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A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT CÉLJA  
 
Zalavár Község Önkormányzata 2018-ban határozta el, hogy megkezdi Településfejlesztési 
koncepciójának és a Településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet (Továbbiakban: Kormányrendelet) alapján készül.  
A Koncepció és a Településrendezési eszközök készítését a Kormányrendelet 1. melléklete szerinti 
megalapozó vizsgálat előzi meg. A vizsgálat a meghatározott tartalom minden elemével foglalkozik, 
amely érinti Zalavár községet, az egyes elemek helyenként összevonásra, átcsoportosításra kerültek a 
település sajátos adottságai alapján.  
A Kormányrendelet 3/A.§ (4) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a Koncepció és a Településrendezési 
eszközök közös megalapozó vizsgálat alapján kerüljenek kidolgozásra. Mivel a Koncepció és a 
Településrendezési eszközök egymást követően készülnek el, jelen vizsgálat célja mindkét munka 
megalapozása. 
 
1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 
 
1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 

kapcsolatok 
 

Zalavár község a Közép-dunántúli régióban, Zala megye területén, a Keszthelyi járásban, a Balaton 
délnyugati csücskében helyezkedik el. Kialakulásában kedvező domborzati és vízrajzi adottságai voltak 
leginkább meghatározóak. A közigazgatási terület váltakozó terepen fekszik, melynek külterületén 
jellemzően földműveléssel foglalkoznak, valamint a település jelentős részébe a Kis-Balaton területei is 
belenyúlnak. A község belterülete egy hagyományos településmagból, és többségében falusias 
lakóterületekből és keleten gazdasági területekből áll. A település méretének és jellegének megfelelő 
kereskedelmi, szolgáltató jellegű településközpontra és közpark kialakítására igény van.  

A 76. sz. főúttól délre található, a Sármelléktől délre, Keszthelytől 17 km-re. A községet kelet-nyugat 
irányban feltáró 7512. sz. Zalavár-Zalaszabar összekötő út, nyugaton Zalaszabar és/vagy 
Esztergályhorváti felé vezet, kelet felől pedig rácsatlakozik a 6831 sz. Zalakomár-Sármellék összekötő 
útra, ahonnan Sármelléktől a 76 sz másodrendű főúton Zalavártól számítva 20km-en belül elérhető az 
M7 autópálya.  

Területe 3106 ha, melyből a belterület 144 ha, a külterület 2962 ha.  
Szomszédos települések: Sármellék, Esztergályhorváti, Zalaszabar, Balatonmagyaród, Vörs 
A 4. században Valcum erőd kiépítése után Keszthely környéke sűrűn lakott hellyé vált. 

Valószínűleg ekkor épült Zalavár területén egy cölöpökre vert, mocsárral körbe zárt castrum.  Mindig is 
kis lélekszámú település volt, lakónépessége 2018-ban 812 fő.  

Zalavár a Balaton térség települései közé tartozik.  
“Balaton, a testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség. A térség, ahol magától értetődő a 

természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők vitalitása. A térség országosan kiemelkedő példája 
a környezet és a társadalom egységének, a harmonikusan fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés 
megteremtésének. Ez az a térség, ahol a társadalom (az itt élők és az ide látogatók innovatívan és 
fenntartható módon) úgy védi, formálja és építi környezetét, a természetes és épített környezetet, a 
közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet visszahatva a társadalomra, biztosítja annak 
gyarapodását és jólétét.” 

“A Balaton kiemelt térség: 
- Magyarország és Közép-Európa viszonylatában a legtermészetesebb régió, állandó és 

ideiglenes lakói számára vonzó életminőséget nyújt; 
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- Magas minőségű természeti értékekkel és épített környezettel rendelkezik, környezeti 
állapota stabilizálódik, Közép-Európa legnagyobb tavaként a Balaton és a környező táj 
egyedülálló természeti és kulturális adottságai, mint nemzeti közkincs megőrzése felett 
hűen őrködik; 

- Európai szinten modellértékű, egységes fenntartható területi gazdasági rendszert alkot, 
önálló fejlesztési egységként kezelt és önálló területi irányítással rendelkezik; 

- Környezeti és táji értékek fenntarthatósága mellett jelentős hazai és külföldi 
vendégforgalommal rendelkezik, a szabadidő eltöltésnek, az élménykeresésnek és az 
egészséges életvitelnek a legvonzóbb magyarországi térsége, miközben különböző 
térségeit izgalmas sokféleség jellemzi; 

- Gyógyító térség, kialakul a gyógyító Balaton képe ahol a tó és a gyógy-, termálvizek, a 
mikroklíma, a rehabilitációs és különféle egészségügyi programok (beleértve a 
népegészségügyi, egészségfejlesztési prevenciós, mentálhigiéniás programokat), a 
helyben megtermelt gyógyító és éltető termékek, valamint a szabadidő aktív eltöltését 
segítő szolgáltatások egész évben várják a látogatókat és gyógyítják, frissítik a régióban 
élőket; 

- Táji, természeti adottságokra és hagyományokra épülő (“Balaton márka”), a helyi 
környezeti feltételekhez igazodó versenyképes gazdasággal rendelkezik; 

- A helyi szereplők együttműködése révén a régióban megtermelt jövedelmek lehető 
legnagyobb része a térségen belül marad, a térség szereplőit gazdagítja; 

- A modern XXI. századi innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások és 
intézmények térségi jelenléte megerősödik; 

- Az információs társadalom legújabb vívmányai a régióban kiemelkedően elterjedtek, és 
alkalmazásuk megjelenik a gazdasági és társadalmi életben, a környezeti alrendszer 
irányításában; 

- A lakosság minden rétege számára megteremti az esélyt a munkavállalásra, a régióban az 
állandó lakosság egyre nagyobb részének biztosított az egész éves munkavállalása; 

- Nincsenek a régión belül jelentős területi társadalmi-gazdasági különbségek, a 
multikulurális és erősen érdektafolt helyi társadalom konfliktusos helyzetek jól kezeltek; 

- Regionális és térségi szinten együttműködő földrajzi, társadalmi és kulturális egység, mely 
határozott és tényleges térségszervezési erőt felmutatni képes balatoni azonosságtudattal 
bír. “ 

 
“A Balatonnál lakók fő bevételi forrását évtizedek óta közvetlenül vagy közvetve a turizmus jelenti. 

Ennek köszönhetően a térségben országos viszonylatban kiemelkedő a vállalkozási aktivitás, ami mellé 
jelentős mértékű civil aktivitás is társul. A helyi társadalom a multikulturális jegyeket viseli magán 
(felmérések szerint 70.000 üdülőingatlanból 10.000-et külföldiek főleg EU állampolgárok tulajdonlanak). 
Az itt élők büszkék szűkebb hazájukra, regionális identitás tudatuk erős.” 

  (forrás:Balaton Területfejlesztési Koncepció) 
 
1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a 

területileg releváns megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és 
programokkal) való összefüggések vizsgálata 

 
1.2.1. Az Országos Területfejlesztési Koncepcióval való összefüggés vizsgálata 

 
Az Országos Területfejlesztési Koncepciót az Országgyűlés a 97/2005. (XII.25.) sz. OGY 

határozattal fogadta el. Célja hogy „kijelölje az ország területfejlesztési politikájának célkitűzéseit, elveit 
és prioritás-rendszerét, megteremtve a területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét, 
mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos és területi programok kidolgozásában.” Öt átfogó, hosszú 
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távú fejlesztéspolitikai célt határoz meg a 2020-ig tartó időszakra: a térségi versenyképesség, a területi 
felzárkózás, a fenntartható fejlődés és örökségvédelem, a területi integrálódás, és a decentralizáció, 
regionalizmus megvalósítását.  
Az ország hét tervezési régiójának fejlesztési irányát is megfogalmazza. A Közép-Dunántúli Régió 
fejlesztésének mottójaként a régiót a következőképp határozza meg: „A Közép-Dunántúl, mint európai 
szinten versenyképes régió az innováció régiójává válva magtérségként meghatározó szerepet tölt be a 
hazai modernizációban. Mindez az innováció, a megújulás régión belüli kiterjesztésével, és ezáltal a 
régióban élők életminőségének folyamatos javításával párosul.”  

A vízió megvalósításához a régió fejlesztésének átfogó céljait is meghatározza. 
- A régió, mint vezető hazai innovációs térség: 
A gazdaság fejlesztése a jelenleg is aktív, prosperáló nagyvállalatokon túl a nemzetközileg is 

sikeres KKV-k támogatásával. A gazdasági fejlődés kiterjesztése is kívánatos az elmaradott térségekre, 
valamint a turisztikai vonzerővel rendelkező és agrártérségekre.  

- A régió társadalmi-gazdasági megújulását szolgáló minőségi humánerőforrás-fejlesztés 
A humánerőforrás – foglalkoztatás – szociális ellátó rendszer összehangolt fejlesztése, valamint a 

felsőoktatással rendelkező városokban a K+F fejlesztése szükséges. 
- Vonzó, fenntartható életminőség megteremtése 
„A környezetvédelmet, az infrastruktúrát, a közlekedést és az információs társadalmat érintő 

életminőség-fejlesztés a régióban: a kiemelkedő karsztvízkincs-készletének védelme, a természeti 
értékek fenntartható turisztikai hasznosítása, a fenntartható agrárgazdasági fejlesztések, a környezeti 
infrastruktúra fejlesztése, a part- és vízrendezés különösen a régió állóvizei esetében, valamint a 
települések hálózatos fejlesztése, egyúttal az elérhetőségi kapcsolatok javítása és az információs 
infrastruktúra fejlesztése.” 

- Hatékony regionális kapcsolatok és arculati rendszer 
A külföldi – regionális – és régión belüli térségek/kistérségek hosszú távú együttműködésének 

elősegítése fontos cél, valamint ezzel párhuzamosan a helyi közigazgatás felkészítése az 
együttműködésre, valamint a regionális identitás erősítése.  
A régió területi céljai között kiemelt szerepet kap a Balaton és térsége, mely egyedülálló értékkel bír. A 
Balaton-térség hazánk egyik legkarakteresebb, nagy kiterjedésű tájegysége, mely ökológiai egységet is 
alkot, ahol a társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagy mértékben a környezeti tényezőktől 
függnek. A térséget a kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei, valamint az ezekre épülő 
idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló fejlesztési célokra igényt tartó 
térségévé teszik. A természeti és gazdasági egység megtartása, együtt kezelése fontos a térségben. A 
Balaton-térség alapvető célja egy fenntartható, versenyképes Balaton térség kialakítása, mely a 
környezet, és a táji értékek megőrzésével és fejlesztésével, valamint a turisztikai kínálat diverzifikálásával 
kíván megvalósulni. A Balaton körüli települések különleges agglomerálódó várostérséget alkotnak, ahol 
a települések hasonló gazdasági, társadalmi és környezeti eredetű településfejlesztési, 
településszerkezeti problémákkal és lehetőségekkel bír, ezért elengedhetetlen ezek egységes kezelése 
és a települések fejlesztési együttműködése. Azonban a települési- és üdülőterületek összenövése 
komoly problémát okoz, melynek a területrendezési szabályozás próbál gátat vetni, de a 
fejlesztéspolitikának sem szabad a Balaton menti beépítések fokozására ösztönözni a helyi szereplőket 
és befektetőket.  

 
1.2.2. Balaton Területfejlesztési Koncepcióval való összefüggés vizsgálata 

 
A Balaton Területfejlesztési Koncepciót a Kormány a 1821/2015. (XI. 12.) számú Korm. határozatával 
fogadta el. A fejlesztési koncepció módszertani átdolgozását indokolja, hogy a kormány 2009 
októberében fogadta el a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendeletet, melynek tartalma a „területfejlesztési 
koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményei, valamint 
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályai”. 
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A megfogalmazott jövőkép célja „a Balaton térségének természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális 
környezetet egyaránt érintő, az ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztése, a hosszú 
távú térségfejlesztés feltételeinek megteremtése.” 

 
A Kormány a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet települései tekintetében a következő stratégiai fejlesztési 
irányokat fogalmazta meg a 2020-ig tartó időszakra: 

a) turisztikai fejlesztések, 
b) gazdaság és innováció, 
c) egészséges Balaton termékek, 
d) vízminőség és biztonság, 
e) közlekedés, 
f) területfejlesztés, 
g) humánerőforrás fejlesztések; 
 
európai szinten modellértékű  

 
A koncepció tehát felismeri azt a tényt, mely Zalavár fejlődését is döntően meghatározza, hogy a 

környező települések összehangolt fejlesztése szükséges, valamint ebben a térségben a társadalom 
jelentős jelenléte figyelhető meg. A társadalom védi, formálja és építi a környezetét, - mind a természetes, 
mind az épített környezetet, illetve a környezet visszahat a társadalomra és biztosítja annak gyarapodását 
és jólétét. A Balaton egy testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség, ahol kiemelt szerepe van a 
természet erejének, tisztaságának, minőségének és az itt élők vitalitásának.  

A koncepció az alábbi 4 alappillérre épül: természetesség, megújuló képesség, egészség, 
fenntarthatóság. 

 
 
 
„A térség fejlesztési koncepciójában az alábbi elvek érvényesülnek: 
• Táji, természeti, kulturális örökség értékek megőrzése és az értékekhez kapcsolódóan a 
fenntartható fejlődés szempontjai mentén történő fejlesztések megvalósulása 
•  A helyi lakosok életminőségének javítása 
• A parttól távolabbi települések fejlődési feltételeinek javítása 
• A térség gazdaságában a folyamatos megújulás (innovativitás) elősegítése 
• A társadalomban megfigyelhető tendenciákra (környezet- és egészségtudatosság) épülő 
fejlesztések és programok megvalósítása  
• A térség rendezési tervével összhangban lévő területhasználati elvek érvényesítése 



 - 8 - 

• Horizontális fejlesztési elvek érvényesítése az alábbi témák mentén 
- Fenntartható környezet- és tájhasználat 
- Barnamezős területek hasznosítása  
- Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok bevonása és az esélyegyenlőség érvényesítése 
- Korszerű információs és kommunikációs technológiák (ICT) alkalmazása  
- Balaton térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzése 
- Mindennapi élet biztonságának javítása„ 

 
 

 
1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 

A településfejlesztési koncepció és az erre épülő településrendezési eszközök megalkotása során 
figyelemmel kell lenni a tervhierarchiában a településrendezési tervek fölött álló országos és térségi 
tervek vonatkozó megállapításaira.  
 

1.3.1. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervével való 
összefüggések vizsgálata 

 
 

1 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 
törvényben rögzített Országos Területrendezési Terv (a 
továbbiakban: OTrT) Szerkezeti terve alapján a települést a 
7512. sz. összekötő út és országos kerékpárútvonal szeli át. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Országos ökológiai hálózat magterületének övezetébe sorolt a település külterülete. 

2 
25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében – kivéve, ahol 
az Ország Szerkezeti Terve, vagy a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz 
meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és 
azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

 
1 OTrT Szerkezeti terv részlet 
2 OTrT Ökológiai hálózat magterületének övezete részlet 
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(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai 
hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 
nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely és külfejtéses 
művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető 
épületen elhelyezve. 

 
2. Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetébe sorolt a település külterülete, és a 

belterület keleti felének kis része. 
3 
26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében – 
kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz 
meg – csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei 
övezet, valamint a településrendezési 
eszközökben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az 
ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai 
hálózat ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit 
és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és 
az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott 
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai 
hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

 
3 OTrT Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete részlet 
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(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes 
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új célkitermelőhely 
és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem 
bővíthető. 

3. Országos ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem érinti a települést. 
 

4. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete a település külterületét 
nagyrészben érinti. 

4 
81. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
tekintetében a 19. § (4) bekezdése szerinti 
miniszteri rendeletben a tájképvédelmi terület övezetére meghatározott 
övezeti előírások mellett – a bányászatra 
vonatkozó rendelkezés kivételével – a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezés alkalmazandó. 
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki;  
b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a 
hagyományos tájhasználatnak 
megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, 
valamint közmű és közút építése 
érdekében engedélyezhető; 
c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a 
településrendezési eszközökben biztosítani kell; 

d) a kialakult geomorfológiai formák természetes domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők. 
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi értékek és 
az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok követése 
mellett, a beépítésre nem szánt területen a telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os 
beépítésével történhet; 
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást 
kivéve – nem létesíthető; 
c) csarnok nem helyezhető el; 
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten; 
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell. 
 

5. Tájképvédelmi terület övezete a település kül-és belterületét egyáltal érinti 
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg 
kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési 
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a 
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

 
4 BATrT_Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete részlet 
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5  
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a 
hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés 
biztosítása érdekében - a településkép védelméről szóló törvény vagy 
annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének 
hiányában - meg kell határozni  
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés 
helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) 
bekezdése szerinti településképi rendeletben (a továbbiakban: 
településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása 
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus 
hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket 

a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások 
alkalmazásával kell megvalósítani. 
 

6. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete nem érinti a települést. 
 

7. Ásványi nyersanyagvagyon övezete lefedi a település területét 
6 
8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben 
csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető 
ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Vízminőség-védelmi terület övezete lefedi a település területét 

7 
5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett 
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten 
belüli kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében 
rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések 
településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett 
területekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell 
megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

 
5 MATrT_Tájképvédelmi terület övezete részlet 
6 MATrT_Ásványi nyersanyagvagyon övezete részlet 
7 MATrT_Vízminőség-védelmi terület övezete részlet 
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(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet területén, az (1)-(3) 
bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - nem létesíthető. 
 

9. Földtani veszélyforrás övezete nem érinti a települést. 
 

10. Vízeróziónak kitett terület övezete nem érinti a települést. 
 

11. Rendszeresen belvízjártaterület övezete érinti a település külterületét. 
8 
9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt 
terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett 
vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében hozzájárul. 
(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések 
településrendezési eszközeiben a rendszeresen belvízjárta terület övezet 
területén az (1) bekezdésben foglalt előírások mellett a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) a településrendezési eszközökben a természetvédelmi szempontokkal 
összhangban kell szabályozni a régészeti lelőhelyek leletmentését és 
bemutatását lehetővé tevő építmény, a horgászturizmust szolgáló 
esőbeálló jellegű építmény, továbbá a legkevesebb 5 ha területű rét vagy 
legelő művelésű ágú telken a legeltetést biztosító, állatállomány szállásául 
szolgáló hagyományos istállóépület, valamint a strand működtetéséhez 
szükséges építmény elhelyezésének a feltételeit, 

b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával 
építhető vagy bővíthető; 
c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, hulladékkezelő létesítmény, valamint szennyvízürítő nem létesíthető. 
 

12. Tómeder övezete nem érinti a települést. 
 

13. Általános mezőgazdasági terület övezete érinti a település külterületét. 
9 
13. § Az általános mezőgazdasági terület övezetét a településrendezési 
eszközök készítése során 95%-ban általános mezőgazdasági területbe, 
természetközeli területbe vagy közlekedési területbe kell sorolni. A 
fennmaradó területen nem jelölhető ki az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló kormányrendeletben különleges beépítésre 
szánt terület települési területfelhasználási egységként meghatározott 
területek közül a nagy bevásárlóközpont és nagykiterjedésű kereskedelmi 
célú terület, valamint a nagy kiterjedésű szállítmányozási, raktározási és 
logisztikai terület. 
 
14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben a következő 
telekalakítási és építésügyi előírások alkalmazandók: 
a) szántó művelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén 
épület nem létesíthető, 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület 
rendeltetésszerű használatát szolgáló, a tulajdonos számára 

lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 0,3%-át és az 1000 
m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 
b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alattitelekméret esetén épület nem létesíthető, 5 ha és azt 
meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, valamint a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító 
gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; a 
lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 

 
8 MATrT_Rendszeresen belvízjárta terület övezete részlet 
9 MATrT_Általános mezőgazdasági terület övezete részlet 
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c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 3 ha és azt meghaladó 
telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény 
építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes építmények bruttó alapterülete az 1000 m2-t nem 
haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg; 
d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 2 ha és azt meghaladó telekméret 
esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a tulajdonos számára lakórendeltetést is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, 
hogy a beépített bruttó alapterület a telek 1%-át és az egyes építmények bruttó alapterülete a 700 m2-t nem haladhatja meg; 
a lakórendeltetés a beépített terület 20%-át nem haladhatja meg. 
(2) Kialakult állapot esetében az állami főépítész az (1) bekezdésben szereplő szabálynál megengedőbb szabály előírásához 
hozzájárulhat. 
15. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő művelési ágban levő területen a következő előírások 
alkalmazandók: 
a) szőlő művelési ágban lévő területen - a c) pontban foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen - a c) pontban foglaltak kivételével - szőlőtermelési, 
borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint a tulajdonos számára szolgáló lakóépület és 
borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, de a 2 ha és 3 ha közötti telekméret esetén a beépített bruttó 
alapterület a 800 m2-t, 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a 3000 m2-t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a 
beépített terület 10%-át nem haladhatja meg; 
c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő ésténylegesen így is művelt telkekkel rendelkező 
tulajdonos - ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett telektől 20 km-en belül lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál 
nagyobb - az alábbi feltételekkel létesíthet építményt: 
ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest területének legalább 
70%-a található, 
cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület nagysága - figyelembe véve a telkeken már meglévő 
beépítést is - a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 25%-ot és 
a 800 m2-t nem haladhatja meg, 
cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 területű legyen, és nem helyezkedhet el a 
Balaton vízparti területein, továbbá ökológiai hálózat magterületének övezetében, ökológiai hálózatökológiai folyosójának 
övezetében és kertes mezőgazdasági terület övezetében, 
cd) a beépítésre igénybe vett telken szőlőtermelési, borászati célt szolgáló gazdasági építmény, tulajdonos számára szolgáló 
lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely helyezhető el. 
16. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §-ban és a 15. §-ban meghatározottakon túl a következő előírások 
is alkalmazandók: 
a) építményt létesíteni a hagyományos tájhasználathoz igazodó módon, csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a 
beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt területének 60%-án meghatározó; azon a vegyes 
művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési szabályokkal rendelkező művelési ágra 
vonatkozó előírás szerint lehet építeni; 
b) új állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgálóépületet - a lovasturizmus céljait és az őshonos 
háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével – a Balaton-tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől 
legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni, azzal, hogy a lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak 
elhelyezéséről a településrendezési eszközökben kell rendelkezni; 
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el. 
17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont - a 15. § 
c) pontjában foglaltak kivételével - a mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén alakítható ki - parti és 
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen a 
birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések közigazgatási területéhez tartozó – legalább 50 
ha összterületű, mezőgazdasági művelés alatt álló birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol 
a birtoktest területének legalább 50%-a, a parti és partközeli településen pedig a birtoktest területének 100%-a található. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont telkén a mezőgazdasági 
használatot szolgáló gazdasági építmény, a tulajdonos számára szolgáló lakóépület, lovasturizmust szolgáló, továbbá, ha a 
birtoktesten legalább 5 ha szőlő művelési ágú és ténylegesen így művelt terület is található, borturizmust szolgáló épületek 
helyezhetők el, összesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel.  
(3) A mezőgazdasági birtoktesten az (1) bekezdés szerinti birtokközpont mellett legfeljebb egy kiegészítő központ alakítható 
ki egy legalább 5000 m2-es telken, annak legfeljebb 25%-os beépítésével és összesen legfeljebb 2000 m2 nagyságú bruttó 
alapterülettel. 
(4) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerintikiegészítő központ beépített területe a mezőgazdasági 
birtoktesthez tartozó telkek összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. 
(5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ nem alakítható ki az ökológiai hálózat 
magterületének övezetében, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében, a tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezetében, a kertes mezőgazdasági terület övezetében, valamint a Balaton szabályozási partvonalától 
számított 1000 méteren belül. 
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14. Kertes mezőgazdasági terület övezete nem érinti a települést. 

 
15. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete a település külterületének egy kis részét érinti. 

10 
85. § A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete tekintetében a 28. § 
szerinti övezeti előírások mellett alkalmazandó, hogy az övezet területén 
csak a termőhelyi adottságokat megőrző területhasználat folytatható. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

16. A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete kis részben érinti a település külterületét. 
11 
2. § (1) A településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági 
terület területfelhasználási egység területét elsősorban - a kiváló 
termőhelyi adottságú szántók övezete mellett - a jó termőhelyi adottságú 
szántók övezetén javasolt kijelölni. 
(2) A jó termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű 
bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység folytatása a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
(3) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések 
településrendezési eszközeiben a jó termőhelyi adottságú szántók 
övezete 
területén, az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon túl, új beépítésre szánt 
terület csak abban az esetben jelölhető ki, ha a település közigazgatási 
területén a kijelölés máshol már nem lehetséges. 
 

17. Erdők övezete érinti a település külterületét. 

 
10 OTrT_Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete részlet 
11 MATrT_Jó termőhelyi adottságú szántók övezete részlet 
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12 
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését 
megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az 
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, 
valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt 
települési térség területein lévőerdők övezetének területét a számításnál 
figyelmen kívül kell hagyni. 
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket 
megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
 

 
 

18. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem érinti a település területét. 
 

19. Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete nem érinti a település területét. 
 

20. Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti a település területét. 
 

21. Nagyvízi meder övezete nem érinti a település területét. 
 

22. VTT-tározók övezete nem érinti a település területét. 
 
 
1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település 

fejlesztését befolyásoló - vonatkozó megállapításai 
 
Zalavár községgel szomszédos települések: Sármellék, Esztergályhorváti, Zalaszabar, 
Balatonmagyaród, Vörs 
A települések között jellemzően erdő, mezőgazdasági és természetvédelmi terület sáv húzódik. 
Egymásra jelentős hatást gyakorló terüeletek nem találhatók. 
 
1.5. A hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció megállapításai 
 

Zalavár község Önkormányzatának hatályos településfejlesztési koncepciója nem fellelhető, így 
pontos következtetéseket nem lehet levonni. 

 
1.5.2. A hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

Civil településfejlesztési vagy rendezési szerződés nincs érvényben. 
 
1.6. Zalavár településrendezési tervi előzményei 
 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
 

 
12 OTrT_Erdők övezete részlet 
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A jelenleg érvényes településszerkezeti tervet a 2003 ban fogadta el. 
Az érvényben lévő Szabályozási tervet és Helyi Építési Szabályzatot az önkormányzat 6/2004 (VI.30.) 
számú önkormányzati rendelettel fogadta el. 
 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 
 

 
A településfejlesztési koncepciókban megfogalmazott elképzelések alapján a hatályos 

településredezési eszközökben számos fejlesztési terület került kijelölésre. 
 
 
A főbb célkitűzések közül a kommunális-közműellátás ütemezett megvalósítása megtörtént, 

illetve a repülőtéri ipari park is megvalósult. Azonban az új lakótelepek kialakítása nem történt meg azóta 
sem és hajlandóság sem mutatkozott ezen cél megvalósítására. 
 
1.7. Zalavár társadalma 
 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, 
jövedelmi viszonyok, életminőség 

 
A község állandó lakosainak száma jelenleg 853 fő (KSH, 2016.). A lakosságszám alakulása 

hullámzó, azonban az utóbbi tíz év távlatában csökkenést mutat. A 2000-es évek elején még 900 fő felett 
volt a lakónépesség, mára azonban 800 fő körül mozog és a 2010-es évektől folyamatos csökkenés 
figyelhető meg. Lakosságszámával a környező települések viszonylatában is kistelepülésnek számít.  

 
Az élve születések száma az utóbbi években a következőképp alakul: 

2009 12 fő  2013:  4 fő 
2010:  7 fő  2014:  5 fő 
2011:  6 fő  2015:  7 fő 
2012:  1 fő    

 
A halálozások száma az utóbbi években a következőképp alakul: 

2009 15 fő  2013: 18 fő 
2010: 10 fő  2014: 15 fő 
2011: 13 fő  2015: 14 fő 
2012: 16 fő    
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Az élveszületés és halálozás különbözete negatív már 2005 óta, 2012-ben volt a legkiugróbb, azóta 
pozitívabb lett az érték. Az alábbi ábrán látható mérleg Zalavár területére negatív értéket mutat, azonban 
összevetve az országos, régiós, megyei és a járásban lévő adatokkal, akkor megállapítható, hogy Zalavár 
településen nagyobb mértékű természetes fogyás van jelen, mint a térségben. 
 

 
 
 
A vándorlási egyenleget figyelve egy ingadozó tendencia látható, ahol a 2005-ös időszakban 

kiugróan magas elvándorlás figyelhető meg, mely a gazdasági válság hatásából eredeztethető. A 2013-
as évben volt még egy viszonylag nagyobb elvándorlás, azóta a mérleg ingadozó. Az elmúlt tíz évet 
vizsgálva megállapítható, hogy nagyon váltakozó a vándorlási egyenleg, stagnálás nem figyelhető meg. 

 

 
 
A lakosság korcsoportos megoszlása is ennek megfelelően alakul, a lakosság inkább öregedő, 

0-14 év között 88 fő, 15-64 éves 535 fő, 65 éves és idősebb korosztályból 188 fő él a településen. Az 
öregedési mutató ingadozó, de magasnak mondható, mely az országos, régiós, megyei, járási értékekhez 
képest magasabb. A 2010-es évektől azonban egyre intenzívebb növekedés figyelhető meg.  

  
Az aktív korúak (18-59 év) száma a vizsgált időszakban (2005-2015) folyamatosan csökken. A 

munkanélküliségi ráta 2015-ben alacsony, 7,31% volt, alakulása megfelel az országos, térségi, megyei 
ráták hullámzásának, mértéke azonban többnyire magasabb mint az országos, térségi, megyei, járási 
szinten mérhető munkanélküliség. A tartós munkanélküliek aránya az összes munkanélkülihez 
viszonyítva sokkal ingadozóbb, 2011-ben egy jelentős csökkenés figyelhető meg, majd ezután egy 
emelkedés, azonban 2013-tól újabb csökkenés érzékelhető, csupán 29,27 % a tartós munkanélküliek 
aránya. 
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Az adófizetők (SzJA alapot képező jövedelemmel rendelkezők 100 lakosra vetített) aránya 2014-
es időszakig Zalaváren követi az országos, régiós, megyei, járási átlagot, azonban 2015-ben a térségben 
egy jelentős csökkenés figyelhető meg országos szinten, de a vizsgált településen stagnálás mutatkozik. 
Ugyanakkor az SZJA alapot képező nettó jövedelem, mely folyamatosan növekedik, nagyjából igazodik 
a Keszthelyi járás átlagához, viszont jelentősen elmarad a Zala megyei, a Nyugat-Dunántúli régiós és az 
országos értéktől.  

(Forrás: TEIR) 
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 

Mint látható, Zalavár demográfiai mutatóit vizsgálva megállapítható, hogy jelenleg a nagy 
csökkenés után, mely egy intenzív elvándorlás miatt volt, most kisebb mértékű növekedés várható 
talán. A beköltöző lakók jellemzően a település újonnan kijelölt lakóterületeit keresik új családi ház 
építés céljából. Emiatt kialakul egy térbeli elkülönülés a tősgyökeres lakók lakta ófalu mellett. 
Konfliktushelyzet azonban ebből nem adódik.  

 
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi 

élet, szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási 
közösségek stb.) 

 
A település története 
 

 
A természeti környezet meghatározó szerepet játszott Zalavár megtelepedésének a korai 

szakaszában. Az egyik legfőbb eleme a víz egyrészt éltette, másrészt védte a központtá rangosodó 
települést.  

 
Zalavár környéke a Kis-Balatonnak köszönhetően vízrajzi, még inkább életföldrajzi szempontból 
országosan, de talán nem túlzás azt állítani, hogy nemzetközileg is ismert különlegesség. A mai Kis-
Balaton öbölrendszere egészen a XIX. század elejéig szervesen kapcsolódott a Balatonhoz. Az emberi 
beavatkozás az 1800-as évek első évtizedeitől fokozatosan, körülbelül száz év alatt ennek a természetes 
öbölnek a lefűződését vonta maga után. 

 
Az emberi kultúra megjelenése a Krisztus előtti V. évezredből valók. A vidéken jellegzetes volt az 

újkőkori (neolitikus) életforma, melynek fő jellemzője a tudatos élelemtermelés volt. Zalavár környékén a 
Dunántúli vonaldíszes kerámia kultúrája népcsoportjának régészeti anyaga arra utal, hogy a népesség 
felismerte a hídvégi átkelőhely jelentőségét; de nagyobb települést még nem hozott létre. 

 
Tartósabb letelepedésre a Zalavár-Basaszigeten feltárt középső rézkori település többször 

megújított házai engednek következtetni a Krisztus előtti IV. évezredből. Ezen a helyen a balkáni eredetű 
Balaton-Lasinja kultúra lakosságához kapcsolódnak a környék első rézleletei, nemcsak ékszerek, hanem 
eszközök is. A falu Mekenye nevű részén az ásatások az önálló helyi rézművesség fontos bizonyítékát, 
egy öntőtégely töredékét hozták napvilágra. 

A bronzkor hosszú évszázadaiban, a Krisztus előtti II–III. évezredben a hídvégi átkelő körül 
alakult ki erődszerű település, de nem az északi, zalavári, hanem a déli, magyaródi oldalán. Itt a 
temetkezési szokásaik alapján halomsíros kultúrához tartozó települést és az urnamezős kultúra népének 
temetőjét tárták fel a régészek a kis-balatoni ásatások során az 1980-as években. 

 
 Manapság elterjedt történészi vélemény, hogy Zalavár területén feküdt Arnulf mosaburgi 

központja, ezt azonban többen vitatják, és szerintük a karintiai Moosburggal kell azonosítani a 
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forrásokban említett Mosaburgot.[3][4] 840-es években az elűzött Pribina (Privina) kapta hűbérbe, majd 
később örökbe a Zala folyó és a Balaton találkozásánál lévő mocsaras vidéket. 

A keleti-frank források szerint a korábbi castrum helyén várat építtetett, amelynek 
a Mosaburg nevet adta (ószláv nyelven Blatengrad, szlovén nyelven Blatnograd, jelentésük: 
„Mocsárvár”). Pribina Mosaburgot tartományának központjává tette. ((forr(A legendás erődöt Fekete 
István Tüskevár című műve is megemlíti, a pontos helye ma sem ismert.))) 

Mosaburg első temploma 850-ben Mária tiszteletére épült, és Liutprand salzburgi érsek szentelte 
fel. A későbbiekben további templomok is épültek Pribina, illetve utódja, Kocel uralkodása idején. Az 
utóbbi fejedelem fogadta Cirill és Metód szerzeteseket udvarában. Kocel 876-os halála után Mosaburg 
ismét a frankok kezére jutott. Egy 885-ös összeírás szerint a salzburgi érsek tulajdonában állt a 
mosaburgipalánkvár, de továbbra is jelentős kulturális központ maradt. 

 
A magyarok 900 körül elfoglalták a várost, és a Zalavár nevet adták neki, és egyik fontos 

központjukká alakították. 
Szent István király vármegyerendszerében a Zalavár közelében fekvő Kolonvár lett Kolon vármegye 
központja. Zalavár akkoriban királyi udvarház lehetett. Amikor az ispán Kolonvárból Zalavárba költözött, 
akkor Zalavár az új nevén Zala vármegye központja lett. 
1019-ben új bazilika és bencés kolostor épült, amely alapításától fogva a település birtokosa volt. Zalavár 
ispánsági székhely rangjáról az első forrás 1137-ben szól. A vár első említése 1164-ből való, majd 1222-
ben esik szó még mint királyi birtokról. 

Az 1420-ban megerősített vár a 15. század közepére a Rozgonyiak tulajdonába került. Közben 
a település folyamatosan növelte jelentőségét, 1424-ben országos, 1474-ben hetivásár jogot kapott a 
királytól, és így a jelentősebb helyek közé tartozott. 

A török 1532-es első támadása után azonban a lakosság drasztikusan fogyott, a város korábbi 
jelentőségét elvesztette. 1565-től a vár mint királyi végvár működött, Nagykanizsa 1600-as eleste után 
jelentősége nagyban fokozódott, közben azonban a település és a kolostor többször teljesen lakatlanná 
vált. A török katonai központhoz, Kanizsához legközelebb eső várban nehéz volt a szolgálat. Súlyos 
károkat szenvedett 1644-ben és 1650-ben, illetve 1682-ben, de egyébként is sok támadást vert vissza. 
1690-ben, Kanizsa visszafoglalása után Zalavár védelmi funkciói megszűntek, 1702-ben a várat 
lebontották. 

 
A 18. század elején a település korábbi mezővárosi jogaival újraéledt, azonban a kolostor és így 

a település birtokosa, a götweigi monostor, egyre nagyobb befolyást gyakorolt itt. Így a század végére 
már csak mint falu szerepel a felmérésekben. Mindazonáltal elmondható, hogy Zalavár lakosai jó anyagi 
helyzetben éltek, mivel a Zala menti lápos földek gazdag terméshozamot biztosítottak. Így a település 
lakosságszáma nagy ütemben nőtt. Ennek következtében a 19. századra a lakosság nagy része már 
zsellér, akik közül többen a Keszthely környéki uradalmon találtak idénymunkát. 

1860-as években az apátság több vállalkozásba is kezdett. Először egy széntelep kiaknázásába 
kezdett, ám ezzel a tervvel felhagyott. Majd 1865-re a Zala folyó szabályozását hajtották végre, így 
korábban mocsaras földeket vonhattak művelés alá. 

 
Még a 20. században is a mezőgazdaság biztos megélhetést nyújtott a település lakóinak. A 

megművelhető földek nagyságát nagyban növelték a Kis-Balaton rovására. Azonban az 1990-es években 
a Kis-Balaton újraélesztésével a település termőterületeinek egy jelentős hányadát elvesztette, így 
kierőszakolva a már szükséges gazdasági változásokat. Azóta Zalaváron nagyban nőtt a szolgáltatások 
aránya, és a turizmus is megjelent a településen. 

 
   
Társadalmi élet 
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Zalavár kulturális, közösségi élete nagyon színes, számos rendezvény, esemény kerül 
megrendezésre egész évben a civil szervezetek, önkormányzat és vállalkozók segítségével. A 
hagyományos nemzeti ünnepeken kívül - a március 15-ei ünnepség, a Szent István napi ünnepség, az 
október 23-ai ünnepség – számos érdekes, nagyobb volumenü esemény kerül megrendezésre, mint a 
szeptember első felében tartandó Falu és gyereknap, a novemberi idősek napja műsoros délután, a 
májusban megrendezendő Cirill Metód nap és Bolgár nemzetiségi emlékezés, illetve a Karácsonyi 
koncert decemberben, aminél nagyon büszkék a templomban felépített Betlehemre, állítják az egyik 
legszebb és legnagyobb az országban. Ezenkívül sportesemények is gazdagítják a település életét.  

 
Zalaváron kevés a civil szervezet, de annál aktívabb tevékenységet folytatnak. A civil szervezetek a 

következők: 
- Zalavári Sport Club 

Nem bejegyzett de aktív szervezetek:  
- Zalavári Kulturális és Hagyományőrző Csoport 
- Taekwondo sport club 

 
1.8. A település humán infrastruktúrája 
 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 
 

A községben általános iskola található. Alsó tagozat, 1 kifutó 8. osztály van. 180 férőhelyes az 
iskola, jelenleg 32 gyerekük van. A nagykanizsai Tankerületi Központ a fenntartó, egyébként Bolgár 
Nemzetiségi Iskola néven fut. 

Az önkormányzati fenntartású óvoda jelenleg 1 csoporttal (15 gyerekkel) üzemel. 
A település önálló könyvtárral és Klubteremmel rendelkezik. A posta rendszeres nyitvatartással 

üzemel. 
Takarékbusz szolgálat működik minden héten csütörtökön 13:30-15:30 közötti nyitva tartással, 

ez egy mozgó iroda és bank automata. 
A településen működik egy művelődési ház is, amely több rendezvénynek, szabadidős 

tevékenységnek ad helyet, mint például sport (takewondo és tánc) foglalkozásokat tartanak, illetve helyi 
csoportok gyűlhetnek össze.  

A település a szociális ellátások: házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgálat, 
mindkettő a Keszthelyi Kistérségi Társulás keretében. Van (kötelező) a szociális étkeztetés, 
önkormányzat saját konyháján főznek (óvoda konyhája). 

Van háziorvos, védőnő és kézi gyógyszertár. Fogászati ellátást Sármelléken és Zalaszabaron 
vehetnek igénybe, semmilyen magánrendelés nincs. 

Zalavárért Közalapítványt 2019-ben élesztették újra, hagyományörzó csoport és sport 
támogatása a befolyt 1%-ból. 
 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Zalaváron telepen vagy szegregátumban élők nincsenek, így ilyen jellegű társadalmi problémák és 
veszélyeztetett területek nem érintik a települést. Etnikai konkfliktusok nincsenek, roma közösség 
nincsen, így nemzetiségi önkormányzat sincs. A munkanélküliség és az elhelyezkedési gondok 
jelentenek problémát a településen, magas a tartós munkanélküliek és a munkanélküli ellátásokra már 
nem jogosult munkanélküliek száma. 
 
 
1.9. A település gazdasága 
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1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre, főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 

Az egy főre jutó GDP tekintetében a régió Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl után stabilan 
a harmadik a regiók rangsorában. A fejlődés alapja az erős, modern feldolgozóiparra alapuló gazdaság, 
a kedvező földrajzi-közlekedési helyzet által hordozott telephelyi és logisztikai potenciál, illetve a 
turisztikai adottságok. Ez a három tulajdonság megteremti az innovatív fejlesztések helyi lehetőségeit. Ha 
megyei szinten vizsgálódunk megállapíthatjuk, hogy Zala megye egy főre jutó GDP tekintetében 16601 
pps. 

 3 bolt, 1 italbolt és 1 étterem működik a településen, mozgóboltok járnak rendszeresen. Helyi 
gazdasági vállalkozás: tenyésztojás telep és tyúktelep, kb 5 főt foglalkoztatnak a településről. 3 
mezőgazdasági vállalkozó van, aki főállásban él a gazdálkodásból, növénytermesztéssel foglalkoznak. 
1 Erdő van önkormányzati fenntartásban és 1 a Zalaerdő kezelésében. Szőlő gazdasági vállalkozás 
keretein belül nincs. (önkormányzati adatszolgáltatás alapján) 

A regisztrált vállalkozások száma 108, melyből az önálló vállalkozók száma 98 db, tehát 
jellemzően kisvállalkozások vannak a településen. Az egyéni vállalkozások száma 31, melyből fő 
foglalkozású 16 db. (KSH) 

A regisztrált vállalkozások alakulása az egyes gazdasági ágakon belül (db):  
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban 54 
Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás, 
vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 
nemzetgazdasági ágakban 

10 

Feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban 10 
Építőipar nemzetgazdasági ágban 5 
Kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban 4 
Szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban 3 
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban 7 
Információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban 1 
Pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban 0 
Ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban 9 
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágban 2 
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység nemzetgazdasági ágban 3 
Oktatás nemzetgazdasági ágban 3 
Humán-egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágban 
Művészet, szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban 
Egyéb szolgáltatás nemzetgazdasági ágban 

0 
6 
1 

(Forrás. TEIR, KSH, 2018) 
 

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

 
Zalaváron jellemzően kisvállalkozások vannak regisztrálva, az aktív korú, munkával rendelkezők 

többsége (kb. 80%) azonban a közeli városban vállalnak munkát napi ingázással, mint Keszthely, illetve 
a kisebb szomszédos településeken, mint Hévíz, Zalakaros, ők többségében vendéglátásban dolgoznak 
(szálloda, étterem). A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és állattenyésztési tevékenységek a jellemzőek 
a település külterületén. 

Az ipari területen kívül említésre méltó lehetne a turizmus és vendéglátás területe is. A 
településhálózatban való elhelyezkedése Zalavárnak kedvezőnek mondható, mivel a Balaton parti 
fekvése és jó megközelítése kedvezően befolyásolja a gazdasági versenyképességét, ettől függetlenül 
cask 1 működő apartmanház van a településen 8 férőhellyel a Zalavárhoz tartozó Balatonhídvégen. 
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1.9.3. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 

A lakásállomány 2018-ban 411 db volt, melyből egyszobás 13 db, kétszobás 138 db, három 
szobás 163 db, négy vagy annál több szobás 97 db. Az év folyamán épített lakások száma 0, és jellemző, 
hogy az országos és térségi tendenciákat követve az új építésű lakások aránya a lakásállományon belül 
2011-től rendkívül lecsökkent. A 2018-os év folyamán épített üdülőegységek száma 0 db, ami nem 
nevezhető túl nagy arányunak. Összességében kijelenthetjük, hogy a lakóingatlanok számának 
alakulásában 2008-óta stagnálás állapítható meg. 

Szép számmal találunk eladásra kínált építési telkeket és lakóingatlanokat. Zalaváron az elmúlt 
öt évben az átlag négyzetméter ár 156177 forintról 218750 forintra nőtt, ami 62573 forintos emelkedést 
jelent. A reptér megvalósuló működése és az ipari park beindulása esetén enyhe lélekszám növekedésre 
számítanak. Már most érzékelhető némi növekedés, amit az alacsony ingatlan áraknak tudnak be, a közel 
múltban megvásárlásra kerültek az eladó házak, most nem nagyon van eladó ház a faluban. (Forrás: ksh, 
ingatlannet.hu/statisztika) 
 
1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 
 

Az Önkormányzat gazdálkodásának lehetőségei meglehetősen korlátozottak. A Képviselő-
testület a 2020. évi költségvetésről szóló rendeletében 211.922 eFt bevételi előirányzattal és ugyanennyi 
kiadási előirányzattal számolt.  

A 2020-es évi költségvetésről szóló 1/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet adatai: 
költségvetési bevétel: 211 922 E Ft 
költségvetési kiadás: 211 922 E Ft  
A bevételi és kiadási tételek az alábbi megoszlás szerint terhelik és gyarapítják a költségvetést: 
 

Kiadások % Bevételek % 
Személyi juttatások 25,7% Működési célú támogatások 31,19% 
Munkaadókat terhelő járulékok és 
szoc. Hoz. Adó 

4,6% Felhalmozási célú támogatások 0% 

Dologi kiadások 20% Közhatalmi bevételek /építményadó, 
kommunális adó, iparűzési adó, 
gépjármű adó, bírság/ 

9,49% 

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,2% Működési bevételek /szolgáltatások 
ellenértéke, tulajdonosi bevételek, 
kamat/ 

9,5% 

Egyéb működési célú kiadások 4,2%   
Tartalék 0,9%   
Beruházási kiadások 21,6% Felhalmozási bevételek 0,5% 
Felújítások 20%   
Egyéb felhalmozási kiadások 0,9 % Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök 
49,2% 

Költségvetési kiadások 99,1% Költségvetési bevételek 99,88% 
Finanszírozási kiadások 0,9% Finanszírozási bevételek 0,12% 
Kiadások összesen: 211 922 E Ft  Bevételek összesen: 211 922 E Ft  

(Forrás: zalavár.hu) 
 
Az Önkormányzat tulajdonában a közutakon, járdákon, árkokon és tartozékokon kívül többek 

között a magtár épülete található Zalavár Község Önkormányzata tulajdonában, aminek fejlesztése célja 
a településnek. 
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A település fejlesztésére a rendelkezésre álló anyagi keretek között is folyamatosan fordítanak. 
Zalavár a Balaton kiemelet üdülőkörzethez tartozó települések közé tartozik. A Magyar Falu Program 
keretében ezért az itt el különített indikatív keretösszegre pályázott a település. A támogatási kérelem 
három projektet foglal magába. Az Önkormányzat közösségi tere a Művelődési Ház felújítására, az orvosi 
rendelő felújítására, közterületek karbantartására eszközbeszerzésére pályázatot nyújtott be. 

 
1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 
 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg az 
ellátandó közfeladatok körét. A 13. § (1) bekezdése 2. pontja sorolja fel a település üzemeltetési 
feladatokat. 

„2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való 
gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának 
biztosítása);” 

 
Köztemető 567 hrsz-on köztemető kialakítva, fenntartása biztosított 
Közvilágítás Belterületen kiépítve, fenntartása biztosított 
Helyi közutak és tartozékaik kialakítása, 
fenntartása 

Lakóutcák többsége szilárd burkolattal ellátott, 
fenntartása biztosított 

Gépjárművek parkolásának biztosítása Az intézmények környezetében a közúton történő 
parkolás feltételei biztosítottak, helyenként a kialakított 
parkolóhelyek hiányoznak 

 
1.12.  A táji és természeti adottságok vizsgálata 
 
Tájbeosztás 
Zalavár település Magyarország  Kistájainak Katasztere (Dövényi 2010.) szerint az alábbi kistájak 
területére esik: 
3.4.24.  Alsó-Zala-völgy: a település nyugati, Zala-folyó menti területei 
3.4.25.  Zalavári-hát: a község területének nagy része  
4.1.11. Kis-Balaton medence: a közés nyugati területei 
4.3.13. Nyugat-Belső-Somogy: kis részben település déli területei tartoznak a kistáj területére. 
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3.4.24. Alsó-Zala-völgy 3.4.25. Zalavári-hát 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.11. Kis-Balaton medence 4.3.13. Nyugat-Belső-Somogy 
 
1.12.1.  Természeti adottságok  
 
Zalavár Zala megye keleti részén, Keszthelytől tizenhét, Nagykanizsától harminckét kilométerre található. 
Természet földrajzilag a Zalai-dombság keleti szélén, a pannóniai üledékekből felépülő Zalavári-dombhát 
keleti lábánál fekszik a község. 
Zalavár belterülete a Zalavári-hát D-DK-i, külterületi részei a Kis-Balaton-Medence kistájhoz tartozik.  
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében a táj, a természeti és a települési környezet minőségének védelme, 
a jelentős gazdasági potenciált képviselő üdülés és idegenforgalom minőségi fejlesztéséhez szükséges 
környezeti feltételek megőrzése és javítása, a térség kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térség 
megfelelően szabályozott területhasználata elengedhetetlen feltételek az ökológiai állapot egyensúlyának 
megőrzéséhez.  
Zalavár település közigazgatási területének egy része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park országos 
jelentőségű védett természeti területéhez tartozik. A Kis-Balaton közelsége révén települést érintik 
természeti és természetközeli területek, Natura 2000 terület, országos ökológiai hálózat övezetei és 
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tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetei is. A növényföldrajzi tájbeosztás 
szerint a Zalai flórajárásba tartozik. 
A nyugati területeket a Zala és a Kis Zala folyók mélyfekvésű ártéri ligetei és gyepterületei alkotják. 
Legnyugatabbra a közigazgatási határ szomszédságában található a Hídvégi-tó, a Kis-Balaton I. tárolója. 
A keleti közigazgatási határ mellett a Fenéki-tó a Kis-Balaton II. tárolója, vízfelületei és mocsárterületei 
húzódnak. 
 
Domborzat 
A meridionális hátak kivételével a Kis-Balaton a történelmi időkben is a Balaton tartozéka volt, a vízi 
munkálatok, a Zala gátak közé szorítása és a Keszthelyi-öbölbe vezetése szűkítette kisebb térre a vízi 
világot, amelynek korábbi emlékei a kiterjedt és vastag tőzegtelepek, lápföldek, lápi meszek. A 
tőzegbányászatot és a láptelkesítést követően, a Keszthelyi-öböl eliszapolódása és a Zalának a Balaton 
vízminőségét hátrányosan befolyásoló hatása a Kis-Balaton részbeni rekonstrukcióját, 
derítőmedenceként való visszaállítását tette és teszi szükségessé. Lealacsonyodó és vastag (10-20 m) 
lösztakaróval fedett felszíne egységesebb, makro- és mikroformákban is szegényebb.  
É-D-i irányban elnyúló lapos meriodális hát az Alsó-Zala és a Hévízi-völgy között. É-D-i irányan 
féloldalasan kiemelkedett, s D-felé fokozatosan elkeskenyedő területének felszíne sem domborzatilag, 
sem alaktanilag nem egységes.  
Kicsiny viszonylagos szintkülönbsége (34 m/km2) alapján erősebben tagolt hullámos síkságra 
emlékeztető a táj. (Dövényi,2010) 
 
Földtani adottságok 
Zalavár a Kis-Balaton-Medence kistáj részeként a Balaton süllyedékének DNy-i része, a tóval kitöltött 
medencétől a Zala által áttört, É-D-i irányú fenékpusztai Castrum-hát választja el. Keszthelytől D-re, a 
Zalát átlépve, az abba torkolló Somogysimonyi- és Sávolyi-völgyön 10 km-nyire lenyúlva beékelődik 
Nyugat-Belső-Somogy homokos hordalékkúp-felszínébe. A Castrum-háttal párhuzamosan még egy É-D-
i, az alluviális síkokból 5-10 m-nyire kiemelkedő, futóhomokkal fedett meridionális hát, a 
Balatonmagyaródi-hát húzódik. Ezt Balatonhídvégnél töri át a Zala, amelyet a Balaton fiatal süllyedése 
fejezett itt le; korábban tovább folyt D felé. (Dövényi,2010) 
 
Talajai 
Az egykor vízborított süllyedék medence, amely ma is tőzeges-lápos jelleget őriz. Ennek megfelelően a 
lápos réti és a síkláp talajok előfordulása jellemző (61%). Ezeknek a talajoknak a jelentősége a lápvilág 
természeti értékeinek megtartásában, a Balatonba folyó vizek szűrésében és tisztításában van. A 
telkesített síkláp talajok mintegy 10%-a lehet szántó (int. 20-40), egyébként láp- és mocsárréteknek 
adhatnak termőhelyet. 
A lápos réti talajok Zalavár környékén agyagos vályog mechanikai összetételűek és erősen savanyúak. 
A Balaton közelében a felszíntől karbonátosak és szemcseösszetételük homokos vályog. A település 
Nyugati és Dél-Nyugati területeire gyengén savanyú tőzeg-láp-kotu talajok jellemzőek, míg a település 
Keleti területeire főként meszes vályog talajok a jellemzőek. (Dövényi,2010) 
 
Éghajlat 
A vizsgált terület éghajlata is a mérsékelten hűvös-mérsékelten nedves és a mérsékelten hűvös-
mérsékelten száraz éghajlati típus határán terül el. 
Az évi napsütés kevéssel meghaladja az 1950 órát; a nyári hónapokban 780-790, télen mintegy 190 órán 
át süt a nap. Az évi középhőmérséklet 9,8-10,3 °C, a tenyészidőszaké 16,0 és 16,5 °C közötti. Az évi 
abszolút hőmérsékleti maximumok átlaga kevéssel meghaladja a 33,0 °C- ot, a téli abszolút minimumok 
átlaga -16,0 és -17,0 °C közé esik. 
Az évi csapadékmennyiség 750–800 milliméter, a tenyészidőszaké 420 mm körüli. A környező Balaton, 
Kis-Balaton és a Zala folyó közelsége révén, elmondható, hogy nincs vízhiány.  
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A területen az É-i szélirány a jellemző, az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s. 
A táj adottsága az erdőgazdálkodásnak, az éghajlat a kevésbé hőigényes kultúrnövények 
termesztésének kedvez. (Dövényi,2010) 
 
Vízrajz 
A korábban lecsapolt Kis-Balaton egykori szűrő-átalakító funkciójának visszaállítására épült meg két 
szakaszban a kis-balatoni védőrendszer. 
A mai Kis-Balaton öbölrendszere egészen a XIX. század elejéig szervesen kapcsolódott a Balatonhoz. 
Az emberi beavatkozás az 1800-as évek első évtizedeitől fokozatosan, körülbelül száz év alatt ennek a 
természetes öbölnek a lefűződését vonta maga után. 
A „talajvíz" természetes állapotban is 2 m felett helyezkedett el. Kémiailag a kalcium-magnézium- 
hidrogénkarbonátos típus kizárólagos. Keménysége 15-25 nk° közötti, míg a szulfáttartalom Ny-on 60 
mg/1, K-en 300 mg/1 körüli. 
A rétegvizek mennyisége az agyagos víztározó rétegek miatt nem jelentős. A kevés artézi kút átlagos 
mélysége 100 m feletti. Vízhozamuk 130 1/p körüli. A vastartalom jelentős (0,5 mg/1 feletti a kutak 60%-
ában), míg a keménység 1/3-ukban haladja meg a 18 nk°-ot. 
A közüzemi vízellátás megoldott, ezzel szemben a közüzemi csatornahálózat csak a települések felében 
van, s az erre kötött lakások aránya mindössze 31,5% (2008). Mivel a kistáj a Balaton kiemelt vízminőségi 
körzetéhez tartozik, a minőségvédelem mind a felszíni, mind a felszín alatti vizekre nézve fokozott 
követelmény lenne. (Dövényi,2010)  
 
1.12.2.  Tájhasználat, tájszerkezet  
 
A Tájtörténet vizsgálata c. fejezetben részletesen foglalkozunk a táj időben és térben történt változásaival. 
Országos viszonylatban is ritka, hogy egy táj néhány évszázadon belül ilyen jelentős változásokon essen 
át.  A települést patkó alakban körülvevő Zala-folyó és a Kis-Balaton, valamint a Zalavári-hátság 
alapvetően meghatározza a táj arculatát. A tájszerkezetben történt változások a XVIII. századtól kezdve 
a vízügyi beavatkozásoknak köszönhetők, ezeket részletesen ismertetjük a Tájtörténet c. fejezetben. A 
vízügyi beavatkozások következtében változott a táj mozaikossága, az egyes tájalkotó elemek 
egymáshoz viszonyított aránya (vízfelületek, mocsarak, szárazulatok aránya). Változott a szegélyhatás 
és az átjárhatóság. 
Az állandóságot a Zalavári-hát magaslata jelenti, melyre a település épült. 
 
1.12.2.1. Tájtörténet vizsgálata  
 
A táj arculatát a tájhasználatot a kezdetektől napjainkig a Zala folyó és a Balaton – Kis-Balaton viszonya 
határozta meg, ezért ezzel a témakörrel részletesebben foglalkozunk. A térség tájszerkezetében történt 
legfontosabb változásokat a Zala folyó szabályozása, a Kis-Balaton lecsapolása, majd részleges újra 
feltöltése jelentik.   
A természeti táj évezredes alakulása a Balaton és a Kis-Balaton különleges sorsú partvonal-változásaival 
időről-időre nyomon követhető. A Kis-Balaton rendkívül fiatal geológiai képződmény. A több méter vastag 
tőzegösszlet - harántolt fúrások – felszínei alatt jégkor végi folyóvízi (esetleg szél fútta) homokrétegek 
találhatók. Ugyanebből az üledékből keletkeztek a Berek belsejében megtalálható apróbb-nagyobb 
szigetek is. A mocsár fölé mindössze néhány méterrel emelkedő halmok, hosszanti hátak szinte 
mindegyike észak-dél irányban megnyúlt formájú. A Kányavári szigeten különösen jól látszik ez a 
jelenség, ami részét képezi a Kis-Balaton medencéjét kettéválasztó Zalavári hát kialakulásának. Az 
északon még néhány kilométer széles, lapos vonulat Hidvég felé egyre keskenyebb és alacsonyabb lesz 
- mintegy lefűződik - majd Balatonmagyaródon túl megint lassan elemelkedik a felszín és belecsatlakozik 
a Zalai-dombságba.  
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A tómeder pangó vizében elszaporodott a mocsári növényzet, melynek elpusztulása után az aljzatra 
lesüllyedt és elpusztult növényi részek idővel tőzeggé alakultak. A több évszázaddal ezelőtt a Zalai 
vízfolyást több, a folyásirányra merőleges, kisebb-nagyobb keresztgát módosította. Ez a vízrekesztő és 
áramlásmódosító hatás kedvezett a mocsarasodás folyamatának. A bozótnak nevezett ártér 
mocsarakkal, erdőfoltokkal, rekettyebokrokkal, gyepekkel tarkított térség volt. Átmenet nélkül simult bele 
az akkor még jóval nagyobb, észak felé terjedő ingoványba. Kis vízhozam esetén a Zala folyó néha eltűnt 
a lápok alatt, néhol pedig szétterülve nyílt vizű tavakat, kanyargó, meander szerű folyószakaszokat 
alkotott. Lassú folyása alatt a növényzet megszűrte a vizét és megtisztította a folyó hordalékaitól. A 
környező dombok erdősültsége egyenletes volt, erózió nem nagyon alakulhatott ki, a csapadék 
egyenletes eloszlását ez biztosította a felszínen. A falvakból sem keletkezett hordalék, így a folyó egyre 
tisztábban érkezett végcéljához, a Kis-Balatonhoz, ahol tölcséres kiszélesedéssel folyt bele a nádastóba. 
Az évezredeken át tartó természetes folyamatoknak az ember megjelenése és tájat alakító föld- és 
erdőművelése vetett véget. 
A 4. században Valcum erőd kiépítése után Keszthely környéke sűrűn lakott hellyé vált. Valószínűleg 
ekkor épült Zalavár területén egy cölöpökre vert, mocsárral körbe zárt castrum. A népvándorlás idején 
több nép is elfoglalta, állt a keleti gótok, longobárdok, hunok, frankok birtokában is. 
A Kis-Balaton környékén a legrégebbi ismert népcsoportok a hídvégi átkelőhely közelében telepedtek le 
felismerve annak jelentőségét. A rómaiak uralma alatt a falu helyén vidéki település lehetett a régészeti 
leletek tanúsága alapján. A római kereskedők is használták az Észak-Itáliából Óbudára vezető, a 
Dunántúlt átszelő utat, amely Keszthely-Fenékpusztánál kelt át a Balatonon. Jelenlétükre sírkövek 
utalnak. 
 

 
Cholnoky: Jenő: A Balaton valószínű kiterjedése a római uralomvégétől a honfoglalásig 
 

 
A település Szent István adományától a jobbágyfelszabadításig az apátság birtoka maradt. Középkori 
kiterjedését ismerjük 1335. évi határjárásából 1424-ben vásártartási jogot kapott, a későbbiekben 
többször nevezték mezővárosnak. A török időkben – a XVI. század végétől – elnéptelenedett, a XVII. 
században már puszta hely. Az újratelepítési szerződést az apátság 1721-ben kötötte meg, az úrbéri 
szabályozást 1783-ban foglalták írásba. 
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A település építészeti és tájalakítási fejlődését a korabeli térképeken, nyomon tudjuk követni. A XVIII. 
századtól készültek részletesebb térképek, amikor a hadsereg igénye megnőtt a topográfiai térképek 
iránt. Elsőként 1782-1785 között elkészítették az első katonai felmérést, majd ezt követte az 1819-1869 
közötti második katonai felmérés, illetve a harmadik, melynek Magyarországot érintő részeit 1872-1884 
között dolgozták ki. 
 

  

1. katonai felmérés 1763-1785 (forrás: mapire.hu) 
Az első katonai felmérés Zalavár területén a mai 
képhez hasonlóan már több utcás beépítést tüntet 
fel. Ekkor még a mai Kis-Balaton öbölrendszere 
szervesen kapcsolódott a Balatonhoz. A Kis-
Balaton a XVIII. századi katonai felmérési 
térképeken, mint a Balaton öble szerepel. A 
települést környező területek is többségében lápi 
és mezőgazdasági hasznosításúak, emellett erdők 
és mocsárerdők szegélyezik. Jól látszanak az 
időszakosan árvízzel elöntött területek is. Az 
apátsági romokat a térkép nem tünteti fel (nyilván 
nem volt katonai jelentősége), de a hídvégi híd már 
szerepel. Fenékpusztánál az átkelés révvel történt. 
 

2. katonai felmérés1819-1869 (forrás: 
mapire.hu) 
A második katonai felmérésen jól látszik, hogy 
a korábbinál jelentősen nem nőtt a beépítés 
Zalavár területén. Az előző felméréshez 
hasonlóan továbbra is megmaradt a pár utcás 
település szerkezet. Zalavárat szántók, fertők 
és lápok övezik az előző felméréshez 
hasonlóan. Ebben az időben kezdődki meg a 
Zala szabályozása Hídvég és Zalacsány 
között, melynek eredményeként az 
árvízmentesített területeken szántók, legelők 
és erdők alkultak ki. A Kis-Balatont ebben az 
időszakban még nem érintik vízügyi 
beavatkozások, jelentős kiterjedésű a nyílt 
víztükör. 
Fontos tájképi elemként megjelenik a Fenéki-
híd, melyhez le kellett szűkíteni a Kis-Balaton 
torkolatát. 
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3. katonai felmérés 1869-1887 (forrás: mapire.hu) 
A harmadik katonai felmérés területfelhasználás 
szempontjából hasonló tartalmú, mint az előző, 
mező és rét felhasználású. Illetve a templom 
jelölése is nagyobb hangsúlyt kapott. Ebben az 
időben kezdődött a Zala-folyó szabályozása, 
melynek során Balatonhídvég és Fenékpuszta 
között új Zala medret ástak. A felszabadult 
területek szántó és rét művelési ágba kerültek.  
 

4. katonai felmérés 1941 (forrás: mapire.hu) 
A negyedik katonai felmérés már a lecsapolt 
Kis-Balatont ábrázolja. A Zala szabályozása 
megtörtént Hídvég és a Balaton közötti 
szakaszon is. Az új mederben gátak között 
folyik a folyó, és a Zala fontosabb mellékvizei is 
csatornákba kerültek. A Zala szabályozásával 
lehetőség nyílt a Balatonszentgyörgy-Keszthely 
vasútvonal megépítésére. 

 
A szabályozási munkák előtti időben a Zala a balatonhídvégi áttörésen átjutva a Balaton legnyugatibb 
öblébe ömlött.  
A táj arculata, a tájhasználat a török időkig nem változott jelentősen. A török dúlás következtében a térség 
elnéptelenedett, csak a török kiűzését követően indult újra az élet.  
1A szabályozások megkezdéséig az itt élő lakosság állattenyésztésből (rét- és legelőgazdálkodás), 
halászatból, pákászatból és földművelésből élt. A lakosság a mocsarak közötti száraz területeken élt, és 
az ármentes területeket, a rövidebben vagy hosszabban elnyúló, lösszel borított homokvonulatokat vagy 
földnyelveket használta fel a megtelepedésre. Földműveléssel csak kisebb – magasabban fekvő – 
területeken próbálkoztak. A fő gazdálkodási forma az állattenyésztés – elsősorban szarvasmarha – volt, 
amelyhez a területet az ártéri „bozótok” rovására terjesztették. Szénatermelés csak a berkeket 
közvetlenül szegélyező 50–100 m széles sávokban folyt. Az élővizek bősége kedvezett a halászatnak. 
Az úthálózat és a települések is a dombokon alakultak ki.  
A XVIII. század végéig nem tettek különbséget a Balaton és a Kis-Balaton között, a Fenékpuszta - 
Balatonhídvég közötti térséget - a mai, tágabb értelemben vett Kis-Balatont - a Balatonhoz számították.  
A Fenéki tó területe a XVIII. század végéig a Balaton legnyugatibb öble volt, nyílt és szabad vízfelülettel. 
A Zala Balatonhídvégnél ömlött a Balatonba. 
A 18. sz. állapotokról Szalós Mihály, a Zala Vízszabályzó Társulat igazgató mérnöke adott igen jó képet 
1894-ben kelt műszaki leírásában: „1829 előtt, midőn a Zala Vízszabályzó Társulat alakult, a Zala egész 
völgye a Kis-Balatontól a kehidai töltésig náddal, sással, éger- és kőrisfákkal benőtt mocsár volt. Csak 
pár sziget magaslott ki ebből, és a partok mentén 50–100 méter széles sávokban rét- és 
legelőgazdálkodás folyt. Az egész berek csak téli fagyok alkalmával volt megközelíthető, nádlásra és 
faizásra használható. A Zala nyílt folyása 30-50 méter között változó szélességgel, sok helyt több ágra 
szakadva tekervényes volt. Néhol, különösen a zalavári és esztergályi határban, nyílt folyását veszítve, a 
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folyó egész vize kilométeres szakaszon a láp alá bújt. Ártere 8000–8500 hold lehetett” (Bendefy és V. 
Nagy 1969). 
 
2A tó vízszintjét a török megszállás utáni időben beindult társadalmi-gazdasági fejlődés következtében 
jelentkező igények kielégítésére fokozatosan szállították le. 
A megyei gyűlések már 1773-tól kezdődően foglalkoztak a Zala folyó szabályozásának kérdésével. Az 
iratokból kitűnik, hogy a Zala alsó völgyét Kehidától a torkolatig állandóan elöntötte a víz, mocsarak lepték 
el a völgyfeneket, a folyónak helyenként nem is volt medre, hanem eltűnt a láp alatt. A XIX. század elején 
az Alsó-Zala menti érdekeltség az elsők közölt fogott hozzá 4000 ha-nyi mocsaras terület lecsapolásának. 
1829-ben szövetkeztek a Zala torkolatútól, azaz Balatonhidvégtől Zalabérig lakó birtokosok a 
szabályozás érdekében. A tervezést követően munka 1836-ban megkezdődött. 1836-tól 1865-ig eltelt 30 
évben többszörimegszakítással kiásták a Zala medrét Balatonhídvégtől (Mekenyei hídtól) Zalacsányig 
19,4 km hosszúságban. A szabályozási munkák 11 évi szünet után, 1876-ban indultak meg ismét. 
1880 és 1894 között az addigra teljesen szárazra került Kis –Balatonon át, a Diás szigetátvágásával – a 
korábbi Balaton öblön át – Balatonhídvégtől Fenékpusztáig addig nem létező új Zala medret ástak. 
 
1A Kis-Balaton képe néhány évtized leforgása alatt alaposan megváltozott. A mocsarakkal borított nagy 
tér vízmentessé vált, eltűntek a berkek. A magaslatokat szántóföldekké alakították. A folyószabályozás 
magával vonta a táj átalakulását, a lakosság életmódjának megváltozását. A tájhasználat 
megváltozásával a táj arculata is átalakult.  
 
A XIX. századi katonai térképeken már jól nyomon követhető a balatoni vízszintszabályozás hatására a 
Kis-Balaton nyílt vízfelületeinek csökkenése és elmocsarasodása. A Balaton vízszintjében ez a 
beavatkozás az 1820-as években egy méteres csökkenést, az 1836–66 közötti időszakban további 1,5 
méter csökkenést jelentett. Már az első vízszintcsökkentés és az azt követő száraz időszak elegendő volt 
a Balaton nyugati öblözetének lefűződéséhez, a Kis-Balaton kialakulásához. Szalós Mihály a 
továbbiakban azt írja, hogy: „Az 1836-tól 1866-ig tartó szabályozás következtében a Zalavölgy képe 
egészen megváltozott. A mocsár vízmentessé lett, felszíne 1,0–1,5 métert sűllyedt, megtömődött, a 
szigetekből és magaslatokból szántóföldek, a nádasokból és a kiirtott égerfásokból rétek és használható 
fás-legelők lettek.” (Bendefy és V. Nagy 1969). 
Ebben nagy szerepe volt az 1839-ben átadott Fenéki-híd építésekor a Zala torkolatának leszűkítésének 
és az 1863-ban megépített Sió-zsilipnek és a Balaton déli partján futó vasútvonal miatt végzett 
szabályozási munkáknak. Ezek eredményeként a Kis-Balaton magasabban fekvő részei szárazra 
kerültek, a terület vízborítást csak a Zala árvizeikor kapott. 
 
2A siófoki Sió-zsilip megépítése (1863) előtt a Balaton vízszintjét alapvetően a mindenkori időjárási 
viszonyok határozták meg, a vízszint ingadozása a 3-4 métert is meghaladta. A siófoki Sió-zsilip 
megépítése (1863) előtt a Balaton vízszintjét alapvetően a mindenkori időjárási viszonyok határozták 
meg, a vízszint ingadozása a 3-4 métert is meghaladta. A fokozatosan szárazra kerülő Kis-Balaton 
mocsárvilágán keresztül a XIX. század második felében ásták ki a Zala medrét Balatonhídvég és 
Fenékpuszta (a mai torkolat) között. 
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer (KBVR) megépítésének kezdetétől a Zala alsó, 20 kilométeres 
szakasza a KBVR két tavába a Hídvégi tóba és a Fenéki tóba került. A Zala már nem a Balatonba, hanem 
a Hídvégi tóba torkollik, és Fenékpusztánál a Fenéki tóból kifolyó víz ömlik a Balatonba. 
Az 1920-as években e szakaszon árvízvédelmi töltések is épültek, így a Kis-Balaton mocsárvilágának 
vízellátása elszakadt a Zala árvizeitől. 
A Balaton vízminıségének erőteljes romlása a XX. század második felére olyan mértékűvé vált, hogy a 
további romlás megakadályozása nem volt halasztható. A Zala a Balaton vízgyjtő közel feléről a tóba jutó 
szennyezőanyagok nagyjából felét szállítja, ezért nyilvánvalóvá vált, hogy a Zala által szállított vizet kell 
valamilyen módon megtisztítani. Mivel a Zala vizében lévő növényi tápanyagok közel kétharmada nem 
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pontszerű, hanem diffúz forrásból ered, ezért a vízgyűjtőn levő nagyobb hatékonyságú szennyvíztisztítás 
önmagában nem hozhat eredményt. A folyó vizének megtisztítása érdekében tervezték a korábbi Kis-
Balaton részleges visszaállítását, mert azt remélték, hogy ezzel a Keszthelyi öbölben lejátszódó 
folyamatok már a Balaton előtt, attól elválasztva végbemennek. A KisBalaton Vízvédelmi Rendszer 
tervezése az 1970-es évek közepén elkezdődött. Az építési munkák a 80-as évek elején. A véőrendszer 
I. ütemében létrehozott Hídvégi tavat 1985-ben adták át.  
 
32015-re megvalósult a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. üteme, melynek során megvalósul a Balaton 
vízminőség-védelme a tó vízminőségét legjobban veszélyeztető algás eutrofizáció mértékének a 
csökkentése a tavat terhelő tápanyagok a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerben való csapdázásával, 
valamint a rugalmas üzemrend lehetőségének kialakításával. A rugalmas üzemrend során a Kis-Balaton 
Vízvédelmi Rendszer rövidre zárhatóságának megteremtésével a Zala folyó vize közvetlenül a Balatonba 
kormányozható. 
  
A szabályozási munkák keretében szabályozásra került a Kis-Zala és a Kis-Zala-csatorna (Mekenyei 
árok), melyek késleltetetten vezetik a Zalavári-hátság nyugati lejtőinek csapadékvizét a Zalába. 
 
A tájszerkezet alakulásának egyik fontos jellemzője a mindenkori birtokrendszer. 
Zalaváron 1019-ben létesült bencés kolostor, melyhez Szent istván király birtokokat adományozott. Ez az 
apátsági uradalmi birtok rendszer fennállt egészen az 1945-ben történt államosításig. Kis mértékben 
változott a birtokrendszer az 1850-es jobbágyfelszabadításig, mikor is megkezdődött a kis és 
törpebirtokok kialakulása.  
Az államosítást követően megindult a szövetkezeti rendszer kialakítása.  
Fentiekből megállapítható, hogy a tájszerkezet és a tájhasználat a közel 300 év alatt többször is 
megváltozott. Napjainkra a tájhasználat meghatározó eleme lett a természetvédelem. A rehabilitált 
területekre visszaköltözött madárvilág fészkelőhelyei mellett védelmet élvez a mocsári növényvilág, az 
ősgyepek és erdők valamint az értékes fauna is (részletesen l. a természetvédelem c. fejezetben). 
 
Források: 
1 Idézetek Vidéki Róbert A Kis-Balaton növényzete és tájtörténete c. tanulmányából (MTA 
Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete Vácrátót 2010.) 
2 Idézetek a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Jelentős emberi 
beavatkozások (4-2 Zala) c. jelentéséből 
3 Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer II. ütem megvalósítása (Országos Vízügyi Főigazgatóság) 
 
1.12.2.2. Tájhasználat értékelése  
 
A XVII. századig a táji adottságokat használó gazdálkodási módot folytató népesség a természettel 
összhangban tevékenykedett. A tájszerkezetben történt változások ebben az időszakban az erdőirtások 
jelentették. A fára, mint energiaforrásra, építési anyagra és egyéb alapanyagra (hamuzsír gyártás) a 
népesség növekedésével egyre nagyobb szükség volt, és amíg szinte korlátlanul rendelkezésre állt nem 
történt tudatos telepítés. De nem csak emiatt történtek erdőirtások. Az állattartás egyre nagyobb legelőket  
és takarmánytermesztő területeket igényelt. A magasabban fekvő, kedvezőbb adottságú területeket pedig 
a gabonatermesztés számára  vették igénybe. 
A nagy mértékű tájalakítás a Zala szabályozásávval kezdődött a gyakori árvizek miatt. Ez a beavatkozás 
még a Kis-Balatont még nem érintette. Zalavár község tekintetében a Zala szabályozása javította az 
átjárhatóságot.  
A Kis-Balaton lecsapolása már erőteljesebben érintette Zalavárt. A Zala közvetlenül a Balatonba folyt, 
addig nem tapasztalt hordalék és diffúz szennyezés terhelést zúdítva a tóra. Ez a beavatkozás a Balaton 
vízminőségének rohamos romlásához vezetett. A község Balaton felé eső területei a lecsapolási munkák 
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következtében szárazra kerültek, mezőgazdasági művelésre alkalmassá váltak. A Zala gátak közé 
szorítása miatt a befolyó kisebb vízfolyásokat, csatornákat szintén gátak közé kellett emelni, ami szintén 
hatással volt a tájszerkezetre. Az egykori gátak sok helyen még megvannak, utak, kerékpárút vezet rajtuk. 
A Balaton vízminőségének javítása érdekében szükségessé vált a Zala vizének előszűrésére  ezért 
született a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, mely két ütemben valósult meg. Ennek eredményeképp a 
Kis-Balaton egy részét a gátak átvágásával és műtárgyak építésével újra elárasztották. Első ütemben a 
Hídvégi-tó, második ütemben a Fenéki-tó feltöltésére került sor. A Zala újra átfolyik a vízvédelmi 
rendszeren, a vizi ökoszisztémák hatásosan szűrik a szennyeződéseket. Árvizek alkalmával 
vízkormányzás segítségével lehetőség van a Zala vizét közvetlenül a Balatonba vezetni, így mind az 
árvízvédelem, mind a vízminőség védelem megvalósul. 
A vízvédelmi rendszer kialakításával a tájhasználat ismét jelentősen változott. Az elárasztott területek – 
a Balaton vízminőség védelme mellett - elsősorban természetvédelmi célokat szolgálnak. A természet-
közeli állapotok visszaállítása több évtizedet vett igénybe de megállapítható, hogy az eredmények 
beváltották a hozzá fűzött reményeket.  
 
Zalavár Község közigazgatási területén többféle tájhasználat jellemző, mely a tájszerkezetben is 
tükröződik. A diverzifikált tájhasználat a zalai kistáj természeti adottságaiból eredeztethető. A 
továbbiakban a település egyes tájhasználatait mutatjuk be részletesen: 
 
Lakóterület 
Zalavárat a múltjához hűen jelenleg is a régi többutcás faluszerkezet jellemzi, a táji adottságokból 
kifolyólag a magaslatokra összpontosul a lakóterület. Hosszú telkek jellemzik a lakóterületet, 
többségében nagyobb tömegű, összefüggő zöldfelülettel rendelkeznek a hátsó kertekben.  
 
Mezőgazdasági terület 
Ide tartoznak az általános mezőgazdasági termesztőfelületként művelt szántóterületek, 
gyepgazdálkodási területek, a magas talajvízállású rétek legelők. 

a) Általános mezőgazdasági területek- szántók 
Zalavár szántóterületein belül 1500 ha kiterjedésű, jó minőségű, magas (26-28 AK) értékű talajokon főleg 
kukoricatermsztés folyik. 

b) Védett gyepgazdálkodási területek 
c) Mezőgazdasági majorok 

Zalaváron 4-5 mezőgazdaságból élő család 200 ha-os farmot tart fenn. Zaavár tehenészete a 
főközlekedési út keleti oldaán, a belterület szomszédságában, de már a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
területén helyezkedik el, vizes telephelyen.  
 
Erdőterület 
A település és a környező táj erdőterületei az évszázadok során mind minőségben, mind mennyiségben 
kisebb veszteséget szenvedtek, helyükön szántókat, továbbá a Kis-Balaton nagy kiterjedésű 
mocsárvilágát és vízfelületét találjuk. Ez az oka az alacsony erdősültségnek: 339 ha, 13 %, mely 
kevesebb, mint a fele a megyei átlagnak (33 %).  
Az alacsonyabb térszínekre jellemző a mézgás égeres, hazai és nemes nyáras, míg a magasabban fekvő 
területeken megjelenik a tölgy, a csar, a kőris és a gyertyán is. Az akác részaránya kb. 5,5 %. Teljességgel 
hiányoznak a fenyőfélék. 
A BfNP területén levő erdők állami tulajdonban vannak, elsődleges rendeltetésük a természetvédelem.  
A BfNP területén kívül eső erdők állami, magán és közösségi tulajdonban vannak, elsődleges rendeltetés 
a fatermelés és a talajvédelem. 
 
 
1.12.3. Védett, védendő táji-, és természeti értékek, területek 
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1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület  
 
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. Törvény 
lehatárolja Zalavár területén is a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetét. Az egyes övezetekre 
vonatkozó megállapításokat az CXXXIX. Törvény XIV. Fejezete tartalmazza.  
 
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Övezeti Tervére vonatkozó övezeti előírásai a Tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezetére (81.§) a következők: 

„a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld 
más célú hasznosítása csak a hagyományos 
tájhasználatnak megfelelő termelési- és 
tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter 
erősítése, valamint közmű és közút építése 
érdekében engedélyezhető;  
c) látványvédelmet a településképi 
követelményekben és a településrendezési 
eszközökben biztosítani kell;  
d) a kialakult geomorfológiai formák 
természetes domborzati adottságai és 
láthatósága megőrzendők.  
e) új épület vagy építmény elhelyezése tájba 
illesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és 
tájképi értékek és az egyedi tájértékek 
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a 
helyi építészeti hagyományok követése 
mellett, a beépítésre nem szánt területen a 

telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 3%-os beépítésével történhet;  
f) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást 
kivéve – nem létesíthető;  
g) csarnok nem helyezhető el; 
h) az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű helyezhető el épületre felszerelten;  
i) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapítható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell. 
A település elhelyezkedése, sziluettje a tájban festői látvány, melynek megőrzése elsődleges szempont. 
Különleges tájképi elemek a Kis-Balaton mocsárvilága, vízfelületei a szigetekkel, a vízfolyások, árkok, 
csatornák hálózata, az azokat kísérő erdők, fasorok, valamint a műemlékek (Vársziget.) 
A tájképvédelem szempontjából kedvezőtlen megjelenésű vagy roncsolt területek a településen nem 
találhatók. 
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten védendő területekhez tartozik: 

• Búzás rét 
• Koldustelki dűlő 
• Hídvégi mező 
• Nagy legelő 
• Felső-sziget 

 
A kilátásvédelem legfontosabb területei a topográfiai legenyhébb magaslatok, ahonnan nagyívű kilátás 
nyílik a környező és távolabbi tájrészekre. Ilyenek  
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• az új lakóterületi bővítményekről, a Kis-Zala övcsatornára lejtő telkeiről nyíló és minden olyan 
erdő, erdőszegély menti területek, ahonnan a Zala-menti völgyrendszerre, mint háttéri ligetes és 
vizes élőhelyekre nyílik kilátás;  

• a főút és a településen É-D irányú utakról Ny-i irányban kinyíló tájkép és a lapos területeken 
beékelődő településrészek egyes sziluettjeire és a mellette húzódó kiskertekre és szántóföldekre 

• a település déli határtelkeiről és utca végéiről déli irányban nyíló kílátás jelentősebb tájképi értékű 
látványokat nyújt 

 
Kisebb léptékű kilátások adódnak a topográfiai sajátosságokból fakadó völgyeleteken keresztül a 
szomszédos, magasabban fekvő részekre, Ilyenek a belterület utcái, telkei, a település nyugati oldalán. 
A faluba bevezető útszakaszról a belterület és a környező táj átlátásai, valamint a völgyekre 
keresztirányban futó utakról előre-hátra és az útmenti széles pásztában szabad teret hagyó átlátások 
jelentősek. 
A településen belüli átlátások templomdombról való kilátások, a fűrésztelep telkéről a templom felé 
irányuló rálátás kiemelkedő. Ezek minőségi elemei a vádelemre is érdemes épületek, az egyedileg 
kiemelkedő jelentőségű idős fák, illetve a sajátos utcaképi karaktert képező telepítési elemek, 
kőkeresztek, kerítések, fasorok. 
 
A táji, természetvédelmi szempontból fontos területek jelentőségét kiemeli, hogy nagy részük mind a 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezetébe és a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
övezetébe is tartozik, valamint részét képezik a Natura 2000 hálózatnak. Számos tájérték található 
ezeken a területeken. 
 
A készülő településszerkezeti terv feladata a tájképvédelmi terület pontos lehatárolása. Jelen 
megalapozó vizsgálat keretében meghatároztuk a tájjelleg megőrzendő elemeit, elem-együtteseit, 
valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 
 
A helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba 
illeszkedésére vonatkozó szabályokat a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása 
érdekében.  
 
Az építmények tájba illeszkedésének bemutatására a helyi építési szabályzat látványterv készítését 
írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.  
 
A tájképi szempontból kiemelkedő értéket képviselő gyepek csak megfelelő kezelési tervekkel kezelési 
módszerekkel tarthatók fenn. A fenntartható gyepgazdálkodást a Nemzeti Park Igazgatóság koordinálja. 
 
1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre 
tervezett területek, érték, emlék 
 
Zalavár változatos táji-természeti és tájtörténeti adottságokkal rendelkező település. Jelentős értéket 
képviselnek egyes tájképileg és ökológiailag is értékes, természetközeli állapotú területrészei, védett 
növény- és állatfajok élőhelyei valamint egyedi tájértékei. Ezek az értékek a tájvédelemben is 
megmutatkoznak. Zalavár település közigazgatási területe egyaránt érintett Natura 2000 területtel Felső-
sziget, Nagy-legelő), tájképvédelmi övezettel illetve számos egyedi tájértékkel, melyeket a következőkben 
részletezünk. 
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Értékes táji- és természeti adottságai megőrzése érdekében az alábbi területi védelmi kategóriák érintik 
a települést: 
 
Orságos jelentőségű természetvédelmi terület: 
Zalavár külterületének jelentős része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozik. A Nemzeti 
Parkok az ország jellegzetes, természeti adottságaiban lényegesen meg nem változtatott területeit fedik 
le, jellemzően nagyobb kiterjedésűek, és „elsődleges rendeltetése a különleges jelentőségű, természetes 
növény- és állattani, földtani, víztani, tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség és 
természeti rendszerek zavartalan működésének fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás és a 
felüdülés elősegítése.” A Balaton-felvidéki Nemzeti Park természeti és épített értékeket is őriz. A földtani 
adottságok, az értékes növény- és állatvilág mellett a szőlő- és borkultúrához kapcsolódó táji és építészeti 
emlékeinek, valamint a templomromok, várak bemutatásával is foglalkozik. 
Jellemzően a láppal és vízzel borított, és kis részben a gyep területeket érinti a Nemzeti Park területe. 
A Kis-Balatont 1951-ben az OTH tanács 32/1951. sz. határozatával fokozottan védett 
madárrezervátummá, majd 1986-ban a 11/1986 (XII. 10.) OKTH rendelettel 
Tájvédelmi Körzetté nyilvánították; 1997. IX, 17-től a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Nemzeti 
parkon belüli fokozottan védett terület a belterület déli határától cca, 700- 
800 m-re terül el, ami csücskével érinti Sármellék teületét is. 
Már 1979-ben felvették a "Nemzetközi jelentőségű vadvizek" jegyzékébe, majd 1989- 
ben tovább bővítették, így mára 14750 ha-os területe áll nemzetközi oltalom alatt. A Kis- 
Balaton korábban mély vizű, majd a szabályozások, lecsapolások folytán mocsárrá alakult területe mindig 
is híres volt páratlan madárvilágáról. 
Kiemelkedően fontosak az alábbi fajok, mert ezek világ vagy európai populációjának 
1 (vagy annál több) egyede is előfordul a Kis-Balatoni területén: Nagy kócsag (Egretta alba), 
Vetési lúd (Anser fabalis), Szárcsa (Fulica atra). 
Az alábbi jelentősebb védett fajok fordulnak elő: 
Madarak: Kanalas gém (Platalea leucorodia), Vörösgém (Ardea purpurea), Üstökös gém 
(Ardeola ralloides), Bakcsó (Nycticorax nycticorax), Kormorán (Phalacrocorax carbo), 
Jégmadár (Alcedo atthis), Bölömbika (Botaurus stellaris), Fehér gólya (Ciconia ciconia) 
Egyéb geincesek: Zöld levelibéka (Hyla arborea), Pettyes gőte (Lissotriton vulgaris), Törékeny gyík 
(Anguis fragilis), Ürge (Spermophilus citellus), Vidra (Lutra lutra) 
Növények: Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba), Sárga vízitök (Nuphar lutea), Agárkosbor 
(Orchis morio), Szibériai nőszirom (Iris sibirica), Apró nőszirom (Iris pumila). 
Az évek során rengeteg vízi és vízközeli faj és fajta tűnt el. A növényzet tekintetében 
például sás, káka visszatelepítendő, a madárvilágot tekintve pedíg egyre kevesebb a 
gyurgyalag (Merops apiaster). Minden egyes rekonstrukciós feladat elvégzése során a sármelléki erdők 
és láprétek eredeti állományösszetételét figyelembe kell venni, hiszen azonális társulások képviseltetik 
magukat ezen a területen, közülük is kiemelkednek a lápok és láprétek. 
Összességében több mint 2000 vízimadár fordul elő itt rendszeresen; a jelentősebb 
vízimadár vonulásokat főként a vadlúd- és réce fajok, valamint a daru állományai adják. 
Külön ki kell emelni, hogy a repülőtér északi térségének gyepfelületein ürgék élnek. 
Zalában csak itt fordul elő ürge, aminek védelme a ragadozómadarak védelme miatt fontos. Ezért a 
repülőtér tervezett védelmi zőnájában egy jelentős résznek a véderdők mellett gyepként kell 
megmaradnia és kialakulnia az ürgék életfeltételeinek optimalizálása érdekében. Október és március 
között vadludak védelme kiemelkedő a téli madárvonulás idejében a légiforgalom és a természetvédelem 
közös nevezőre hozott repülési rendszerének kialakítása szükségessé válik. 
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai (31/1997. (IX.23.) KTM rendelet) 
II. A korábban védetté nyilvánított területek: 
08/a-m, 09/a-h, 010, 011, 012/a-f, 013, 014/a-b, 015/1-2, 016-020, 021/a-s, 022/1-2, 023/1-2,  
026, 037/a-c, 039/1-4, 040, 044/1-2, 044/3/a-b, 045-048, 049/1-4, 050/a-j, 051, 052/a-b, 053-056, 057/a-
d, 058, 059, 078, 079/1-49, 080/a-k, 081, 082, 083/1, 083/2/a-k, 084-086, 087/1/a-f, 087/3/a-m, 087/3/A, 
087/5/a-c 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park fokozottan védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és 
erdőgazdasági üzemtervi jelei (31/1997. (IX.23.) KTM rendelet) 
II. A korábban fokozottan védetté nyilvánított területek: 
022/2, 023/1-2, 026 
 
Helyi jelentőségű természetvédelmi terület 
  Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a fővárosi – 
önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védelmi kategóriájukat 
tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek (TE) is. 
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  Megyei szintű védetté nyilvánításokra 1971-től került sor, amikor a megyei tanácsok és azok végrehajtó 
bizottságai (Budapesten a Fővárosi Tanács és Végrehajtó Bizottsága) megkapták ezt a jogkört. Számos 
tanácsrendelettel és VB határozattal védetté nyilvánított megyei (helyi) védett természeti terület jött létre 
1990-ig, amikor aztán az önkormányzatok megalakulásával a helyi védetté nyilvánítás a jegyző (főjegyző) 
hatáskörébe került.   A helyi jelentőségű védett természeti területek védetté nyilvánítása és a 
fenntartásukról való gondoskodás a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozik. 
Helyi szintű természetvédelmi területként kell nyilvántartani a Zala folyó és a Kis-Zala övcsatorna között 
húzódó természetes és természetközeli erdő- és gyeptársulásokat, vizes élőhelyeket. A helyi védelemben 
részesülő gyepgazdálkodás alá tartozó területeken a természetközeli gazdálkodás folytatása művelési 
ág változtatás nélkül kötelező. 
A helyi keményfa-ligeterdők utolsó teületi előfordulásai a Kis-Zala-menti edők és nagykiterjedésű gyepek 
területe. A Balaton vízminőségvédelmét meghatározó vízfolyások háttérterületeiként természet és 
kömyezetvédelmi, tájesztétikai és tájkarakter-őrző szerepüket is figyelembe véve egyedülállóak. A 
természetvédelem helyi szintjének az említett vízvédelmi gyepekre való kiterjesztése indokolt, ez adhatja 
meg a terhelhetőség határán túllépő jövőbeli területhasznosítás korlátait. 
A védelemre javasolt területeken kizárólagos, a nem védett teruleteken, sőt a belterületen kívnatos és 
javasolt a tájhonos növénytársulások vezérfajainak alkalmazása. Ugyanez vonatkozik az erdőtelepítésí 
területrészletekre. Elsődlegesen javasolt fajok a Quercus palustris- mocsári tölgy, magas talajvízállású 
teruleteken az Alnus sp. égerfajok. Ugyanakkor megengedhető a Fraxinus angustifolia ssp. pannonica - 
magyar kőris egyedenkénti alkalmazása is. Magasabb fekvésű területeken a Fraxinus excelsior – magas 
kőris, Ulmus minor - szil mellett a hárs, mint szívesen telepített növény is alkalmazható. 
Zalavár helyi védelemre javasolt faegyedei és növényegyüttesei (2004-ben kihídetett HÉSZ alapján) 
 

S.sz. 
Helymegjelölés Fafaj neve 

latin 
név/magyar 

Megjegyzés utcanév házszám hrsz. leíró hely 
meghatározás 

1.   648 
Petőfi S. és Dózsa 
Gy. u. összekötő 
belső átjáró út mellett 

3 db  

2. Petőfi Sándor 24. 286. Előkertben Picea excelsa / 
lucfenyő  

3. Petőfi Sándor 32. 282. Előkertben Juglans regia / 
dió  

4. Főközlekedési út 
mentén  067/4. volt Tsz. Major 

előtere 
Acer 
saccharium / 
cukorjuhar 

fafajához 
mérten igen 
öreg és nagy 

5. József A.  384. Sportpálya szélein 
Tilia 
platiphyllos / 
nagylevelű 
hárs 

mint fasori 
állományok 

6. Temető  567.  Thuja sp. 
idős, 
egészséges 
fenyősorok 

 
Külterületen maradó területen 
 - Várdomb 
 - Kápolna 
 - Zsidótemető 
 faállományával együtt védett. 
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Védendő utcakép: 
 - Ady Endre u. 
 - Dózsa György u. József A. u-ig terjedő szakasza 
 - József Attila u. a tervezett 2 körforgalom közötti szakasz és a tervezett átkötő szakasz. 
 
Natura2000 terület 
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai ökológiai hálózat, amely a 
közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok, vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül 
biztosítja a biológiai sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük 
fenntartásához, illetve helyreállításához. A Natura 2000 hálózat az Európai Unió két természetvédelmi 
irányelve alapján kijelölendő területeket – az 1979-ben megalkotott madárvédelmi irányelv (79/409/EGK) 
végrehajtásaként kijelölendő különleges madárvédelmi területeket és az 1992-ben elfogadott 
élőhelyvédelmi irányelv (43/92/EGK) alapján kijelölendő különleges természetmegőrzési területeket – 
foglalja magába. A hálózat felállításának legnagyobb előnye, hogy Magyarország természeti értékei, egy 
az eddiginél magasabb szintű, európai uniós jogi védelmet kapnak, ami nagymértékben támogatja a hazai 
természetvédelmi törekvéseket és munkákat, elősegítve páratlanul gazdag természeti értékeink 
hatékonyabb védelmét. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Natura 2000 hálózat egy kiegészítő eszköz a 
hazai természetvédelem számára. A hálózat területei nem helyettesítik a hazai védett természeti területek 
rendszerét, hanem azt kiegészítik. 
 
Zalavár település közigazgatási területét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendeletben kihirdetett, az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) 
KvVM rendelettel közzétett Natura 2000-es területek közül a Kis-Balaton (HUBF 30003) néven kihirdetett 
különleges madárvédelmi terület és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület érinti.  
 
Az érintett Natura 2000 terület adatai: 
Terület megnevezése: .................... Kis-Balaton 
Azonosító: ....................................... HUBF30003 
Illetékes NPI: ................................... Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Illetékes zöldhatóság: ..................... Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi 
és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály  
Teljes terület: .................................. 13344,20 hektár 
 
A Kis-Balaton Natura 2000 terület és Zalavár Község közigazgatási területének kapcsolatát a következő 
térképpel szemléltetjük: 
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forrás: http://natura2000.eea.europa.eu Natura2000 jelölő faj: Jégmadár (Alcedo atthis),  
forrás: Németh Kristóf Ferenc 

 
A Kis-Balaton Natura 2000 terület jelölőtársulásai a következők: 
 

Élőhely kódja Élőhely neve Kiterjedés (ha) Borítás (%) 
91 éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, 

láperdők 
266,88 2 

6260 pannon homoki gyepek 266,88 2 
6410 kékperjés láprétek 133,44 1 
6440 ártéri mocsárrétek 400,33 3 
3150 természetes jellegű eutróf tavak és 

hínárnövényzetük 
1067,54 8 

7230 mészkedvelő üde láp- és sásrétek 934,09 7 
91F0 keményfás ligeterdők 53,38 0,4 

forrás: http://www.mme.hu/natura-2000-teruletek/hubf30003 
 
Ex-lege védett természeti érték 
Zalavár település közigazgatási területén a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása 
alapján nem szerepel nyílvántartásukban barlang, láp, forrás, kunhalom, földvár és víznyelő sem.  
Az Országos Barlangnyilvántartás szerint Zalavár Község közigazgatási területén nem található barlang. 
Megbízható forráskataszter a településre nem található. Víznyelőket nem regisztráltak a település 
területén. Szikes tó, kunhalom, földvár Zalavár Község közigazgatási területén nem található. 
 
Ramsari terület 
 
Ramsari Egyezmény 
„Hivatalos nevén az egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyekről, különösen, mint a 
vízimadarak élőhelyeiről a természetvédelmi államközi megállapodások legrégebbike. Századunk 
második felében a vizes élőhelyek átalakításának, pusztulásának felgyorsuló üteme eredményezte azt a 
nemzetközi összefogást, mely az egyezmény létrehozásához vezetett. Több mint negyven éves története 
során az egyik legdinamikusabban fejlődő nemzetközi természetvédelmi egyezményként fokozatosan 
szélesítette ki tevékenységét és a jelenleg 169 aláíró ország, számos nemzetközi partner társadalmi 
szervezet (BirdLife International, WWF és az IUCN), valamint más egyezményekkel kiépített működő 
kapcsolatrendszer feljogosítja, hogy a vizes élőhelyek, valamint a vízi ökoszisztémák megőrzése 
érdekében globális szinten lépjen fel. Eredetileg a rohamosan csökkenő vízimadár-állományoknak 
kívántak a csatlakozó országok védelmet biztosítani. A tapasztalatok azonban hamar rávilágítottak arra 
a tényre, hogy önmagában az élőhelyek védelme nem elegendő, magát az ökológiai rendszert kell 
megőrizni, amely képes az ott előforduló fajok eltartására.” 
(http://www.termeszetvedelem.hu/ramsari-egyezmeny) 
 
Zalavár település közigazgatási területén az Natura 2000 hálózattal megegyező területet fed le a Ramsari 
Egyezmény álltal védett Kis-Balaton területe.  
A Kis-Balaton egyike a legelsőként Ramsari területté nyilvánított hazai vizes élőhelyeknek. 1979. 
áprilisától került fel az Egyezmény jegyzékre. Ősztől tavaszig récék és vadludak tízezrei táplálkoznak és 
pihennek a területen. Költési időszakban főként a népes sirály és csértelepek, gémtelepek, és 
kormorántelepek költő állományi alkotják a Kis-Balaton madárvilágát. (bfnp.hu) 
A Kis-Balaton minősített kijelölése hatással van a közvetlenül szomszédos területek használatára is, 
azok tervezésénél is kiemelten figyelembe kell venni, főként ha az a vonuló madarak életfeltételeit 
veszélyezteti. 
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Egyedi tájértékek  
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. 
törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző 
olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek 
természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára 
jelentősége van, de nem állnak műemléki vagy természetvédelmi oltalom alatt. A tájérték környezetével 
együtt védendő. 
A közigazgatási területen több egyedi tájérték is fellelhető. Javasoljuk a település teljes közigazgatási 
területén az egyedi tájértékek számbavételét, kataszterezését! Egy szakmailag megfelelően összeállított 
egyedi tájérték kataszter segítségével a tájértékek állapota megőrizhető vagy javítható, a településen élők 
identitását növeli és idegenforgalmi vonzerővel is bírhat. 
 

A tajertektar.hu adatbázisa alapján az alábbi 
egyedi tájértékek kerültek nyilvántartásba 
vételre: Kányavári-szigeti Búbosvöcsök 
tanösvény; Zalavégi Fakereszt; R. k. 
plébániaház; Kápolna; Gémeskút; Zalavég 
kereszt; Mekenye (Vágás alja); Gémeskút volt 
kápolna; Emlékmű, szobor, egyedülálló oszlop; 
Privina IX. sz. középi templomának alapfalai; 
apátság romja; Régészeti lelőhely; Kereszt; Vár-
sziget; Kereszt; Balatonhidvégi fakereszt; 
Horváth kereszt; Emlékmű, szobor, egyedülálló 
oszlop; Várrom. (Római castrum helyén); 
Gémeskút; Zalavég község kereszt; Szabó 
kereszt; Zalavári kereszt; Basasziget; Régészeti 
lelőhely; Gémeskút; Gémeskút; Kereszt 

 

 
 
Egyéb védettség 
Táj- és természetvédelmi szempontból egyéb védettség (pl. történeti táj stb.) a vizsgált területre és 
környezetére nem vonatkozik. 
 
Ökológiailag, tájképileg értékes területek, természetközeli élőhelyek 

• a vízfolyásokat (Zala, Kis-Zala, Mekenyei árok) kísérő füzes-nyáras erdősávok, 
facsoportok és vizes élőhelyek 

• sík- és dombvidéki kaszálórétek 
 
A fent említett élőhelyek egy része Natura 2000 védettségű Búzás-rét és Zala folyó egy része valamint a 
Nemzeti Ökológiai Hálózat legmagasabb szervezeti egységéhez, a magterülethez tartoznak. 
 
 

1.12.1.1. Ökológiai hálózat 
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Zalavár település közigazgatási területén az 
országos ökológiai hálózat övezetei közül a 
magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület 
övezete érinti. Magterületbe tartoznak a település 
keleti és délnyugati Kis-Balatonhoz tartozó 
területei, Ökológiai folyosó övezetébe pedig a 
településhez tartozó erdő és mezőgazdasági 
területek. 
 
Jelmagyarázat: 
zöld felület Nemzeti Ökológiai Hálózat – 
magterület 
citrom felület Nemzeti Ökológiai Hálózat – 
pufferterület 
narancs felület Nemzeti Ökológiai Hálózat – 
ökológiai folyosó  
 

A magterületek kiterjedése megegyezik a Kis-Balaton állandó és időszakosan vízborította területeivel, 
mocsaraival. Az ökológiai folyosó a belterület és a magterület közötti védelmi funkciót tölti be. 
 

1.12.1.2. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 
 
Jellegük szerint a tájhasználati konfliktusok lehetnek: megfordítható, megfordíthatatlan, mérsékelhető, 
nem mérsékelhető, időszakos, tartós, végleges. Zalavár Község közigazgatási területén fellelt 
tájhasználati konfliktusok a következők: 
Funkcionális konfliktusok 

• közparkok hiánya ↔ lakossági rekreációs igények 
• felszíni és felszín alatti közművek ↔ útfásítás 

Környezetártalmi konfliktusok 
• repülőtér, közutak zaj- és légterhelése 
• a közúti forgalom és az elektromos légvezetékek veszélye az állatvilágra (elütés, 

madárpusztulás stb.) 
• özönfajok (fehér akác, bálványfa) terjedése elsősorban a külterületen 
• legelők, gyepterületek becserjésedése, beerdősülése 

Vizuális-esztétikai konfliktusok 
• településfásítás idegenhonos fajokkal (tűlevelűek túlsúlya) 
• felszín feletti közművek (légvezetékek, tartóoszlopok) bel- és külterületen egyaránt 
• becserjésedő rétek (elsősorban a településtől keletre fekvő lápterületeken) 

 
Tájhasználati konfliktust okoz az állattartás visszaszorulása miatt nem használt legelők, melyeken 
megindult az önerdősülés. 
 

1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata 
 

1.13.1. A zöldfelületi rendszer elemei  
 
A település zöldfelületeinek értékelésekor azt vizsgáltuk, hogy a zöldfelületekkel szemben támasztott 
szerepüknek milyen mértékben tudnak megfelelni: 
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• Ökológiai szerep: javítja a település ökológiai adottságait. A község területén és közvetlen 
környékén élő növénytömeg jellegétől függően befolyásolja, módosítja a helyi klíma (mikroklíma) 
alakulását, a levegő minőségét.  
• Használati szerep: számos olyan létesítmény feladatát csak úgy töltheti be, ha növényekkel 
betelepített külső terekkel, kertekkel épülnek meg (pl.: iskolák, óvodák, szociális létesítmények stb.). A 
közparkok, játszóterek használati értékét döntően meghatározza a telepített növényzet. Egyes funkciók 
ellátására csak növényzettel betelepített területek alkalmasak (pl.: temetők, védőterületek stb). 
• Vizuális–esztétikai szerep: a település képi megjelenésében, az utcakép formálásában fontos 
szerepet játszik a növény. A növények változatossá teszik, gazdagítják a településképet, valamint elfedik, 
eltakarják az előnytelen részeket. 
A rendszer elemei közé soroljuk a közhasználatú zöldfelületeket, a település családi házas részeinek 
udvarait, valamint a külterületek természeti környezete (erdő, gyepek) mellett a termesztési célú 
zöldfelületeket is, melyeket kert-, mező- vagy erdőgazdasági módszerekkel művelnek (erdők, fásított 
területek, legelők, nádasok, szántók). 
 
A település közigazgatási területének jelentős része külterület, java része mezőgazdasági terület, kisebb 
része erdőterület. A beépítésre nem szánt területek nagy része a település keleti, déli és nyugati felén 
találhatók. A beépítésre szánt területek egy része még nem épült be, az e célra a korábbi települési 
döntések által kijelölt területeken jelentős a szabad beépítési kapacitás, azonban el kell kerülni a 
külterületi településrészek nagy mértékű beépülését, hogy megóvjuk a település jellegét.  
Zalavárnak nincsen jelentős egybefüggő zöldfelülete, kiemelkedő közparkja. A viszonylag érintetlen 
területek aránya nagy, a mezőgazdasági termesztéshez kedvező adottságokkal bír a település.   
Zalaváron a természet által uralt területek aránya (külterület) nagy, jellemzően körbe öleli a település 
belterületét. Ezen belül jelentős a művelt területek aránya.  
 
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert 

meghatározó elemek 
 
Közhasználatú zöldfelületek 
 
Közparkok, közkertek  
 
A közpark, közkert ellátottságot vizsgáltuk a település egészén. Zalavár területén korszerű, több funkciós 
települési szintű közpark és játszótér nem található.  
Kisebb „maradék” területeken jelöltek ki zöldfelületeket a belterületen, melyek területi kiterjedésük miatt 
közpark funkció betöltésére kevéssé alkalmasak.  
 
A település zöldfelületi karakterét alapvetően meghatározza a fésűs beépítési mód. Az utcafronton 
elhelyezkedő lakóházak 100-150 m hosszú telkeken helyezkednek el, nagy, összefüggő, zöld 
tömbbelsőket alkotva. A tömbbelsőkben legtöbbször haszonkertek találhatók. 
 
A település rendelkezik közparkkal. A József Attila utcában levő 648/2 hrsz. közel 2000 m2-es területen 
játszótér van. A játszóeszközök számát lehetne növelni, de a meglevők megfelelnek a szabványban 
előírtaknak. 
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József Attila u. játszótér Templom, körülötte szépen ápolt zöldfelület 

 
Kedvező, hogy a játszótér a település súlypontjában helyezkedik el, közvetlenül az iskola-művelődési ház 
szomszédságában. 
Közpark funkciót tölt be több egyéb zöldfelület is. Ide sorolható a templomkert és a Várszigeten levő 
Történelmi Emlékpark, mely szintén rendelkezik pihenőhellyel, játszószerekkel. 
Lebuj településrészen nincs közpark, itt szükség lenne közösségi célú zöldfelület kijelölésére. 
 

  
Vársziget információs tábla Igényesen kialakított pihenőhely 
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Játszótér a Várszigeten Tájba illő esőtető 

  
A közlekedési területek zöldfelületei is közpark funkció betöltésére alkalmasak. 

  
Igényesen kialakított zöldfelület közlekedési 
területen 

Igényesen kialakított zöldfelület a plébániaház  
elött 

 
 
A külterületi vonalas létesítmények mellett levő fasorok fontos meghatározó elemei a tájkarakternek. 
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 Kis-Zala menti fasor 

 
 
Zöldfelületi jellegű intézmények 
 
Sportpálya 
A sportpálya a Sármelléki repülőtér leszállási zónája alatt helyezkedik el, a pálya körül kiültetett hársfák 
helyi védelemre érdemesek. A sportpálya területbővítése a területi adottságok a pálya fekvése miatt nem 
javasolt.  
 
Községi temető 
A község temetője a település ÉNy-i oldalán található. A Dózsa György út felöli oldalán egy áttört 
betonkerítés található, amely mentén a belső oldalon egy erdei-, és lucfenyő fasor vezet egészen a 
kápolnáig. 
A temető esetében javaslandó a lombhullató, nagy lombkoronájú fák telepítése. Az árnyékos temetők a 
közeli lakóterületeken is kifejtik klímakiegyenlítő hatásukat. Egy jól fásított, árnyékos temető remek 
zöldfelülete lehet a településnek, kondicionáló hatása közismert. Kiemelkedő szépségű és ápolt 
ültetvényeit helyi védelemben kell részesíteni. 
 
Templomkert 
A település központjában lévő Katolikus templom kertje egy alacsony áttört fémkerítéssel van elkerítve, 
elötte egy burkolt fogadótér található. Kis ingatlan révén csupán pár fásszárú jelenik meg, kiegészülve a 
kolostorkertekre jellemző alacsony cserje, félcserje és lágyszárú fajokkal, mint például rózsfajok (Rosa 
sp.), illetve a felszínt gyepterületként kezelik. Kevés igazi díszítő értékkel bíró növényzet található benne. 
Érdemes lehet a kolostorkerti jelleg hangsúlyozása dísznövényekkel (rózsa fajok-Rosa sp.), és 
gyógynövényekkel (zöld cipruska- Santolina pinnata, tárkony- Artemisia dracunculus, levendula- 
Lavandula sp.…). A közelmúltban a templom környékére telepített gömbkőrisek (Fraxinus ornus 
’Mecsek’) és a burkolt felületre kihelyezett mobilis ültető egységek emelték a tér értékét, és egyben 
növelték a biztonságot is ezekkel a kőkávákkal a gyalogosok számára.  
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Zöldhálózati összekötő elemek 
A külterületi utak és vízpartok menti meglévő és tervezett fasorok és a település fasori rendszere 
összeköti Zalavárat külterületével. Legjelentősebb a két É-D-i irányú, a repülőtér szélein futó fasorok, 
amik keretezik a belterületet és egyben bevezetnek a faluközpontba.  
A belterületen a meglévő gyér fasorokat, fasorkezdeményeket szükséges kiegészíteni, illetve új fasorok 
telepítésével a településszerkezet fő nyomvonalait hangsúlyozni. 
A település belterületén egységes zöldhálózati rendszer kialakítására jó lehetőséget biztosítanak az utak 
melletti zöldfelületek, melyek sok utca esetében tekintélyes szélességűek. Az ezeken a felületeken 
megjelenő lomblevelű növényállomány növelésével lehetne elősegíteni mégjobban a települési 
biodiverzitást.   A felszín alatti (víz, gáz, szennyvíz) és a felszín feletti közművek (elektromos 
légvezetékek, telefon és kábel tv) a fák alkalmazását kevés esetben korlátozzák. A növényalkalmazásban 
a koncepciótlan elhelyezés dominál, többnyire a lakók telepítettek az utcai zöldfelületekre, a házuk elé 
fákat, melyek között sok a gyümölcsfa, az örökzöld fenyő illetve a közepes vagy nagy lombkoronájú 
példány. Az utak mellett a zöldfelület sokhelyütt példaértékű szélességű, fásszárú növényzet telepítésére 
alkalmas, többnyire gyepterületként kezelik őket.  
Fasortöredékek találhatóak a Dózsa György u. déli részein és a Petőfi Sándor utcában. A széles utcák 
kerítés menti közterületi gyepsávjai fasort, cserjesort vagy örökzöld lineáris kiültetést képes együtt és 
egyenként befogadni. Fontos, hogy közterületen a tájidegen Cupressusok és tűlevelű fenyők tömegesen 
vagy architektonikus rendben ne jelenjenek meg, ugyanis ez teljesen elváltoztatná Zalavár település 
karakterét.  
 
Közhasználat elől elzárt, jelentős zöldfelülettel rendelkező egyéb terület 
A települési zöldfelületeket nagymértékben növelik a kertes mezőgazdasági terület felhasználású 
kaszáló- és gyümölcsterületek, valamint a lakóterületi telkek, melyeknél a házak mögött a telkek hátsó 
részét kertként, szántóként hasznosítják. A Szabályozás során továbbra is biztosítani kell az építési telkek 
magas zöldfelületi arányát. 
Zalavár település nagyobb részére a kertes, családi házas, falusias jellegű beépítés a jellemző. A családi 
házas területekhez nagyobb méretű hosszú kertek tartoznak, a kertek zöldfelületei nagyrészt díszkerti 
illetve haszonkerti jellegűek, a „hátsókerti” növénytermesztés egyre inkább visszaszorul. A családi házas 
területek zöldfelülete településökológiai szempontból jelentős tényező, hiszen ez a növénytömeg 
kondicionáló zöldfelületként (párologtatás, szélfogó, porfogó hatás) hat a település egészére. Az 
önkormányzatnak ösztönözni kell a lakótelkek kertkultúrájának növekvő színvonalát.  
Az egyes lakóingatlanok kertjei rendkívül változatos minőségűek a lakók habitusához, idejéhez, 
igényéhez, összességében talán az egyének (családok) kertkultúrájához alkalmazkodik, azt mutatja a 
külvilág (a településkép) felé. Több jó példa található, de vannak olyan kertek, amelyeket elhanyagolnak, 
kültéri raktárnak használnak, feleslegesen leburkolnak vagy nem kellően gondoznak stb. A településkép 
szempontjából rendkívül fontos, hogy a lakóingatlanok kertjei az utca felé milyen képet mutatnak, milyen 
az elő- és oldalkert képe, növényzete, használnak-e sövényt kerítésként, vannak-e olyan növények, 
amelyeknek lombja a közterületre nyúlik stb. 
Jellemző tendencia még mindig a belterületen, hogy a lakók az ingatlanjuk előtti utcai zöldfelületet is 
sajátjuknak érzik, oda növényt telepítenek és rendszeresen gondozzák. Ez egyrészt előnyös, mert a 
közterület gondozottsága helyenként javul, másrészt hátrányos, mivel a kis „előkertek” rendkívül 
változatosak, egymáshoz nem illenek, illeszkednek, illetve nagy a kontraszt azokhoz a területrészekhez 
képest, ahol nem parkosítottak. 
 
Erdők  
Fontos zöldfelületi elemek Zalavár közigazgatási területén az erdőterületek. Az erdők többségének 
elsődleges rendeltetése: védelmi (~26198 hektár) és részben gazdasági (~10022 hektár), melyek 
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egyrészt mezővédő víz, illetve településvédelmi rendeltetésűek. Közjóléti erdő Zalavár közigazgatási 
területén nem található.  
Zalavár erdősültsége 11.77 % (erdők és fásított területek összesen), alacsony a megye erdősültségéhez 
képest (33,3 %). Az alacsony erdősültségnek két oka van: 
 a vízjárta vagy mocsaras területek nagy kiterjedése, 
 a magasabban fekvő, jobb termőhelyi viszonyokkal rendelkező területek mezőgazdasági 
igénybevétele. 
Tulajdonformát tekintve a BfNP-hoz tartozó erdők állami tulajdonban vannak, a többi jellemzően 
magántulajdon.  
A természetességet illetően szinte minden fokozat megtalálható a tervezési területen.  
Kedvezőtlen, hogy az egyes erdőrészletek viszonylak kis területűek Egyedül a Zala-folyó menti erdők 
alkotnak nagy, összefüggő tömböt. 
 
A település és a környező táj erdőterületei az évszázadok során mind minőségben, mind mennyiségben 
kisebb veszteséget szenvedtek, helyükön szántókat találunk. Elsősorban természetszerű gyertyános 
kocsányos és kocsánytalan tölgyes és egyéb lombelegyes tölgyes állományok találhatóak meg a 
település Nyugati oldalán. A Keleti és Déli határain a magasabb vízszintből kifolyólag a fűz-nyár ligeterdő 
állományok találhatóak. Minden facsoport és erdőállomány értéket képvisel, megőrzésük fontos 
szempont. A nagyobb összefüggő erdőfoltok biztos táplálékot és életteret nyújtanak a nagyvadak és 
madarak számára, a településtől Keletre eső facsoportok pedig elsősorban védelmi célokat szolgálnak, 
amellett, hogy búvó és táplálkozó és fészkelő helyet biztosítanak a lápokon, réteken élő állatvilágnak. (pl. 
barna rétihéja- Circus aeruginosus, fehérgólya- Ciconia ciconia és a rétisasoknak- Haliaeetus albicilla). 
 

 

                     ábra: Erdőrészletek Zalaváron (forrás: Magyarországi erdészeti webtérkép) 
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A zöldfelületi rendszer elemei között meg kell említeni az állandó jelleggel növényzettel fedett rét és legelő 
területeket is. Ezeknek a területeknek az aránya jelentős, 20 % körül mozog. Ez a magas arány a korábbi 
évtizedek állattartásának köszönhető. A természetvédelmi és környezetvédelmi intézkedéseknek 
köszönhetően az állattartás volumene csökkent, melynek következtében a legelők egy részének 
önerdősülése megindult. 
 
1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 
A település a falusias jelleg következtében zöldfelületekkel megfelelően ellátott. A központi 
településrész rendelkezik megfelelő nagyságú közparkkal, ami fejleszthető. A külpontosan elhelyezkedő 
Lebuj településrészen szükséges közterület kijelölésére, melyen játszó és pihenőhely elhelyezhető. 
Az alacsony erdősültség csak fokozatosan emelhető. A legeltetéses állattartás (bio tartás) 
növekedésével a legelők önerdősülése megállítható. Ellenkező esetben a legelők beerdősülnek és 
emelkedni fog az erdősültség. 
 
 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 
 
Zalavár Község zöldfelületeinek, zöldfelületi rendszerének konfliktusai, problémai az alábbiakban 
foglalhatók össze: 

• Több tanulmány kimutatta, hogy ha a lakóterület és a zöldterület közti távolság nem több, mint 
500 m – 5 perc gyaloglás –, akkor a lakosság szívesen sétál el a zöldterületig. Az elérhetőség az 
egyik legfontosabb tényező, amely a zöldterületek használatát befolyásolja. Az előbbieket 
figyelembe véve megállapítható, hogy a településen a közparkok területe kevés, a település egyes 
részei közparkokkal ellátatlan területnek minősíthetők. 
• Fontos hiányosság a meglévő zöldfelületeken a használati funkciók hiánya: több korosztály 
számára lenne szükség játék, sportolási és egyéb szabadidős tevékenységekre alkalmas 
területrészek kialakítására, s ehhez megfelelő eszközök kihelyezésére. Ez utóbbiak a 
gyermekjátszótéren túlmenően, a felnőttek számára használható szabadtéri fitneszeszközök, 
pihenőpadok, hulladéktárolók, illetve az arra alkalmas helyen szabadtéri tűzrakóhelyek elhelyezését 
jelentik. Illetve a meglévők játszóterek árnyékot adó fásszárú növényállományának a hiánya 
jellemző. 
• Az egyes zöldfelületi elemek nem képeznek összefüggő rendszert, hiányoznak a zöldfelületi 
szempontból szerkezeti jelentőségű utcákból az egyöntetű megjelenésű fasorok. 
• Fenyők és örökzöldek túlzott alkalmazása a közterületeken, ami tájökológiai szempontból 
kedvezőtlen. 
• A légvezetékek alá gyakran ültetnek közepes vagy nagy lombkoronájú fajokat és a visszacsonkolt 
fák a településképet rontják (és a zöldfelület gondozása szempontjából sem előnyös). 

 
 
ÖSSZEFOGLALÓ 
Természeti adottságok  
Zalavár a Nyugat-magyarországi peremvidék nagytáj, Zalai-dombvidék középtáj, Zalavári-hát kistáj alsó 
részén és a Kis-Balaton Medence kistáj ÉK-i részén helyezkedik el. A környékre jellemző az É-D-i 
irányban hosszan elnyúló lapos meridionális hát az Alsó-Zala és Hévízi-völgy között. Az egykor vízborított 
süllyedék medence, amely ma is tőzeges-lápos jelleget őriz. Ennek megfelelően a lápos réti és a síkláp 
talajok előfordulása jellemző (61%).  A település éghajlata mérsékelten hűvös, mérsékelten száraz, mely 
az erdőgazdálkodásnak illetve a kevésbé hőigényes kultúrnövények termesztésének kedvez. Az évi 
napfénytartam ~1950 óra, a leggyakoribbak az északi szelek. Természetes vízfolyás a Zala folyó, mely a 
település keleti határa mentén folyik. 
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Tájszerkezet  
Zalavár a Zalai-dombvidéken, a Zalavári-háton, az Alsó-Zala és a Kis-Balaton között fekvő település. A 
táji környezet változatos, a domborzati viszonyok határozzák meg. A település nyugati és keleti oldalán a 
Kis-Balaton és a Zala folyó térségében rétek, gyepek, nádasok, míg a település nyugati részén az erdők, 
gyümölcsösök dominálnak. Mesterséges vonalas szerkezeti elemek az utak.  
Tájhasználat  
A település tájhasználata a domborzati viszonyokhoz alkalmazkodó, sávos területhasználat jellemzi. A 
nyugati területek erdősültsége, s a déli és keleti területek (Kis-Balaton) vizenyős, berkes területei között 
a település középső részén a szántóterületek dominálnak. A termőföldek közepes minőségűek, többnyire 
kaszás és gabonaféléket termesztenek rajtuk. A gyepek aránya nem elhanyagolható.  
Táji és természeti értékek  
Zalavár természeti értékei közé kell sorolni a Zala folyó és a Kis-Balaton környezetét, mely az országos 
ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának része.  
 
1.14. Az épített környezet vizsgálata 
 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 
 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
A település mai szerkezete szerves fejlődés eredménye. A hagyományos, évszázadok alatt 

lényegében nem változó településszerkezetet a 20. sz. infrastruktúra fejlesztései és az azokhoz 
kapcsolódó új területhasználatok (gazdasági, lakó) egészítették ki.  

A település helyi sajátosságai a hagyományos mezőgazdálkodási területhasználatokhoz kötődnek. 
A település központjában, a magaslatra épült római katolikus Szentolvasó Királynéja-templom méltó 
hangsúlyt képez a településen. A templom kiemelkedő fehér tömege. 

A helyi sajátosságok közé tartoznak továbbá az Római katolikus plébánia, Bazilika romjai, Vár és 
bencés apátság romjai, Cirill-Metód emlékmű és a Szent István kápolna. 
 

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

A Tájhasználat, tájszerkezet c. fejezetben a művelési ágak bemutatásra kerültek. Zalavár közigazgatási 
területét a jó minőségű termőföldek jellemzik. A legrosszabb (7-es) minőségi osztályú telkek aránya 
kevés. 
 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
A település közigazgatási területe 3106 ha, melyből a beépítésre szánt 176 ha, ez 5,6 %-os arányt jelent.  
 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 
A kistelepülés intézményi ellátottsága a lehetőségeihez mérten megfelelő: az alapfokú egészségügyi, 
szociális, igazgatási funkciók elérhetők, magasabb fokon Keszthelyen biztosítottak. A községben 
megtalálhatók a kulturális és szakrális funkciók (kultúrház, templom). A szabadidős tevékenységeket a 
sportpálya elégíti ki (384 hrsz.-ú telek), a funkció fejlesztése javasolt. 
 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 
Alulhasznosított telephelyek, gazdasági ingatlanok vannak a településen. Nagyságuk és adottságaik 
alapján a gazdasági területek mértéke elegendő, új gazdasági funkciójú területek kijelölése nem 
indokolt, a meglévők hasznosítása szükséges. 
 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 
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A konfliktussal terhelt területek megegyeznek a tájhasználati konfliktusoknál és az alulhasznosított 
területeknél bemutatott helyszínekkel. Az alulhasznosított barnamezős területek is tájhasználati, 
területhasználati konfliktust okoznak, rendezetlenségükkel, bizonytalan eredetű anyagtárolással, 
gyomosodással.  

 
1.14.2. Telekstruktúra vizsgálata 

A település hagyományos falusias szerkezete őrzi az évszázadok hagyományait, a község 
utcahálózata egyezik a korabeli térképeken szereplő térrendszerrel.  

A belterületi telkek vizsgálata során megállapítható, hogy a településen a közelmúltban kialakított 
lakóterületek telekstruktúrája igazodik a településszövethez, a meglévő telkekhez, valamint a 
domborzathoz és vízrajzi környezethez egyaránt.  

A települést egyedivé teszi a Kis-Balaton közelsége. Az épületek elhelyezését elsősorban a 
domborzati és vízrajzi adottságok határozták meg, a telekhasználatot pedig a logikus kialakítás. A telkek 
aprózódásával és funkciójuk megváltozásával alakult ki a mai lakószövet.  

A hagyományos, utcás-telkes beépítés a későbbi korok hozadéka, de együtt él a lazább 
szerkezetű beépítéssel és a kialakult beépítés struktúrák is ezt a falusias utcaképet eredményező 
tervezési módszert alkalmazták. Új utcák a közelmúltban nem nyíltak, azonban a rendezési tervben 
feltüntetett tervezett utcák a település jellemző telek, beépítés struktúráját követik.  
 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

A település telekméretre irányuló 
vizsgálatából jól kivehető, hogy 
többségében nagytelkes 1200-3000 m² 
méretű telkek jellemzőek a beépítésre 
szánt részeken. 
 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 
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A településrendezési eszközök készítése 
során vizsgálni szükséges az 
önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanokat. Az Hivatal által vezetett 
tulajdoni kataszter alapján ábrázoltuk a 
szabályozást, rendezést befolyásoló 
önkormányzati tulajdonjogi helyzetet, 
melyeket a zöld tarületek jelölnek. 
A beépíthető területek és a művelhető 
területek nagy része természetes 
személyek tulajdonában van (kék). A 
közigazgatási terület nagy részben védett 
terület keleti és nyugati területei állami 
tulajdonúak. Ezeken kívül kisebb arányban 
egyházi, gazdasági társaságok és 
szövetkezeti tulajdonú területek találhatóak 
a településen.  

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
A Tulajdonjogi vizsgálat c. fejezetben a tulajdoni kataszter elemzése bemutatásra került. 
 
1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
A rendelkezésre álló adatok hiányoznak. 
 
1.14.5. Az építmények vizsgálata 

A falu legmagasabb pontján épült a templom, a plébánia és az iskola. Körülötte a legrégebbi 
falumag: legalul Kiskanizsa (most Ady utca) följebb a Templom sarok, az Ó-szeg, Fő-szeg (ezek mind a 
mai Dózsa György utca részei), majd tőlük távolabb a Békavár (ma Petőfi Sándor utca). 

1900-ban 202 lakóház állt Zalaváron, közülük mindössze 13 épült kőből vagy téglából, az összes 
többinek földből épültek a falai, a házak többsége nád vagy zsúptetőt kapott. A falazat tekintetében a múlt 
század közepéig nem történt alapvető változás: az 1941-es népszámlálás lakásadatai alapján 364 
lakóházból 336-nak még mindig föld az anyaga. Egyedül a tetőzet változik látványosan: háromszáz 
lakóépületnek cserép, pala vagy bádog, és már csak alig több mint hatvannak nád, zsúp vagy szalma a 
héjazata.  

A kockaházak általánossá válása meglehetősen egyhangúvá formálta a falvak építészetét, 
teljesen eltüntetve az egyéni kezdeményezéseket. 1980-ban már 418 lakás volt Zalaváron, ezekből csak 
47-volt az egyszobás. A földfalú házak száma pár tucatra csökkent, az 1980-as évtizedtől az uniformizált 
sátortetős házak divatja is véget ért. 

Ma már nincs se zsúpos, se nádfedeles ház a faluban, mindet cserépre vették át, csak a hegyi 
pincéken maradt meg az eredeti héjazat. A házak három vagy négy helyiségből álltak. Minden helyiségbe 
az udvar felé nyitott oszlopos tornácról lehetett belépni.  

Az 1960-as években felhúzott házakba két vagy három szobát, sőt fürdőszobát is építettek.  
A falu XX. századi életében három periódust különböztethetünk meg az építkezés, a lakáskultúra, 

a viselet és a szokásvilág alakulásában: az első szakasz a világháború végével zárult le, a második 1948-
ig tartott, a harmadik az ötvenes évektől kezdődött és a hetvenes években ért véget. 

 
Az eltérő karakterű településrészek részletes bemutatása: 
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Ófalu, Dózsa György út 

 

• Oldalhatáron álló beépítés,  
• Két oldalon járda a településközpont felől, 
keskeny zöld sáv, egységes útsorfásítás nincs  
• Földszintes épületek 
• Kontyolt és oromfalas utcafronti tetőidom, a 
nyeregtetős házak mellett sátortető megjelenése 
• Utcára merőleges épülettömegek 
• Harmonizáló régebbi és új beépítés 
 

 
 
 

Újfalu 

 

• Kétoldali szabadon álló beépítés, széles 
utcalégtér 
• Normál útburkolat, széles zöld sáv, egységes 
növényzet nincs 
• Oldalhatáron álló beépítés 
• Emeletes épületek 
• Kontyolt és oromfalas utcafronti tetőidom 
• Utcára merőleges és párhuzamos 
épülettömegek 

 

 
1.14.5.1. Funkció, kapacitás 

Zalavár épületállományát döntően lakóépületek teszik ki. A belterületen a gazdasági funkciók többnyire a 
főépülethez épített, de önálló szerkezettel kialakított gazdasági és melléképületben kaptak helyet.  
Településközponti funkciók az aprófalvakra jellemzően csak a legszükségesebb szinten kielégítettek. A 
lakossági és idegenforgalmi szolgáltatások köre alacsony. 
  

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 
A falusias lakóterületeken a hagyományosan kialakult oldalhatáros beépítés a jellemző, mely többnyire 
az újabb építésű ingatlanok esetében is teljesül. A falusias lakóterületek (József Attila utca és Dózsa 
György utca) maximum 15-20 % beépítettségűek. A többi beépítésre szánt területen a maximum 40 % 
beépítettség a megengedett. 
 
Zalaváron jellemzően oldalhatáron álló családi házas beépítés található. Az előírásoknak megfelelően a 
hátsókert minimális mérete 6 m. Az épületek magastetővel fedettek, a hajlásszög 38° és 45°közötti. A 
belterületi építménymagasság maximálisan 4,5-5 m. A beépítettség maximális mértéke általában 20 % 
(kivéve a Vt-6 övezeti besorolású területeken, ahol 40 %). A település központjában előkertes beépítés a 
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meghatározó. A Balaton-felvidékre jellemző utcafronti oromfalas háztípus több helyen is megfigyelhető. 
Az utcák jellemzően kétsávosak, kétoldalt zöldfelületi sávval szegélyezettek. 
 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 
A hagyományos beépítésű központi településrészen utcára merőleges tetőgerincű egyszintes épületek 
jellemzőek, melyek fésűs struktúrát alkotnak. Az utóbbi évtizedekben épült ingatlanok esetében a földszint 
+ tetőtér, vagy földszint + emelet szintszám jellemzők, kompaktabb alaprajzzal. 
 

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 
A település eredeti karakterét a templom köré szerveződő (József Attila utca és Dózsa György utca által 
közrefogott) beépítések adják meg. A helyi sajátosság a domborzat és vízrajz nyomán kialakult utcasorok. 
Jellemző sajátosság a szélesebb utcahálózat, amely karaktert a Petőfi Sándor utca is Kossuth Lajos utca 
is jól szemléltet. A tágabb térarány alacsony beépítésekkel párosul, őrizve a hagyományos, történeti 
településkaraktert. 

 
1.14.6. Az épített környezet értékei 
 

Zalavár épített környezete számos értékes elemmel bír. A település megtartotta az eredeti 
többutcás, beépítését, valamint a későbbi korok beépítései igazodtak és kiegészítették az ófalu területét, 
és azt nem módosították jelentősen. Pozitívum, hogy az új tervszerűen kialakított lakóterületek 
illeszkednek a településszövetbe, mind a telekméretet, formát tekintve, mind az épületek külső 
megjelenését. 
 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
A Tájtörténeti vizsgálatban részben már bemutatásra került a településszerkezet kialakulása. A történeti 
településmag már az első katonai felmérés idejére kialakult és lényegében változatlan maradt. 1959- es 
légifotón már jól látszanak az évek alatt kialakult új beépítések, a Petőfi Sándor utca dél felé való 
meghosszabbítása, illetve a Kossuth Lajos utca és a Szabadság utca. 
 
 

   
Állandóság az első három katonai felmérési térképen, 1782-1882 (Forrás: mapire.eu) 
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1959 május 21, légifelvétel (Forrás: fentrol.hu) 
 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
 
Lelőhelyek hivatalos számozása, megnevezése és a vonatkozó hrsz.-ek 
 

AZONOSÍTÓ MEGYE TELEPÜLÉS LELŐHELYSZÁM NÉV HRSZ 
11401 Zala Sármellék 14 Határárok 040, 039/5, 

046, 08/12, 
08/13, 08/14, 
08/15, 08/16, 
08/19, 08/20, 
08/1, 07, 05/5, 
047/13, 043/3, 
043/13, 043/2 

12508 Zala Zalavár 1 Ótemető 567, 0103/3, 
0103/4, 0103/1, 
574, 575, 576, 
577, 578, 579, 
580 

12509 Zala Zalavár 2 Templom 190, 287/1, 
629, 630, 657, 
612, 287/15, 
628, 605, 609, 
610, 611, 613, 
661, 662, 663, 
664, 631, 3, 
659, 287/16, 
287/17, 660, 1, 
656 

12510 Zala Zalavár 3 Kossuth Lajos 
utca 

506, 507, 508, 
509, 510, 
287/8, 287/1, 
287/9, 512, 
515, 516, 511 

12515 Zala Zalavár 8 Zsiga József 
telke 

223, 224, 225, 
227, 228, 229, 
102, 103, 104, 
105, 190 
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12516 Zala Zalavár 9 Dózsa György 
utca 51. 

628, 629, 630, 
631, 654, 655, 
656, 657, 190 

12517 Zala Zalavár 10 Általános iskola 
napközije 

659, 660, 661, 
662, 663, 664 

12518 Zala Zalavár 11 Zalavári-hát 
(Gollner József 
kertje) 

277, 278, 279, 
280, 247, 248, 
249, 264 

12520 Zala Zalavár 13 Zalavári-hát Ny-i 
pereme 

171, 174, 173, 
172, 145, 176 

12521 Zala Zalavár 14 Belterület - Petőfi 
utca 37. sz. 

267, 268, 269, 
270, 271, 264, 
255, 258, 259, 
260, 261, 262 

12523 Zala Zalavár 16 Ürmöspuszta 05/1, 0107, 
0105/1, 0105/2, 
0105/3, 0105/4, 
0105/5, 0105/6, 
0105/7, 0105/8, 
0105/9, 0106 

12524 Zala Zalavár 17 Rezes-sziget 087/3, 086 
12525 Zala Zalavár 18 Kövecses-sziget 087/3, 088 
12526 Zala Zalavár 19 Récés-kút 091/38, 090 
12527 Zala Zalavár 20 Vár-sziget 083/8, 084, 

087/5, 083/1, 
083/4, 083/5, 
083/6, 083/9, 
047, 083/5 

12529 Zala Zalavár 22 Zalavári-hát 287/1, 510, 
287/8, 287/11, 
070/21, 070/22, 
070/23, 070/24, 
072, 284, 285, 
286, 287/10 

12530 Zala Zalavár 23 Zalavári-hát Ny-i 
pereme 

075/10, 075/9 

12531 Zala Zalavár 24 Mekenye (Vágás 
alja) 

063/23, 062/1, 
062/2, 062/3, 
074, 075/12, 
075/13, 075/14, 
075/15, 075/16 

12532 Zala Zalavár 25 Nedám 075/17, 060, 
062/3, 062/4, 
062/8, 062/9, 
074 

12533 Zala Zalavár 26 Zalavári-hát D-i 
vége 

056/4, 056/3 

12534 Zala Zalavár 27 Balatonhídvég 022/2, 040, 
041, 044/1, 
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044/2, 044/3, 
045, 048, 
049/1, 049/2, 
049/3, 049/4, 
050/3, 050/4 

12535 Zala Zalavár 28 Kápolna 022/2, 04 
12538 Zala Zalavár 31 Ökör-sziget 021/6 
12539 Zala Zalavár 32 Disznólegelő 021/6, 07, 

067/1, 066, 
068, 069, 
070/3, 070/5, 
070/6, 065, 
063/1, 063/13, 
063/14, 064 

12542 Zala Zalavár 35 Várika 08/20 
12543 Zala Zalavár 36 Zalavári-hát Ny-i 

fele 
03/16, 03/17, 
03/18, 467, 
468, 469, 470, 
471, 562, 563, 
564, 565, 02/1, 
02/2, 466, 511, 
05/1 

12544 Zala Zalavár 37 Repülőtér 05/1, 05/2 
12545 Zala Zalavár 38 Egykori malom 

mögött 
0106, 0105/9 

68887 Zala Zalavár 39 Szentgyörgyvárr
a vezető út 

05/1, 0107, 
0103/32 

68891 Zala Zalavár 40 Hídvégi lelő 021/6, 036, 037 
68897 Zala Zalavár 41 Belterület 522, 078, 

079/10, 079/11, 
079/12, 079/13, 
079/5, 079/6, 
079/7, 079/8, 
079/9, 1, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 
16, 190, 2, 234, 
235, 236, 237, 
238/1, 238/2, 
239, 240, 241, 
242, 264, 286, 
287/1, 287/10, 
287/12, 287/13, 
287/14, 287/15, 
287/16, 287/17, 
287/18, 287/9, 
3, 5, 513/1, 
513/2, 514, 
518, 519, 520, 
521, 527/1, 
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528, 529, 531, 
576, 577, 578, 
579, 580, 581, 
582, 583, 584, 
585, 586, 587, 
588, 589, 590, 
591, 592, 593, 
594, 596, 597, 
598, 599, 6, 
600, 601, 602, 
603, 604, 605, 
606, 607, 608, 
609, 610, 611, 
612, 613, 614, 
615, 616, 617, 
618, 619, 620, 
621, 622, 623, 
632, 633, 634, 
635, 636, 637, 
638, 639, 640, 
641, 643, 
644/1, 646, 
647, 648/1, 
648/2, 648/4, 
648/5, 649, 
650, 651, 652, 
653, 665, 666, 
667, 668, 669, 
670, 671, 672, 
673, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 
75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 
83, 84, 85, 87, 
90, 91, 92, 93, 
96/1, 97, 515, 
628, 629, 630, 
631, 654, 655, 
656, 657, 659, 
660, 661, 662, 
663, 664 

69027 Zala Zalavár 42 Lebujpuszta 
összevont 
lelőhely 

012, 013, 
015/2, 014, 
015/3, 016 

11402 Zala Zalavár 43 Repülőtér 05/2, 05/1 
44317 Zala Zalavár 44 Községi temető 550, 551, 552, 

566, 567, 568, 
570, 571, 572, 
0103/3, 0103/4 

44227 Zala Zalavár 45 Basasziget 021/6 
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44315 Zala Zalavár 46 Sportpálya 05/2, 383, 384, 
387, 388 

 
A felsorolt és nyilvántartott lelőhelyek mindegyikén bármilyen jellegű beruházás esetén a 496/2016. (XII. 
28.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról vonatkozó előírásai 
alapján kell eljárni, ahogy azt a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 
Nyilvántartási Osztály által készített Örökségvédelmi vélemény leírta.  
Forrás: Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály 
hivatalos adatközlés 

1.14.6.3. Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 
Zalavár község közigazgatási területén általában védendők:  

- 100 évnél idősebb sírkövek a temetőben, 
- útszéli, illetve telken belüli kőkeresztek, 
- vasúti, illetve műkő és beton kerítések, 
- kukoricagórék, kutak,  
- 100 évnél idősebb melléképületek (falazott boltozatos nyíláskeretezés). 

 
Zalavár község közigazgatási területén területi védelem tekintetében védjük az Ady Endre utcai északi 
lakóházsort, amely területi védelem a településkép és építészeti értékek megőrzését szolgálja.  
 
A hatályos jogszabálynak megfelelően (2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről) a 
településképi jellemzőket települési arculati kézikönyvben (TAK) kell feltárni. Az arculati kézikönyv tartalmi 
követelményeit a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 12. melléklete írja elő. 
 

1.14.6.4. Világörökségi és világörökségi várományos terület 
A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet, és a 

2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 
törvény 3/4. melléklet: Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 
települések alapján Zalavár település nem része a világörökségi és világörökségi várományos 
területeknek. 
. 

1.14.6.5. Műemlék, műemlékegyüttes 
• Római katolikus plébánia 

Szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős épület. Utcai homlokzatát enyhe 
kiülésű rizalit tagolja. Középfolyosós elrendezésű, helyiségei csehsüveg boltozatosak. A konyhát 
élszedett pillérekkel alátámasztott heveder osztja két részre, É-i falán téglából falazott, szabadkéményes 
tűzhely áll. A 18. századi, barokk eredetű épületet a 19-20. században átépítették, a homlokzat vakolat-
architektúrája is ekkor készült. 

• Római katolikus templom 
Egyhajós, keletelt, félköríves szentélyzáródású templom, a szentély felől kontyolt nyeregtetővel. Ny-i, 
háromszögű oromzattal lezárt homlokzatán szegmentíves bejárat. Csehsüveg boltozatos hajó, 
negyedgömb boltozatú szentély. A hajó és a szentély téglaburkolatos, járószintjük eltérő. Berendezés 
nélküli. Épült a 19. század első felében. 

• Récéskúti bazilika romjai 
Zalavár külterületén, a Zalavár-Zalaszabar közti útról megközelíthető Récéskút nevű szigeten a 9. század 
közepe után épült háromhajós templom keleti vége három beírt félköríves szentéllyel, nyugati vége 
karzattal és lépcsőtoronnyal tagolt. A 9. század végén, esetleg a 10. században megújították, ennek 
emlékei a templom körül, és részben azon belül emelt faoszlopok gödrei. Az Árpád-korban egyházi 
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használata feltételezhető, a 14. században azonban már biztosan romos. A 14-15. század fordulóján a 
maradványokon erődített udvarház épült. Nyugati tornyát és az alápincézett keleti lakószárnyat nyitott 
udvar kötötte össze. Az épületegyüttest a hozzá tartozó kúttal együtt palánk övezte. Az erősség 
(fortalitium) 1442-ben a Rozgonyi családé, a 15. század végén a zalavári apátság kezén volt, a 16. 
században azonban már lakatlanná vált. 

• Vár és bencés apátság romjai 
Zalavártól Ny-ra, a Zala völgyében állt Pribina szláv fejedelem székhelye Mosaburg vára, 840 k. Az 
évtizedek óta zajló kutatás során több templom alapfalait tárták fel. A Vársziget területén található Szent 
István által 1019-ben alapított bencés apátság romja, melyet a 15. században várfalakkal erődítettek. A 
várat 1702-ben felrobbantották. A Karoling kori szentélykörüljárós, gyűrűs-kriptás, valószínűleg Szent 
Adorjánnak szentelt bazilikát 2000-ben tárták fel. A Ny-i homlokzathoz egy torony, D-en kolostor 
csatlakozott. A kolostor és a vár romjait 1999-2001 között tárták fel. 
Nem folytatták a vár kutatását, helyét és a Szűz Mária/Szent Adorján templom nyomait elborította a 
vegetáció. A 850-es évek közepén Priwina kérésére Liupram salzburgi érsek építtette. A 860-as évek 
végétől közel egy évtizedig Metód pannóniai érsekségének főtemploma volt. A templom szentélyében 
kőből épített sírkamrában feküdt a mártír, amit a szentély mögött lemélyített folyosóról lehetett 
megközelíteni. A templom előtti négyszögletes udvar s két épületszárnya a kerek harangtoronnyal alkotta 
a kolostori traktust. A templomtól délre állt a palotakörzet, keletről pedig gyilokjárós palánkfalú erődítés 
biztosította a templom védelmét. A templom a XI. század elejére teljesen elpusztult, nem is építették újjá. 
A kolostorrom bejáratánál információs táblák segítik az eligazodást, a terület rendezett, szépen 
gondozott. (muemlekvedelem.hu) 
 

1.14.6.6. Műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 
„A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján: 
Műemléki érték: minden olyan építmény, történeti kert, történeti temetkezési hely, vagy sajátos terület, 
valamint ezek maradványa, továbbá azok rendeltetésszerűen összetartozó együttese, rendszere, amely 
hazánk múltja és a magyar nemzet vagy más közösség hovatartozás-tudata szempontjából országos 
jelentőségű történeti, művészeti, tudományos és műszaki emlék alkotórészeivel, tartozékaival és 
beépített berendezési tárgyaival együtt 
Műemlék: olyan nyilvántartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak  
A történeti kert történeti vagy művészeti értékkel bíró, önállóan vagy más műemléki értékhez 
kapcsolódóan, illetve a történeti településszerkezet részeként megjelenő kertépítészeti alkotás, 
zöldfelület vagy park. 
A Kötv. szerint védelemben kell részesíteni azokat a történeti temetkezési helyeket (történeti temetőket 
és temetkezési emlékhelyeket) vagy ezek meghatározott részeit, különösen a sírjeleket, síremlékeket, 
sírépítményeket, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a kultúra és művészet sajátos 
kifejezői, illetve emlékei.” (epetesijog.hu) 
CIRILL-METÓD EMLÉKMŰ 
  
A Várszigeten való ittlétük alkalmából Szent Cirillnek és Szent Metódnak, a szláv írásbeliség 
megteremtőinek, keresztény hittérítőknek szlovák állami segítséggel állítottak emlékművet. 
 
MILLENNIUMI EMLÉKMŰ (ZALAVÁRI TÖRTÉNELMI EMLÉKPARK) 
  
Zala megye alapításának 1000 éves évfordulója alkalmából épült fel a Millenniumi Emlékmű, melyet a 
zalai gyökerekkel rendelkező Makovecz Imre Ybl-díjas építész tervezett. Az emlékmű alapkövét 2009. 
június 14-én helyezték el az egykori ispáni lakótorony föld alatt megbúvó romjainak szomszédságában. 
  
Az emlékműben 2011-től látható a szintén Makovecz Imre által megálmodott Életfa, mely a megye 
településeinek összetartozását szimbolizálja. Ezért az Életfán a jelenlegi Zala megye településeinek 
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számával megegyező, 258 levél található. Az Életfa törzsén a megye alapításában szerepet játszó 
három személy: Bulcsú vezér, Szent István király és Kolon ispán faragott alakja látható.  
  
Az emlékmű csúcsán az ősi székely-magyar szimbólumok: a Nap és a Hold, valamint a keresztény 
gyökereket jelképező kereszt látható. 
 
 

1.14.6.7. Műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 
„A műemléki jelentőségű terület akár egész településrészekre is kiterjedhet. A törvény szerint(2001. évi 
LXIV. tv. 39. § ) a település azon részeit helyeznek ilyen védelem alá, amelynek jellegzetes szerkezete, 
beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese 
összefüggő rendszert alkotva történelmi jelentőségű és ezért műemléki védelemre érdemes. 
Műemléki környezet: A műemlék jogszabályban meghatározott környezete műemléki környezetnek 
minősül (2001. évi LXIV. tv. 39. §) 
Történeti táj: Az Örökségvédelmi törvény alapján történeti tájként védelem alá helyezhető az ember és 
a természet együttes munkájának eredményeként létrejött olyan kulturális (történeti, műemléki, 
művészeti, tudományos, műszaki, stb.) szempontból jelentős, részlegesen beépített terület, amely 
jellegzetessége, egységessége révén topográfiailag körülhatárolható egységet alkot (2001. évi LXIV. tv. 
38. §).” (epetesijog.hu) 
 
Műemléki jelentőségű terület és környezet valószínűleg a Bazilika romjai és a Vár-és bencés apátság 
romjai. (2001. évi LXIV. tv) 
 
A római katolikus plébániaház ex-lege műemléki környezetét a 631, 630, 612, 611, 610, 601, 614, 287/15, 
287/1. hrsz. területek képezik. Vár és bencés apátság romjai ex-lege műemléki környezetét a 084, 047, 
087/5, 078, 082. hrsz. területek képezik. A Récéskúti bazilika romjai ex-lege műemléki környezetét a 
091/38, 089, 091/2. hrsz. területek képezik. 
Zalavár közigazgatási területén nem található Történeti tájként nyílvántartott terület. 
 

1.14.6.8. Nemzeti emlékhely 
„A nemzeti emlékhely a nemzet történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amely a 
magyar, illetve a magyar és az ország területén élő nemzetiségek összetartozását erősítő és 
identitásképző jellegénél fogva a nemzet önképében kiemelkedő fontossággal bír, továbbá amely 
országos jelentőségű állami megemlékezés színhelye lehet. Nemzeti emlékhellyé az Országgyűlés 
törvénnyel emelhet ki egyes helyszíneket (2001. évi LXIV. tv. 7. §)” (epetesijog.hu) 
Zalavár közigazgatási területén nem található nemzeti emlékhely. 
 

1.14.6.9. Helyi védelem 
A 2004-ben kihirdetett helyi építési szabályzatban felsorolásra kerültek a helyi védettségre javasolt 
épületek:  

  Hrsz. Cím 
1. . Magtár 644.  
2. . Magtár + mázsaház 644.  
3. . Régi bolt (szabóság?) 617. Dózsa Gy. u. 13. 
5.   630. Dózsa Gy. u. 32. 
6.   234. Dózsa Gy. u. 60. 
7.  Melléképület 658. Dózsa Gy. u. 65. 
8.   93. Dózsa Gy. u. 101. 
9.   128. Dózsa Gy. u. 133. 

10.   571. Ady E. u. 5. 
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11.   252. Petőfi S. u. 33. 
12.  (Régi) „Új iskola” 498. Kossuth L. u. 64. 
13.   515. Kossuth L. u. 79. 
14.  Templom 611. Dózsa Gy. u. 

- „HVT” – Helyi védett terület az Ady Endre utcai északi lakóházsor 
 
1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 
 
Közlekedési típusú konfliktusok: 
• Kiépített kerékpárút hiánya. 
• Belterületen hiányoznak a biztonságos, kijelölt gyalogátkelőhelyek. 
 
Településképi típusú: 
• Hiányzó közterület, közösségi épület. 
• Az építészeti karaktert tekintve változatos képet nyújt az épületállomány. 
• Útmenti egységes fasorok hiánya. 
• A légvezetékek helyenként zavaró látványt nyújtanak. 
 
Funkcionális típusú: 
• A repülőtér zajának okozta terhelés a lakóterületre nézve 
• Északon és délen elszakadó lakóterületek 
 
A településrendezési eszközökben szereplő rendelkezések problémái: 
• A hatályos szabályozási terven jelölt É-I és D-i fejlesztési területek törlése, mivel nem releváns a 

kapcsolatuk a meglévő lakóterületekkel, helyettük a Petőfi utca folytatásaként új lakóterület 
kialakítása a 

• Hiányzó településközponti funkciók 
• A 7512-es összekötő út kettészeli a faluközpontot, ezért ennek törlése szükséges, aránytalan telkeket 

hoz létre 
 
 

1.15. Közlekedés  
 

Közúti kapcsolatok: 

6831. s z. -ú Zalakomár - Sármellék-i összekötőút: 

Balatonmagyaród, Zalavár, Sármellék belterületén észak-dél irányban halad át az összekötő út, a 
településközi kapcsolatok mellett biztosítva a 7, 76. sz.-ú főútak közötti kapcsolatot. 

7509. sz.-ú Sármellék-Alsópáhok-I összekötő út 

A 6831. sz.-ú összekötőút folytatásában a 75. sz.-ú főúthoz biztosít kapcsolatot.  

7512 sz. Zalavár – Zalaszabar összekötő út:  

Az összekötő út a 6831. sz. és a 7522.sz-ú ök út összeköttetését biztosítja. 
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A település közlekedési hierarchiája kialakult. Az országos közutak átkelési szakaszai gyűjtő utak. A 
gyűjtő utakra a község lakóútjainak (B.VI.d.C) nagy része közvetlenül csatlakozik.  

Sármellék, Zalavár, Szentgyörgyhegy, Balatonmagyaród térségében közforgalmú vasútvonal nincs. 
Iparvágány kapcsolattal Sármellék település, illetve a repülőtér rendelkezik. A Fenékpuszta-Sármellék 
között üzemelő iparvágány a Balatonszentgyörgy-Tapolca-i A2 besorolású fővonalról ágazik ki.  

A vizsgált településekről érkező személyforgalom a következő helyen érhetik el a kozforgalmú 
vasúthálózatot. 

• Balatonszentgyörgy: Budapest, Nagykanizsa, Keszthely irányába. 
• Fenékpuszta: Budapest, Tapolca irányába 
• Keszthely: Tapolca, Budapest iranyába 

Parkolás 

A településen kevés helyen található kijelölt parkolóhely. A szelíd turisztikai  fejlesztés magával vonzza a 
parkolóhelyek bővítését is. A település többi részén a parkolás saját telken, közterületen történik. 

Kerékpáros közlekedés: 

A térségben, a Balaton nyugati részén is megépült a kerékpárút a Kis-Balatoni kutatóházig. Ennek 
hatására különösen a Kis-Balaton irányába nőtt meg a kerékpározók száma. 
A térségben csupán Sármelléken épült kerékpárút a vasútállomástól a 76.sz.-ú főút mentén a belterület 
határáig. 
A települések életében kiemelt szerepe van ma is a kerékpározásnak, amelynek további növekedését 
jelen körülmények között kizárólag a forgalombiztonsági helyzet akadályozza. Legjellemzőbb a járdán 
való kerékpározás. A tömegközlekedéssel kombinált kerékpár közlekedés létesítményei teljességében 
hiányoznak.  
A 6812. sz.-ú összekötőúton a járművek nagy sebessége miatt veszélyes kerékpáromi. A település 
belső magiában a közuti forgalom alacsony volta nem igényelné a kerékpár forgalom leválasztását, 
mind a kerékparút, mind a gyalogút vonatkozásában az országos jelentőségű idegenforgalmi 
látványosságok száma igényel önálló közúti forgalomtól független biztonságos kerékpár, gyalogút 
létesítését. 

Gyalogos közlekedés 

A gyalogos közlekedés helyzetét vizsgálva a település esetében kisebb hiányosságok vannak. A 
településen keskeny járdák találhatók, többségében az utca mindkét oldalán. I. és II. rendű főutak a 
település belterületén nem haladnak át, így nem jellemző a megnövekedett forgalom, ezzel ellentétben a 
belterületen hiányoznak a biztonságos, kijelölt gyalogátkelőhelyek. 

Helyi és helyközi tömegközlekedés: 

A térségben kőzvetlenül elérhető vasúti megállóhely, állomás nincs, így elsősorban a helyközi és 
távolsági autóbuszjáratok biztosítják az érintett települések tömegközlekedési ellátottságát. A térségben 
közlekedő autóbusz járatok Keszthelyről, Hévízről, Zalakarosról, a környék nagyobb tömegközlekedési 
pályaudavarairól indulnak. 
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A település tömegközlekedési ellátását a ZALAVOLÁN által üzemeltetett helyközi autóbuszjáratok 
biztosítják. Az autóbuszok mind a 6831. sz.-ú összekötőúton, mind a település belsejében a 7512, sz ök. 
úton közlekednek. 

Légi közlekedés 

Sármellék repülőtér polgári légiforgalmat bonyolít le. A Balatonra irányuló személy és teherforgalom 
jelenleg is használja a repteret. Hetente mintegy 7 repülőlgép száll le többségében Németországból és 
Oroszország térségéből is. 
 
1.16.  Közművesítés  
 
1.16.1.  Víziközművek – helyzetfeltáró munkarész 

Zalavár Község a Nyugat-dunántúli régió, Zala megyei Keszthelyi kistérséghez tartozik, a Kis-Balaton két 
tározója közötti északi földnyelven, a Zalai dombság legkeletibb részén helyezkedik el. Része a Balaton 
Felvidéki Nemzeti Park működési területének. 

A 2000 évi CXII. törvény alapján a Balaton kiemelt üdülőkörzethez tartozó település. A település vízi 
közmű vagyona az állam és az önkormányzat között oszlik meg. Az ivóvíz hálózat és a csapadékvíz 
hálózat az Önkormányzat tulajdona, a szennyvíz elvezető rendszer a Magyar Állam tulajdona. Az ivóvíz 
hálózat és a szennyvíz elvezető rendszer üzemeltetője a DRV Zrt. Keszthelyi Üzemeltetési 
Üzemmérnöksége. A csapadékvíz elvezető rendszer üzemeltetője Zalavár Község Önkormányzata. 

A település lakos száma 853 fő (2015 januári állás szerint). 

A vízi közmű szolgáltatásnál a 2011 évi CCIX sz.-ú törvényt kell alkalmazni. 

Felszíni és felszín alatti vizek 

Felszíni vizek 

A település teljes közigazgatási területe – mint a Balaton vízgyűjtő területe - a 240/2000 (XII:23.) 
Kormányrendelet szerint az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területhez tartozik. Az Országos 
Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben lehatárolt felszíni vizek vízminőség-védelmi 
vízgyűjtő területének övezete Zalavár teljes közigazgatási területét érinti. 

A település a Balatoni üdülőövezet háttér területe, ezért a vízminőség-védelem fokozott figyelmet igényel. 

A 27/2006 (II. 7.) Kormányrendelet szerint a Balaton közelsége, a település körül lévő vízfolyások 
(Mekenyei árok, Kis-Zala, Zala folyó) közelsége miatt a nitrát-érzékeny területek közé tartozik, így nagy 
figyelmet kell fordítani a vizek nitrát szennyezésének megelőzésére (szennyvizek, műtrágyák). 
Alkalmazni kell a környezetkímélő művelési módszereket és meg kell előzni a talajba jutó vegyszereket 
és nitrát-szennyezéseket. 

Zalavár felszíni vízfolyásai a Zala baloldali vízgyűjtő területéhez tartoznak, végső befogadó a Balaton. 
Vízfolyásai a következők: 

• Mekenyei árok (mesterséges víztest belvízelvezetés céljából) – befogadója a Kis-Zala 
• Kis-Zala (mesterséges víztest, belvízöblözet, belvízelvezetés céljából) – befogadója Zala folyó  
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• Zala folyó – befogadója a Balaton 

A vízfolyások a település csapadékvizét hivatottak levezetni. Vízminőségük jónak mondható, a befogadók 
vízminőségét nem veszélyeztetik. A településre nem jellemző a szélsőséges időjárásból származó 
kártételek.  

Belvízzel a külterület veszélyeztetett, a települést magát nem érinti. nagyvízi mederrel nem érintett. 

Felszín alatti vizek (vízbázisok) 

Az egészséges víz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt védelmet igényel. A jövő feladata a 
vízbázisok fokozott védelmének biztosítása. 

Zalavár település sérülékeny üzemelő vízbázis védőterületen helyezkedik el, így a 123/1997 (VII. 18.) 
kormányrendelet előírásait be kell tartani. 

A 27/2004 KVvM rendelet besorolása alapján a község közigazgatási területe a felszínalatti vizek 
szempontjából fokozottan érzékeny területnek számít. 

A vízbázis védelem érdekében a területhasználók tájékoztatása szükséges, különösen a 123/1997 
(VII.18) Kormány rendelet III. fejezetében, és 5.sz-ú mellékletében foglaltakról. Ennek megfelelően kell 
elkészíteni a település állattartási rendeletét és annak érvényt kell szerezni. 

A hidrogeológiai védőterületen történő telekalakítás, építés és mindennemű tevékenység engedélyezési 
eljárásához a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulását be kell szerezni. 

Egyedi vízbeszerzés esetén betartandó a 72/1996.(V.22.) korm. rend. III. 24.§ © pont. 
(Vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatáskörök.), Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII.tv. 28.§(1) bek. (Vízjogi engedélyezés) jogszabály. 

1.16.1.1. Vízellátás 

Jelenlegi helyzet 

Zalavár vízellátó hálózatának tulajdonosa Zalavár Község Önkormányzata (8392 Zalavár, Dózsa Gy. u. 
1.), üzemeltetője DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 7.). 

Zalavár település vízellátásának és ivóvízhálózatának rekonstrukciója 2014 júniusára megvalósult 
„Zalavár Ivóvízminőség-javító Program” keretében. Ezzel a 201/2001 (X.25) kormányrendeletben 
(módosítva:47/2005. (III.11. és a 65/2009(III.31.) kormányrendelettel) foglaltaknak a szolgáltatott ivóvíz 
megfelel. A település vízellátása jelenleg mintegy 2,8 km-re található állami tulajdonban lévő sármelléki 
regionális vízellátó rendszerről történik, D110 KPE vezetékkel, mely nem közvetlenül a település 
elosztóhálózatára, hanem a 016 hrsz.-ú vízmű terület fogadó épületébe, majd a hidroglóbuszra 
csatlakozik, mely átfolyásos rendszerű.  

Jó minőségű karsztvizet szolgáltat. 

A településen kiépített ivóvízhálózat üzemel, melyet az 58/2013. (II.27) Korm. rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a DRV Zrt. üzemeltet. A DRV Zrt. Keszthelyi Üzemeltetési Üzemmérnöksége által 
szolgáltatott ivóvíz a község 100%-át látja el.  
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Vízigények: 

• napi átlag:112 m3/d 
• napi csúcs vízigény: 150 m3/d 

Vízelosztó hálózat hossza: 9 920 fm 

A község vízellátó hálózata kiépült, a település szerkezeténél fogva nem mindenhol biztosított a 
körvezetékes rendszer. A gerincvezeték NA 200 és NA 150 méretű, a többi elosztó vezeték NA 125, 
NA100 és NA 80,  azbesztcement és KM PVC anyagú. A kommunális vízellátás szempontjából a kisebb 
átmérőjű vezetékek megfelelőek, azonban a tűzivíz ellátás szempontjából már nem. 

Az üzemeltető tudja biztosítani a folyamatos, jó minőségű és biztonságos vízellátást. Ezt a rendszer 
folyamatos bővítésével és korszerűsítésével éri el. 

Fenntartás és fejlesztés 

Bővítésre szánt területeken egyirányú betáplálás esetén a kiépítendő gerincvezeték a vállalkozói 
létesítmények tűzi vízének biztosítása miatt minimálisan NA 100, körvezeték esetén NA 80 átmérőjű 
legyen. Törekedni kell a körvezetékes rendszer kiépítésére. A település domborzati viszonyait tekintve 
igen változatos. A tovább építendő hálózat méretezését úgy kell elvégezni, hogy az új vezetékek ne csak 
a kommunális vízigényeket elégítsék ki, hanem a tűzi víz igényeket is. Szabványos nyomásviszonyok 
biztosításával az ivóvíz ellátás korszerűsíthető.  

A fejlesztésre szánt területek ivóvíz ellátása a meglévő hálózatról NA 100 gerincvezeték kiépítésével 
biztosítható és közterületen megvalósítható. Az új rákötések kapacitásnövelő hatását vizsgálni kell. A 
hálózatbővítés vízjogi létesítési engedély köteles. 

Az ingatlanok vízbekötése a telekhatártól 1,0 m-re építendő ki. Szolgáltatói pont a vízóra aknában 
elhelyezett vízóra. Az új vízbekötések tervezését, kivitelezését az üzemeltető elvárásainak megfelelően 
kell elvégezni. 

Vízellátás fejlesztése vonatkozásában ma már nem az egyes ingatlanok bekötésének növelése a cél, 
hanem az ivóvíz minőségét célzó beruházások előtérbe helyezése. Meg kell felelni a 201/2001(X.25.) 
kormány rendeletben megfogalmazott ivóvíz minőségről és az ellenőrzés rendjéről ill. az azt módosított 
47/2005 (III.11) kormány rendeletben foglaltaknak. 

Oltóvíz biztosítás 

Jelenlegi helyzet 

A település belterületén meglévő tűzcsap hálózat biztosítja a tűzoltáshoz szükséges oltóvizet. A 
településen található tűzcsapok átmérője NÁ 100-as és NA 80-as. A tűzcsapok egymáshoz viszonyítva 
maximum 200 m-re vannak. A szükséges vízmennyiség a település vízvezetékéről biztosítható.  

Fenntartás és fejlesztés 

A fejlesztésre szánt területek gerincvezetékének átmérője D 110 KPE P10, melyre NA 100 földfeletti 
tűzcsapok egymástól maximum 200 m-re telepítendők. A tűzcsap kiosztásoknál az egyes ingatlanok 
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funkciójának ismeretében figyelemmel kell lenni azok tűzi víz igényére. A vízszerzési helyeket úgy kell 
kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel megközelíthetők legyenek. 

A 54/2014 (XII.5.) BM rendeletben meghatározott OTSZ- t be kell tartani.  

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

Jelenlegi helyzet 

Zalavár szennyvíz hálózatának tulajdonosa a Magyar, üzemeltetője DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház út 
7.). 

1990-ben elkészült a „Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és kezelése” című koncepció terv, 
melyet a VIZITERV készített. Ez szerint Zalavár település a keszthelyi térség IV. számú régiójába tartozik. 
Keszthellyel közös program alapján folyt a rendszer kiépítése. 

A szennyvíz elvezető rendszer üzemeltetője DRV Zrt. Keszthelyi Üzemeltetési Üzemmérnöksége. 

Zalavár településen a szennyvíz elvezető rendszer ki van építve. Az elvezető rendszer jellemzően 
gravitációs, a domborzati viszonyok szükségessé tették két átemelő létesítését. Az ún. ZV-1 átemelő (Ady 
E. és a Dózsa György utca kereszteződésénél), mely Zalavár egy részének, szennyvizét emeli át a 
gravitációs főgyűjtőbe. Zalavár déli részének szennyvíz elvezetése a domborzati viszonyok miatt csak a 
ZV-2 átemelőn keresztül (Petőfi S. utca vége) csatlakoztatható a főgyűjtőbe. Keszthely térség nyugati 
főgyűjtő regionális rendszeréhez Zalavár szennyvize az AR-7 szennyvízátemelőn keresztül csatlakozik. 
Majd az A-1 jelű regionális átemelő segítségével, - mely Alsópáhok, Sármellék és Zalavár szennyvizét 
emeli át - az összegyűlt szennyvíz keszthely-kertvároson keresztül jut el a 21 500 m3/nap kapacitású 
központi keszthelyi szennyvíz tisztító telepre. A keszthelyi regionális szennyvíztisztító telep korszerű 
eleveniszapos biológiai fokozatú tisztító telep, nitrifikációval, denitrifikációval és foszfor eltávolítással. A 
tisztított szennyvíz befogadója a Kis-Balaton, majd a Balaton. A keszthelyi szennyvíztisztító telep tartalék 
kapacitással rendelkezik. 

Jelenleg a település bekötési százalékos aránya csekély, 26,7%-os melynek 98%-a lakossági. A közel 
300 db ingatlanból csupán 80 db ingatlan rendelkezik szennyvíz bekötéssel. A keletkező szennyvizek 
túlnyomó része alapvetően kommunális szennyvíz. 

A kiépült gravitációs gyűjtő vezetékek mérete DN 200, anyaga KG PVC a bekötések mérete DN 150, 
anyaga KG PVC. A nyomott vezeték NA 100 KM PVC. 

A bekötéssel nem rendelkező ingatlan tulajdonosoknak talajterhelési díjat kellene fizetni. 

A szennyvíz tárolókkal ellátott ingatlanok szennyvize szippantással kerül elszállításra. Ilyen 
szolgáltatással a DRV Zrt is rendelkezik, de idegen szolgáltatók által szállított szennyvizet is befogad a 
kapacitás függvényében. A szippantott szennyvíz Alsópáhokon és a keszthelyi szennyvíztisztító telepen 
kerül elhelyezésre.  

A szennyvíz tárolókat folyamatosan és fokozottan ellenőrizni kell, hogy ténylegesen vízzáróak-e és nem 
szikkasztóként üzemelnek. Figyelemmel kell lenni az állattartásból származó szennyvizek elhelyezésére 
is. 

Fenntartás és fejlesztés 
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Zalavár település szennyvíz csatorna hálózatának kiépítése Keszthellyel közös program keretében 
történt, történik. A Balaton vízminőségének, a Hévízi-tó és a vízkészletek védelme érdekében indokolt a 
teljes szennyvízcsatorna hálózat kiépítése, melyet a 25/2002 (II.27.) Kormányrendeletben 
megfogalmazott „Nemzeti szennyvíz elvezetési és tisztítási program” is szorgalmaz. A keszthelyi 
agglomeráció keretében, melyhez Zalavár is tartozik 2015 december 31-ig kellett elvégezni a 
fejlesztéseket. Ez megtörtént. 

A 2000 évi CXII. ún. Balaton Törvény szerint ahol a szennyvíz gyűjtő gerinc ki van építve, a rákötés 
kötelező.  

A felszíni és felszín alatti vizek szennyezettségének csökkentése érdekében a szennyvízcsatorna 
hálózatot és műtárgyait felül kell vizsgálni és a szükséges rekonstrukciót végre kell hajtani. 

Az átemelő telepek szagtalanítását – ahol szükséges - el kell végezni. Az üzemeltető ezt limitált nitrát 
adagolással végzi. 

Az új építési engedélyek kiadásánál elő kell írni a meglévő szennyvíz hálózatra való rákötést. 

A fejlesztésre szánt területek bekötései a meglévő (pld.: József A. utca), valamint a kiépítendő (Petőfi S. 
utca vége) szennyvíz hálózatra ráköthetők. Ellenőrizni kell a meglévő szennyvíz átemelők jelenlegi 
kapacitását és a keszthelyi szennyvíz tisztító telep befogadói kapacitását. A tervezett új utcanyitásoknál 
a szennyvízcsatorna hálózatot az ivóvíz hálózattal együtt javasoljuk megtervezetni, engedélyeztetni és 
kiépíteni. 

A gazdasági területek bővítése estén, ha az ott keletkező szennyvíz nem kommunális jellegű, azt elő kell 
tisztítani. 

Hálózatbővítés vízjogi létesítési engedélyhez kötött. 

Az ingatlanok szennyvíz bekötése a telekhatártól 1,0 m-re építendő ki. Szolgáltatói pont a telekhatártól 
1,0 m-re lévő tisztító akna. Az új szennyvízbekötések tervezését, kivitelezését az üzemeltető elvárásainak 
megfelelően kell elvégezni. 

1.16.1.3. Csapadékvízelvezetés 

Jelenlegi helyzet 

Zalavár hézagos családi házas beépítésű, szétszórt hegyközségi település. Domborzata változatos, a 
Balaton vízgyűjtőjén fekszik. Csapadékvíz elvezetése zömében nyílt földárok az utak  oldalán, helyenként 
burkolattal ellátva, részben pedig út menti folyóka.  

Zalavár felszíni vízfolyásai a Zala baloldali vízgyűjtő területéhez tartoznak, végső befogadó a Balaton. 
Vízfolyásai a következők: 

• Mekenyei árok (mesterséges víztest belvízelvezetés céljából) – befogadója a Kis-Zala 
• Kis-Zala (mesterséges víztest, belvízöblözet, belvízelvezetés céljából) – befogadója Zala folyó  
• Zala folyó – befogadója a Balaton 

A vízfolyások a település csapadékvizét, valamint a belvizét hivatottak levezetni. Vízminőségük jónak 
mondható, a befogadók vízminőségét nem veszélyeztetik. A településre nem jellemző a szélsőséges 



 - 68 - 

időjárásból származó kártételek. Maga a község belvízzel nem veszélyeztetett, belvíz a külterületeket 
érinti. Nagyvízi mederrel nem érintett, kiöntések, árvizek nincsenek. 

A befogadó vízfolyások kezelője a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (9700 Szombathely, 
Vörösmarty u. 2.). A településen akisebb vízfolyások és a nyílt árkok kezelése a Zalavári Község 
Önkormányzata feladatkörébe tartozik. 

A csapadékvíz elvezetés a településen részlegesnek mondható. A meglévő hálózat kapacitása is csak 
részlegesen oldja meg a terület csapadékvíz elvezetését. Egy része hidraulikailag sem megfelelő.  

A település esésviszonyai és a befogadók alapvetően meghatározták a csapadékvíz elvezetés 
rendszerét. Az utak oldalán lévő árkok gyűjtik össze a csapadékvizet és a meglévő hidakon, átereszeken 
vezetik át a túl oldalra.  

Fenntartás és fejlesztés 

A meglévő nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszert hidraulikailag felül kell vizsgálni, a meglévő árkokat, 
átereszeket folyamatosan karban kell tartani. 

Az árkokba, csatornákba illegálisan bekötött szennyvizeket le kell választani. 

A község elhelyezkedése miatt a lefolyó vizek a településen keresztül folynak.  

Meg kell oldani a csapadékvíz elvezető rendszerek medertisztításából kikerülő iszapok szabályos, 
környezetkímélő elhelyezését. 

A csapadékvíz elvezető rendszert minél előbb ki kell építeni, mivel a domborzati viszonyok miatt az utcák 
vezetik le az időnként lezúduló záporokat és ez által jelentős károkat okozva az utcákban. 

A vízerózió mérséklésének érdekében komplex módon kell védekezni. A szabályozásnak ki kell terjednie 
a felszíni vízelvezetésre és a tereprendezésre. 

Az összegyűjtött csapadékvizek elszikkasztása estén, a szükséges mértékig a csapadékvizet elő kell 
tisztítani. A nagyfelületű, a Balaton törvény szerint 20 db feletti, vízáteresztő parkolók esetén a szilárd 
burkolat kiépítendő és a csapadékvíz előtisztítása szükséges. 

A felszíni vizek terhelésének csökkentésére az utak téli sózásának technikáját át kell váltani kőszórásra.  

Új út csak csapadékvíz-elvezető csatornával épülhet. 

Törekedni kell a csapadékvizek összegyűjtésére, keletkezési helyen történő minél nagyobb arányú 
hasznosítására. Jelenti ez a nagy tetőfelületekről lejövő vizek gyűjtését locsolásra, szürkevízként való 
hasznosításra. Jelentősen csökkenthető ezzel az ivóvíz fogyasztás és jelentős költségcsökkentést 
eredményez. A szürkevízként való hasznosításkor a kibocsátott vizek ugyan megjelennek a 
szennyvízcsatorna hálózatban, de az elvezetendő vizek mennyisége csökken. 

A csapadékvíz csatorna rendszer tervezésénél figyelemmel kell lenni a vízbázis védelemre, így azok 
területén csak burkolt árkok vagy zárt csapadékvíz elvezető rendszerek építhetők, tervezhetők. 
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1.16.2. Energia 
 
1.16.2.1. Villamosenergia-ellátás: 
A község villamosenergia-ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 22 kV-os szabad-vezeték 
hálózaton keresztül biztosítja a keszthelyi alállomásból. 
 
A község jelenleg meglévő mintegy 400 db ingatlana villamos energiával 100 %-osan ellá-tott. A tervezett 
bővítések mind a lakóingatlanok, mind a gazdasági jellegű telephelyek tekin-tetében szükségszerűen a 
meglévő villamos hálózat bővítését igénylik. 
 
A meglévő trf. állomások 22/0,4 kV-os 160, 250 és 400 kVA-es oszloptranszformátorok (OTR típ.). 
 
A fejlesztések során csak kompakt földre telepíthető trf. állomások létesíthetők. Az újonnan létesülő 
kisfeszültségű hálózatok csak földkábellel létesíthetők. Ezt a Helyi Építési Szabályzat-ban is rögzíteni 
kell. 
 
A fejlesztési területek esetén az alábbi villamos hálózati bővítések szükségesek: 
 

1. ÉNy-i „Gazdasági terület”: Új trf. állomás telepítése szükséges 250 kVA tel-jesítménnyel. 
2. Községi lakóterület fejlesztések villamosenergia ellátása a meglévő trf. állomások-ról 

szükséges hálózati bővítésekkel biztosíthatók. 
3. A „Repülőtér” fejlesztéssel kapcsolatos gazdasági területen új trf. állomás telepíté-se 

szükséges (400 kVA), amely a szomszédos fejlesztési területek kiszolgálását is biztosíthatja. 
 
A községben tervezett további telekalakítások (foghíjak, nyelestelek kialakítások, meglévő építmények 
bővítése, stb.) villamos teljesítmény szükségletét a meglévő trf. állomásokból és a meglévő 0,4 kV-os 
hálózatokról biztosítjuk. 
 
Az egyes ingatlanok ellátása csak földkábellel történhet, amely a trf. állomásból indítva íves – hurkolt 
gerinckábel hálózatból, kellő számú szabadtéri elosztóból, valamint az egyes ingatla-nok ellátását 
biztosító csatlakozó kábelekből kell, hogy álljon. 
 
A kábelkeresztmetszetek a gerinckábelek esetében 150-240 mm2, míg a csatlakozó kábelek esetében a 
csatlakozási teljesítmények függvényében, 25 – 95 mm2 alumínium erű legyen. A villamos hálózatot úgy 
kell méretezni, hogy lakóingatlanok esetén 3x32 A-es csatlakozást feltétlenül lehetővé tegyen. 
 
 
Ahol jelenleg szabadvezeték hálózat van, és új ingatlan kerül elhelyezésre, ott a csatlakozást ezután 
földkábellel kell megoldani. 
 
Javasoljuk, hogy a műemléki vagy védett környezetben a meglévő szabadvezeték hálózatokat 
fokozatosan építsék át földkábelre. 
 
 
Köz- és díszvilágítás: 
A közvilágítási hálózat jelenleg a szinte teljes körűen alkalmazott 0,4 kV-os szabadvezeték oszlopaira 
szerelt lámpakarokból áll. A lámpatestek részben LED izzósak, részben kompakt fénycső fényforrásúak. 
Így a közvilágítási hálózat a követelményeknek megfelelnek. 
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Az újonnan kialakításra kerülő közterületeken csak földkábeles, kandeláberes közvilágítás lé-tesítése 
megengedett. A tervezett berendezések (oszlopok, lámpatestek, fényforrások) az MSZ 13201 szabvány 
szerinti követelményeket ki kell, hogy elégítsék. Ez Zalavár község kialakuló útjai esetében 6,0 – 9,0 m 
fénypontmagasságú oszlopok elhelyezését követeli meg. 
 
A lámpatestek, ill. a fényforrások tekintetében a továbbiakban csak energiatakarékos LED-ek 
alkalmazása lehetséges. 
 
A fentiek rögzítése a Helyi Építési Szabályzatban is kívánatos. 
 
 
 
Gáz közmű hálózat: 
A község területén a gázszolgáltatást az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. biztosítja. Az 
igényeknek megfelelően az ingatlanok csatlakoznak a gázhálózatra. 
 
A meglévő hálózat (közép- és kisnyomású) kapacitása megfelelő. A fejlesztési területek belé-pésével 
egyidejűleg az elosztó hálózat bővítése szükséges. 
 
A fejlesztések nagyságrendének változásával párhuzamosan folyamatosan vizsgálni kell a meglévő 
nyomásszabályzó átviteli kapacitását, amely szükség esetén bővíthető. A bővítés te-rületigényét a 
rendezési tervben figyelembe kell venni. 
 
1.16.2.2. Megújuló energiák: 
 
Az elkövetkezendőkben figyelmet kell fordítani a megújuló energiák kihasználására. Jelenleg a 
községben néhány ingatlanon működnek napelemes (villamos áram termelés), ill. napkol-lektoros 
(melegvíz előállítás) rendszerek.  
 
Az újonnan épülő lakóépületeknek közel nulla kibocsátásúaknak kell lenniük, amely szintén a megújuló 
energiák fokozottabb igénybe vételét fogja jelenteni. 
 
A gazdasági területeken történő fejlesztések esetén a Helyi Építési Szabályzatban rögzíteni kell, hogy 
ilyen jellegű beruházás esetén megújuló energia rendszer telepítése kötelező le-gyen. 
 
Megfontolandó a mezőgazdasági és faipari hulladékok feldolgozása és energia termelési célú 
felhasználása, úgymint biogáz előállítása vagy faapriték brikettálás, stb. 
 
1.16.3. Elektronikus hírközlés  
 
A községet 83-os körzetszámmal a keszthelyi 50. sz.-ú TPV primer körzetből kapcsolták az országos és 
nemzetköüzi távhívó távhívó hálózatba. 
A vezetékes hálózat jelenleg a meglévő földfeletti tartószerkezeteken légkábellel látja el a fogyasztókat. 
A távközlési ellátottságot tovább növeli a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja 
nincs. A meglévő bázisállomások elegendőek, és megfelelő kommunikációt tesznek lehetővé. 
 
Helyhez kötött telefonszolgáltatások Zalavár területén: 
Invitel Zrt., mint a legfontosabb szolgáltató. Ezen kívül mintegy 15 kisebb szolgáltató is jelen van a 
községben. 
 



 - 71 - 

Internet szolgáltatások Zalavár területén: 
 
ADSL szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el:  
Valamennyi hírközlési szolgáltatónál elérhető. 
 
Műholdas internet szolgáltatás valamennyi szolgáltatónál elérhető. 
 
Mobilinternet szolgáltatások Zalavár területén: 
 
Mobilinternet mobiltelefonhoz szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el: 
T-mobile, Vodafone, Teleno, DIGI  
Mobilinternet számítógéphez szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el: 
T-mobile, Telenor, Vodafone, DIGI 
Feltöltőkártyás mobilinternet számítógéphez szolgáltatás a következő szolgáltatóknál érhető el: 
T-mobile, Vodafone, Telenor, valamint több kisebb internetszolgáltató  
 
A bázisállomások biztosítják a zavartalanul és teljes lefedettséggel mobil hálózat működő-képességét. 
 
A tervezett lakóterületi és gazdasági területi fejlesztéseknek kommunikációs területen nincs akadálya, 
sem a vezetékes sem a vezeték nélküli területen. 
 
A vezetékes hálózatokat amennyiben nincs technikai akadálya csak alépítményben és földká-bellel kell 
biztosítani. Jelenleg a meglévő kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat oszlopain helyezik el a 
kommunikációs hálózatot. 
 
 
 
Műsorszórás tekintetében a digitális földfelszíni sugárzás Kab-hegy felől biztosított. A veze-tékes TV 
jelszolgáltatás több szolgáltatón keresztül elérhető. 
 
CCTV kamerarendszer bővítése javasolt a frekventált közterületek megfigyelésére. 
 
 
1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 
 
A település környezeti állapota kedvező. Jelenleg nincsenek jelentős környezeti ártalmat okozó 
létesítmények vagy tevékenységek. A legtöbb ártalom a közúti közlekedésből és a szomszédos 
Sármellék repülőterének működéséből származik. A repülőtér jelenleg csak nappal és az üdülési 
szezonban működik, charter járatokat fogad. Ez az üzemmód a lakosságot nem zavarja. A település 
rendelkezik környezetvédelmi rendelettel. 
 
1.17.1. Talaj 
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Magyarország felszíni földtana (forrás: MBFSZ térképszerver) 
sárga: barna lösz, fehér: folyóvízi üledékek, v.kék: folyóvízi-deluviális üledékek, narancs: futóhomok 

A löszön képződött, mezőgazdasági műveléssel hasznosított barnaföldek és agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok 20-30 AK étékűek, jó termőképességűek. Az erózió által érintett domboldalakon a humuszos 
termőréteg eltűni, a terméketlen alapkőzet került a felszínre. 
A folyóvízi üledékeken képződött réti talajok termőképessége alacsonyabb, csak 8-12 AK, itt található a 
legtöbb erdő és legelő. 
 
1.17.2. Felszíni és a felszín alatti vizek 
A település teljes közigazgatási területe – mint a Balaton vízgyűjtő területe - a 240/2000 (XII:23.) 
Kormányrendelet szerint az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területhez tartozik, egyúttal az OTrT 4. sz. 
melléklete a települést a Vízminőség-védelmi terület övezetébe sorolja. 
A 27/2006 (II. 7.) Kormányrendelet szerint a Balaton közelsége, a település körül lévő vízfolyások 
(Mekenyei árok, Kis-Zala, Zala folyó) közelsége miatt a nitrát-érzékeny területek közé tartozik, így nagy 
figyelmet kell fordítani a vizek nitrát szennyezésének megelőzésére (szennyvizek, műtrágyák). 
Alkalmazni kell a környezetkímélő művelési módszereket és meg kell előzni a talajba jutó vegyszereket 
és nitrát-szennyezéseket. 
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Zala (4-2) tervezési alegység (forrás: Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) 

 
Felszíni vizek: a település a Zala-folyó vízgyűjtőjén fekszik. A Zala folyó befogadója a Balaton. 
Fontosabb mellékvizai Zalavár településen: 

• Mekenyei-árok 
• Kis-Zala, valamint csatornák 

A vízfolyások a település csapadékvizét, valamint a belvizét hivatottak levezetni. Vízminőségük jónak 
mondható, a befogadók vízminőségét nem veszélyeztetik. A településre nem jellemző a szélsőséges 
időjárásból származó kártételek. Maga a község belvízzel nem veszélyeztetett, belvíz a külterületeket 
érinti. Nagyvízi mederrel nem érintett, kiöntések, árvizek nincsenek. 
A csapadékvíz elvezetés a településen részlegesnek mondható. A meglévő hálózat kapacitása is csak 
részlegesen oldja meg a terület csapadékvíz elvezetését. Egy része hidraulikailag sem megfelelő.  
A település esésviszonyai és a befogadók alapvetően meghatározták a csapadékvíz elvezetés 
rendszerét. Az utak oldalán lévő árkok gyűjtik össze a csapadékvizet és a meglévő hidakon, 
átereszeken vezetik át a túl oldalra.  
 
Felszín alatti vizek 
Talajvíz 
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A magasabban fekvő területeken a 4-8 m, míg a mélyebben fekvő területeken 0-4 m között mozog. 
A talajvíz minőségét alapvetően befolyásolja a szennyvíz elhelyezésének módja. 
Zalavár településen a szennyvíz elvezető rendszer ki van építve. Az elvezető rendszer jellemzően 
gravitációs, a domborzati viszonyok szükségessé tették két átemelő létesítését. 
A közel 300 db ingatlanból csupán 80 db ingatlan rendelkezik szennyvíz bekötéssel. A keletkező 
szennyvizek túlnyomó része alapvetően kommunális szennyvíz.  
A bekötéssel nem rendelkező ingatlan tulajdonosoknak talajterhelési díjat kellene fizetni. 
A szennyvíz tárolókkal ellátott ingatlanok szennyvize szippantással kerül elszállításra. Ilyen 
szolgáltatással a DRV Zrt is rendelkezik, de idegen szolgáltatók által szállított szennyvizet is befogad a 
kapacitás függvényében. A szippantott szennyvíz Alsópáhokon és a keszthelyi szennyvíztisztító telepen 
kerül elhelyezésre.  
 
Kutak: legtöbb kút az első vízadó réteget éri el. 
Üzemi kutak ált. 40 m mélyek. 
1930-as években fúrt melegvíz kút (1030 m) nincs használatban. 
 
1.17.3. Levegőtisztaság és védelme 
Zalavár a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 
szerint a 10-es zónába tartozik. A légszennyező anyagok tekintetében ebben a zónában a 
legkedvezőbbek a levegőterhelési szintek. 
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10. Az ország  
többi területe  

F F F E F O-I F F F F D 

 
A zónák típusait a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete határozza meg az alábbiak szerint: 
4. D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati 
küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. sorában 
szereplő anyagok esetében a célérték között van. 
5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó 
vizsgálati küszöb között van. 
6. F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
7. O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 
… 
9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források 
kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik. 
 
A jó levegőminőséget az biztosítja, hogy a víz és a szárazföld eltérő hőgazdálkodása miatt szabályos 
napi légcsere alakul ki. 
Ipari pontszerű kibocsátó a településen nincs.  
Levegőszennyezést a szilárd tüzelésű fűtés és a közúti közlekedés okoz. 
 
1.17.4. Zaj- és rezgésterhelés 
Zajtól védendő terület: lakóterület 
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Az átmenő forgalmú utak gépjármű forgalmából származó zaj és rezgésártalom nagyságát a környezeti 
zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 
rendelet A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő területeken című 3. 
melléklet alapján számítottuk. 
A településen az É-D irányban haladó 6831 jelű összekötő út és a K-Ny irányú 7512. jelű összekötő út 
halad át. A 7512 jelű összekötő út Lebuj településrészen csatlakozik a 6831 jelű összekötő úthoz. A 
6831 jelű úton Lebujtól északra és délre levő szakasza forgalmi adatai jelentősen eltérnek. 
A lakóházak zajterhelése tekintetében az utcai homlokzat és az úttengely távolságát vettük figyelembe. 
A legtöbb lakóház homlokzatának távolsága az úttengelytől 10-12 m. A számításnál az ennél rosszabb 
helyzetben levő lakóingatlanokat emeltük ki. 
 

út megnevezése 
 

lakóépületek 
úttengelytől 
mért 
távolsága m 

átlagos napi 
forgalom 
(Ej/nap) 

keletkező zaj 
nappal dB 

keletkező zaj 
éjjel 
dB 

zaj határérték 
nappal/éjjel 
dB 

7512 jelű 
összekötő út 

 1526   60/50 

Petőfi u. 1. 6,9  60 46  
Dózsa Gy. út 14. 8,2  59 48  
Dózsa Gy. út 28. 8,5  59 48  
Dózsa Gy. út 34. 9,4  59 48  
6831 jelű 
összekötő út 
északi szakasz 

 2482   60/50 

Bartók Béla u. 
352/1 hrsz 

17,6  59 46  

6831 jelű 
összekötő út déli 
szakasz 

 1471   60/50 

József A. u. 1. 12,0  58 45  
József A. u. 3. 11,4  58 45  
József A. u. 4. 10,8  58 45  
József A. u. 5. 15,5  57 43  

 
A táblázatból megállapítható, hogy a zajterhelés a vizsgált esetekben határérték alatt marad. 
Rezgésártalom szempontjából kedvezőtlen a helyzet a 6831 jelű összekötő út északi szakaszán, ahol a 
tehergépjárművek száma naponta 73 db, a déli szakaszon 54 db. A 7512 jelű összekötő út adatai ennél 
jóval kedvezőbbek: tehergépjárművek száma naponta 12 db. 
 
1.17.5. Sugárzás védelem 
Zalavár térségében csak a légkörből és a talajból származó természetes háttérsugárzás van jelen. 
 
Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos sugárzásnak 
van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intenzitása alacsony és helyről helyre 
változik. 
A radioaktív háttérsugárzás cca. 40 %-át a radon és bomlástermékei okozzák. 
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Részlet Marx György Atommag – közelben c. munkájából: „A radioaktív bomlás során keletkező nemesgázok kidiffundálnak 
a talajból. Az Argon 40-es izotópja teszi ki földünk légkörének 1%-át… A radon és a toron viszont radioaktivitást visz a 
levegőbe. 
A radont belélegezzük, majd – nemesgáz lévén – kilélegezzük. De bomlástermékei fémionok, ráülnek a lebegő 
porszemekre, belélegezve a tüdő falára tapadnak. Több közülük alfa-sugárzó, ami a tüdőfalat roncsolva tüdőrákhoz 
vezethet. 
Éjjel (csukott ablaknál) összegyűlik a radon, reggeli szellőztetéskor a radon-koncentráció leesik. Szellőztetés után lassan 
emelkedik, de ajtónyitogatás miatt mérsékelt marad. (A napsütés felmelegíti a talajt, ami szabad levegőn nappal mérsékli a 
radon-koncentrációt.) Szeles időben a huzat (és a Bernoulli-törvény által leírt szívóhatás) miatt leesik a szoba radon-
koncentrációja. Télen kevesebbet szellőztetünk. A fűtés miatt a szobalevegő melegebb és könnyebb, fölszáll és kiszökik a 
kéményen, ablaknyílásokon át. Ezért a szobában télen lecsökken a légnyomás, ami szívóhatást fejt ki: a talajból, pincéből 
intenzívebben áramlik be a radon. A téli radon-koncentráció kétszerese lehet a tavaszinak, sokszorosa a nyárinak. Ezért a 
lakó dózisterhelésének megítéléséhez egyetlen rövid mérés használhatatlan. A detektort hálószobában kell elhelyezni 
párnamagasságban. Hosszú ideig kell ott tartani, hogy a napi és időjárási ingadozások kiegyenlítődjenek.” 
 
A radon terhelés a nem alápincézett, a talaj irányában nem szigetelt (földes padlójú) épületekben, 
pincékben fokozottan jelentkezik. 
A radon mérések és radon térkép készítése csak országos szinten végezhető el a nyilvánosság 
széleskörű bevonásával. Helyi szinten a figyelem felkeltésére, a probléma megismertetése, a gyakori 
szellőztetés fontosságának hangsúlyozására van lehetőség. 
 
1.17.6. Hulladékkezelés 
Szilárd hulladék 
A térség kommunális hulladékának elszállítását a VIRIDIS-PANNONIA Nonprofit Kft végzi. 
Legközelebbi hulladékudvar Zalamernyében található. 
Elkülönítetten gyűjtik a papír és műanyag hulladékot, zsákos rendszerben. 
Az erdőszéleken, utak mentén időről-időre megjelenik az illegálisan lerakott szemét. 
 
Folyékony települési hulladék 
A település csatornázott, de a 300 ingatlan közül eddig csak 80-an kötöttek rá a rendszerre.  
A bekötéssel nem rendelkező ingatlan tulajdonosoknak talajterhelési díjat kellene fizetni. 
A szennyvíz tárolókkal ellátott ingatlanok szennyvize szippantással kerül elszállításra. Ilyen 
szolgáltatással a DRV Zrt is rendelkezik, de idegen szolgáltatók által szállított szennyvizet is befogad a 
kapacitás függvényében. A szippantott szennyvíz Alsópáhokon és a keszthelyi szennyvíztisztító telepen 
kerül elhelyezésre.  
 
1.17.7. Vizuális környezetterhelés 
Vizuális környezetterheléssel érintett területek a településen nem találhatók. 
 
1.17.8. Árvízvédelem 
Az árvízvédelem a vízrajzi veszélyeztetettség című pontban szerepel részletesen. 
 
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
Környezetvédelmi konfliktust okoznak az alábbiak: 

• a szennyvízcsatorna hálózat alacsony kihasználtsága, a rákötések alacsony száma, talajvíz 
szennyeződésének veszélye; 

• az erózióval érintett lejtős területeken a talajesodródás, kopárok kialakulása, többlet hordalék 
és mezőgazdasági vegyszerek élővizekbe jutása; 

• az állattartás visszaszorulása miatt a legelők önerdősülése; 
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• az illegális hulladéklerakás. 
 
1.18.  Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 
A BKÜTrT 12. sz. melléklete szerint Zalavár szerepel a Földtani veszélyforrás terület övezete által 
érintett települések között az erózióval érintett területek miatt. 

 
1.18.1. Építésföldtani korlátok 
1.18.1.1. Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 
Alábányászott területek, barlangok és pincék a településen nincsenek. 
 
1.18.1.2. Csúszás-, süllyedésveszélyes területek 
Csúszás-, süllyedésveszélyes területek a településen nincsenek. 
 
1.18.1.3. Földrengés veszélyeztetett területei 

 
A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus rengéseket (456-
1994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják. (forrás: földrengés.hu) 
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Magyarország szeizmikus zónatérképe. Földrengések következtében 50 év alatt, 10%-os 
meghaladási valószínűséggel, az alapkőzeten várható vízszintes gyorsulás g (gravitációs gyorsulás) 
egységben (forrás: földrengés.hu) 

 
A fenti térképek alapján megállapítható, hogy Zalavár térségében a közepesnél nagyobb mértékben 
várható földrengés kialakulása, még akkor is, ha az utóbbi években földrengés nem volt tapasztalható. 
Ezt a körülményt az építkezéseknél kell figyelembe venni, azért, hogy az építmények nagyobb 
károsodás nélkül kibírják az ott bekövetkező földrengéseket. 
 
1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség  
A Zala völgyében a vízfelesleg Ny-ról K-re csökken. Az árvizek időszaka a kora nyár, a kisvizeké a nyár 
vége. 
A vízfolyások a település csapadékvizét hivatottak levezetni. Vízminőségük jónak mondható, a 
befogadók vízminőségét nem veszélyeztetik. A településre nem jellemző a szélsőséges időjárásból 
származó kártételek.  
Zala megye Területrendezési terve Belvízvédelmi öblözet lehatárolást tartalmaz a településtől nyugatra, 
a Zala folyó menti területeken. Víllámárvíz kockázat tekintetében a település közepes besorolású. 
A BKÜTrT 11. sz. melléklete szerint Zalavár szerepel a rendszeresen belvízjárta települések között. A 
Kis-Balaton területei érintettek. 
 
1.18.3. Egyéb 
1.18.3.1. Kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 
Kedvezőtlen morfológiai adottságú területek a településen nincsenek. 
 
1.18.3.2. Mélységi, magassági korlátozások 
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Magassági korlátozással érintett a repülőtér jeladója és a repülőtér közötti terület. 
 
1.18.3.3. Tevékenységből adódó korlátozások (BfNP területén) 
Zalavár községben a természetvédelmi és a vízügyi korlátozásokat kell figyelembe venni. 
A BfNP területén a legelők hasznosítását a NP végzi azáltal, hogy tavasztól őszig a saját 
bivalyállományát legelteti. Ősztől tavaszig az állatok a településen levő gazdasági központ istállóiban 
telelnek.  Bármilyen egyéb tervékenység (pl. a védett területek látogatása) csak a Nemzeti Park 
engedélyével lehetséges. 
Vízügyi korlátozás alá esnek a vízügy kezelésében levő területek. Ezek használata (pl. a töltéseken 
való közlekedés) csak a vízügy engedélyével lehetséges. 
 
1.19.  Ásványi nyersanyag lelőhely  
 
A BKÜTrT 10. sz. melléklete szerint Zalavár szerepel az Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
által érintett települések között. 
 
 
1.20. Városi klíma  
 

 

A felszínborítás  (forrás: Corine adatbázis TEIR) 
s.zöld: lombos és vegyes erdők, v.zöld:rétek, legelők, sárga: szántók, s.lila: szárazföldi mocsár, v.lila: 
repülőtér, kék: állóvíz 
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A városi klima kialakulását a felszínborítás és a klímatikus viszonyok (hőséghullámok sűrűbb 
előfordulása) határozzák meg, ezért városi klíma nem csak városban alakulhat ki. 
Zalaváron a klímatikus viszonyok nem kedveznek hőszigetek kialakulásának. A felszínborítással 
kapcsolatosan az állandóan növényzettel fedett felületek (erdők legelők, kertek) és a vízfelületek szintén 
a hősziget kialakulásának esélyét csökkentik. 
Hősziget hatás alakulhat ki a nagy, építmények által elfoglalt felületeken, mint pl. utak, repülőtér 
burkolatain. 
A hőhullámos napok száma országos szinten a térségben a legalacsonyabbak közé tartozik. Zalavár évi 
középhőmérséklete alig tér el az országos átlagtól, amely kereken tíz Celsius-fok. A hőségnapok száma 
– amikor a napi maximális hőmérséklet eléri vagy meghaladja a harminc fokot – nyolc–tizenkettő, míg az 
úgynevezett nyári napok száma – amikor a napi maximális hőmérséklet eléri vagy meghaladja a huszonöt 
fokot – hatvan–hetven között változik. A téli hónapokban a fagyos napok száma – amikor a minimális 
hőmérséklet eléri a fagypontot vagy az alá süllyed – a nyolcvan-kilencvenet, míg a téli napok száma – 
amikor a hőmérő higanyszála legjobb esetben a nulla fokig kúszik fel – a huszonötöt éri el. Az első fagyos 
nap rendszerint október utolsó harmadában érkezik el Zalavárra, és az utolsó, április közepe táján még 
meg szokta lepni a helybeli kiskerteket. A napfénytartam évi összege kevéssel kétezer óra alatt marad 
átlagosan évente. 
A település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, ezért egy zöldbe ágyazott településről beszélhetünk. 
A települési területeket körbe természeti területek és erdőterületek övezik.  
A helyi klímát egyéb területhasználat, mint ipari tevékenység minimálisan befolyásolja .A kistájra jellemző, 
földrajzi adottságoknak megfelelő, kiegyenlített klimatikus állapot jellemző Zalavár településre.  
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2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
  

A helyzetelemzés általánosan elfogadott módszere a SWOT analízis. Az elemzést eredetileg az 
üzleti menedzsment használta, ahol az Erősségek (S-Strengths), Gyengeségek (W-Weaknesses) mint 
belső tényezők, és a Lehetőségek (O-Opportunities) és Veszélyek (T-Threats) mint külső tényezők 
vizsgálatával állapították meg az üzleti stratégiát.  

Egy térség vizsgálata során erősségek között a meglévő kedvező feltételeket, rendelkezésre álló 
erőforrásokat, a gyengeségek közé a hiányzó erőforrásokat és a kedvezőtlen belső adottságokat soroljuk 
fel. Lehetőségként a belső erőforrások kihasználásán alapuló lehetőségeket vagy a térségben előforduló 
külső erőforrások adta lehetőségeket értjük, veszélyek közé a meglévő és a tervezett törekvések 
kockázatait soroljuk. (Forrás: Mátyás Izolda: Település- és területfejlesztés)  
 

  
Erősségek Gyengeségek 

• Egyedi településszövet 
• Jó a kapcsolat a szomszédos, hasonló helyzetű 

kistelepülésekkel 
• Kiemelkedő természetvédelmi, tájképi értékek 
• Balaton közelsége, turizmus erős, jó adottságok 
• A külterületen gazdálkodásra alkalmas 

mezőgazdasági és erdő területek találhatók 
• Természetközeli fekvés 
• Magtár épülete erős potenciállal bír 
• A Kis-Balaton közelsége, tursiztikai vonzóereje, 

nemzetközileg ismert 
• A kertek növényállománya intenzív 
• Különleges táji környezet veszi körbe a 

települést – Kis-Balaton, Zalavári-hátság 
meghatározó arculatot nyújt a településnek 

• A betelepülés intenzitása gyengül 
• A betelepülés mellett az elköltözés is erősödött 
• Az élveszületések és halálozások különbözete 

az utóbbi tíz évben negatív 
• Intézmények hiánya 
• Üdülési funkciók nincsenek eléggé kihasználva 
• Közösségi zöldfelületek hiánya 
• Nem elég aktív a közösségi élet 
• Fiatalok számára nem elég vonzó a település 
• Zöldfelületi rendszer nem összefüggő 
• Zöldfelületeken a használati funkciók hiánya – 

többféle korosztály számára elérhetővé, 
vonzóvá tenni 

• Kevés közpark 

Lehetőségek Veszélyek 
• A szomszédos településekkel összefogva a 

történelmi örökség és a természeti környezet 
bemutatására építő turisztikai fejlesztés 

• Kis-Balatonnal való kapcsolat erősítése 
• A kedvező földrajzi elhelyezkedése – kedvező 

közlekedési kapcsolatok 
• A nagyobb lélekszám színesebbé teszi a 

község közösségét, új programok szervezésére 
teremthet igényt, nagyobb társadalmi erő még 
több civil kezdeményezést valósíthat meg 

• Balaton régió egyre népszerűbb, életminőség 
javulás 

• Balatoni szezon meghosszabbítása, turisztikai 
szereplők erősödése  

• A környező falvakkal közös fejlesztések 
valósulhatnak meg 

• Vonzó, élhető, lehetőségeket kihasználó 
település megteremtése, mely a fitalokat is 
inspirálja 

• Kedvezőtlen demográfiai trendek 
• Ingázás nagy aránya – nagyobb települések 

elszívó ereje 
• Csökkenő lakosságszám 
• Munkanélküliség gondot jelent a településen 
• A korábbi lakók és az újonnan betelepülők 

eltérő érdekeik konfliktus helyzetet 
eredményezhetnek 

• Csökkenő erdőterületek – szántók növekedése 
• Repülőtér lehatárolt területén az élővilág (főként 

az ürgék) védelme, megőrzése 
• Természeti értékek, melyek meghatározzák 

Zalavár arculatát különös figyelmet igényelnek 
 

 



 - 82 - 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
 
3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 
 
Folyamatok értékelése - A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 

Zalavár mindig is kis lakosú település volt, kedvező elhelyezkedése miatt azonban állandóan 
lakott is volt. A település egyediségét a Kis-Balaton és a Zalavári-hát adja. A térség tájszerkezetét a Zala 
folyó szabályozása, a Kis-Balaton lecsapolása, majd részleges újra feltöltése alakította ki.  

Az utcaszerkezet már az első katonai felmérésen (1763-1785) több utcás beépítést tüntetett fel. 
A zöldfelületi karakterét a fésűs beépítési mód határozza meg.  

Legjelentősebb hatást a Kis-Balaton közelsége gyakorol rá, így turisztikai potenciállal bír. A nagy 
mértékű tájalakítás a Zala szabályozásával kezdődött a gyakori árvizek miatt, a Zala szabályozása 
javította a településen az átjárhatóságot. A Kis-Balaton lecsapolása erőteljesen érintette Zalavárt. A 
település Balaton felé eső területei a lecsapolási munkák következtében szárazra kerültek, 
mezőgazdasági művelésre alkalmassá váltak. A Zala gátak közé szorítása miatt a kisebb vizfolyásokat, 
csatornákat gátak közé emelték, ami hatással volt a tájszerkezetre, jelenleg ezeken a területeken utak, 
kerékpárutak vezetnek.  

A település lakóterületét hosszú telkek jellemzik, nagyobb kiterjedésű hátsó kertekkel, melyek 
haszonkertekként funkcionálnak. Az Önkormányzat tulajdonában a közutakon, járdákon, árkokon és 
tartozékokon kívül többek között a magtár épülete található Zalavár Község Önkormányzata 
tulajdonában, aminek fejlesztése célja a településnek, az épület helyi védelem alatt áll.  

A település egyedülálló táji- és természeti adottságokkal bír, különleges élővilággal, melynek 
megőrzése és védelme kiemelten fontos feladat. A Kis-Balaton nemzetközi szinten is jelentős értéknek 
örvend.  

A bevándorlás napjainkban is zajlik, intenzitása hullámzó, jellemzően csökken, valamint az 
újonnan jött lakosok aránya nem dominál, ennek köszönhetően nem alakultak ki konfliktushelyzetek a 
korábbi lakossággal.  

A közösségi élet aktivizálása kiemelt cél, hiszen egy település számára fontos feladat, hogy az 
ott lakók számára megfelelő, otthonos, élhető környezetet biztosítson, erősítse az itt maradás, a település 
életében való aktív részvétel lehetőségét.  

A település kedvező helyzetét tovább erősítik a térségi közlekedéshálózati fejlesztések, a 
Sármelléki repülőtér, mely a zajterhelési értékeket nagyban befolyásolja.  

A vidéki identitás megtartása nagyon fontos, mely a környező településekkel is szoros 
kapcsolatot eredményez. A települések együttes erővel felvállalhatnak olyan nagyobb pl. turisztikai 
fejlesztési programokat, amire így találhatnak erőforrást és megfelelő számú attrakciót is, de működhet 
az együttműködés pl. igazgatási vagy szolgáltatási munkamegosztásként is. 

Zalavár tervezett koncepciója szeretne további minőségi fejlesztést megvalósítani, élhető 
települést kialakítani. A térség természeti, táji és épített öröksége számos jó lehetőséggel, adottsággal 
bír, mely szelíd, kis léptékű beruházások megvalósítását idézi elő.  

 
Összegezhető, hogy a település lakosságszáma az elmúlt évtizedben csökkent, ezért fontos ezt 

a problémát kezelni, vonzóvá tenni Zalavárt fiatalok számára is, munkahelyeket teremteni. A közösségi 
élet aktivizálására is nagyobb hangsúlyt szükséges fordítani. Új lakóterületek kiépülése az elmúlt 
időszakban nem volt jellemző, de a területek kijelölése már megtörtént. A településen inkább minőségi 
fejlesztések mentek végbe.  

A természeti környezet meghatározó szerep a településen, nagyban hozzájárul a letelepedés 
kérdésében, ezért fontos megőrzése és védelme, szelíd turisztikai fejlesztése. A helyi értékek 
megőrzésére és bemutatására megalapításra kerül a Helyi Értéktár Bizottság, mely az építészeti, 
szellemi, tárgyi értékek bemutatásával foglalkozna, ezáltal erősítve a településen élők identitástudatát, 
lokálpatrióta szemléletük.  
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Problémát okot a repülőtér okozta zaj, melynek érdekében zajvédő erdősáv, zajvédőfal 
kialakítása szükséges. Játszótér, sportpálya, egyéb sportolási tevékenységre alkalmas területek, 
intézmények jelen vannak a településen, azonban fejlesztésük, bővítésük szükséges. A Művelődési Ház 
felújításra szorul, így lehetőséget tud adni a későbbiekben a beltéri közösségi eseményeknek, ezáltal 
hozzzájárulva az aktív közösségi élet erősítéséhez.  

 


