárolás során a település területén belül olyan területileg egybefüggő tömbök
kiválasztása történik meg, amelyekre együttesen jellemző, hogy a szegregációs mutató
határértékének megfelelnek.
Azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel
rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. Járásszékhely
és 2000 főnél népesebb település esetén a szegregált terület esetén a szegregációs mutató nagyobb
egyenlő, mint 35%, a veszélyeztetett terület esetén nagyobb egyenlő, mint 30%, de kisebb, mint 35%.
A KSH elvégezte a település szegregáció-szűrését, ennek keretében a szegregált és a szegregációval
veszélyeztetett területek lehatárolását, összesített adataik adatvédelmi ellenőrzését, s átadta a
szegregált és a szegregációval veszélyeztetett területek jellemzésére szolgáló 2011. népszámlálási
adatokat, kartogramokat.
A következő térkép világoszöld színnel jelöli azt a területet, ahol a szegregációs mutató 30-34%,
sötétzölddel pedig, ahol 35% feletti. Az ilyen terület szegregáció szempontjából veszélyeztetett
területnek számít.
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3.2-3 Tab szegregátum áttekintő

Tab településen a szegregációs mutató 30%-os és 35%-os határértéke mellett nem található
szegregátum.
A veszélyeztetett területen a magánháztartásokban élők száma nem éri el az 50 főt, emiatt nem
tekinthető valódi szegregátumnak, így antiszegregációs program készítésére sincs szükség.
Ugyanakkor javasolt e területen a folyamatok nyomon követése, az oktatás, szociális ellátás és a
foglalkoztatás területén szüksége esetén olyan intézkedések megfogalmazása, melyek megvalósítása
csökkentheti a szegregációs területek kialakulásának veszélyét, a szegénység elmélyülését, s egyben a
lakosság társadalmi helyzetének javítását.
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4 MELLÉKLETEK
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4.7.8. táblázat: A népesség iskolai végzettségének alakulása Tabon és térségében %
Forrás: KSH, Népszámlálás 2011

10– éves
15– éves
18– éves
általános iskola első
Terület
legalább általános legalább
évfolyamát sem
iskola 8. évfolyam érettségi
végezte el
a megfelelő korúak százalékában
Tab
1,3
94,7
45,2
Andocs
0,4
93,3
24,7
Bábonymegyer
0,5
92,0
19,8
Bedegkér
0,8
91,7
11,1
Bonnya
1,3
89,0
19,2
Fiad
0,8
88,3
10,3
Kánya
0,8
91,8
29,5
Kapoly
0,5
92,8
23,4
Kára
97,5
20,5
Kisbárapáti
92,1
21,9
Lulla
1,1
92,7
21,3
Miklósi
0,5
92,3
25,0
Nágocs
0,7
93,1
31,5
Sérsekszőlős
97,7
33,0
Somogyacsa
2,1
91,0
16,2
Somogydöröcske
90,2
17,6
Somogyegres
93,1
20,0
Somogymeggyes
1,1
90,1
18,7
Tengőd
0,7
86,2
18,8
Torvaj
1,3
90,3
16,7
Törökkoppány
0,8
89,0
26,6
Zala
1,3
94,5
21,1
Zics
0,6
92,1
19,3
Tabi járás
0,8
92,8
30,7
Somogy megye
0,7
93,6
40,6
Dél-Dunántúl
0,6
94,3
42,1
Magyarország összesen 0,5
95,1
49,0
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25– éves
egyetem,
főiskola stb.
oklevéllel
13,0
7,0
3,2
2,9
3,3
2,0
6,1
4,1
8,3
6,2
8,4
6,1
12,4
5,2
4,1
5,7
4,9
1,7
3,5
4,2
11,8
4,1
2,7
8,3
13,8
14,9
19,0
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4.7-9. táblázat: A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népességhez viszonyítva, %, 2014.
Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Tab
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány
Zala
Zics

5,14
10,42
10,09
19,28
11,94
6,67
6,96
6,14
5
16,03
10,94
3,85
10,74
6,84
7,69
0,9
12,27
13,74
12,5
13,4
6,32
5,95
12,98

4.9-1. táblázat:Egy lakosra jutó befizetett SZJA (Ft) és annak változása (%)
Forrás: TeIR

Település
Tab
Andocs
Bábonymegyer
Bedegkér
Bonnya
Fiad
Kánya
Kapoly
Kára
Kisbárapáti
Lulla
Miklósi
Nágocs
Sérsekszőlős
Somogyacsa
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Tengőd
Torvaj
Törökkoppány

2007
119437
45600
62333
34266
29613
25508
93097
55508
63813
38822
46491
84504
84836
55911
27370
71033
122899
27884
59724
20911
67658

2013
115856
62284
73858
56277
47979
49627
99408
81706
63818
73646
57770
90254
104910
107597
32801
71107
79538
66806
76669
60011
96967

változás (%)
97
137
118
164
162
195
107
147
100
190
124
107
124
192
120
100
65
240
128
287
143
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Zala
57083 84230 148
Zics
45988 81981 178
Magyarország összesen 158000 131000 83

4.17–1. táblázat: Tab Város összesített kibocsátási anyagai légszennyező anyagokra 2007 és 2012 között
(forrás: OKIR-LAIR)

Szennyezőanyag
1 - Kén-oxidok ( SO2 és
SO3 ) mint SO2
105 - Hexán
106 - Oktán
142 - Ciklohexán
151 - Toluol
152 - Xilolok
157 - Etil-benzol
160 - Sztirol
163 - 1,2,4,-Trimetilbenzol (Pseudokumol)
164 - Trimetil-benzolok
2 - Szén-monoxid
201 - Triklór-etilén ( TRI )
205 - Diklór-metán (
DCM ) / metilén-klorid /
261 - METOXI PROPIL(2)-ACETÁT
268 - Butil-hidroxi-acetát
/ butil-glikolát /
3 - Nitrogén oxidok ( NO
és NO2 ) mint NO2
300 - Metil-alkohol /
metanol /
301 - Etil-alkohol / etanol
/
304 - Butil-alkoholok
307 - Izo-propil-alkohol
308 - Butil-alkohol
(primer-butanol) /
butanol-1 /
312 - Aceton
313 - Metil-etil-keton / 2butanon /
314 - Ecetsav
315 - Ciklohexanon
317 - Diaceton-alkohol
321 - Etil-acetát /
ecetészter; ecetsav-etilészter /

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31
<0,5
<0,5
<0,5
1
2
<0,5
5

34
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
1
<0,5
24

38
<0,5
7
<0,5
1
1
1
<0,5

78
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
1

26
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
<0,5
1

39
<0,5
<0,5
40
<0,5
2
2
51

<0,5
<0,5
109
<0,5

<0,5
<0,5
160
<0,5

1
1
192
<0,5

<0,5
<0,5
145
<0,5

<0,5
<0,5
78
<0,5

1
18
76
9

<0,5

<0,5

2

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

2

2

586

730

299

420

356

440

443

453

<0,5

21

112

145

163

45

<0,5
<0,5
13 566

<0,5
<0,5
13 250

13
4
9 407

44
<0,5
6 441

46
<0,5
5 967

61
<0,5
7 612

<0,5
<0,5

<0,5
<0,5

1
10

<0,5
2

<0,5
2

4
66

<0,5
<0,5
28
<0,5

<0,5
<0,5
24
<0,5

1
<0,5
14
1

<0,5
<0,5
<0,5
<0,5

<0,5
6
<0,5
<0,5

<0,5
7
<0,5
<0,5

<0,5

<0,5

1

<0,5

<0,5

<0,5
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323 - Butil-acetát /
ecetsav-butil-észter /
20

7

22

81

204

323

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

19

22

350
49 - Réz és vegyületei Cuként
<0,5
500 - Benzin mint C,
ásványolajból
<0,5
503 - Petróleum
<0,5
52 - Ólom és szervetlen
vegyületei Pb-ként
42
584 - Fluor gőz vagy gáznemű szervetlen
vegyületei (HF- ként)
<0,5
598 - Paraffinszénhidrogének C9-től
468
6 - Ammónia
<0,5

155

30

2

<0,5

28

<0,5

<0,5

178

<0,5

9

<0,5

484

378

1 111

1 420

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

11

7

3

<0,5

1

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

566

801

<0,5

<0,5

504

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

1

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

273

332

441

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

<0,5

288

337

269

348

329

711

<0,5

<0,5

1

2

<0,5

<0,5

<0,5

1

1

2

2

4

<0,5
403 651

<0,5
679 125

<0,5
544 732

80
704 293

<0,5
811 131

<0,5
149 468

326 - Izo-butil-acetát
351 - Fenol
360 - Etilén-glikolmonobutil-éter / 2butoxi-etanol;butil-glikol

642 - Toluol-(2,4)diizocianát / 2,4-Toluoldiizocianát; 4-metil-mfenilén-diizocianát; 4,4Difenil-metán-diizocianát /
644 - N-metil-2pirrolidon
653 - Xilenolok kivéve a
xilenol-(2,4)
67 - Cink és vegyületei
Zn-ként
7 - Szilárd anyag
729 - Butil-diglikol /
dietilén-glikolmonobutiter /
84 - Ón és vegyületei Snként
971 - Korom Bacharach
skálán
999 - SZÉN-DIOXID
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4.17─2. táblázat: Tab Város légszennyező telephelyeinek kibocsátási adatai
(forrás: OKIR – LAIR)
Szennyezést
Mennyiség
Telephely
eredményező
Szennyezőanyagok
[kg/év]
tevékenység
szén-dioxid, szilárd anyag,
MKB Hungária Kft. 2. SZ.
Sátor-, ponyva- és szén-monoxid, nitrogén
TELEPHELY (8660 Tab
161 638
fitnessgép gyártás oxidok (NO és NO2), kénMUNKÁS U. 30.)
oxidok
szén-dioxid, szilárd anyag,
MKB Hungária Kft. 1. SZ.
Sátor-, ponyva- és szén-monoxid, nitrogén
TELEPHELY (8660 Tab
115 475
fitnessgép gyártás oxidok (NO és NO2), kénMUNKÁS U. 14.)
oxidok
szén-dioxid, szilárd anyag,
Tag Kft. TARTÁLY ÉS
Fémipari
sztirol, nitrogén oxidok
ACÉLSZERKEZET GYÁRTÓ
megmunkálások,
(NO és NO2), butil-acetát, 71 071
ÜZEM (8660 Tab CSABA
fémszerkezetek
butil-alkohol, xilolok, etilPUSZTA)
festése, lakkozása
benzol, szén-monoxid
Tab Város Önkormányzata
TABI KÖZÖS
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
(8660 Tab KOSSUTH LAJOS
U. 49.)

Fűtés

Flextronics International
Kft. ELEKTRONIKAI ÜZEM
(8660 Tab MUNKÁS U. 28.)

Izo-propil-alkohol, Benzin,
Butil-hidroxi-acetát
,Paraffin-szénhidrogének
C9-től, Butil-acetát,
Nitrogén oxidok ( NO és
Műanyag
NO2 ), Aceton, Etiltermékek öntése, alkohol, Metil-alkohol,
lakkozása, festése, Ciklohexán, Etilén-glikol- 18 392
elektronikai
monobutil-éter, Széntermékgyártás
monoxid, Fenol, Trimetilbenzolok, Triklór-etilén,
Réz és vegyületei, Ecetsav,
Ón és vegyületei, 1,2,4,Trimetil-benzol, Ólom és
szervetlen vegyületei

szén-dioxid, nitrogén
oxidok (NO és NO2), szén- 28 366
monoxid

Sime Kft. KERESKEDELMI ÉS
elektromechanikai szén-dioxid, nitrogén
ÜZEMÉPÜLET (8660 Tab
termékek gyártása oxidok (NO és NO2)
KOSSUTH L. U. 174.)
Földvár 2000 Kft. KÖZPONTI
MAJOR (8660 Tab KAPOLYI
szilárd anyag
U.)
Pintér János SZÁRÍTÓ ÉS
TÁROLÓTELEP (8660 Tab
szilárd anyag
UGAJPUSZTA)

Készítette: Terra Studio Kft. 1034 Budapest, Szomolnok utca 14.

10 751
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4.17─3. táblázat: Tab Város telephelyein keletkezett hulladékmennyiségek adatai
(forrás: OKIR – HIR)

Rangsor

Telephely

Hulladékmennyiség
(kg)

1

Flextronics International Kft. - ELEKTRONIKAI ÜZEM

808 553

2

DRV Zrt. - SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

308 980

3

Tag Kft. - TARTÁLY ÉS ACÉLSZERKEZET GYÁRTÓ ÜZEM

220 980

4
5
6
7

Mo-Hop Kft. - HULLADÉKTÁROLÓ TELEPHELY
MKB Hungária Kft. - 1. SZ. TELEPHELY
Dencsi László György - TEMETKEZÉS
Sime Kft. - KERESKEDELMI ÉS ÜZEMÉPÜLET
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet GAMESZ TELEPHELY

8

45 590
12 695
6 160
4 960
4 580

9

Julienne Kft. - FLEXTRONICS FŐZŐKONYHA ÉTTEREM,
BÜFÉ

3 030

10

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. - TÖLTŐÁLLOMÁS

1 300

11

MKB Hungária Kft. - 2. SZ. TELEPHELY
DRV Zrt. - DÉL-BALATONI ÜZEMELTETÉSI
ÜZEMVEZETŐSÉG, TAB VÍZMŰTELEP
Farkas István - AUTÓSZERVÍZ
Földvár 2000 Kft. - KÖZPONTI MAJOR
Kapos Volán Zrt. - AUTÓBUSZ ÁLLOMÁS
TAB-OL Kft. - ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS 1.
Ápelesz László - AUTÓSZERELŐ
Pintér János - GAZDASÁGI TELEP

1 070

12
13
14
15
16
17
18

946
812
796
500
320
199
96
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