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A megalapozó vizsgálat követi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 
(továbbiakban: Kormányrendelet) mellékletében foglalt tartalmat, és él a Kormányrendelet 5. 
§ (3), illetve 9. § (6) által felkínált lehetőséggel, azaz a vizsgálat tartalmát a település 
méretének, sajátosságainak, településhálózatban betöltött szerepének megfelelően alakítja. 

A helyzetfeltáró munkarészben összegyűjtöttük a településről, környezetéről és 
viszonyrendszeréről a hozzáférhető adatokat, majd a helyzetértékelő munkarészben ezeket 
egymásra hatásukban, SWOT analízisben összegeztük.  
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1.1 TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A 
TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció értelmében a fejlődés motorjai a 
környezetükkel szoros kapcsolatban lévő városok és városhálózatok, valamint a kiemelkedő 
táji értékű térségek. Mindezek szem előtt tartásával az OFTK olyan funkcionális térségeket 
határoz meg (1.1-1. ábra), amelyek a jövőben egy-egy, nemzeti szinten is jelentős gazdasági, 
társadalmi vagy környezeti feladatot fognak ellátni, integrálódva a nemzeti szintű társadalmi 
és területi munkamegosztásba. 

 
1.1-1. ábra: Funkcionális térségek Magyarországon 

(Forrás: OFTK, pp. 109.) 

A térségi szemlélet érdekében az OFTK kijelölte a növekedés elsődleges színtereit és 
hálózatait. Ezeket olyan városok alkotják, amelyek kiemelkedő telephelyi lehetőségeik, 
jelenlévő és potenciális befektetőik, vállalataik, térségi beágyazódottságuk révén a növekedés 
dinamikus térségeiként jelennek meg a hazai településszerkezetben (1.1-2. ábra). 

Tolna megyének ez a térsége egyrészt jó mezőgazdasági adottságú terület, ami a települések 
gazdasági életében a mai napig jelentős szerepet játszik; másrészt pedig gazdasági-
technológiai magterületként is funkcionál.  
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1.1-2. ábra: Városhálózati struktúra Magyarországon 

(Forrás: OFTK, pp. 142.) 

A település az ország belső (ipari-logisztikai) és a külső (nagyvárosi) gyűrűje között félúton 
helyezkedik el, a városhálózat hiányaival és az aprófalvas térségekkel rendelkező Tolna 
megye kedvező helyén, a Duna menti urbanizációs tengely elemét képező Szekszárd 
szomszédságában. 

 
1.1-3. ábra: A városi ranggal rendelkező 

települések Tolna megyében  
(Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

 
1.1-4. ábra: 5oo fő alatti települések Tolna 

megyében  
(Forrás: KSH, Tájékoztatási adatbázis, 2013.) 

A 10 km-re lévő Szekszárd járásközponti, és megyeszékhelyi szerepén túl munkahelyeivel is 
erős vonzást gyakorol Sióagárdra. 

  



 

      PÉCSÉPTERV STÚDIÓ Kft, 7621 Pécs, Rákóczi u. 1. 

14  

1.2 A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK  
Sióagárd fejlesztési lehetőségeinek megismeréséhez és a fejlesztési céljainak helyes 
megválasztásához célszerű megismerni a Sióagárdot magába foglaló nagyobb 
területegységeknek és Szekszárdnak – mint amely városhoz a legjobban kötődik - a fejlesztési 
terveit.  

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az OFTK a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve 2014-2020 között megvalósítandó 
stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak szerint Magyarország 2030-ban 
Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági és szellemi központja lesz, lakosságának 
biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatára épülő 
versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött 
közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.  

Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 
13, az átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt 
fogalmaz meg.  
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1.2-1. ábra: Az OFTK hosszútávú céljai 2030-ig 

Az OFTK az alábbi, Sióagárd fejlesztési lehetőségeit is meghatározó, főbb területpolitikai 
irányokat és teendőket határoz meg: 

• hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket 
figyelembe vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált térszerkezet 
kialakulását és hálózatos térszerkezetet eredményez 

• a város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken 
alapuló kapcsolatrendszer kialakítása 
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A koncepció célja, hogy kijelölje Tolna megye lehetséges kitörési pontjait, meghatározza 
azokat a főbb fejlesztési irányokat, amelyekre a megye a 2030-ig terjedő időszakban különös 
hangsúlyt érdemes fektetni. 

• hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott 
térség valós potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével 

• periférikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével 

Az OFTK megyei szinten megjelölt fejlesztési irányok közül Madocsa térségét a következők 
érinthetik: 

• innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtése működő 
tudásbázisokkal, az atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó szak- és felsőoktatási 
képzés biztosítása. 

• piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- 
és bőripar, fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése; 
a biotermelés ösztönzése, az agrármarketing tevékenység fejlesztése. 

• a turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása  

A megye területfejlesztési koncepciója  

A megye jövőképe („Itthon Tolnában”) 2030-ra célként fogalmazza meg, hogy a Tolna megyei 
emberek boldogok, elégedettek legyenek; aktívan, egészségesen és egészséges 
környezetben éljenek városban és a vidéki kistelepüléseken egyaránt; és ezáltal otthonuknak 
tekintsék Tolna megyét. A koncepció 3 átfogó célt és a célokhoz fejlesztési területenként 2-4 
stratégiai célt jelöl meg. 

Gazdaságfejlesztés: 

• Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása iparáganként és termékpályánként 
• Széles körű, gazdasági célú vállalkozói együttműködések (klaszterek, 

projektszervezetek) támogatása a Tolna megyei vállalkozások piaci szerepvállalásának 
megerősítése érdekében ágazatonként, illetve termékpályánként 

• A helyi mezőgazdasági alapanyag-termelési igényekhez igazított helyi logisztikai 
alközpont kialakítása funkcionális térségenként  

• A helyi alapanyag-termelési igényekhez igazított térségi logisztikai bázisok kialakítása a 
megyét érintő jelentősebb vasúti, közúti, vízi közlekedési csomópontokban 

• Piacképes, hagyományosan jelen lévő ipari ágazatok, valamint a kiemelten magas 
kézimunka igényű könnyűipari tevékenységek fejlesztése 

• A megyei bőr- és textilipari, illetve kézimunka igényes könnyűipari kapacitások növelése 
• A helyi mezőgazdasági alapanyagokra épülő, magas hozzáadott értékű élelmiszer- és 

feldolgozóipari kapacitások kiépítése 
• A megyei gépgyártási kapacitások erősítése, elsősorban az autóipari, 

szerszámgépgyártás területén és az elektronikai iparban 
• A megye természeti erőforrásainak, táji, természeti és épített környezeti értékeinek 

megismertetése, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása 
• Duna menti rekreációs térség kialakítása, térségi turisztikai csomag létrehozása 
• A Szekszárdi és Tolnai Borvidék és a pincefalvak borturisztikai és gasztronómiai 

kínálatának növelése: infrastrukturális fejlesztése, rendezvények szervezése 
• Kerékpáros turizmus feltételeinek fejlesztése: Szekszárd-Tolna- Fadd- Dombori, 

kapcsolódás az EuroVelo hálózathoz 
• Környezeti elemek fenntartható hasznosítására irányuló fejlesztések: fontos a természeti 

és táji értékek megőrzése, a táj szerkezetében és karakterében bekövetkezett 
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kedvezőtlen irányú változások fékezése, megállítása, a természetközeli élőhelyek 
megőrzése. 

• Vállalkozások versenyképességének erősítése 

Társadalmi megújulás: 

• Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek javítása 
• A közoktatás színvonalának javítása (e-oktatás) 
• A minőségi oktatáshoz való hozzáférés biztosítása és a korai iskolaelhagyás 

csökkentése 
• A szociális ellátórendszer fejlesztése 
• A civil szféra megerősítése 
• Helyi identitás és kulturális élet fejlesztése közösségi terek és programok létrehozásával 
• Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkához jutásának elősegítése 
• Hátrányos helyzetű csoportok befogadásának elősegítése 
• A kedvezőtlen demográfiai folyamatok negatív hatásainak mérséklése 
• Családbarát foglalkoztatáspolitika, az atipikus foglalkoztatás lehetőségeinek 

kiterjesztése 
• Életminőség javítása és vonzó élettér kialakítása a településeken gazdasági 

funkcióbővítéssel 
• Kulturális, sport és szabadidős-rekreációs lehetőségek bővítése 
• Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése 
• A közszféra infrastruktúrájának energiahatékonyságával kapcsolatos beavatkozások 
• Városfejlesztéssel kapcsolatos beavatkozások (közterek, barnamezős területek 

rehabilitációja, természet értékvédelem, környezetvédelem) 
• Szociális városrehabilitáció 
• Bevételteremtő, értéknövelő, költségcsökkentő fejlesztések 

Vidékfejlesztés: 

• Nagy hozzáadott értékű mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása, piaci 
értékesítés és agrármarketing 

• A helyben előállított termékek piaci értékesítésének elősegítése 
• Minőségi haltenyésztés és -feldolgozás 
• Vidéki életminőség javítása és a rurális térségek népességmegtartó képességének 

elősegítése 
• Helyi és helyközi tömegközlekedés keresletorientált racionalizálása 
• Vidékies jellegű városok fejlesztése 
• Helyi erőforrásokra támaszkodó energiahasznosítás 
• Szabadidősport önszerveződésének támogatása és intézményi hátterének biztosítása 

A kistérség fejlesztési programja 2014-2020 

A szekszárdi kistérség fejlesztési programja az alábbi kiemelt fejlesztési csomagokat 
tartalmazza: 

• az aktív és egészséges élethez kapcsolódó közösségi infrastruktúra fejlesztés 
• települési környezet integrált, környezettudatos megújítása 
• barnamezős területek rehabilitációja 
• települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése 
• energiahatékonyság növelése 
• fenntartható közösségi mobilitás  
• egészségügyi alapellátás, járóbetegellátás, 
• szociális alapszolgáltatások 
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• közszolgáltatás és közigazgatás 
• szegregációs területek rehabilitációja 
• alternatív foglalkoztatás 
• munkavállalói készségek közelítése a gazdasági igényekhez 
• helyi identitás növelése 
• közösségfejlesztés és társadalmi befogadás 
• civil szervezetek – település – lakosok kapcsolat erősítése 
• CLLD típusú fejlesztések 

Szekszárd fejlesztési koncepciója 2014-2030 

Szekszárd városfejlesztési koncepciójának célrendszerei: 

• Gazdasági versenyképesség 

• A tudásalapú gazdaság megteremtése (tudásintenzív hálózatosodás, K+F 
központok, élethosszig tanulás) 

• Kedvező gazdasági környezet kialakítása (extenzív iparfejlesztés, agrárfeldolgozó 
ipar, ipari park, városmarketing, atipikus foglalkoztatási formák) 

• A város hosszútávú fejlesztésének megteremtése 

• Stabil város (ingatlan és vagyongazdálkodás, közüzemi infrastruktúra fejlesztés, 
pénzgazdálkodás) 

 Városi értékgazdálkodás, diplomácia 

• A központi szerepkör megerősítése 

• Élhetőségi fejlesztések (Gyermek és ifjúságpolitika, rekreációs infrastruktúra, 
sportpolitika) 

• Városi fejlesztések (épített környezet, természeti környezet, szellemi környezet, 
imázsépítés)  

• Szociális fejlesztések (egészségügy, szociális ellátás, közbiztonság, civilpolitika, 
kistérségi, regionális feladatok) 
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1.3 A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK  
A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: 
OTrT) áll, amelyet az országgyűlés a 2003. évi XXXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, 
valamint 2013-ban módosított Az OTrT határozza meg az ország egyes térségeinek térbeli 
rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és 
kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére. Az OTrT az ország 
szerkezeti tervét, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat 
foglalja magában. 

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

Tolna Megye Területrendezési Tervét Tolna Megye Közgyűlése a 1/2005. (II. 21.) számú 
rendelettel fogadott el és a 2/2012 (II. 17.) számú rendelettel módosított. A területrendezési 
intézkedéseket és ajánlásokat – amelyek többek között a településrendezés számára 
iránymutatást tartalmaznak a megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása 
érdekében – határozattal fogadta el a Közgyűlés. 

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

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (4) bekezdése 
szerint az „országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak a kiemelt 
térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási 
szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti előírás 
következtében településrendezési terv készítés esetén az összhangot a területfelhasználási 
kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az 
országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell biztosítani.  

A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. 23/A. § (2) bekezdése 
kimondja, hogy a településrendezési tervek készítése során:  

• az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatoknak a település 
közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb +/-5%-kal térhet el a kiemelt térségi 
és megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében ábrázolt nyomvonalváltozattól, 
kivéve, ha külön jogszabályban meghatározott területi (környezeti, társadalmi és 
gazdasági) hatásvizsgálat a nagyobb eltérést indokolja; 

• az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 
államigazgatási szervek állásfoglalása alapján kell lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt 
térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási területére eső része 
legfeljebb +/-5%-kal változhat. 
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Az Országos Területrendezési terv térségei A Tolna Megyei Területrendezési Terv térségei  A területrendezési tervek hatása a településre 
Sióagárd az OTrT szerkezeti tervében Sióagárd a TmTrT szerkezeti tervében  Sióagárd jelenlegi területhasználata  

   
Az OTrT Szerkezeti Terve a következő területfelhasználási térségeket 
jelöli Sióagárdra: 
Vegyes területfelhasználású térség 
A település közigazgatási területének a Sió és a Sárvíz közé eső 
területét ebbe a térségbe sorolja. A besorolás utal a mozaikos 
tájszerkezetre melyben erdő- és mezőgazdasági területek jelennek 
meg. 
Mezőgazdasági térség 
A település keleti felét idesorolja az országos terv.   
Vízgazdálkodási térség 
Az OTrT a település területén vízgazdálkodási térségként szerepelteti 
a közigazgatási területet érintő állandó vízfolyásokat és jelentősebb 
árkokat. 
Települési térség 
Az ország szerkezeti terve csak Sióagárd központi belterületét jelöli 
települési térségként, a különálló Leányvár településrészt nem. 
Építmények által igénybe vett térség 
Az ország szerkezeti terve a település területét érintő meglévő 
közúthálózat elemeit jelöli, valamint a nyomvonalas elemek 
szerepelnek hangsúlyosabban, mint az országos kerékpárút, a 
tervezett M9 autópálya valamint a 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték. 

A TmTrT Térségi Szerkezeti Terve a következő területfelhasználási 
térséget jelöl Sióagárda: 
Mezőgazdasági térség: A község közigazgatási területét nagyrész ebbe 
a térségbe sorolja a megyei terv. Ezen területek nagyparcellás 
szántóként vannak hasznosítva, illetve a település déli nyúlványában 
jelen vannak a régi zártkertek maradványai is. 
Erdőgazdálkodási térség: Sióagárdon két területen van jelen erdő 
területfelhasználás a megyei terv szerint. Egy nagyobb kiterjedésű a két 
meghatározó vízfolyás között és egy kisebb sáv a mezőgazdasági 
területekre északról benyúlva. Ezen területek a valóságban is intenzíven 
beerdősültek.  
Vízgazdálkodási térség: A külterületen két meghatározó vízgazdálkodási 
terület van, a Sió és a Sárvíz. Ezen kívül még megjelennek a megyei 
szerkezeti terven kisebb csatornák is. 
Települési térség: Sióagárd belterületi része és a tőle keletre a Sárvíz 
túloldalán elhelyezkedő mezőgazdasági üzemi területek 
hagyományosan vidéki települési térségbe tartoznak. 
Építmények által igénybe vett térség: A műszaki infrastruktúra területe 
tartozik ebbe a kategóriába, köztük a 65. számú főút, az Országos 
kerékpárút törzshálózat elemeként a Sió-völgyi kerékpárút, és a 65. út 
mellett haladó Murga – Zomba – Sióagárd megyei kerékpárút, valamint 
a 400 kV-os átviteli hálózat és a térségi ellátást biztosító 120 kV-os 
elosztó hálózat. 

A jelenlegi területhasználat eltérése a területrendezési tervektől: 
Kisebb erdőterületekben tér el a települési területhasználat a 
területrendezési tervektől. 
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Az Országos Területrendezési terv övezetei A Tolna Megyei Területrendezési Terv övezetei Sióagárdra vonatkozó korlátozások 
A térségi övezetek vonatkozásában az OTrT 31/B.§-a alapján a megyei terv módosításáig, az OTrT által megállapított övezeteket kell figyelembe 
venni a településrendezési terv készítése vagy módosítása során, akkor is, ha a megyei terv tovább részletezi az övezetet. Az OTrT ábrázolását 
is felülírja az aktuális államigazgatási szervek által adott adatszolgáltatás. 
Az országos övezetek közül a település területét a következő övezetek érintik: 

 

Országos ökológiai hálózat övezete Magterület, ökológiai folyosó Övezettel érintett területek 

   
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi es 
megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, 
amely az ökológiai hálózat természetes es természetközeli élőhelyeit 
es azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
 

Magterület: zöld, Ökológiai folyosó: narancssárga 
Az országos ökológiai hálózat jelölése nem egyezik meg a megyei 
tervvel. 
A magterület és ökológiai folyosó övezetében beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai 
folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
A kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület 
területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során 
vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, és az ökológiai folyosó 
természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki 
megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 
Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő 
külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

Magterület: zöld, Ökológiai folyosó: narancssárga 
Az OTrT-ben jelölt országos ökológiai hálózatot a megyei terv 
részletezi, ami megegyezik a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
adatszolgáltatásával, így az a mérvadó. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete Övezettel érintett területek 

 
  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt 
terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési 
hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 

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

Kiváló termőhelyi adottságú területek: sötét barna, Jó termőhelyi 
adottságú területek: világos barna 
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete Erdőtelepítésre javasolt terület Övezettel érintett területek 

   
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét az országos terv 
ábrázolja, azonban az illetékes államigazgatási szerv 
adatszolgáltatásként megküldte az övezet pontos lehatárolását, így ez 
alapján kerül jelölésre az övezete. 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. 
Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani es bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet. 

A hatályos megyei terv együtt ábrázolja a kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületet és az erdőtelepítésre alkalmas területet. Az előbbit az OTrT 
és az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása is másképp jelöli, 
míg az utóbbit az OTrT erdőtelepítésre javasolt területként nevesíti. Ezek 
alapján a tárgyi övezetet a megyei terv aktualizálásáig figyelmen kívül 
hagyjuk. 
 

Az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása alapján jelölt 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek. 
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Övezettel érintett területek 

   
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 
területét a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak 
alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 
Az érintett területre a kiemelt térség és a megye területrendezési 
tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 
tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási 
területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata 
keretében meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, 
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 
A pontosított területre a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell 
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 
vonatkozó szabályokat. 
A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének 
bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a készítésre 
vonatkozó követelményeket határozhat meg. 
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, 
erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a 
hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki 
megoldások alkalmazásával kell elhelyezni. 

A hatályos megyei terv tovább bontja az OTRT által meghatározott 
tájképvédelmi területeket, de a hatályos OTrT ezt felülírta, így ezen 
felosztás már csak jelzés értékű. 

Az övezetet az országos terv ábrázolja, ami megegyezik az illetékes 
államigazgatási szerv adatszolgáltatásával. 
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Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete   

 

 A magyarországi tájházak pályáznak világörökség megjelölésre. 
Sióagárd a Zrinyi u. 31. alatt lévő tájház által érintett. 

A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 
A lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen: 
a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell 
lennie a világörökségi kezelési tervben meghatározott célokkal, 
b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 
művelésű bányatelek területe nem bővíthető, 
c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket 
és kiserőműveket a kulturális és természeti örökségi értékek sérelme 
nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését 
elősegítve és a világörökségi kezelési tervnek megfelelően kell 
elhelyezni. 
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Országos vízminőség-védelmi terület övezete  Övezettel érintett területek 

 

 

 

Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett 
szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül 
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt 
térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek 
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a 
helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.  
Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
A hatályos településszerkezeti terv az OTrT vonatkozó előírásaival 
összhangban van. 

 A jelölt terület megegyezik az Országos Környezetvédelmi 
Információs Rendszer által jelölt vízbázis védőterületekkel. 
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Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének 
övezete 

Rendszeresen belvíz járta terület övezete A belterület belvízzel érintett része 

   
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének 
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület 
csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a 
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 

Árvízszint felett lévő területek: zöld, belvíz által időszakosan 
veszélyeztetett terület: kék, nem színezett: bel- és árvízveszélyes 
területek  
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 Földtani veszélyforrás területének övezete Övezettel érintett területek 
 

  

 A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési 
eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 
Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 
ahhoz a bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

Az övezet - pontosabb lehatárolás híján - a település teljes 
közigazgatás területét érinti kivéve a belterületet és a közlekedési 
infrastruktúra területeit, valamint a vízfelületeket. A hatályos terv a 
Leányvár északi és keleti leejtőire jelöl csúszásveszélyes területet. 
Lásd még a katasztrófavédelem fejezetet. 

Natura 2000  Natura 2000 által érintett területek 

 

 

 
A Natura 2000 területeket nem a területrendezési tervek jelölik, 
azonban ezek is hasonló korlátokat jelentenek a települések számára. 

 A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása 
alapján lehatárolt terület. 

1.3-1. táblázat: A területrendezési tervek hatása a településre 
(Forrás:  OTrT, TMTT, adatszolgáltatások) 
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1.4 A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI 
TERVEINEK - AZ ADOTT TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ - 
VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

Sióagárd települést 5 Tolna megyei település határolja. 

Szekszárd 

A településrendezési terv 2004-ben készült, amelyet a város 
képviselőtestülete 8/2004. (III.1.) számú rendelettel fogatott el. A terv 
nem tartalmaz Sióagárd települést befolyásoló megállapításokat.  

Szedres 

Szedres településrendezési terve 2006-ban készült el, melyet a Meridián 
Mérnöki Iroda Kft. készített és a község képviselőtestülete 36/2005. 
(IV.14.) számú határozattal fogadott el. A terv nem tartalmaz Sióagárd 
települést befolyásoló megállapításokat. 

 

Medina 

A településrendezési terv 2001-ben készült, amelyet a település 
képviselőtestülete 11/2006. (V.29.) rendelettel fogatott el és azóta 
többször módosított. A terv nem tartalmaz Sióagárd települést 
befolyásoló megállapításokat. 

 

Harc 

A településrendezési terv 2001-ban készült, amelyet a község 
képviselőtestülete 20/2001. (X.29.) rendelettel fogatott el és azóta 
többször módosított. A terv nem tartalmaz Sióagárd települést 
befolyásoló megállapításokat. 

 

Zomba 

A településrendezési terv 2004-ben készült, amelyet a község 
képviselőtestülete 19/2004. (XI.30.) számú rendelettel fogatott el. A terv 
nem tartalmaz Sióagárd települést befolyásoló megállapításokat.  
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1.5 SIÓAGÁRD HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEI  

A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

Sióagárd 2006-ban készült településfejlesztési koncepciója szerint a község hosszútávú célja, 
hogy 

• Lakosainak egészséges, a kor színvonalának megfelelő, a hagyományokat 
tiszteletben tartó, esztétikus lakókörülményeket, a borturizmus céljából idelátogató 
turisták számára jó minőségű szolgáltatásokat nyújtson.  

• A fenntartható fejlődés elvének megfelelően a település belső adottságait a lehető 
legteljesebb mértékben használja ki, és fel tudjon készülni a külső hatásokból eredő 
veszélyekre.  

• Vegye figyelembe az országos és megyei szinten kidolgozott fejlesztési 
elképzeléseket saját fejlesztési programjai kialakításakor. 

• Partneri viszonyban a térség más településeivel együttműködve alakítsa ki 
fejlesztési terveit, programjait, ezzel is növelve saját esélyeit a pályázati 
rendszerben folytatott versengésben. 

• A település védelemre érdemes épületállománya megőrizhető legyen. 

• A természeti és épített környezet fellelhető vagy helyreállítható értékeit az utókor 
számára átörökítse. 

 

A hosszútávú céljainak elérésére – a koncepció szerint - az alábbi célokat és programokat kell 
megvalósítania. 

A települési környezet minőségének javítása 

 El kell készíteni az önkormányzat környezetvédelmi programját. 
 Szükséges az állattartási rendelet megalkotása. 
 Ki kell terjeszteni a vezetékes szennyvízhálózatra történő rácsatlakozást. 
 Bővíteni kell a szennyvíztisztító telep kapacitását. 
 Jó karba kell helyezni a leszűkült medrű, feliszapolódott vízfolyásszakaszokat. 
 A belterületen folytatni kell a járdaépítési programot. 
 A leányvári terület vízelvezető rendszerének kiépítése. 

 

A természeti és táji értékek védelme 

 Korlátozott mezőgazdasági tevékenység elősegítése az ökológiailag érzékeny 
területeken. 

 A gyepes területek és az egyedi tájértékek védelme. 
 

Az épített örökség védelme 

 Helyi védelem alá kell helyezni a település hagyományos építészetének még 
fellelhető emlékeit. 
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 Lehetővé kell tenni a leányvári pincesor turisztikai célzatú fejlesztését  
 A Hősök tere környezetének rendezése szükséges. 

 

A megközelíthetőség javítása 

 Támogatni kell regionális és kistérségi kerékpárút megépítését. 
 A Sió-híd szélessége közlekedési szempontból nem elégséges, a híd 

korszerűsítésre van szükség. 
 

A településközi együttműködések fejlesztése  

 Az ellátó-rendszert ésszerűen kell kialakítani és működtetni, figyelembe véve a 
környező települések kapacitásait és igényeit. 

 A pályázati rendszerben a területfejlesztési támogatások minél hatékonyabb 
megszerzése érdekében térségi szemlélet megjelenítése. 

 Közös lépések a térség turisztikai képességének növelése érdekében. 
 

A település népességmegtartó képességének javítása 

 Az infrastruktúra hálózat folyamatos fejlesztése. 
 További építési lehetőségek biztosítása lakóingatlanok számára. 

 

A turisztikai adottságok kihasználása 

• Öko- és borturizmussal összefüggésben lévő fejlesztési és rendezési szándékok 
támogatása.  

 

1.6 A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEI 

A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Sióagárd egységes településrendezési terve 2006-ban készült, a Településszerkezeti Tervét 
az 106/2006. (XII. 20.) számú határozattal, Helyi Építési Szabályzatát és az annak mellékletét 
képező Szabályozási Tervét a 15/2005. (XII. 28.) rendeletével fogadta el a Képviselőtestület. 

A hatályos településszerkezeti terv megállapításai 

A településszerlkezeti terv az adottságok, a feszültségek, a korlátok, a jövőt befolyásoló 
törekvések, és az államigazgatási szervek véleményének figyelembevételével rögzíti, az 
ugyanebben az évben készült településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztések 
térbeli elhelyezését. A Képviselőtestület határozattal fogadja el, így az önkormányzat és 
szervei, intézményei, társaságai számára kötelező. 
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Mint a szabályozási terv megalapozó tervfázisa, a magasabb szintű elhatározások 
figyelembevételével meghatározza a település alakításának, védelmének területi lehetőségeit 
és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a 
település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét 
meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, valamint a helyi védelemre érdemes értékek 
körét. 

A települési önkormányzat gondoskodik arról, hogy a településszerkezeti tervet legalább 
tízévenként felülvizsgálják.  

A településszerkezeti terv általános elvei 

A települések fejlődése során mindenkor törekedni kell az ökológiai és ökonómiai oldal 
egyensúlyára. Az expanzív területhasználat, a természeti környezet szennyezése és 
szűkítése büntetlenül nem folytatható. Az újabb és újabb területek bevonása helyett az elavult, 
kihasználatlan épületek és területek újrahasznosítását kell előnyben részesíteni.  

Meg kell állítani azt a folyamatot, amelyben folyamatosan csökken a hagyományos és 
természetes - a nem reprodukálható - környezet. Meg kell őrizni a település és a táj még 
megmaradt sajátos egyediségét, identitását. 

Sem a gazdaság, sem az ellátás nem értelmezhető települési léptékben. A kisebb-nagyobb 
településcsoportokra kiterjedő együttműködés, az összefüggő rendszerekben való 
gondolkodás elkerülhetetlen. 

A települési funkciók keverhetőségével, környezetvédelmi követelményeken alapuló, a lehető 
legtöbb még ismeretlen tulajdonosi szándékot befogadni képes, keretjellegű szabályozással 
kell elősegíteni a település szerves fejlődését. 

A közérdek terheit a közösségnek kell viselni, mindemellett a magánérdek indokolatlanul nem 
akadályozhatja a közérdek érvényesülését. 

Népességprognózis 

A község népességének korösszetétele kedvezőtlen, ezért a természetes szaporodás negatív 
tendenciája megmarad. A községből való elköltözés megszűnni látszik, helyette a 
Szekszárdról kiköltözők válnak jellemzővé. Így az elkövetkező 10-15 évben a község 
lakossága várhatóan a jelenlegi lélekszámát hozzávetőlegesen 3-5 %-kal fogja meghaladni. 

A területigények prognózisa 

Az M9 gyorsforgalmi út megépítésével lényegesen megváltozik bizonyos ingatlanok 
megközelíthetősége.  

A jó közlekedésföldrajzi helyzet felveti a kereskedelmi-szolgáltató funkciók elhelyezésére is 
alkalmas gazdasági terület kijelölését, melyet a terv a TSZ területén javasolja kialakítani. 
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A leányvári szőlőhegyen a nagyobb borászatok technológiai építményeinek elhelyezésére 
alkalmas területet jelöl a terv Leányvár 65. számú út menti részein. Ezen kívül célszerűnek 
mutatkozik közvetlenül Leányvár mellett az út túloldalán is erre a célra területet kijelölni. 

A beköltözésekből és a generációk különéléséből adódó új lakásigények kielégítésére a 
meglévő üres lakóházakban, illetve a foghíjtelkeken lehet helyet biztosítani. A meglévő 
nagyméretű tömbbelsőkben - telekalakítási terv alapján - új lakótelkek kialakítását javasolja a 
terv, melyen hozzávetőlegesen 50 új építési telek hozható létre. így a jelenlegi igényeket jóval 
meghaladó tartalék építési hely adott. 

A szennyvíztelep bővítésére a Sió-csatorna melletti telket javasolja. 

Területfelhasználás a külterületen, tájrendezés 

A közigazgatási terület legnagyobb része szántó. A természetvédelmi területbe tartozó erdő 
véderdőként szerepel a Körzeti Erdőterv koncepciója alapján. A belterülettől nyugatra, illetve 
az egykori vízfolyások vonalában nagyobb kiterjedésű gyepes területek találhatók, melyeket 
korlátozott mezőgazdasági területként célszerű definiálni. 

A természetvédelem érdekeinek megfelelően az egymástól elszigetelt természetes élőhelyek 
között kapcsolatot biztosít a terv azzal, hogy az élő vízfolyások partvonalától számított 50-100 
méteres sávon belül csak korlátozott mezőgazdasági tevékenységeket tesz lehetővé. Az így 
kialakított ökológiai folyosókban a területhasználat a jelenleginél csak extenzívebbé tehető, 
azaz a szántóföldi művelés helyén gyep vagy erdőgazdálkodás kívánatos.  

A Leányvár keleti oldalán felszínmozgásos jelenségek figyelhetők meg, melyek a jelentősebb 
bevágások, magasabb löszfalak környezetében igényelnek fokozottabb körültekintést a 
létesítmények elhelyezése kapcsán. 

A jelentősebb csapadékvíz-elvezető főárkokat a terv jelöli, fő befogadóként a Sárvíz és a Sió 
jelölhető meg. 

A Sió és a Sárvíz között lévő övezetekben és építési övezetekben a magas talajvízszint miatt 
a terepszint alatti beépítések korlátozására van szükség.  

A szőlőhegy kertes mezőgazdasági terület, a helyi védelemre javasolt pincesort különleges 
présházas területként definiáltuk. 

A 65. számú út mellett és Leányvár keleti szélén kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területet 
jelöl a terv. 

A belterület területfelhasználási rendszere 

Sióagárdon az intézményhálózat koncentráltan a település központjában helyezkedik el, mely 
indokolja, hogy külön településközponti vegyes területként kerüljön lehatárolásra. A beépítésre 
szánt területek falusias, illetve kertvárosias lakóterületbe sorolhatók.  

A lakásépítési igények a belterületen meglévő foghíjtelkeken, a Dózsa György utcával 
párhuzamosan vezettet új lakóutca mentén kielégíthetők. 
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Értékvédelem 

A terv bemutatja az országos nyilvántartásban lévő természeti, építészeti és régészeti 
értékeket, valamint a helyi védelemre javasolt épületeket és területeket. 
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1.7 A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

Demográfia, népesség 

Sióagárd Tolna megye átlagnál nagyobb községei közé tartozik, lakossága 2013. január 1-jén 
1315 fő volt. 

A törökdúlás és a Rákóczi szabadságharc után kiürült faluba a XVIII. század első felében a 
még itt maradt rácok mellé magyarok és tótok települtek. A tótok gyorsan asszimilálódtak, a 
rácok pedig elvándoroltak. Az elkövetkező 100 évben a falu népessége 
megháromszorozódott. A település lakosságszáma a községek többségéhez hasonlóan 1890 
és 1910 között érte csúcsát, ami a mai lakosságnak több mint másfélszerese. 100 év alatt a 
csökkenés majdnem 1000 főt ért el. 

 
1.7-1. ábra: A 1750-2010 közötti népességnövekedés 

(Forrás: 1870-től KSH Tájékoztatási adatbázis, előtte Gaál Zsuzsanna: Sióagárd) 

Az ország demográfiai trendje, vagyis a népesség csökkenése összességében mind 
Sióagárdra, mind a térségére jellemző. Annak mértéke azonban az utóbbi 10 évben 
Sióagárdon nagyobb, mint környező településeken.  A 180 fős – azaz 13 %-os – csökkenés 
egyik fele a halálozások és születések különbözetéből, a másik fele pedig a vándorlási 
különbözetből adódik. A 90-es években a természetes szaporodás hasonlóképpen negatív 
volt, de a bevándorlási többlet miatt csökkenés még csak 3 %-ot ért el. 
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1.7-2. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos népességnövekedés a 2000. év végi lakónépesség arányában 

(‰), 
(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

A lakosságszám változását két tényező befolyásolja: egyrészről a természetes szaporodás 
vagy fogyás, másrészről pedig a vándorlási egyenleg. 

A természetes szaporodás/fogyás az élveszületések és a halálozások számának különbségét 
mutatja. Sióagárdon hasonlóan az országos trendhez természetes fogyás tapasztalható 1000 
főre jutó mértéke 4,5 fő mely az országos átlag felett van, amely 3,9 fő 1000 főre vetítve. 

A negatív természetes szaporodás szinte az egész megyére jellemző, melynek mértéke a 
következő térképpárról is megállapítható. A járásban kivétel nélkül mindenhol negatív az 
egyenleg. 

 
 1.7-3. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos természetes szaporodási ráta a 2000. év végi lakónépesség 

arányában (‰), 
(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

A vándorlási egyenleg a településre beköltözők és a kiköltözők különbségét jelenti. Sióagárdon 
az odavándorlások és az elvándorlások aránya az utóbbi időben negatív volt, 2012-től 
azonban közel kiegyenlítődött a két érték. Pozitív egyenleg csak 2000-ben, 2002-ben és 2010-
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ben volt, így összességében a lakónépesség 14 %-kal csökkent 2001 és 2013 között. A járás 
egészét vizsgálva az éves kiugrások kevéssé jellemzők, a trend azonban megegyezik, azaz 
mindenhol meghaladja az elvándorlók száma az odavándorlókét. 

 
1.7-4. ábra: A 2001-2013 közötti évi átlagos vándorlási egyenleg a 2000. év végi lakónépesség arányában 

(‰), 
(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

A népesség korösszetételét tekintve - az országos trendeknek megfelelően – Sióagárd 
lakossága folyamatosan öregszik, amelynek eredményeképp 2013-ban a 0-14 év között 
korosztály aránya 13,8%, míg a 60 évesnél idősebbek aránya 27,1 % volt. Ez 196,1%-os 
öregedési indexet (a 0-14 és a 60- évesek egymáshoz viszonyított aránya) eredményez, amely 
Tolna megye többi települését tekintve az átlagosnál kedvezőtlenebb érték. 

 
1.7-5. ábra: 100 gyermekkorúra jutó időskorú az állandó népességből (fő), 2013 

(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

Összességében megállapítható, hogy az országos trendeket követve csökken Sióagárd 
népességszáma, jellemező a negatív természetes szaporodás és a negatív vándorlási 
egyenleg is. A népesség elöregedő tendenciát mutat. Az idősek aránya duplája a fiatalokénak. 
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Háztartás, család 

Sióagárdon, hasonlóan a többi hazai településhez a lakások száma meghaladja a háztartások 
számát. Azonban az a jelenség is megfigyelhető, hogy a háztartások átlagos létszáma 
csökken, azaz a nagy családok helyett előtérbe kerülnek az 1 fős háztartások, vagy a 2 fős 
házastársi, élettársi kapcsolaton alapuló háztartások. A háztartások száma azonban 
jelentéktelen mértékben, de nőtt 2001 és 2011 között. 

Az egy gyermekes háztartások 86,8 %-át házaspárok és élettársi kapcsolatban élők, míg 
kisebb hányadát (13,2 %) gyermekét egyedül nevelő szülő, azaz egyszülős háztartás alkotja.  

A száz háztartásra jutó foglalkoztatottak adatait vizsgálva megállapítható, hogy a megyében 
Sióagárd az egyik legkedvezőbb értékkel rendelkezik. 

Összességében megállapítható, hogy az egy gyermekes családok aránya magas. Kedvező 
jelenség, hogy a száz családra jutó foglalkoztatottak száma megyei szinten is magas. 

Nemzetiségek 

A 2011-es népszámlálás során, Sióagárdon a lakosság 10,6%-a vallotta magát valamely hazai 
nemzetiséghez tartozónak. Ez országos és megyei szinten is átlag feletti, és a járási átlagnál 
(9,2%) is magasabb.  

A nemzetiséghez tartozók döntő többsége németnek vallotta magát, amely a teljes lakosságot 
figyelembe véve jelentős. A teljes lakosság 9,9 %-át németek alkotják. E nemzetiségen kívül 
románok élnek még a településen. 

A járás többi településén a roma kisebbség aránya magas, a 2011. évi népszámlálás alapján 
a járás teljes lakosságának 5,9%-a, míg Sióagádon senki nem vallotta magát roma 
származásúnak. 

 
1.7-6. ábra: A német nemzetiségűek aránya a népességből (%), 2011 

(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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Sióagárdon a magukat nemzetiséghez tartozónak vallók aránya az országos átlag feletti és 
ugyanez elmondható a járásról is. A nemzetiségek közül a németek emelkednek ki 
Sióagárdon. 

Vallási hovatartozás 

Sióagárd népességének korábbi határozott katolikussága – amelyet a sok kereszt, és kápolna 
jelez – az idők folyamán csökkent, de még ma is a lakosság 70 %-a vallja magát valamely 
felekezethez tartozónak, és azon belül a 93 % katolikusnak.  

Iskolai végzettség 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint Sióagárdon a lakosság iskolai végzettsége a járás 
többi településéhez képest kedvezőbb képet mutat. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
(14,1 %) aránya az országos átlagtól (19,3 %) elmarad, a Tolna megyei átlagnál azonban 
magasabb. 

 
1.7-7. ábra: A 7 éven felüliek között a legalább érettségivel rendelkezők aránya Madocsán és térségében, 

2011, %  
(Forrás: KSH, Népszámlálás, 2011., saját szerkesztés) 

A nemek közötti különbségeket vizsgálva megállapítható, hogy a férfiak iskolázottsági mutatói 
csupán a középfokú iskolai érettségi nélkül, szakmai oklevéllel rendelkezők tekintetében 
magasabb a nők azonos adatánál, a más végzetséggel rendelkezők aránya a nők esetében 
magasabb. Mindez egyébként országos és megyei szinten is kimutatható. 

Sióagárd iskolai végzettségi adatai bár a járásából kiemelkednek országos viszonylatban 
azonban már nem kedvező. A nemek közötti különbség az országos trendeknek megfelelő. 

Foglalkoztatottság 

Az ország népessége gazdaságilag aktív (foglalkoztatott és munkanélküli), valamint 
gazdaságilag nem aktív (inaktív kereső, eltartott) népességből tevődik össze. A gazdaságilag 
aktív népesség aránya a 2011-es népszámlálási adatok alapján, országos szinten 10 
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százalékponttal nőtt 2001 hasonló adataihoz képest, míg a gazdaságilag nem aktív népesség 
ugyan ezen időszak alatt közel 11 százalékponttal csökkent a teljes népességhez viszonyítva. 
Ez a tendencia érvényes mind a Dél-dunántúli régióra, mind pedig Tolna megyére. Sióagárdon 
a foglalkoztatottság adatai jelentősen nem változtak. 

A foglalkoztatottak aránya 40 %, amely érték a megye kedvezőbbjei közé tartozik. Az érték 
meghaladja a megyei és országos átlagot. A férfiak foglalkoztatási aránya magasabb, a 
nőkénél. 

Járási szinten kedvezőtlenebb a helyzet, de nem marad el jelentősen Sióagárd értékétől a 
járás többi település lakosságának foglalkoztatottsága sem. 

 
1.7-8. ábra: A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből (%), 2013 

(Forrás: KSH Népszámlálás) 

A munkanélküliek száma 2001 és 2011 között jelentősen nem változott, a 2011-es 
népszámlálás időpontjában a teljes lakosság 2,9%-ának nem volt állása. A nők körében 
magasabb, a férfiaknál alacsonyabb az állást keresők aránya. Az érték kedvezőbb az 
országos, vagy a megyei adatnál. A tartós munkanélküliek a lakosság 1,9 %-át tették ki 2011-
ben mely kedvező érték. 2013-ra 1,7%-re csökkent az arányuk. 

Az inaktív keresők aránya 33,7 %, az eltartottak aránya 22,4 % volt 2001-ben.  

Összességében kijelenthető, hogy Sióagárd kedvező foglalkoztatási helyzetben van. A 
foglalkoztatottak aránya átlagon felüli, valamint a munkanélküliség aránya is kedvező képet 
mutat. 

Jövedelmi viszonyok 

Sióagárdon 2013-ban az egy főre jutó befizetett személyi jövedelemadó közepesen magas 
volt. Ez magasabb, mint 2007-ben. Az érték azonban alacsonyabb, mint az országos átlag 
(131.154 Ft), ám még mindig magasabb, mint a Tolna megye adata (102.876 Ft). A járás 
településein némileg rosszabb a helyzet, de Bogyiszló kivételével minden település mutató 
értéke eléri a 100.000 Ft-ot. 
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1.7-9. ábra: Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013 

(Forrás: TeIR T-STAR adatbázis) 

Országos és megyei viszonylatban is csökkent a befizetett SZJA 2007 és 2013 között. 
Sióagárdon az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2008-ig dinamikusan növekedett, azt 
követően inkább stagnálás, kisebb növekedés a jellemző, nagyjából összhangban az országos 
trendekkel. 

A jövedelmi viszonyok vizsgálatakor nem elégséges kizárólag a piacon szerzett jövedelmek 
alakulásának, valamint a jövedelemadónak a vizsgálata. A társadalom jelentős részének 
számottevő bevételei származnak a különféle szociális ellátásokból. Ezek közül a 
legjelentősebb az álláskeresési járadékban részesülők aránya. 

Összességében Sióagárdon az utóbbi években nőtt az egy lakosra jutó befizetett személyi 
jövedelemadó mértéke és a jövedelmek is kis mértékben növekedtek 2008 óta. 

Életminőség 

Sióagárdon 2013-ban 529 db lakás volt. Ez 3,5%-kal magasabb, mint 2001-ben. A változás 
mértéke elmarad az országos növekedéstől. 

A lakásállomány 7 %-a nem lakott, amely kedvezőbb az országos vagy a megyei adatnál is. 
A laksűrűséget a 100 lakott lakásra jutó lakók száma fejezi ki.  2011-ben 253 fő volt az érték, 
amely közelít a megyei átlaghoz. 

A lakások komfortfokozata meghaladja a megyei és az országos átlagot is. A komfortos és 
összkomfortos lakások aránya 94,5 %. A járás egészében kedvezőtlenebb a helyzet, 
jelentősen elmarad Sióagárd értékétől (90,5%). 
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1.7-10. ábra: Az összkomfortos és komfortos lakások együttes aránya (%), 2011 

(Forrás: KSH Népszámlálás) 

A négy vagy több szobás lakások aránya magas, 53 %. Az érték Tolnai járás egészében is 
magas. Az önkormányzati lakások aránya a településen kevesebb, mint 1 %, azaz kifejezetten 
alacsony. 

A lakásállomány stagnál, a minőségi mutatók tekintetében azonban kedvező a helyzet, mind 
az országos mind a megyei adatokkal összehasonlítva. 

Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

A népesség 1/10-e vallja magát a német nemzetiséghez tartozónak, és a vallásosak 93 %- a 
katolikusnak. Szegregációra hajló terület, réteg nincs a településen. Bizonyos ellentétek 
érezhetők az idősebb tősgyökeres sióagárdiak és a fiatalabb betelepülők között. 

Települési identitást erősítő tényezők 

Sióagárdon sok civil szervezet működik és élénk a sportélete is. A község lakosságának 
identitását mutatja, hogy védi épített örökségét, gazdag néprajzi hagyományát. 

Az önkormányzati kommunikáció és helyi marketingtevékenység egyik legfontosabb céljának 
továbbra a helyi lakosok identitástudatának, lokálpatriotizmusának erősítésének kell lennie.  
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1.8 A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

Humán közszolgáltatások 

A településen lakók életminőségét jelentős mértékben meghatározza az elérhető humán 
közszolgáltatások (oktatás, szociális ellátás, egészségügy, kultúra, sport, stb.) elérhetősége 
és azok minősége. Sióagárd faluként központi funkciókkal nem rendelkezik, a humán 
közszolgáltatások terén Szekszárdra szorul. 

Köznevelés 

Az oktatás területén jelentős átalakulás történt az elmúlt években az intézmények fenntartási 
és átszervezési tevékenységei kapcsán. Az átalakulás az alap- és középfokú oktatást és 
szakmai intézményeket érintette, hatóköre nem terjedt ki az óvodai intézményekre, a nem 
közszféra fenntartásában lévő (egyházi és alapítványi) oktatási-nevelési, szakképzési 
intézményekre. A törvény nyomán a korábban önkormányzati fenntartású oktatási 
intézmények 2013. január 1-jén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) 
fenntartásába kerültek, Sióagárdon ez az egyetlen általános iskolát érinti. 

Bölcsődék 

A község óvodájában működik családi napközi a hét minden napján. Bölcsőde legközelebb 
Szekszárdon érhető el. 

Óvodai feladatellátás 

Az óvodai kapacitás kihasználtsága 2008. évig közel 200 %-os volt, 2009-ben történt kapacitás 
bővülésnek köszönhetően a férőhelyek száma azóta meghaladja a beíratottak számát. 2009 
és 2013 között minden évben 80 % feletti volt a kihasználtság. 

Általános iskolai feladatellátás 

Sióagárd a KLIK Tankerületébe tartozik. A településen a KLIK kezelésében egy általános 
iskola működik, a Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. 

Az iskola által ellátott alapfeladatok közé tartozik az általános iskolai nevelés-oktatás, az 
alapfokú művészetoktatás. 

A tanulói létszám az ezredforduló óta csökken: 2001-ben 43, 2006-ban 24, 2013-ban 30 diák 
járt az iskolába. Más településekről nincs bejáró, csak helyiek járnak az iskolába. 

Középfokú oktatás 

A településen nincs középfokú oktatási intézmény. A diákok Szekszárdra és Tolnára járnak át. 

Egészségügy 
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Sióagárd leginkább a saját egészségügyi szolgáltatásait látja el. Kórház, és mentőállomás 
legközelebb Szekszárdon található.  

A településen 1 háziorvosi rendelő van. Emellett egészségház is üzemel védőnői 
szolgáltatással és 1 gyógyszertár is működik. 

Szociális közszolgáltatások 

A szociális törvény szerint az önkormányzatok biztosítják azokat az ellátásokat, amelyeket 
számukra jogszabályok előírnak, illetve amelyeket a képviselőtestületek rendelete alapján 
költségvetésük terhére felvállalnak. Az önkormányzatok számára elsődlegesen a szociális 
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvény, valamint a gyermekvédelmi törvény 
határoz meg (keretjelleggel) ellátási kötelezettséget. Ezek részben pénzben és/vagy 
természetben nyújtható szociális ellátások, részben pedig szociális szolgáltatások lehetnek. A 
szociális szolgáltatások két nagy csoportja a törvény szerint részben az ún. 
alapszolgáltatásokat, részben pedig a személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított 
ellátásokat jelentik. 

A szociális közszolgáltatási feladatokat az Önkormányzati Hivatal látja el.  A település 
konyháján látják el az iskolai, óvodai és szociális étkeztetést. 

Közművelődési intézmények 

A Művelődési ház és a Könyvtár a legfontosabb kulturális központ a községban. Az 
intézmények lakóhelyi feladatokat látnak el. 

Múzeumok, kiállítások 

A településen egy tájház mutatja be a XX. század első felének jellegzetes épületét. Az 
érdeklődés nagyszámú és folyamatos, ezen kívül a hímzésmúzeuma ismert. 

Civil szervezetek 

Sióagárdon számos, a helyi kultúra és értékek megőrzését célul kitűző civil kezdeményezés 
működik. 

Rendezvények 

A település számos rendezvénynek ad helyet. Ezeket többnyire a helyiek látogatják a halfőző 
verseny kivételével, ami országos szintje miatt más településekről is vonzza a látogatókat.  

Főbb rendezvények: 

• Gemenc Foltvarró Kör kiállítása 
• Majális 
• Falunap 
• Sió-menti Országos Halfőző Verseny 
• Szüreti felvonulás 
• Idősek napja 
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• Márton nap 
• Karácsonyi hangverseny 
• Adventi vásár 

Sportélet 

A településen a tömegsportnak a Sportpálya biztosít helyszínt. A diáksportnak az általános 
iskola tornaterme ad otthont. Sióagárdon a Sióagárdi Sport Egyesület és a Sióagárdi Torna 
Egyesület (SIÓ-GYM) működik 

Esélyegyenlőség biztosítása 

Az Önkormányzat különböző támogatások, segélyek és ösztöndíj formájában támogatja a 
rászorulókat, valamint ételcsomaggal és tűzifával is támogatást nyújt. 

A településen az óvoda és az orvosi rendelő akadálymentesítése megtörtént. 
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1.9 A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

A település gazdasági súlya, szerepköre 

Sióagárd gazdasági súlya, környezetéhez képest nem jelentős, szerepe csupán a 
mezőgazdaságon belül mutatkozik meg. 

 
1.9-1. ábra: 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma (db), 2013 

(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

A gazdasági szervezetek 1000 lakosra vetített sűrűsége a megyei adatokkal összhangban 
van. 

Sióagárdon a KSH adatai szerint nincs legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozás, akárcsak a 
megye községeinek döntő többségében. Ezzel szemben a település saját felmérése szerint 
kettő 10 főnél többet foglalkoztató vállalkozás van a településen.  

 
1.9-2. ábra: 10 fő feletti foglalkoztatottal rendelkező regisztrált vállalkozások aránya (‰), 2013 

(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 
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Az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások aránya minden területi szinten jelentősen 90 % fölött 
található.  

 

A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

 
1.9-3. ábra: Fő gazdasági ágazatok szerinti megoszlás 

(Forrás: KSH Tájékoztatási adatbázis) 

Sióagádon működő jelentősebb vállalkozások iparűzési adóját, és az által a foglalkoztatottak 
számát az alábbi táblázat mutatja. 

vállalkozás tevékenység iparűzési adó 2011-
14 

(millió Ft) 

foglalkoztatottak 
száma 

Sióvölgye Kft mezőgazdaság 1,7-3,4 20-25 
Geotechnika 84 Kft mélyépítés 0,7-4,2 30-40 

HGT Invest Kft építőipar 0,4-0,5 10 
Mecsekfüszért Zrt kereskedelem 0,2+0,4 7 

Sió-Komp Bt tanácsadás 0,1-0,3  
1.9-1. táblázat: Sióagárd jelentősebb vállalkozáasinak mutatói 

A vállalkozásnak csak a 3 %-a működött a mezőgazdaságban 2013-ban, jellemzően a 
szántóföldi gazdálkodás területén. Ez az arány alacsonyabb, mint a megye hasonló adata. 

A térség legnagyobb mezőgazdasági foglalkoztatója a Sióvölgye Kft, amely telephelyein 20-
25 sióagárdit foglalkoztat. 

A településen ipari park nincs, ipari hasznosítású terület a rendezési tervben szerepel, 
azonban ez nem újonnan kijelölt terület. Jelentős ipartelepítés nem történt a településen az 
elmúlt időszakban. 

Bár turisztikai lehetőség rejlik a Sióhoz és Leányvárhoz kapcsolódóan, ilyen célú vállalkozás 
nem nagyon van. 
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A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők  

A település közlekedés-földrajzi fekvése jó mivel a 6. számú elsőrendű főútvonal, az M6 és az 
tervezett M9 autópálya mentén fekszik. Észak-déli irányban így a közúti közlekedés kiváló. 
Kelet-Nyugati irányban jó és javuló a kapcsolatrendszere.  

Sióagárd gazdaságát a Szekszárdhoz való közelsége határozza meg. Ez egyszerre előnyös 
és hátrányos is a községre nézve. Előnyös, mivel Szekszárd dinamikus gazdasága magával 
tudja húzni Sióagárdot is, másrészt pedig Sióagárd önálló szerepkörét és lehetőségeit saját 
gazdaságfejlesztési elképzeléseinek, sikereinek tekintetében erőteljesen behatárolja.  

A település alapvetően kibocsátó, azaz elsősorban innét, és nem ide ingáznak a 
foglalkoztatottak. A Sióagárdi foglalkoztatottak 69 % el jár a településről dolgozni. A helyi 
vállalkozások tőkeereje alacsony, így fejlesztési lehetőségeik, abszorpciós képességük is 
alacsony. A község számára lehetőséget a mezőgazdaság és a Sió, valamint Leányvár mint 
turisztikai akció jelent. 

A munkaerő képzettségének van még jelentős szerepe a település gazdasági 
versenyképessége szempontjából, amit 3 mutatóval szokták mérni. A legfeljebb általános 
iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 15-59 évesek körében Sióagárdon 10,2 %, ami 
csak kicsivel kisebb, mint Szekszárdon, azonban jócskán elmarad a Tolnai értéktől. A 
felsőfokú végzettségűek aránya a 25 évesnél idősebb népesség körében 17,1 %, míg a 
megyében csak 13,3 %, Tolnán pedig 13,6,1 %. Ebből az látszik, hogy a vezető értelmiségből 
nincs hiány a faluban. 

Terület Felsőfokú végzettségűek a 25 éves 
és idősebb népesség arányában 

Tolna Megye 13,3 
Tolna 13,6 

Sióagárd 17,1 
1.9-2. táblázat: Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 

(Forrás:Népszámlálás 2011) 

Terület Legfeljebb általános iskolai 
végzettséggel rendelkezők aránya 
az aktív korúakon (15-59 évesek) 

belül 
Szekszárd 11,2 

Tolna 18,6 
Sióagárd 10,2 

1.9-3. táblázat: Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 
évesek) belül 

(Forrás:Népszámlálás 2011) 

Ingatlanpiaci viszonyok 

Tolna megye ingatlanpiaca jobbára a 6. számú elsőrendű főútvonal gazdasági tengelyét 
jelenti. A legjobb helyzetben Paks van, ahol az átlagos négyzetméterár 200 ezer Ft felett 
alakul. Fontos összehasonlítási alap a megyei átlag, mely 100 ezer Ft az interneten elérhető 
legnagyobb ingatlanportálok (www.otthonterkep.hu, www.ingatlan.com, www.ingatlannet.hu) 
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adatai alapján. A sióagárdi házak átlagos m2 árai a 2013-as mélypont után lassan 
emelkednek, ma elérik a 100.000 Ft-t. 

A bérlemények piaca a megyében Szekszárdon és Pakson kívül más településre nem 
jellemző.  

 
1.9-4. ábra: négyzetméterenkénti átlagárak Sióagárd környezetében, 2015. 

(Forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika) 
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1.10  AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS 
ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

A község önkormányzatának költségvetése 2011-2014 között mindig pozitív volt és 
nagyságrendje 250 milliós. A bevételek 15-% -át képezik az adóbevételek és annak majd 60 
%-a évente a lassan növekvő iparűzési adó bevétel. A kiadások 37,2 %-át kötik le a település 
működtetésének költségei. 

  2011 2012 2013 2014 2011-14 
átlaga 

be
vé

te
li 

ol
da

l összes bevétel 155.4 204,8 163,9 318,5 210,6 
ebből saját adóbevétel (%) 29,8 29,7 35,7 32,0 31,8 

ebből iparűzési adó (%) 13,1 13,5 25,6 20,9 18,3 
 összes kiadás 151,8 195.1 155,3 291,5 198,4 

költségvetési egyenleg a kiadások %-
ában 

+2,4 +5,0 +5,5 +9,3  

1.10-1. táblázat: 2011-14 önkormányzati költségvetései 

2012-ben az adósságkonszolidáció során az önkormányzat 52.981.000 Ft fejlesztési hitele 
került rendezésre. 

Sióagárd Község Önkormányzata jogszabályi kötelezettségének eleget téve önkormányzati 
ciklusonként jóváhagyja gazdasági programját. Ezek alapján megállapítható, hogy a község 
pénzügyi helyzete stabil, likviditási problémái nincsenek. Fejlesztéseket kizárólag jelentős 
pályázati források bevonásával tud megvalósítani az önkormányzat. 

A gazdasági programban számba veszi a fejlesztési elképzeléseket, bemutatja a 
munkahelyteremtést elősegítő megoldásokat, meghatározza a településfejlesztési- és 
adópolitika célkitűzéseit, és felsorolja a közszolgáltatások javítására vonatkozó megoldásokat. 

Tudva, hogy fejlesztési elképzelések összessége meghaladja a költségvetés teherbíró 
képességét, és a pályázati lehetőségek csak menetközben lesznek megismerhetők, a 
program az alábbi fejlesztési célokat jelöli meg, mintegy keretet, amelyekből a logikai 
sorrendiség figyelembevétele mellett a ciklus során kell kiválasztani a meg is valósíthatókat: 

• A választópolgárokkal, civil szervezetekkel, a nem önkormányzati gazdálkodó és más 
szervezetekkel együttműködve a község céljainak megfogalmazása és érvényesítése. 

• Kiegyensúlyozott, a község működését, fejlesztését szem előtt tartó képviselő-testületi 
tevékenység, ügyfélbarát, szolgáltató polgármesteri hivatal. 

• Színvonalas közszolgáltatások nyújtása, igény és lehetőség szerinti fejlesztése. 
• Hatékony működtetés, a teljes intézményi struktúra felülvizsgálata, racionalizálása, a 

jelenlegi berendezkedés helyett költséghatékonyabb működtetési forma kidolgozása.  
• Az önkormányzati vagyon jó gazda módjára való kezelése, hasznosítása, gyarapítása.  
• A közintézmények felújítása, energetikai korszerűsítése (világítás-korszerűsítés, 

fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés, nyílászárók cseréje). 
• Az esélyegyenlőség biztosítása, ennek érdekében az orvosi rendelő és a gyógyszertár 

akadálymentesítése  
• Az úthálózat szükség szerinti felújítása, a járdák újjáépítése. 
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• Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása a 
község egész területén.  

• A szennyvíztelep bővítése.  
• Egészséges ivóvíz biztosítása érdekében a vízminőség-javítás megvalósítása – hálózat 

felújítása, automata klórozó beépítése, kutak felújítása.  
• Az idegenforgalmi adottságok jobb hasznosítása, idegenforgalom-barát, a turisztikai 

jellegű területek fejlesztése-kialakítása.  
• A közösségi élet erősítése.a kulturális élet fellendítése (hagyományőrző programok) 

A településfejlesztés intézményrendszere  

A településfejlesztés intézményrendszere két részterületre bontható, az egyik az 
önkormányzat szervezetén belül a Képviselőtestület, a másik a polgármesteri hivatal, amely 
külső erők igénybevételével tudja csak ezt a feladatot ellátni. 

Gazdaságfejlesztési tevékenység 

A helyi gazdaságfejlesztésre érdemes úgy tekinteni, mint a településfejlesztés kihívásaira 
adott leghatékonyabb megoldás. A településfejlesztési tevékenység során meghatározásra 
kerül egy település részéről, hogy milyen utat kíván bejárni, hová szeretne eljutni. A tervezés 
során azonban érdemes eldönteni, hogy a község a helyi energiákra, erősségekre kíván 
elsősorban támaszkodni, és ennek megfelelően alakítani a célt, vagy a térség erőforrásai 
helyett külső befektetőket ösztönöz a letelepedésre, akik a tőke és a szaktudás mellett 
munkahelyeket is hoznak a községbe. Mindkét területen kevés a község lehetősége mert a 
helyi vállalkozásoknak a tőkeereje alacsony, így fejlesztési lehetőségeik, abszorpciós 
képességük is alacsony és azért is, mert a külső befektető Szekszárdon sokkal kedvezőbb 
körülményeket talál.  

Foglalkoztatáspolitika 

Sióagárdon a foglalkoztatottak aránya 39,7 %, amely érték a megye kedvezőbbjei közé 
tartozik. Az érték meghaladja a megyei és országos átlagot. Ez elsősorban Szekszárd 
közelségének köszönhető. 
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1.10-1. ábra: A foglalkoztatottak aránya a teljes népességből (%), 2013 
(Forrás: KSH Népszámlálás) 

Ennek megfelelően a személyi jövedelem szintje is kedvező a községben. 

 
1.10-2. ábra: Egy állandó lakosra jutó befizetett személyi jövedelemadó (Ft), 2013 

(Forrás: TeIR T-STAR adatbázis) 

Ezek az értékek azonban csak kis részben mutatják a község saját teljesítményét, 
többségében Szekszárd közelségének köszönhetők. 

Sióagárdon a munkanélküliek száma 2009-ben volt a legmagasabb, ekkor elérte a 87 főt. 
2014-re ez a szám 48-ra csökkent, ami a munkaképes korú népesség 3,8 %-a, ami kedvező, 
és hasonló a megyei, és járási adathoz, de kétszerese a Szekszárdinak.  

A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az Önkormányzat 

• a fejlesztési elképzeléseknél meghatározottak szerint, vállalkozások letelepedésének 
feltételeit igyekszik megteremteni a községben, a munkahelyteremtés érdekében, 

• segíti a helyi gazdaság megerősödését, ehhez igyekszik kedvező feltételeket teremteni, 
hogy a vállalkozások számára munkahely-bővítési lehetőséget teremtsen, (iparűzési 
adó mértékének felülvizsgálata), 

• a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén munkahelyet teremt, és tart fenn 
a köztisztviselők, közalkalmazottak foglalkoztatásával,  

• a munkáltatók és munkavállalók részére a honlapján, a helyi kábeltévében, és az 
újságban hirdetési lehetőséget biztosít az álláshelyek gyorsabb betöltése, és az 
álláskeresők gyorsabb elhelyezkedése érdekében,  

• rendszeresen együttműködik, állandó kapcsolatot tart fenn a munkaügyi központ 
kirendeltségével, 

• a közmunka programok, pályázatok révén az állás nélküli személyek lehető 
legszélesebb körének foglalkoztatására törekszik, segítve az álláskeresők 
visszavezetését a munka világába, kihasználva a közmunka keretében történő 
foglalkoztatás finanszírozási előnyeit.  

Intézményfenntartás 

Sióagárd Község Önkormányzata törvényi kötelezettségeinek eleget téve működteti 
intézményhálózatát. 
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Társulási formában működteti az önkormányzat az óvodát, az általános iskola alsó tagozatát, 
a könyvtárat, az orvosi ügyeletet, a védőnői szolgálatot, a házi segítségnyújtást, a 
jelzőrendszeres házi gondozást, a családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a helyettes 
szülői hálózatot. 

Saját maga működteti a művelődési házat, a teleházat, a tájházat, a napközis konyhát. 

Sportolási lehetőséget civil szervezet, illetve az általános iskola biztosít. 

Energiagazdálkodás 

Sióagárd község energiastratégiával nem rendelkezik, azonban a fejlesztései során az 
energiahatékonyságot mindig is előtérbe helyezte. Ehhez saját forrásai azonban nincsenek, 
pályázatok útján valósított meg a beruházásokat. Sióagárd elsősorban a napenergia, valamint 
a biomassza hasznosítására vannak lehetőségek. A község az energia beszerzése során – 
jogszabályi kötelezettségéből fakadóan is – közbeszerzést ír ki, így biztosítja a versenyt és a 
minél alacsonyabb ár és magasabb szolgáltatási színvonal elérését. 

A napenergia tekintetében hazánkban bár nem a legkedvezőbb, de a kedvező helyzetben lévő 
térségek közé tartozik Sióagárd és környéke. Így az ez irányú beruházások támogatása 
kiemelkedő szerepet kell, hogy kapjon az energiastratégiában. 

A biomassza hasznosításában az mezőgazdaság szerepe miatt szintén nagy lehetőségei 
vannak a térségnek. 

A közvilágítását ledes lámpatestekre cserélte az önkormányzat. 
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1.11  TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK  
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében az 
önkormányzat kötelezően ellátandó, településüzemeltetéssel összefüggő tevékenységei a 
következők: 

• köztemetők kialakítása és fenntartása: Önkormányzat 
• a közvilágításról való gondoskodás: Önkormányzat 
• kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása: Caminus Tüzeléstechnikai Kft.  
• a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása: Önkormányzat 
• közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása: Önkormányzat  
• környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása; 

rovar- és rágcsálóirtás): Önkormányzat 
• hulladékgazdálkodás: Alisca-Terra Kft. útján  
• víziközmű-szolgáltatás: ERÖV Zrt. végzi 
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1.12  A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK 

Természeti adottságok  

Sióagárd a Mezőföld déli csücskén, a Sió és a Sárvíz közötti hátságon, a megyeszékhelytől, 
Szekszárdtól nyolc kilométerre fekszik a Sárvíz-völgy kistájon. A Mezőföld tengelyét képező 
ÉÉNY- DDK-i majd, ÉD irányban mintegy 100 km hoszszú Sárvíz völgy a Sárrét medencéjétől 
a Duna-völgyéig, Sárszentmihálytól Sióagárdig tart. A Sárvíz völgye – földtani adottságait 
tekintve – ÉÉNy-DDK-i árokká fejlődött süllyedékben alakult ki. Főként pleisztocén-kori, vagy 
annál fiatalabb üledékes kőzetek alkotják a talajok alapkőzetét. Az erős tektonikus aktivitás 
miatt jelentős az eróziós pusztulás a területen, és a kifejlődött árok a Dunántúl jelentős 
területeinek vizeit gyűjti össze és vezeti le. Az eróziós-teraszos völgy holocén ártéri 
anyagokkal fedett, néhol előbukkannak a pleisztocén hordalékkúp-felszínrészletek. 
Domborzati adottságait tekintve a Sárvíz völgye 89-161 m közötti tszf-i magasságú teraszos 
folyóvölgy. Az alsó árterek átlagosan 1 km szélesek, helyenként völgymedencékkel tarkítva. 
Erre magas-ártéri szintek települnek. Ezt követi 6-12 m-re az ártér fölött a folyó második 
terasza. Mivel a kistájban uralkodott az eróziós-akkumulációs folyamat, a felszínformakincs is 
ehhez kötődik. Domborzati adottságait tekintve a Sárvíz völgye 89-161 m közötti tszf-i 
magasságú teraszos folyóvölgy. Az alsó árterek átlagosan 1 km szélesek, helyenként 
völgymedencékkel tarkítva. Erre magas-ártéri szintek települnek. Ezt követi 6-12 mre az ártér 
fölött a folyó második terasza. Mivel a kistájban uralkodott az eróziós-akkumulációs folyamat, 
a felszínformakincs is ehhez kötődik. A Sárvíz árvizei tavasszal, kisvizei nyár végén gyakoriak. 

Az éghajlat tekintetében az északi részek a mérsékelten hűvös – mérsékelten meleg éghajlati 
öv határán fekszenek, míg délen mérsékelten meleg éghajlattal jellemezhetők. É-on száraz, 
máshol mérsékelten száraz zónában találhatók. A Sárvíz völgyében az évi középhőmérséklet 
9,9-10,2 CO, a napsütése órák száma 2000- 2050. A csapadék évi összege 580-610 mm, de 
északon csak 560 mm. A leggyakoribb szélirány az É-ÉNy-i.  

A flórajárások közül a Mezőföld flórajárásba sorolható a terület. Legjellegzetesebb társulásai 
az ártéri ligeterdők, bokorfüzesek, fűz-nyár-égerligetek. A magasabb területeken tölgy-kőris 
szil ligeterdők alkothatták a vegetációt. Helyenként értékes láprétek, másodlagosan szikesedő 
foltok is megjelennek. A Mezőföld magasabb részei, a löszplatók felé haladva tatárjuharos 
löszpusztai tölgyesek válthatták a ligeterdőket. 

Tájhasználat, tájszerkezet 

A Sárvíz-völgye tájhasználatában karakteres térség, átmenetet képezve az északi hegyes-
dombos vidék és a déli alföldi táj között, változatos és környezeti-természeti szempontból 
értékes övezete a Közép-Dunántúlnak. A Sárvíz-völgye a Mezőföld egyik legérintetlenebb, 
legváltozatosabb tája. A Mezőföldet szinte teljes hosszában É-D irányban kettéosztó völgy 
botanikai, zoológiai értékeivel kiemelkedik a tájegység mezőgazdasági területei közül. 
Kialakulásának földrajzi előzményei lehetővé tették, hogy napjainkra is számos természeti 
érték maradhatott fenn, amelyek nagy része védetté lett nyilvánítva a mára már csak 
foltszerűen fennmaradt természetes vegetáció mozaikok, a hozzájuk kapcsolódó 
állatközösségek életfeltételeinek megőrzése, fejlesztése, az arra érdemes területek 
bemutatása érdekében. 
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A természetes eredetű élőhelyek közül az emberi tevékenység előtti állapothoz képest 
rendkívül kicsi az erdők területi kiterjedése (123 ha, az összterület 5%-a). Az erdőterületek 
többsége gazdasági rendeltetésű és magántulajdonban van. Néhány évtizedes betelepítése 
után gyorsan terjeszkedik a zöld juhar és az amerikai kőris, kiszorítva ezzel az őshonos fákat, 
valamint megnehezítve az új erdők telepítését. 

 
1.12-1. ábra: Sióagárd erdőterületei 

(Forrás: Erdőtérkép NEBIH) 

 
1.12-2. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület 

(Forrás: Tolna Megye Területrendezési Terve) 
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A szántók területe 1544 ha, ami az összterület 63%-a., Tolna megye területrendezési terve 
szerint a település külterületének nagy része kiváló termőhelyi adottságú szántó. Ez a két adat 
is jól mutatja a település mezőgazdasági jellegét.  

Sióagárd a Szekszárdi borvidékhez tartozik. Az országos szőlőkataszterbe eső területek a 
Leányvári területeken és a belterülettől északkeletre találhatók. Az összes szőlőként 
nyilvántartott terület 54,1 ha, ami a település területének 2,2%-a.  

 
1.12-3. ábra: Szőlő termőhelyi kataszterben szereplő területek 

(Forrás: FÖMI VINGIS) 

Tájtörténeti vizsgálat 

Sióagárd történetét részletesen feldolgozta a Száz magyar falu könyvesháza sorozat. Az első 
emberek megjelenésében, majd évezredekkel később a falu kialakulásában a Sár vizének volt 
meghatározó szerepe. A leletek arra utalnak, hogy körülbelül hatezer évvel ezelőtt már ember 
élt e tájon. A Sárvíz völgyének mai képe már alig emlékeztet a több száz év előttire, amikor a 
vidék hatalmas kiterjedésű, többé-kevésbé összefüggő mocsárvilágot alkotott, amelyben csak 
helyenként volt beágyazott meder. A Sár a Bakony alján eredő patakok és a Székesfehérvár 
körüli rétek vizét vezette dél felé, majd fele útján, Simontornya környékén felvette a Kapós és 
a Sió vizét, és Sárvíz néven érte el a szekszárd-bátai dombvonulatot, így Agárdot is. Útját a 
domb alján kígyózva folytatta, s Bátánál ömlött a Dunába. A települések az ingoványos 
környezetből kiemelkedő halmokon jöttek létre. Az Árpádkori Agárd sem azon a síkon feküdt, 
ahol a mostani község, hanem a Sárnak a másik, a Duna felé eső oldalán lévő dombtetőn. 

A Sárvíz völgye a különféle természetföldrajzi tényezők együtthatásának következtében a 
középkorban a megye egyik legsűrűbben települt vidéke volt, ami azt eredményezte, hogy 
viszonylag szűk határú falvak egész sora jött létre. A mezővárosi, városi fejlődésnek itt soha 
nem alakultak ki a feltételei, a középkorban az ipar és a kereskedelem központjai a Duna menti 
településeken alakultak ki. A pocsolyás vizet szállító folyó ideális tenyészhelye volt a 
legkülönfélébb halfajoknak, harcsának, pontynak, csukának, de a XVIII. század eleji leírások 

http://maps.hungaricana.hu/hu/search/results/?query=FEJZ%3D%28%22OSZK%20k%C3%A9ziratos%20t%C3%A9rk%C3%A9pek%22%29
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szerint rákok is előfordultak errefelé. A part menti nádasok pedig a vízimadaraknak kínáltak 
kiváló búvóhelyet, alig volt olyan kacsa, lúd vagy szárcsafaj, ami ne fészkelt volna itt. 

 
1.12-4. ábra: Sióagárd és környéke 

(Forrás: Első katonai felmérés) 

 
1.12-5. ábra: A Sárvíz, Sió és Kapos Kölesd (Tolna m.) és a Duna között 1859 

A középkorban valószínűleg fejlett tógazdálkodás és halászat folyt a vidéken. A török 
hódoltság idején azonban, különösen annak második felében megszűnt a vizek szabályozása, 
a terület elmocsarasodása egyre nagyobb méreteket öltött. Az elmocsarasodás egyik okát 
abban a védelmi szándékban kereshetjük, hogy a Sárvíz mentén épült várakat nehezen 
megközelíthető ingovány gyűrűjébe zárják. Ilyen mocsárvár, Anya vára védte Agárdnál a 
Mezőföld és a Hegyhát közti átjárót, Az elmocsarasodás további okát abban a védelmi 
szándékban kereshetjük, hogy a Sárvíz mentén épült várakat nehezen megközelíthető 

http://maps.hungaricana.hu/hu/search/results/?query=FEJZ%3D%28%22OSZK%20k%C3%A9ziratos%20t%C3%A9rk%C3%A9pek%22%29
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ingovány gyűrűjébe zárják. Ilyen mocsárvár, Anya vára védte Agárdnál a Mezőföld és a 
Hegyhát közti átjárót. 

A Sárvíz mocsarainak lecsapolását az érdekelt megyék már az 1740-es évektől kezdve 
szorgalmazták, az első terveket Bőhm Ferenc uradalmi mérnök készítette el az 1760-as évek 
második felében. 

Beszédes József Bőhm elgondolásai alapján kidolgozta a végleges tervet. Mivel az egykori 
folyómeder teljesen beleveszett a lápba, új medret, pontosabban lecsapoló csatornát ástak, 
amelynek Tolna megyei szakasza az 1820-as évek végére készült el. A Sár szabályozását 
követően kezdődött el a Sióé, és 1850-re már új medrében folyt a víz az Agárd és Simontornya 
közötti szakaszon. A szabályozási munkák fontos kiegészítője volt 1855-ben a Sió 
átmetszése, amivel megváltoztatták a Sár folyását, a vizet kelet felé fordították, és bevezették 
a tolnai holtágon keresztül a Dunába. A szabályozásoknak köszönhetően megkezdődött a 
mocsarak kiszáradása, amivel jelentős mértékben megnőtt a mezőgazdaságilag 
hasznosítható területek nagysága. A mocsárvilágból kiszabadult falvak közül mindenekelőtt a 
Sárközben lévők indultak virágzásnak, amit a hirtelen tágassá vált határukban folyó 
gabonatermesztésnek köszönhettek. 

 
1.12-6. ábra: A tolna megyei Sárvíz térképe 1800-ból 

Az agárdiak fő megélhetési forrását kétségkívül a gabonatermelés jelentette. Ezt egészítette 
ki a Sár vizében folytatott halászat, amiből a kincstárnak 1552-ben évi 150 akcse jövedelme 
származott, valamint a méhészkedés és az állattartás. Ez utóbbi elsősorban baromfi- és 
disznótartást jelentett, hiszen a község szűk határa a hatalmas pusztaságokat igénylő rideg 
marhatartásnak egyáltalán nem kedvezett. A juhtenyésztés sem volt általánosan elterjedt. 

A Rákóczi-szabadságharc után újratelepülő falu első lakói rácok voltak. Az itt élők döntő 
többsége katolikus, Gyakran nevezték „szentagárdi”nak a környékbeli falvak lakói agárdi 
szomszédaikat, mivel túlzottan jámbornak és istenfélőnek tartották őket, ezt a ma is 
nagyszámban megtalálható feszületek, kápolnák, utiszentek is igazolják. 
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Agárd a polgári korszakban is mezőgazdasági település maradt, a lakosság megélhetését 
csaknem kizárólag a növénytermesztés és állattenyésztés biztosította. A mezőgazdaság 
dominanciája miatt az itt élő közösséget szinte kivétel nélkül a parasztság különböző vagyoni 
rétegeihez tartozó földművesek, parasztok alkották. Az 1870-es években a lelkészen, a 
jegyzőn és a tanítón kívül más értelmiségi nem akadt a faluban. A növénytermesztésben a 
szántóföldi kultúrákon kívül a szőlőművelés játszott az 1880-as évektől egyre növekvő 
szerepet. Az agárdiak szőlői azonban nem itt, hanem a szekszárdi, a harci és a zombai 
dombokon terültek el, majd hihetetlen gyorsasággal elterjedtek a szőlőskertek a község 
határain belül is. Szőlőt telepítettek a Paskum, az Öreg- és Kis-Gencs, a Bolond-völgy, a 
Belső-földek és a Külső-gyep nevű dűlőkben. A szőlőtelepítési láz - igaz, esetenként olyan 
területeken is, amelyek egyáltalán nem kedveztek e munkaigényes kultúrnövény 
termesztésének - egyértelműen a filoxérajárvány következménye. A szőlők pusztulása az 
agárdiakat ugyan nem létalapjukban rendítette meg, de fontos kiegészítő jövedelemforrásuktól 
fosztotta meg. A szőlő elmaradt jövedelmét pótlandó talán éppen ezért kezdtek ekkor paprikát 
termelni és értékesíteni, messze vidékeket bejárva piros portékájukkal. 

 
1.12-7. ábra: Régi képeslap 1. 

 
1.12-8. ábra: Régi képeslap 2. 

Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

A természetvédelem alatt álló területek adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze:    
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Név Vonatkozó jogszabály 
Szedresi Ős-Sárvíz 
kiemelt jelentőségű 

természet-megőrzési 
terület rétek 

(HUDD20073) SCI 

14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészletekről 

Ökológiai hálózat 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §), 2003. 
évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (4., 

9., 12., 13., 19. és 22. §-ok) 
Tájképvédelmi övezet Tolna megye Területrendezési Terve  

Egyedi tájértékek 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 6. § (3) (4) és 
(5) 

Ex-lege védett földvár 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
1.12-1. táblázat: Természetvédelem alatt álló területek Madocsán 

A település területét érintő Szedresi Ős-Sárvíz Natura2000 terület természetvédelmi kezelője 
a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság.  

A korábbi rendezési tervben Sióagárdi fátyolos nőszirmos Természetvédelmi Terület néven 
szereplő területet nem tudtuk beazonosítani. 

Nemzetközi védelem alatt álló vagy tervezett terület nem található Sióagárd közigazgatási 
területén.  

A településen két ex-lege védett földvár is található. A Sió-Sárvíz között található Janyavárat 
a Sárvíz természetes átkelőhelyének védelmére és megadóztatására hozták létre. A török 
hódoltság idején körzetközpont, a Janyai náhije székhelye volt, pusztulása a 17. században 
mehetett végbe. A várhoz tartozó település, amely az erődítéstől nyugatra helyezkedett el, a 
Sió szabályozásakor a csatorna nyugati oldalára került, ma Harc határában találjuk meg. 
Janya várát 1985-ben védték le régészetileg. Sióagárdtól és a Siótól délre található a ma már 
pincefaluvá vált bronzkori földvár, a Leányvár. Északi részét mély árok választotta el a fennsík 
többi részétől, déli, délkeleti oldalán maradt meg leginkább a sánc nyoma. A földvár fennsíkján 
már rengeteg bronzkori kerámiát találtak, de előkerült neolit kőbalta is. A lelőhely északkeleti 
részén kelta temető is volt. A bronzkori földvár területe az évszázados szőlőművelés 
következtében igen bolygatott. 

A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. 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. Ezeknek az értékeknek 
gyakran „csak” a helyi közösségek számára van jelentősége, mint például a népi vallásosság 
táji megjelenéseként egy-egy kápolnának, vagy a korábbi tájhasználat emlékeként egy-egy 
gémeskútnak, borospincének. Sok esetben viszont jelentőségük a helyi szinten messze 
túlmutat. Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a nemzetipark-
igazgatóságok feladata. Az egyedi tájértékek típusait és fajtáit az MSZ 20381:2009 sz. 
Természetvédelem. Egyedi tájértékek kataszterezése c. szabvány határozza meg. A település 
egyedi tájérték katasztere még nem készült el. 
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1.12-9. ábra: Tájképvédelmi övezetek Sióagárd környékén 

(Forrás : Tolna Megye Területrendezési Terve) 

A Natura 2000 területek elhelyezkedését a 1. sz. melléklet mutatja be. Az ismert és a bejárások 
során azonosított egyedi tájértékek listája 2. sz. melléklet mutatja be.  

Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

A Sárvíz közelsége már ősidők óta meghatározta a Sióagárdi külterületek használatát; 
jellegzetes ártéri gazdálkodási formák alakultak ki. A folyó szabályozása jelentős mértékben 
átalakította a tájat. Az ármentesített területeken a mocsaras területeket lecsapolták, helyükön 
szántóföld jött létre. Ezeken a területeken az intenzív mezőgazdasági tevékenység 
veszélyeztetheti a természeti környezetet, és az egykor változatos tájképet és tájhasználatot 
sokkal egysíkúbbá teszi. A régi Kálvária rendbetétele egy szép tájelemmel gazdagíthatná a 
települést. 
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1.13  ZÖLDFELÜLETI RENDSZER 

A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Sióagárdon a belterületi utak mentén széles zöldsávok vannak, amelyeket elsősorban 
gyümölcsfákkal, helyenként vadgesztenyével, hársakkal stb. fásítottak. A legjelentősebb park 
a Hősök terei park, illetve a temető zöldfelületei.  A Leányvár zártkertjei táji értékük mellett 
jelentős zöldfelületi funkciót is ellátnak. A kisebb parkok és út menti zöldsávok fenntartását, 
kezelését az Önkormányzat és a lakosság közösen végzi. Állapotuk megfelelő. 

A zöldfelületi ellátottság értékelése 

A falusias beépítésű lakóterület zöldfelületi ellátottsága megfelelő. A közterületi zöldfelületi 
elemeken túlmenően az egyéni tulajdonú kertek is részt vesznek ebben. A Hősök tere parkja 
és a temető fasorai kellemes árnyas környezetet biztosítanak. A külterületen a Leányvár is 
betölt zöldfelületi funkciókat. 

A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

• A mezőgazdasági, ipari-szolgáltató területeken történő fásítás ugyancsak hosszú idő 
múlva fogja vizuális, és funkcionális hatását elérni.  

• Elsősorban a külterületen az invazív fás- és lágyszárú fajok terjedése. 
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1.14  AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET  

Területfelhasználás 

Sióagárd falu a meanderező Sárvíz mocsarainak egy szárazulatára települt.  A mocsarak XIX. 
század első felében történt lecsapolását és vizek új mederbe terelését követően a község 
jelentős termőterületekkel gazdagodott, aminek ma nagy része szántó. 

A község közigazgatási területén belül a belterület csak kis részt – 4,4 %-ot – képvisel. A 
művelési ág tekintetében szántó a domináns – a terület majd 2/3-a, ezen kívül csak a 
művelésből kivett terület képvisel jelentős nagyságot – a belterületnek a 3-szorosát. 

fekvés terület 
(km2) 

 

belterület 1,1  4,5 %  
külterület  22,9 93,9 % 
zártkert 0,4 1,6 

 összesen 24,4 100,0 % 
 

művelési ág terület 
(km2) 

 

erdő 1,2 4,9 % 
gyep 3,2  13,1 % 

gyümölcsös, szőlő 0,6  2,5 % 
kivett 3,9 16,0 % 

szántó 15,5 63,5 % 
összesen 24,4 100,0 % 

1.14-1. táblázat: a területfajták megoszlása 
 (Forrás: Földhivatali adatbázis) 

A törökdúlás és a Rákóczi szabadságharc után a XVIII. század első felében a még itt maradt 
rácok mellé tótok és magyarok települtek a faluba. A következő 100 évben a község 
népessége megháromszorozódott. A mai települési terület beépítési periódusai során 
fokozatosan vette igénybe a még beépíthető területeket. 
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1.14-1. ábra: A település területének beépítési periódusai  

(Forrás: saját szerkesztés katonai térképek alapján) 

A belterület többsége lakóterület, amely a falu központjában fokozatosan egyre több 
intézménnyel és kereskedelmi-szolgáltató létesítménnyel vegyesen épült be. A Nádor 
csatorna túloldalán a volt tsz épületeinek környezete képezi a község gazdasági területét. A 
temető a lakóterületbe ékelődik. A sportpálya és a szennyvíztelep a belterülettől nyugatra 
helyezkedik el. Leányvár – a bronzkori földvár – ma a község szőlőhegye.  
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1.14-2. ábra: Területhasználat 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 

Telek- és közterületstruktúra 

A közterületi és telekstruktúra köszönhetően az 1900-as évek elején végrehajtott utca 
szabályozásoknak többségében és az attól kezdve már így megnyitott utcáknak szabályos. A 



 

 Sióagárd Településfejlesztési Koncepciója és Településrendezési Terve | Megalapozó vizsgálat 

69  

történeti utcahálózatban három helyen alakult ki tölcséres teresedés. A Kossuth Lajos utca 
nyugati végén lévő tölcsérbe a régi hagyományoknak megfelelően a templom épült. Még az 
1800-as évek elején itt találtak helyet a községi iskolának is. A Kossuth utca középső részén 
lévő tölcsérben létesült az 50-es évek táján az óvoda, majd a közelmúltban a Zrínyi utcai 
tölcsérben egy vendéglátó egység. 

A terület jellemzően fésűs beépítésű, de a Kossuth és Zrínyi utcában gyakoriak a 
polgárosodás jeleit tükröző az utcafrontra párhuzamos gerinccel forduló hajlított házak. A XX. 
század második felétől beépült észak-keleti területen gyakori a sátortetős kockaház. A 
gazdasági terület telekstruktúrája a privatizáció során alakult ki, nincs szabály benne. A 
Leányvárban lévő présházak apró telkekre épültek jellemzően 50 % feletti beépítettséggel. 

Az alábbi ábrán azokat a telkeket jelöltük, amelynek méretük, vagy helyzetük miatt, korlátozott 
a beépíthetőségük, azokat, amelyeknek már ma is nagyobb a beépítettsége, mint amit a 
jogszabályok lakóterületen megengednek, valamint azokat, amelyeknél a telekmélység a 
lakófunkciónál igényeltnél nagyobb. 

A tömbbelsők közepén 100-120 m széles beépítetlen és kertként se nagyon használt 
területsáv van. Telekszélességi hiányok a Dózsa és a Rákóczi úton jelentkeznek. A telkek 
szabálytalan túl építése az eredetileg is kis telkeknél, illetve az utólag szabálytalanul 
megosztott telkeknél található. Sok szabálytalan és érthetetlen telekmegosztás jött létre a 
Deák Ferenc utcában. E megosztásoknál egyszerre keletkeztek közterületi kapcsolat nélküli 
és megengedhetetlenül apró telkek. 
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1.14-3. ábra: Telekstruktúra és beépítettség vizsgálat 

(Forrás: saját szerkesztés) 

Az alábbi ábrán azokat a helyeket jelöltük, ahol a közterület szélessége az előírásoknak, vagy 
a használhatóságnak nem felelnek meg.  
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1.14-4. ábra: Kritikus közterület szélesség 

(Forrás: saját szerkesztés) 

A területek használhatósága szempontjából fontos információt jelent a telkek tulajdonjoga. 
Ebből a szempontból a legfontosabb, hogy mely telkek tulajdonosa az önkormányzat, és azon 
belül is, hogy melyek forgalomképességét hogy határozták meg. 

Önkormányzati tulajdon 

Az önkormányzati telektulajdonnak 3 fajtája van: a forgalomképes, a korlátozottan 
forgalomképes és a forgalomképtelen. Ez a besorolás legtöbbször önkormányzati döntés 
kérdése. A közterületek forgalomképtelenek, az önkormányzati intézmények telkei mindhárom 
kategóriába sorolhatók, a szabadon értékesíthető ingatlanok forgalomképes kategóriába 
tartoznak. Az önkormányzatnak nagyon kevés a szabadon értékesíthető tulajdona. 
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1.14-5. ábra: Tulajdonvizsgálat 

(Forrás: saját szerkesztés önkormányzati adatok alapján) 

Az épített környezet értékei  

Sióagárd területén az őskortól folyamatosan vannak régészeti lelőhelyek. A település első 
említése az 1200-as évek végéről származik. A 31 ma ismert régészeti lelőhely közül egyedül 
a Janyavár fokozottan védett. Fokozott veszélynek van kitéve a beépített területen lévő 5 
lelőhely. Újabbak lelőhelyek felfedezése várható.  
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1.14-6. ábra: Régészeti lelőhelyek 

(Forrás: saját szerkesztés) 

A településen egy műemlék van, a tájház, ami egyúttal a 300 magyarországi tájházzal együtt 
világörökség várományos. A 2006-ban készült helyi építészeti értékvizsgálatot a most készült 
örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálta. A 95 db korábban védelemre javasolt 
építményből 42 volt a faluban és 52 Leányvárban. A jelen felülvizsgálat során 13 törlésre került 
és 11 új javaslat készült. A szomszédok által gyakran használt „szentagárdiak” kifejezés a 
település erős vallásosságát jelzi, valamint az is, hogy a 8 útikereszt mellett 4 a telkek 
kerítésébe épített kis kápolna is található a faluban. Ehhez képest szokatlan, hogy a Rákóczi 
utca folytatásában a Sárvízen túl lévő kálvária ma teljesen elhanyagolt állapotban van. A 
védelemre javasolt lakóházaknál jellemző a faragott fa tornác oszlop, a súlyos kapubálvány és 
a kovácsoltvas kapu. A leányvári pincefaluban a présházak egyediségét az épületek utcai 
részén alkalmazott félhosszú tornác adja. 
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1.14-7. ábra: Központi védett objektumok 

(Forrás: saját szerkesztés) 

 
1.14-8. ábra: Pincefaluban lévő védett objektumok 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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(Lásd bővebben az örökségvédelmi hatástanulmányt) 

Az épített környezet konfliktusai, problémái 

Az épített környezet jelentős konfliktusokkal nem terhelt, A telek és közterület struktúra nem 
jelentős problémáit az előző pont tárgyalta. Az önkormányzat fontosnak tartaná az elavult Sió 
híd újra cserélését és a vállalkozások telephelyei számára a lakóterületet nem zavaró terület 
kijelölését. 

A lehetséges területhasználatok kialakítása során figyelembe veendő korlátokat az alábbi 
ábrán összegeztük. 
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1.15  KÖZLEKEDÉS 

Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, csomópontok problémái 

Sióagárd a Mezőföld déli csücskén, a Sió és Sárvíz közötti hátságon, a megyeszékhelytől, 
Szekszárdtól nyolc kilométerre fekszik. Zsáktelepülés. A 65. főútból kiágazó 63123. bekötő 
úton a szuburbánus Leányvár 1, a zárt település központja 2 km-re van. 

A rövid bekötőút és a gyorsforgalmi (M6, M9) valamint főutak (6, 63, 65) közelsége miatt közúti 
kapcsolatai átlagon felüliek.  

A település környékének állami tulajdonú közúthálózata: 

 
1.15-1. ábra: A település és környékének országos közúthálózata 

(Forrás: kira.gov.hu) 

A települést érintő állami utak 2013.évi forgalmi adatai: 

65 főút külterületen 

áll. helye 0+ 000; érv. szak.: 0+000 – 3+613 km felszorzott 2 forg.sáv 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2013.évi adatok 
4049 1323 174 0 80 40 94 82 3 53 20 14 5932 6636 

1.15-1. táblázat: 65 út 2013-ra vonatkozó keresztmetszeti forgalma 
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(Forrás: Magyar Közút ZRT) 

 

MÓF: 617 E/ó, kapacitás: 2000 E/ó, kihasználtság 2013-ban: 31% 

63123 bekötő út, Kossuth L. u. 

áll. helye 0+ 000; érv. szak.: 0+000 – 2+484 km becsült 2 forg.sáv 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2013.évi adatok 
939 246 94 0 28 39 18 29 0 5 5 2 1405 1716 

1.15-2. táblázat: 63123 út 2013-ra vonatkozó keresztmetszeti forgalma 
(Forrás: Magyar Közút ZRT) 

MÓF: 160 E/ó, kapacitás: 2000 E/ó, kihasználtság 2013-ban: 8% 

Az utak átlagos minőségűek, jelentős kapacitástartalékkal rendelkeznek. 

A 65-ös út 6-os úti csomópontja a korábbi terjengős, balesetveszélyes útkereszteződés 
átépítése után jóval biztonságosabb szintbeni körforgalom lett; bekötő úti keresztezése pedig 
jelzőlámpás forgalomirányítás nélküli, jelzőtáblás elsőbbséggel szabályozott, osztályozósávok 
nélküli, a forgalom nagyságához igazodó, lassításra késztető csomópont. 

Közúti közlekedés, hálózati kapcsolatok, csomópontok fejlesztése 

A 65 főút távlati forgalmát döntően a közlekedési főhálózat fejlesztése, főként az M9 
gyorsforgalmi út üzembe helyezése befolyásolja. Mivel külterületen halad, nyomvonalának 
tervezett módosítása nem ütközik jelentősebb akadályba. Lehetséges, hogy a 65-ös úti 
csomópontja érinti a település közigazgatási területét. 

A bekötőúton lévő régi Sió híd korlátozott teherbírású, csak egy sáv széles és egy „S” kanyar 
közepén van. Balesetveszélyes és a teherbírása is korlátot jelent. Ezért mindenképp a 
korábban már elkészült terv alapján az új híd megépítése szükséges. 

A bekötőút forgalmának meghatározása az adott településkategóriában az e-UT 02.01.31 jelű 
útügyi műszaki előírás szerinti előrevetítéssel történt.  

63123 bekötő út, Kossuth L. u. 

szgk ktgk autóbusz tehergépkocsi mkp kp lassú össz 
egyes csukl. köz. nehéz pótk. nyerg. spec. db/nap E/nap 

2030. évi forgalom 
1239 325 104 0 38 53 25 40 0 5 5 2 1836  
1239 325 260 0 95 132 62 100 0 4 2 5  2224 

1.15-3. táblázat: 63123 út 2013-ra vonatkozó keresztmetszeti forgalma 
(Forrás: Magyar Közút ZRT) 

MÓF: 200 E/ó, kapacitás: 2000 E/ó, kihasználtság 2030-ban:10% 

Az M9 út ezen szakaszának engedélyezési tervei még nem készültek el, ezért a 
területrendezési tervben ábrázolt hálózat hatályos településrendezési tervben szereplő külön 
szintű csomópontjának a geometriájából lehet kiindulni, amelynél a bekötő út vonalvezetése 
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megváltozik és a délnyugati negyedben épülő csomóponti ágakkal közös útkeresztezést alkot. 
A módosulás nincs hatással a bekötő út teljesítőképességére. 

 
1.15-2. ábra: A település és környékének közlekedési hálózata 

(Forrás: Tolna Megye Területrendezési Terve) 

Belső úthálózat 

Belső úthálózat konfliktusai, problémái 

A belső forgalom nagyságát befolyásoló mutató, a motorizációs szint (az ezer lakosra jutó 
személygépkocsik száma) 2000 és 2012 között folyamatosan növekedett és 2013-ban is csak 
jelentéktelen volt a visszaesés. 

Az országos átlaghoz és más településekhez viszonyítva Sióagárd értékei magasak, ma már a 
szekszárdi motorizációs értéket is meghaladja. 2000 óta a gépkocsi ellátottság 1/3-dal nőtt. Ez gépkocsi 
ellátottság azt jelzi, hogy az autóbusz közlekedés nem biztosít elégséges közlekedési lehetőséget, 
valamint jelzi a sióagárdiak viszonylagos jólétét. 

év 
Sióagárd Fadd Madocsa Szekszárd országos 

szgk szgk/1000lak szgk/1000 lakos 

2000 380 267 162 218 301 232 

2001 394 279 171 238 314 244 
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2002 417 294 193 251 331 259 

2003 443 315 210 268 349 274 

2004 441 318 222 259 355 280 

2005 431 313 230 264 358 287 

2006 449 328 237 272 359 293 

2007 449 334 248 284 362 300 

2008 448 341 260 294 368 305 

2009 447 351 262 300 362 301 

2010 447 353 261 302 358 299 

2011 447 360 266 294 353 299 

2012 448 362 271 300 356 301 

2013 443 361 272 313 359 309 

forrás: KSH, saját számítással 

A hálózati infrastrukúra főbb jellemzői 

év állami út hossza, km 
önk. kiépített út hossza, 

km 
önk. kiépített járda 

hossza, km 

2004 1,048 7,3  

2005 1,048 7,3  

2006 1,048 7,3  

2007 1,048 8,2 8,2 

2008 1,048 8 8,2 

2009 1,048 11,8 8,2 

2010 1,048 9 8 

2011 1,074 8,7 8,2 

2012 1,074 7,3 8,2 

2013 1,074 7,3 14,4 

forrás: KSH 
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Az adatokból az derül ki, hogy a település úthálózata már 2004 előtt kialakult, ami az összes 
belterületi út szilárd burkolattal történő ellátását is jelenti. A fejlődést a burkolt járdák 
hosszának növekedése fémjelzi. 

A leányvári dombos terület több részére csak földutakon lehet eljutni. Az elmúlt években sikerült 
az utak egy részét pályázati úton mezőgazdasági útként burkolni és csapadékvíz elvezetést javítani. 
Ezen terület úthálózata szignifikánsan eltér a belterület szabályos úthálózatától. A fénykép egy 
bekötőúti földútcsatlakozást mutat. 

 
1.15-3. ábra: Földút becsatlakozás 

(Forrás:google) 

A belterületi úthálózatot az állami és önkormányzati utak összefüggő rendszere alkotja. Az 
állami tulajdonú bekötőút a műszaki előírás szerint gyűjtőút, B.V.c-C tervezési osztályokba 
sorolható, míg az önkormányzati tulajdonú utak osztályba sorolását a felülvizsgálandó 
településszerkezeti terv határozza meg. 

A meglévő belterületi utakat a következő ábra mutatja 
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1.15-4. ábra: Meglévő úthálózat 

(Forrás: saját szerkesztés) 

A hálózat romboid alakú, közel derékszögű keresztezésekkel. Az utak keresztmetszeti 
kialakítása során, a belterületen is csak külterületi profilú utak épültek. A vízelvezetést 
szikkasztó árkokkal oldják meg, keskeny szakaszokon burkolt folyókák is találhatóak. A 
közterület szélességében jelentős eltérések vannak, de még a keskeny utak is alkalmasak 
csökkent sebességgel történő kétirányú közlekedésre. 

A községban a települési baleseti statisztika bevezetése óta nem történt halálos gázolás. Az 
egyéb sérüléssel járó balesetek száma is alacsony, de elgondolkodtató, hogy több a súlyos, 
mint a könnyű sérüléses baleset. 

év 
könnyű sérüléses közúti 

közlekedési baleset 
(eset) 

súlyos sérüléses 
közúti közlekedési 

baleset (eset) 

összes személyi sérüléssel 
járó közúti közlekedési 

baleset (eset) 

2005   1 1 
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2006 1 1 2 

2007       

2008   1 1 

2009   1 1 

2010       

2011       

2012 1   1 

2013       

1.15-4. táblázat: Baleseti statisztika 
(Forrás: KSH) 

Belső úthálózat fejlesztési lehetőségei 

Az országos utak előrebecsült forgalma 2030-ra 2224 egységjármű naponta. Ez csúcsórában 
200 egységjárművet jelent, ami az átkelési szakasz kapacitásának is legfeljebb 10 – 15 %-át 
köti le, ezért teljesítménynövelő fejlesztés még a Kossuth L. utcán sem szükséges.  

Az M9 gyorsforgalmi út megépítésével a település igazgatási területén újabb útkategória 
jelenhet meg. A belterületen a távlatban is két közúti kategória marad, a gyűjtő- és a lakó-
(kiszolgáló) utak. 

A gyűjtőutak kapcsolati funkciói kevésbé fontosak, mint a területet feltáró szerepük. Az úttest 
indokolt szélessége mellett biztosítandó a megálló járművek elhelyezése.  

A lakó- és kiszolgáló utak az ingatlanok megközelítését szolgálják. Sebességük korlátozott, 
megengedhető az út szélességének csökkentése különböző módszerekkel. Külön járda csak 
a hosszú egyenes szakaszokon indokolt.  

Minden belterületi úton az előírásokban szereplő, kiemelt szegéllyel rendelkező útprofil 
építendő a vízelvezetés egyidejű megoldása mellett. 

A csomópontok fejlesztésénél is a helytakarékos városias kialakításra kell törekedni. Ennek 
során megoldandó a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése.  

A gyűjtőutak által határolt tömbökben csökkentett sebességű övezetek kijelölése célszerű. 
Ezen tömbökben az utak egyenrangúak, az útkeresztezésekben az elsőbbség jelzőtáblával 
nem szabályozható.  
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1.15-5. ábra: Tervezett úthálózat 

(Forrás: saját szerkesztés) 

Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

Közösségi közlekedés értékelése, problémái 

A helyközi buszközlekedés Szekszárd felé irányul, munkanapokon 15 közvetlen járatpárral A 
szomszéd Harc településre csak napi egy közvetlen járat indul. 

A belterületen a buszok körbejárják a Kossuth L., Széchenyi, Rákóczi, Zrínyi utcák alkotta 
tömböt és útközben négy, öbölben fekvő megállót érintenek. A két Kossuth utcai megállóban 
utasváró is található. 
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Az útvonalon a kanyarodó autóbusznak mindenhol jelzőtáblával biztosított áthaladási 
elsőbbsége van. 

A megállóhelyek 300 méteres hatóköre a belterület középső és déli felét többszörösen lefedi. 

 
1.15-6. ábra: Tömegközlekedéssel kiszolgált terület 

(Forrás: saját szerkesztés) 

Leányvár területén két megállópár van, melyek közül a Szeszfőzde nevű a terület keleti részét 
jól kiszolgálja.  

Sióagárdnak nincs közvetlen vasúti kapcsolata. A legközelevbbi vasútállomás Szekszárdon 
található, a falu központjától 8,5 km-re. Itt érhetőel a 46-os számú, Rétszilas – Bátaszék 
törzshálózati vasút. 

Közösségi közlekedés lehetséges fejlesztési irányai 

A kiszolgált terület a jelenleg a helyközi közlekedésben használatos autóbusz-típusokkal csak 
nagy költséggel lenne növelhető. Mivel az utazások főként Szekszárd felé történnek, az 
attraktivitás növelhető lenne  

• egyrészt a célállomás részéről városkörnyéki közlekedés indításával, kisebb méretű 
járművek sűrűbb közlekedtetésével 
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• másrészt az induló település részéről helyi közösségi közlekedés létrehozásával, 
amennyiben ennek jogi, gazdasági, szervezeti feltételei megteremtődnek. 

Rövidtávon javulást hozhat a kerékpáros ráhordás elősegítése az utazási igények által 
preferált buszmegállók biztonságos kerékpártárolókkal való felszerelésével. A megállóhelyek 
felszereltsége egyébként tovább bővítendő a hiányzó utasvárókkal valamint árnyékot adó 
lombos fákkal is. 

De megfontolható volna, hogy bizonyos útszélesítésekkel a buszok forgalmát áttereljék a Rákóczi út 
helyett a Dózsa György útra. Ezáltal ugyanis a település majdnem egészéről a buszmegállók 300 m-en 
belül elérhetők volnának. 

Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés 

Kerékpáros és gyalogos közlekedés főbb konfliktusai 

A kerékpárosok átlagos napi száma a bekötő úton meglehetősen alacsony, aminek vélhetőleg 
két oka van 

• a községben magas a személygépkocsik száma (miközben a motorkerékpárok 
korábban magas fajlagos száma fokozatosan csökken) 

• a 6-os főút Szekszárd és Bonyhád felé vezető szakaszain is tilos a kerékpározás.  

A településen néhány régi típusú kerékpártárolón kívül nincsenek kerékpárforgalmi 
létesítmények. 

A település belterületén több utcában épültek kissé keskeny betonjárdák sűrű dilatációs 
hézagokkal, amelyek gyalogosforgalom számára nem túl kedvezőek. Hiányzik olyan utak 
mellől a járda, ahol a hosszú egyenes szakaszok miatt a járművek nagyobb sebességgel 
közlekednek. (Pl. Dózsa Gy. u.) 
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1.15-7. ábra: Dózsa utca 

(Forrás: Google) 

Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés fejlesztési lehetőségei 

Kerékpáros közlekedés 

A hazai kerékpározás fejlődése az utóbbi években főként a fővárosban vált figyelemre 
méltóvá. Sióagárd természeti környezeti és településhálózati adottságai kedveznek mind a 
közlekedési, mind a szabadidős célú kerékpározás elterjedésének. 

Az országos és megyei területrendezési tervek a település területén az alábbi kerékpáros 
hálózatot vezetik át: 

Országos Területrendezési Terv: országos törzshálózati kerékpárút: 62. Sió-völgyi kerékpárút: 
Fajsz – Szekszárd – Sióagárd – Kölesd – Sárszentlőrinc – Simontornya 

Somogy Megye Területrendezési Terve, Közlekedési hálózatok és létesítmények: térségi 
jelentőségű kerékpáros nyomvonal: 65-ös főút mentén Murga – Zomba - Sióagárd, részben 
önálló nyomvonalon: Sióagárd – Kakasd – Bonyhád. (térképi ábrázolás az 1_12_1_2 sz. 
fejezetnél) 

A 6os és 65-ös utak átlagos napi forgalma a 2000 egységjármű/nap határértéket jelentősen 
meghaladja, ezért kerékpárforgalmi létesítményt kell építeni vagy kijelölni. 

A többi úton – mind a külterületen, mind a belterületen – a kerékpárosok egyenrangú 
járművezetőként vehetnek részt a közlekedésben. Figyelembe kell ugyanakkor azt a tényt 
venni, hogy a kerékpárosok fokozottan érzékenyek az úthibákra, ezért a közutak burkolatát – 
főleg a burkolatszéleket – jó állapotban kell tartani.  
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A kerékpáros közlekedés megkedveltetése érdekében helyi komfortfokozó intézkedések is 
hasznosak lehetnek, mint például kerékpártárolók és kerékpáros pihenők létesítése valamint 
egyéb szolgáltatások nyújtása. 

Gyalogos közlekedés 

A gyalogos közlekedés számára épített járdák hasznos szélességének legalább két gyalogos 
méretűnek kell lennie. A meredekség, burkolat minősége és az úttesthez történő csatlakozása 
tegye kedvezővé a babakocsik és a kerekesszékek mozgatását. 

A nagy gyalogosforgalmú létesítmények, ezen belül különösen az autóbusz- (és iskolabusz-) 
megállóhelyek megközelítését középszigettel és külön közúti jelzésekkel ellátott 
gyalogosátkelők építésével lehet biztonságossá tenni. 

Gépjármű-elhelyezés, parkolás 

Gépjármű-elhelyezés, parkolás konfliktusai, problémái 

Az utak melletti padkák többnyire lehetővé teszik a személygépkocsival történő leállást. Egyes 
közforgalmú létesítményeknél az úttest mellett vagy önálló területen kiépített parkolók 
találhatóak.  

Az országos építésügyi szabályzat következetes alkalmazása esetén a jövőben sem 
keletkeznek megoldhatatlan parkolási problémák. 

Gépjármű-elhelyezés, parkolás fejlesztési lehetőségei 

A jelenlegi parkolási módok közül az úttest melletti burkolatlan területen történő leállások a 
jövőben biztonsági és köztisztasági okokból nem tarthatóak. Megfelelő keresztmetszet 
kialakításával biztosítani lehet a gépkocsik szakszerű és kulturált megállását. 

A nagyobb forgalmú igazgatási kereskedelmi oktatási stb. létesítmények, rendezvényterek 
parkolását önálló parkolóterületen célszerű megoldani. 
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1.16  KÖZMŰVESÍTÉS 

Víziközművek 

Vízellátás 

Sióagárd településen 1969-ben épült ki a kommunális vízellátó rendszer. A vízjogi 
üzemelési engedély száma: 23055/2001. Üzemeltető jelenleg: Egyesült Regionális 
Önkormányzati Vízi-közmű és Közszolgáltató Részvénytársaság. 7100 Szekszárd, 
Epreskert út 9. Az üzemeltetési szabályzat szerint az ellátott lakosság létszáma: 1913- 
1920 fő. Házi bekötések száma: 700 db. Üzemelő közkút: 3 db. Éves vízfogyasztás: 
52800 m3/év. 

A vízellátó rendszer vízbázisai fúrt kutak. A kutakból kitermelhető vízmennyiség: 850 
l/perc, a település ellátására nagy biztonsággal elegendő. 

Vízkezelésre GMT 600-as metángáz mentesítő, valamint vastalanító berendezés van 
a vízmű telepen beépítve. A gázmentesített vizet 50 m3-es közbenső tárolóba vezetik, 
ahonnan átemelő szivattyúkkal emelik fel a vastalanító szűrőre, majd a tisztított, 
fertőtlenített víz egy 100 m3 hasznos vízterű mélytárolóba kerül. 

A mélytárolóból emelik a tisztított vizet a település vízellátó hálózatába, illetve a 100 
m3-es magas tárolóba. A magas tároló túlfolyó szintje: 132,84 m. Bf. A településen a 
hálózati nyomás 2,0-5,5 bar között alakul normál fogyasztási időszakban. 

A vízminőségi adatok alapján látható, hogy a gáztalanító berendezést csak az I/a jelű 
kút miatt kell üzemben tartani. A kutak vizében a vas- és mangántartalom alacsony, 
az ammónium szintje szintén az I/a jelű kútnál a legmagasabb.  

Vízminőségi szempontból a III/a és 4-es jelű kutak működtetése látszik célszerűnek. 

A rendszeren lévő magas tároló hasznos víztere: V= 100 m3, ami 40 %-a az átlagos 
vízfogyasztásnak, tehát a tárolókapacitás megfelelő. 

Szintén megfelelő a mélytároló kapacitás, ami a tisztított víznél szintén 40 %-os szintű. 

A vízellátó rendszerbe beépített vezetékek összes hossza az üzemeltetési szabályzat 
alapján: 7830 méter. Az alkalmazott csőanyagok a vízmű építésekor 50, 80, 100, 150 
mm-es azbesztcement nyomócsövek. A későbbi időszakban beépített nyomócsövek 
80 és 100 mm méretű KM. PVC csövek.  

Az azbesztcement anyagú hálózatokra jellemző nagyobb hálózati veszteségekről nem 
kaptunk adatokat, de a hálózat folyamatos rekonstrukciójára mindenképpen célszerű 
fejlesztési tervet készíteni. Szintén fontos a horganyzott acélcsőből épült bekötő 
vezetékek folyamatos cseréje.  
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A hálózatfejlesztés során célszerű az új vezetékszakaszokon KPE csőanyag 
alkalmazása. 

Szennyvízelvezetés és tisztítás  

Sióagárd településen a kommunális szennyvízelvezető rendszer kiépült. A 
csatornahálózatra kötött ingatlanok száma: 427. Ellátott lakos-szám: 1370- 1380 fő. 
Éves szennyvízhozam: 34300 m3/év. 

A csatornarendszer gravitációs rendszerű, NA 200 KG PVC csőből épült ki, a 
szükséges pontokon tisztító aknákkal. Közterületi átemelők száma: 4 db (Bezerédi, 
Zrínyi, Széchenyi, Baross utcai). Az átemelőkből nyomócsövön vezetik a szennyvizet 
a befogadó gravitációs csatornába, illetve a végátemelőből a szennyvíztisztító telepre. 

A csatornahálózat hossza: 7327 méter. Nyomóvezetékek: 260 m NA 80 KM PVC, 623 
m NA 100 KM PVC, 304 m NA 150 KM PVC, 42 m Dk 63 KPE. Átemelő telep 4db. 

A szennyvíztisztító telepen a mechanikai tisztításra kétszintes ülepítő lett beépítve, a 
biológia tisztítás gyökérzónás szűrőágyakon történik. A telep vízjogi üzemelési 
engedély szerinti hidraulikai tisztító kapacitása: Q= 180 m3/d. Biológiai kapacitás: 90 
kg BOI5/d. A tisztított szennyvizek befogadója a Sió csatorna. A fölös iszap elszállítása 
szippantó autóval történik a más üzemeltetésben lévő iszapkezelő telepre. 

A tisztított szennyvizet a fertőtlenítő medencében elhelyezett szennyvízszivattyú 
juttatja a befogadó Sió csatorna 19+358 km szelvényébe.   

A szennyvíztisztító telep jelenlegi terhelése 130 m3/d körül alakul, a tisztított szennyvíz 
minősége ennek ellenére nem megfelelő. A problémát az üzemeltetés során a 
szűrőrendszer feliszapolódása okozhatja, aminek megszüntetésére a szűrőágyak 
cseréje, vagy új szűrőágyak építése lehet a megoldás. Tekintettel arra, hogy a 
csatornadíjak a beruházásra nem biztosítanak fedezetet, meg kell keresni a 
lehetőségét pályázati források bevonására.  

Fontos fejlesztési igény tehát a szennyvíztisztító telepen a tisztítási hatásfok javítása, 
a befogadó Sió csatorna vízminőségének védelme érdekében.  

Csapadékvíz elvezetés 

Sióagárd település csapadékvíz elvezetése nyílt árkos kialakítású, a kocsibejáróknál 
körszelvényű átereszekkel. Az árokrendszer befogadója a Nádor (Sárvíz), illetve a Sió 
csatorna, melyek vízügyes kezelésben vannak. 

A belterületet nem érinti élő vízfolyás. Önkormányzati vízfolyások: a településtől 
északra a Tüskés-szigeti árok, nyugatra az Adácsi árok, délre pedig a Barai árok. 
Mindhárom árok a vízfolyások árvízvédelmi töltésén keresztül csatlakozik a medrekbe, 
ahol zsilipeket építettek ki. A Sió csatornán kettő, a Nádor csatornán öt ponton üzemel 
zsilip. A küszöbszintek a Sió zsilipeknél 87,53 és 88,28 m. Bf-i szinteken vannak. Az 
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Adácsi árkon lévő zsilipek küszöbszintje 87,81 és 90,28 m. Bf-i szintek között van 
beállítva. A zsilipek elzárása ezeknél a vízszinteknél megtörténik, ami egyúttal a - 
gravitációs vízelvezetést lezárva-, a belvíz átemelési időszak kezdetét is jelenti. Ha 
ilyenkor következik be nagy intenzitású, tartós időtartamú csapadék, a településen 
elöntési problémákat okoz. Ezekben az esetekben a megoldás a vízfolyásokba 
csatlakozó zsilipeknél átemelő szivattyútelepek üzemeltetése. 

Az átemelő telepek jelenleg mobil rendszerűek, csak veszély esetén (Sió magas 
vízállása) vannak a helyszínre kitelepítve. 

A település rendelkezik vízkár-elhárítási tervvel, amiben rögzítésre kerültek az ár- és 
belvízvédelmi feladatok. 

2015 évben megtörtént pályázati forrásból, a település felszíni vízelvezető 
rendszerének a fejlesztése, ami a belterületi árokrendszer felújítására terjedt ki. 

A rendszer fejlesztése után is folyamatosan gondoskodni kell az árkok, és átereszek 
tisztításáról a hidraulikai kapacitások fenntartása érdekében. 

Ár-és belvízvédelem 

A Tolna Megyei Területrendezési Terv szerint Sióagárdnak a Sió és a Sárvíz közötti területe 
a nagyvízi meder övezete. A megyei területrendezési terv szerint a Sió és a Sárvíz közötti 
területen kívül a Sárvíztől keletre eső terület egy része is rendszeresen belvízjárta terület 
övezete.  

     
1.16-1. ábra: Rendszeres belvízjárta terület övezete - Nagyvízi meder övezete 

(Forrás: TmTrT, OTRT) 

Beépítésre szánt építési övezetet a nagyvízi meder területén OTrT szerint nem lehet 
kialakítani. Ez az övezeti kijelölés durván egyszerűsíti a helyzetet, hiszen a település 
környezetében a mértékadó árvízszint 92,7 m, ami kizárja az ennél magasabban fekvő 
területek veszélyeztetettségét. Ennek alapján az OTrT legközelebbi felülvizsgálatánál a 
javasoljuk a fenti érv alapján a nagyvízi meder területének felülvizsgálatát.  

A település belvízveszélyeztetettsége közepes a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet 
szerint. Az ilyen területek beépítésre szánt területté való átminősítése az illetékes vízügyi szerv 
előírásai szerint lehetséges. Az illetékes vízügyi igazgatóság a 02-747/2014 számú 
állásfoglalásában Sióagárd belterületétől nyugatra lévő 91,0 m feletti területének gazdasági 
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területté történő átminősítésének nem látta kizáró okát. Ennek alapján javasoljuk a megyei 
területrendezési terv módosításának kezdeményezését a rendszeresen belvízjárta területek 
felülvizsgálata érdekében.  

A helyzetről való áttekintő kép érdekében a mellékelt ábrán bemutatjuk a település mértékadó 
árvízszint alatti - árvíz által veszélyeztetett - és a belvízveszélyes területeit. 

 

 
1.16-2. ábra:Sióagárd árvíz és belvíz által veszélyeztetett területei 
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(Forrás: saját szerkesztés a vízügyi adatok és a topográfiai térkép alapján) 

Energiaközművek 

Villamos energiaellátás  

Sióagárd belterületétől észak-nyugatra halad egy 400 és egy 120 kV vezeték. 

A község villamos energiaellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati ZRT. a Szekszárd 
és Paks NAF/KÖF (névlegesen:120/20kV-os) alállomások között húzódó 20kV-os 
névleges feszültségszintű 3x95mm2 Ald. gerinc vezetékhálózatról szolgáltatja. 

Az energiaellátás jelenlegi állapota az elmúlt időszakok fejlesztéseinek eredményeként 
alakult ki. 

A villamos energiaellátást – Sióagárd térségében a nevezett gerinchálózatról szerelt 
3x50mm2-es leágazásokkal – a 20kV-os szabadvezetékes hálózatokról táplált 20/0,4kV-
os KÖF/KIF oszlop transzformátor állomások biztosítják. 

Megjegyzendő, hogy az országos 400kV-os nagyfeszültségű alaphálózat Paks - 
Nagykozár (Pécs) NAF/NAF állomások közötti kétrendszerű, valamint az országos 
120kV-os nagyfeszültségű főelosztó hálózat Szekszárd – Pécs NAF/KÖF alállomások 
közötti egyrendszerű távvezetéke a község „É-Ny”-i külterületén halad keresztül. Ezek 
a NAF hálózatok a nyomvonaluknál, illetve létesítésüknél fogva védőtávolsági 
problémákat nem okoznak. 

Sióagárd bel-és külterületét jelenleg ellátó 20/0,4kV-os transzformátor állomások: 

• A község bel-és külterületeit összeségében 7db 20/0,4kV-os oszlop transzformátor 
állomás látja el villamos energiával. 

• Magát a községet 4db: KG-I.,  KG-II.,  KG-III., és KG-4 jelű és egyaránt 3x50mm2 
leágazással szerelt BOTR típusú állomás, 

• Sióagárd Leányvár térségét 1db BOTR állomás, valamint 
• Az üzemi térségeket 2db állomás: a 3x35mm2-es leágazással szerelt TSZ-I. jelű VOTR 

és a 3x95mm2-es leágazással szerelt TSZ-II. jelű OTR állomás látja el energiával. 

 

A villamos energiaellátás jellemzése a meglévő KÖF/KIF hálózatok kialakítása és a 
transzformátor állomások műszaki állapota, kiterheltsége és elhelyezése illetve telepítése 
szerint: 

• A meglévő 20kV-os légvezetékes hálózatkép – a kialakítás esztétikai megítélésétől 
eltekintve – megfelelőnek minősíthető. A 20kV-os és 0,4kV-os hálózat kialakításokhoz a 
döntő mértékben BOTR 20/250 és BOTR 20/400 típusú betonoszlopos TR állomások jól 
illeszkednek. 

• A kommunális TR. állomások lehetőség szerint fogyasztói súlypontokban kerültek 
telepítésre és többségében rendelkeznek tartalék kapacitással. A kisfeszültségű 0,4kV-
os kommunális és közvilágítási hálózatok oszlopokra szerelt szabad, illetve 
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légvezetékes kialakításúak, melyek e vonatkozásban döntően meghatározzák a 
település arculatát. 

A kisfeszültségű 0,4 kV-os erősáramú kommunális villamos energia hálózat kiépítettsége 
gyakorlatilag 100 %-os, és többségében megfelelő minőségű. 

A községi KIF hálózatok általános kialakítása: 4x95mm2 + 2x35mm2 k. alu. + 1x10ML. 

A közelmúltban megtörtént az egész települést érintő közvilágítási rekonstrukciók és áttérni a 
jelenleg legkorszerűbb LED fényforrású lámpatest közvilágításra, melynek üzemeltetési és a 
karbantartási költsége cca. 40%-a lesz a jelenlegi közvilágításnak. 

• A villamos energia ellátás jelenleg mindenütt megoldott és a hálózatok, valamint a trafó 
kapacitások alkalmasak az egyedileg jelentkező kisebb energiaigények 3x32A-ig a 
hálózatra történő rácsatlakoztatásra. Így az esetlegesen új igényként jelentkező családi 
házak, vagy egyéb fogyasztók ellátása folyamatosan biztosított. 

Technikai adatok: 

Alkalmazott érintésvédelem: 

Középfeszültségen (20 kV): Védőföldelés 

Kisfeszültségen  (0,4 kV): NULLÁZÁS 

Földgázellátás  

Sióagárd község földgázellátás 1992-ben épült ki, az ellátást az EON Dél-dunántúli 
Gázhálózati ZRT biztosítja. A térségi gázvezeték Leányvár felől érkezik a településre. A 
háztartási gázfogyasztók száma 2001 és 2007 között folyamatosan nőtt. Ekkor már a lakások 
78 % volt gázfogyasztásra kapcsolva. 2007-től kezdve a mai napig 5 %-al csökkent a 
gázfogyasztók száma és emellett a fogyasztás mértéke is kisebb lett. 

 
1.16-3. ábra: A háztartási gázfogyasztók számának alakulása 2001-2014 között  

(Forrás: KSH) 
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A földgázra nem csatlakozó ingatlanok fűtési igényét szén, vagy fa hasznosításával elégítik ki. 
Ezek hasznosítása környezetterhelést okoz. Ezeken a helyeken a használati melegvíz igényt 
általában villamosenergiával a főzési igényt pedig PB gázzal elégítik ki. 

Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei  

A szélenergia hasznosíthatóságának mértékét az országban az alábbi ábra szemlélteti, 
amelyből kiolvasható, hogy Sióagárd környékén ez ma nem éri meg, mert 10-15 éves a 
megtérülése. 

 

 
1.16-4. ábra: A szél energiája Magyarországon  

(Forrás: Dr. Tar Károly Debreceni Egyetem Meterológiai Tanszék & Magyar Szélenergia Társaság, (Bartoly 
– Radics – Bohoczky, 2003)) 

A rendelkezésre álló napenergia használható melegvíz termelésre, fűtésre, valamint villamos 
energia előállításra, A villamosenergia előállításával a melegvíz, a fűtés, a világítás és a 
háztartási gépek üzemeltetése is megoldható. Ennek ad-vesz rendszerben való használatával 
az energiaigény egész évben biztosítható. A megtérülés ebben az esetben 7 évre becsülhető. 
Az alábbi ábra mutatja, hogy mely térségben érdemes napenergia hasznosítással foglalkozni. 

 

 

 
1.16-5. ábra: Az évi átlagos napfénytartam (óra) Magyarországon az 1971-2000 közötti időszak alapján  

(Forrás: www.met.hu) 
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Vizi energia és geotermikus energia hasznosítás a térségben nem gazdaságos, de biomassza 
(növényi termés, növényi, állati hulladék, melléktermék, erdőgazdasági hulladék, 
energiaültetvény) hasznosításra a térség alkalmas. 

Az alábbi ábra összegezi a megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó területi 
információkat. 

 

 
1.16-6. ábra: Megújuló. energiaforrások hasznosítására javasolt területek 

(Forrás: Pylon Kft.) 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával 
jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai 
igényeit elégítik ki, a termikus energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával biztosított. 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a 
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 
beruházások, épületgépészeti felújítások az önkormányzat tájékoztatása szerint az elmúlt 5-6 
évben az önkormányzati épületek egy részénél megvalósult, de az energiahatékonyság 
jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosításában még bőven van 
lehetőség. 

Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli 
hírközlési építmények)  

Sióagárd távközlési ellátása jónak mondható. A településen két szolgáltató üzemeltet: az 
Magyar Telekom és a Tarr Kft.  

A kábeltévé szolgáltatást a szekszárdi székhelyű Tarr Kft. végzi. Már a megye határokon 
túlterjedő szolgáltatási területtel rendelkezik. A korábban önkormányzati tulajdonú hálózatot a 
1990-es évek elején a szolgáltató megvásárolta és azóta is a tulajdonában van. Ezen kívül a 
T-Home is szolgáltat televíziós adást optikai kábeles rendszerén keresztül. 

A tervezési terület mobil távközlési ellátás szempontjából teljesen lefedett. 
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1.17  KÖRNYEZETVÉDELEM  
Az önkormányzatok környezetvédelmi feladatait a környezet védelmének általános 
szabályairól szóló törvény határozza meg. Az alfejezetek többsége Sióagárd hatályos 
területrendezési terve és Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója - Helyzetfeltáró 
munkarészek c. dokumentum alapján, a környezetre vonatkozó, a községre és a tágabb 
térségére is érvényes legfontosabb megállapításokat foglalják össze.  

Talaj 

Magyarország genetikai alaptérképe alapján Sióagárd környékén erdőmaradványos és  
mészlepedékes csernozjom talaj, a Sárvíz ás Sió mentén réti és öntés réti talaj fordulnak elő. 
A csernozjom talajok nagy része szántóként hasznosított. Sióagárd Község külterületén lévő 
szántókon az átlagosnál jobb a talajok termékenysége. A nálunk honos összes gazdasági 
növény nagy terméshozamokkal termeszthető.  

 

 
1.17-1. ábra: Sióagárd és környékének talajtípusa Magyarország genetikai alaptérképén 

Tolna megye területrendezési terve szerint a település külterületének nagy része kiváló 
termőhelyi adottságú szántó, ezért talajvédelmi szempontból a Község egyik kiemelt 
értékének a kiváló termőtalajai tekinthetők. Az intenzív szántóföldi művelés alatt álló 
területeken a talajfizikai, talajkémiai és talajbiológiai degradációs folyamatok – az ország más 
intenzív hasznosítású területeihez hasonlóan – jelentős mértékűek.  

Vízeróziónak kitett terület övezete Tolna megye rendezési tervén a települést nem érinti. 
Széleróziónak kitett terület övezete Tolna megye rendezési tervén a települést érinti. Sióagárd 
közigazgatási területének mélyebben fekvő térszínein egyes időszakokban a mezőgazdaság 
számára komoly terméskiesést okoz a belvíz. 

 

erdőmaradványos csernozjom 
t l j 

öntés réti  talaj 

mészlepedékes csernozjom talaj 

réti talaj 
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1.17-2. ábra: Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület és széleróziónak kitett terület övezete 

(Forrás: TmTrT) 

Sióagárd közigazgatási területén az Országos Ásványvagyon Nyilvántartás szerint „Szekszárd 
IV.-Homok bányatelken kívül eső megkutatott terület” néven közlekedésépítési homok 
(szabad terület) található. 

A település szennyeződésérzékenység alapján fokozottan érzékeny, valamint nitrátérzékeny 
területen helyezkedik el. Ennek érdekében be kell tartani a jó mezőgazdasági gyakorlat 
szabályait.  

A területen rendkívüli talajszennyezés nem történt.  

Felszíni és felszín alatti vizek  

A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A környezet 
igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén biztosítani 
kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon, a vízi és víz közeli élővilág 
fennmaradásához szükséges feltételek, valamint a vizek hasznosíthatóságát elősegítő 
körülmények ne romoljanak. 

Sióagárd közigazgatási területét érinti a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság kezelésében lévő Sió csatorna, valamint a Nádor (Sárvíz) csatorna, melyek 
egyben ellátják a befogadó szerepet. Mindkét csatorna I. rendű árvízvédelmi töltésekkel 
határolt. Valamennyi vízfolyást vízgazdálkodási területnek kell tekinteni. A vízgazdálkodási 
területeken csak a vízgazdálkodás létesítményei helyezhetők el, ahol a 46/1999. (III.18.) Korm. 
rendelet 2.§-a értelmében a meder partélétől számított 10-10 m távolságon belül épület nem 
helyezhető el, és ott csak gyepgazdálkodás folytatható. A befogadók védelméről azok kezelője 
által előírtak szerint kell gondoskodni. Védelmi-biztonsági okokból a mentett oldalon 60 m-en 
belül anyaggödör nem nyitható a 4/1981. OVH rendelkezés szerint. Sióagárd területe üzemelő 
vagy távlati ivóvízbázis védelmi területet nem érint.  
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A Nádor csatorna (Sárvíz) mai alakját az 1925-35 évi rendezés során nyerte, amikor 
lemélyítették és kiszélesítették a medrét Sióagárdtól egészen Ősiig. A két partján töltést, illetve 
rendezett depóniát, abba pedig zsilipeket építettek. A Sár szabályozását követően kezdődött 
el a Sióé, és 1850-re már új medrében folyt a víz az Agárd és Simontornya közötti szakaszon. 
A szabályozási munkák fontos kiegészítője volt 1855-ben a Sió átmetszése, amivel 
megváltoztatták a Sár folyását, a vizet kelet felé fordították, és bevezették a tolnai holtágon 
keresztül a Dunába. 

A Sió-Sárvíz és a Kapos belvíz-öblözetébe torkolló, dombvidéki vízfolyásokon levonuló, heves, 
nagy intenzitású záporcsapadék - a belterületi csapadékvíz levezető rendszerek elégtelen 
kiépítettsége és fenntartottsági hiánya, valamint a lemosódó iszapmennyiség miatt - az utóbbi 
időben egyre gyakrabban - okoz elöntési problémákat. Ezért is válik szükségessé belterületi 
vízrendezések mellett a főművek és társulati befogadók mederrendezése és rendszeresebb 
karbantartása. Állami művek esetén fontosnak érezzük e feladatok ellátása során az állami 
szerepvállalás növelését, kellő források biztosítását állami költségvetésből. A települési 
önkormányzatoknak és a mezőgazdálkodóknak is előtérbe kell helyezniük a csapadékvízzel 
történő gazdálkodást. 

 
1.17-3. ábra: Nagyvízi meder terület övezete 

(Forrás: TmTrT) 

A település a felszín alatti vizek és a földtani közeg védettsége szempontjából a 
szennyeződésérzékenység alapján a „B” érzékeny területen helyezkedik el, a 33/2000. (III.17.) 
Kormányrendelet besorolási elve szerint. Erre tekintettel fokozott műszaki védelmet kell 
biztosítani az építmények létesítésekor és a tevékenységek végzésekor.  

Az intenzív szántóföldi műveléssel hasznosított területeken felületi jellegű mezőgazdasági 
eredetű szennyezéssel lehet számolni. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének 
megelőzése, csökkentése érdekében a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet követelményeit 
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érvényesíteni kell, és be kell tartani a jogszabály mellékletében rögzített jó mezőgazdasági 
gyakorlat szabályait. 

A vízellátást községi Sióagárd Községi Vízmű biztosítja. A víziközműveket az ERÖV Zrt.  
üzemelteti. A település vízellátásának zavartalansága biztosított. Az átvételkori vízminőségi 
problémák egyre kevésbé tapasztalhatóak. A vízvizsgálatok az önellenőrzési tervnek 
megfelelően rendben folynak. Az ÁNTSZ ellenőrző vízvizsgálatot végzett a településen, 
vízminőségromlás nem tapasztalható. A terv szerinti szűrőmosások, medencemosás és 
hálózatöblítések rendben megtörténnek.  

Sióagárd szennyvízelhelyezésére kiépült a községi szennyvízelvezető rendszere. A 
szennyvízcsatorna hálózat önálló rendszerként üzemel, melynek tisztító telepe a Sió-csatorna 
mentén létesült. Gondot jelent az elavult technológiával működő, túlterhelt közüzemi 
szennyvíztisztító telep, mely jelentősen rontják a befogadó vízminőségét, elsősorban 
vízhiányos időszakban. A szennyvíztisztító telep tisztítási hatékonysága nem megfelelő, ezért 
a jövőben bővítését ütemezni szükséges. Növelni szükséges a rácsatlakozások arányát. 

 

 
1.17-4. ábra: OKIR FAVI érzékenység Sióagárd területén 

(2a: Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke meghaladja a 20 
mm/évet, 2c: Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en belül 
található, 2e: Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek, 3: 

Kevésbé érzékeny terület) 

3 
2e 2a 

2c 
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1.17-5. ábra: Nitrátérzékeny terület 

(Forrás: OKIR és Tolna Megye Területendezési Terve) 

Sióagárd környékén nitrátérzékeny területek fordulnak elő. A felszín alatti vizeket 
mezőgazdasági eredetű terhelések érik. A vizek mezőgazdasági eredetű 
nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 
követelményeit érvényesíteni kell, és be kell tartani a jogszabály mellékletében rögzített jó 
mezőgazdasági gyakorlat szabályait. 

Állattartó létesítményhez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől, ivóvíznyerőhelytől 
számított 100 méteren belül. Hígtrágyatároló nem létesíthető a 46/1999. (III.18.) 
Kormányrendelet szerinti vízjárta területen. Hígtrágya csak talajtani szakvéleményre alapozott 
talajvédelmi hatósági engedély birtokában juttatható ki mezőgazdasági területre. 

Levegőtisztaság és védelme 

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat manuális mérőhellyel rendelkező települések 
listája szerint a legközelebbi mérőállomás Szekszárdon található. Ugyanakkor meg kell 
jegyezni, hogy Szekszárd levegőminőségéhez képest Sióagárd környezeti levegőminősége – 
különösen a nitrogén-dioxid tekintetében - kedvezőbb, tekintettel a település nagyságrendjéből 
és elhelyezkedéséből (zsáktelepülés) adódó jelentősen mérsékeltebb közlekedési eredetű 
levegőterhelésre. 

 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló rendelet mellékletben 
Sióagárd nevesítve nem szerepel, így a ”10” légszennyezettségi agglomerációba tartozik, amit 
a jellemző légszennyező anyagok koncentrációja alapján az alábbi zónacsoportok 
jellemeznek:  

Légszennyező anyag Levegőminőségi zóna 
SO2 F 
NO2 F 
CO F 
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PM10 E 
Benzol F 

Talajközeli ózon O-I 
pm10-aS F 

PM10 - Cd F 
PM10 - Ni F 
PM10 - Pb F 

PM10 - BaP D 
1.17-1. táblázat:Levegőminőségi zónacsoportok 

Légszennyező anyagok és zónacsoportok 

• kén-dioxid, nitrogén-dioxid, szén-monoxid, benzol, PM10-Arzén, PM10-Kadmium, 
PM10-Nikkel, PM10-Ólom tekintetében az „F” csoportba tartozik, amely azon területeket 
jellemzi, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg; 

• PM10 (szilárd szennyezők) tekintetében az „E” csoportba, ahol a levegőterheltségi szint 
a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van; 

• PM10-benz(a)pirén – „D” csoport, ahol a levegőterheltségi szint a felső vizsgálati küszöb 
és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van; 

• talajközeli ózon tekintetében – O-I csoport, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja 
meghaladja a célértéket. 

Jelentős légszennyezést okozó ipari-gazdasági tevékenységet nem folytatnak a településen, 
és a szennyezett régióktól, nagyobb iparterületektől is messze fekszik.  

Sióagárdon a levegőminőséget alapvetően a mezőgazdasági-ipari tevékenység, a 
közlekedési eredetű és a fűtési eredetű légszennyező anyagok határozzák meg. A 
légszennyező források, továbbá a település zónabesorolása alapján megállapítható, hogy 
Sióagárd Község levegőminőségi helyzete megfelelő.  Az időbeli eloszlást tekintve a SO2 
emisszió a fűtési idényben éri el maximális értékeit. A nitrogén-dioxid esetében szintén 
általában a fűtési időszakok szennyezettebbek, bár a téli és nyári időszakok szennyezettsége 
között ebben az esetben sem tapasztalható olyan nagymértékű eltérés, mint az SO2 esetében, 
mutatva az NO2 inkább közlekedési eredetét. A legmagasabb szálló- és ülepedő por értékek 
a mezőgazdasági munkálatok idején fordulnak elő. Említést kell tenni a biológiai allergének, 
elsősorban a parlagfű elterjedésének visszaszorításáról is, mely közegészségügyi 
szempontból kiemelkedő fontosságú. A mezőgazdasági művelés során – elsősorban a 
talajművelési és betakarítási munkálatok alkalmával – jelentős mennyiségű por kerül a 
levegőbe, különösen akkor, ha száraz a talaj. Szeles időben a levegőbe került finomabb 
részecskék nagy távolságokra is eljuthatnak, megnövelve a lakott területekre jutó por 
mennyiségét. A településperemi növényzet –, amely valamelyest védelmet nyújthatna a 
porszennyezés ellen – nem összefüggő, helyenként teljesen hiányzik, így védőszerepe nem 
kielégítő. 

Zaj, és rezgésterhelés 

A közlekedési eredetű zajforrások közül a közúti közlekedésből eredő zajkibocsátás terheli 
elsősorban a települési környezetet. Sióagárd település a 63123. sz. mellékút mentén 
északnyugat-délkelet irányba húzódva helyezkedik el. A település zsák település, átmenő 
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forgalom nélkül. A település közúthálózatának gerincét a Kossuth L. utca jelenti. A települést 
vasúti nyomvonal nem érinti. 

A nagyobb zajkibocsátó források a lakóterülettől távol találhatók, így zajhatásuk nem terheli a 
lakókörnyezetet. A létesítményekhez kapcsolódó szállítási forgalom esetenként jelent 
nagyobb terhelést az érintett területeken. 

A forgalmi adatok ismeretében a közúti közlekedési zaj mértékének meghatározását az ÚT 2-
1.302. számú „Közúti közlekedési zaj számítása” című Útügyi Műszaki Előírás tartalmazza. A 
forgalom nagyságának figyelembevétele az Állami Közúti Műszaki és Információs KHT. által 
kiadott „Országos Közutak 2003. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma” című kiadvány 
adatainak, és az ÚT 2-1.118:2000 „Közutak távlati forgalmának meghatározása előrevetítő 
módszerrel” című Útügyi Műszaki Előírás által megadott forgalomfejlődési szorzók 
alkalmazásával kapott értékeivel történik. 

A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a többször módosított 12/1983. (V.12.) 
Mt rendelet tartalmazza, mely többek között előírja, hogy a területrendezés során a környezeti 
zajt, illetve rezgést kibocsátó, illetve a zajtól, rezgéstől védendő létesítményeket úgy kell 
tervezni, egymáshoz viszonyítva elhelyezni, hogy a jogszabályban előírt követelmények 
teljesüljenek. Előírja továbbá a meglévő létesítményekre vonatkozóan, hogy a határértéken 
felüli kibocsátást, terhelést fokozatosan meg kell szüntetni. A rendelet meghatározza a 
létesítéssel kapcsolatos követelményeket is. 

Sióagárd Helyi Építési Szabályzata a jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazza 
a zajkibocsátással kapcsolatos előírásokat. A települések területére, az OTÉK szerint 
meghatározott terület-felhasználási övezetek kerülnek megállapításra, melyeken a 
zajterhelési határértékeket tartalmazó KöM-EüM együttes rendelet figyelembevételével a 
következő határértékek érvényesítendők. 

lakó- és intézményterület laza beépítéssel 

• OTÉK szerint: Lf (falusias lakóterület) 
• LTH nappal = 50 dB LTH éjjel = 40 dB  

településközpont vegyes terület 

• OTÉK szerint: Vt (településközpont vegyes terület) 
• LTH nappal = 55 dB LTH éjjel = 45 dB 

gazdasági-kereskedelmi terület, védett létesítményekkel 

• OTÉK szerint: Gksz (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) 
• Gip (ipari-gazdasági terület) 
• LTH nappal = 60 dB LTH éjjel = 50 dB 

Védett létesítmény, épület (lakó- és intézményépület) nélküli ipari- gazdasági területekre a 
hivatkozott KöM-EüM együttes rendelet nem állapít meg zajterhelési határértékeket. 

Gyűjtő-összekötő út mentén, laza beépítésű lakó- és intézményterületen 

• LTH nappal = 60 dB LTH éjjel = 50 dB 

Lakóutak mentén, laza beépítésű lakó- és intézményterületén 
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• LTH nappal = 55 dB LTH éjjel = 45 dB 

Újonnan létesülő lakó- és közösségi épületekben a külső környezetből származó rezgések 
megengedett egyenértékű, súlyozott rezgésgyorsulás értékeit a KöM-EüM együttes rendelet 
5. sz. melléklete tartalmazza. 

Sióagárd Községre nem vonatkozik a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 
rendelet által előírt stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítése. 

Sugárzás védelem 

Sióagárd a Paks, Jaslovske Bohunice, Krsko illetve Mochovce atomerőművek 300 km-es 
Élelmiszer-fogyasztási Korlátozások Óvintézkedési Zónája (ÉÓZ) területére esik. Az ÉÓZ az 
a terület, amelyen belül egyes esetekben szükségessé válhat a lakosság élelmiszer-
fogyasztásának korlátozása, a mezőgazdasági termelők és az élelmiszer-feldolgozó ipar 
ellenőrzése, tevékenységük szükség szerinti, szigorú rendeleti szabályozása, illetve 
korlátozása. A zónában a védekezés alapvetően a helyi termelésű élelmiszerek 
fogyasztásának előre megtervezett korlátozását jelenti a lenyelt sugárzó anyagok 
sztochasztikus hatásainak csökkentésére. A lakosság esetleges áttelepítése, az élelmiszer-
korlátozás és a mezőgazdaságban foganatosítandó védelmi rendszabályok elrendelése a 
környezeti ellenőrzésen és élelmiszerminták elemzésén alapszik, a tapasztalatok szerint több 
száz km távolságig kell élelmiszer-korlátozással számolni. 

A község területén mesterségesen keltett, természetes ionizáló -, nem ionizáló- és 
hősugárzással kapcsolatos ismeretek, adatok és információk nem állnak rendelkezésre. 
Valószínűsíthető, hogy káros mértékű sugárzás nincs a településen. 

Hulladékkezelés 

Szekszárd, Bátaszék, Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaapáti, Kakasd, Medina, Mórágy, 
Mőcsény, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Tengelic, Várdomb 
települések közösen készíttették el hulladékgazdálkodási tervüket, a ForEnviron 
Környezetvédelmi és Mérnöki Szolgáltató Kft-vel a 2004. évben, melyet 2008-ban 
felülvizsgáltak. 

A köztisztasággal, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásokról, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, 
valamint a közterületek tisztán tartásáról a Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-
testülete által alkotott önkormányzati rendelet szabályozza. A közszolgáltatást az Alisca-Terra 
Kft. végzi, a szelektív hulladékgyűjtés lehetősége a településen adott. A településsen 2 
szelektív gyűjtősziget található. 

A település csatlakozott a Dél-balatoni és Sió völgyi Hulladékgazdálkodási Projekthez, mely 
ISPA pályázat keretében hulladékgazdálkodási fejlesztéseket hajtanak végre. A település már 
bezárt hulladéklerakójának rekultivációja azonban a Dél-dunántúli Régió Területi 
Hulladékgazdálkodási Terve szerint kimarad a programból így a településnek erről önállóan 
kell gondoskodnia. 
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Sióagárdon a Profikomp Kft komposztáló telephelye (0285/6 0285/7hrsz.) fogadja Sióagárd 
lakosságának zöldhulladékát és Szekszárd város közterületi zöld hulladékát. A telepen 
komposztálás folyik Gore technológiával. A telep engedélyezett kapacitása 4000 tonna/év. 
Jelenlegi kihasználtsága alacsony. 

A településen olyan jellegű és volumenű tevékenységet nem folytatnak, amelyből jelentős 
mennyiségű termelési hulladék keletkezhetne.  

Vizuális környezetterhelés 

Ide tartozhatnak 

• a településhatárokon, árokparton, erdőszélen, bekerítetlen magánterületeken való 
illegális hulladék elhelyezése 

• az utak mentén, esetleg az épületeken elhelyezett nagyméretű reklámfelületek, 
hirdetőtáblák 

• a romos, elhanyagolt állapotú, illetve tájba nem illeszkedő építmények, területek 

Ezek sokszor nemcsak vizuális környezetszennyezést, hanem környezet-egészségügyi, talaj-
, és vízvédelmi problémákat okoznak, rontják a tájképet és az életminőséget is. Az illegális 
hulladéklerakók feltérképezése és felszámolása a környezetvédelmi hatóságok részéről 
folyamatosan történik. Elhanyagolt állapotú építményekből a településen néhány található, 
ezért a falukép javításához ezeknek megszűntetése vagy felújítása elengedhetetlen. 

Árvízvédelem 

Sióagárd területén árvízprobléma jellemző, 1940-ben Janyapuszta alatt a Sárvíz áttörte a 
gátat. A Sárvíz után a Sió is kilépett medréből, és elöntött mindent a szekszárdi dombokig. A 
falu a Sióagárd – Kölesdi árvízvédelmi szakaszhoz tartozik. Jelentős csapadékmennyiség 
esetén előfordultak belvízproblémák a településen. A község helyi vízkárelhárítási tervvel nem 
rendelkezik.  

Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

A települési környezetben leggyakrabban előforduló főbb környezeti problémák 
származhatnak az építési tevékenységből, a beépítési módból, a településfenntartással és -
üzemeléssel együtt járó terhelésekből, szennyezésekből. Az előzőekben összegzett adatok 
elemzése az alábbi környezetvédelmi konfliktusokat tárta fel, illetve tett javaslatot azok 
megoldására:  

• szennyvíztisztító telep korszerűtlensége 
• bezárt hulladéklerakó rekultivációja 

A fentiekből adódóan a település környezet állapotának továbbfejlesztése elsősorban a 
környezetvédelmi létesítmények korszerűsítéséhez kapcsolódó – igen költséges - 
beruházásokkal történhet. A külterületeken a talajműveléshez kapcsolódó fejlesztések (pl. 
erdősávok) területén lehet szükséges beavatkozás.   
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1.18  KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, 
BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)  

A 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet 1. számú melléklete értelmében Sióagárd katasztrófavédelmi 
besorolás szempontjából a II. csoportba tartozik az árvíz, belvíz, rendkivüli időjárás, 
beszakadás és partfalomlás veszélye, valamint nukleáris létesítménytől való távolsága okán. 
A településen 1 db rádióvezérelt riasztó van használatban a Rákóczi út 51-ben. 

A településen veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik. 

A tolna Megyei Területrendezési terv szerint a település földtani veszélyforrás övezetébe 
tartozik. A Bányafelügyelet tájékoztatása szerint Sióagárd a felszínmozgásos területek 
kataszterében nem szerepel. A 2006-ban jóváhagyott településrendezési terv vizsgálatok 
alapján a Leányvár – bronzkori földvár – észak-keleti meredek lejtőjét a lösztalajra való 
figyelemmel csúszásveszélyes területbe sorolta. 

Tolna megye területén földrengés-előrejelző állomás Úzdon működik, és az eddigi adatok 
alapján sem a megyére sem Sióagárdra nem jellemző olyan nagyságú földrengés, amely 
katasztrófa veszélyével fenyegetne. Sióagárd a legkevésbé veszélyeztetett területek közé 
tartozik a térkép tanulsága szerint. 

 
1.18-1. ábra: Magyarország földrengés-veszélyeztetettsége 

(Forrás: http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/images/001.png) 

A Tolna Megyei Területrendezési Terv szerint Sióagárdnak a Sió és a Sárvíz közötti területe 
a nagyvízi meder övezete. A megyei területrendezési terv szerint a Sió és a Sárvíz közötti 
területen kívül a Sárvíztől keletre eső terület egy része is rendszeresen belvízjárta terület 
övezete.  
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1.18-2. ábra: Rendszeres belvízjárta terület övezete - Nagyvízi meder övezete 

(Forrás: TmTrT, OTRT) 

Beépítésre szánt építési övezetet a nagyvízi meder területén OTrT szerint nem lehet 
kialakítani. Ez az övezeti kijelölés durván egyszerűsíti a helyzetet, hiszen a település 
környezetében a mértékadó árvízszint 92,7 m, ami kizárja az ennél magasabban fekvő 
területek veszélyeztetettségét. Ennek alapján az OTrT legközelebbi felülvizsgálatánál a 
javasoljuk a fenti érv alapján a nagyvizi meder területének felülvizsgálatát.  

A település belvízveszélyeztetettsége közepes a 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet 
szerint. Az ilyen területek beépítésre szánt területté való átminősítése az illetékes vízügyi szerv 
előírásai szerint lehetséges. Az illetékes vízügyi igazgatóság a 02-747/2014 számú 
állásfoglalásában Sióagárd belterületétől nyugatra lévő 91,0 m feletti területének gazdasági 
területté történő átminősítésének nem látta kizáró okát. Ennek alapján javasoljuk a megyei 
területrendezési terv módosításának kezdeményezését a rendszeresen belvízjárta területek 
felülvizsgálata érdekében.  

A helyzetről való áttekintő kép érdekében a mellékelt ábrán bemutatjuk a település mértékadó 
árvízszint feletti és az idézett vélemény szerint még beépíthető, azaz rendszeresen nem 
belvízjáta területeit. 
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1.18-3. ábra: Sióagárd vízrajzi veszélyeztetettsége 

(Forrás: saját szerkesztés a vízkárelhárítási terv és a topográfiai térkép alapján) 
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1.19  ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY  
Ásványvagyon-védelmi szempontból a település közigazgatási területén 1 db nyilvántartott 
ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület található, mely az alábbi: 

• Szekszárd IV Homok bányatelken kívül eső megkutatott terület 

 
1.19-1. ábra: Sióagárd  nyilvántartott ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 

(Forrás: saját szerkesztés) 

A terület a Sióagárd keleti részébe vág bele. 
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2 HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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Sióagárd az ország kedvező fejlődő sávjában a Duna-menti urbanizációs tengelyen fekszik. 
Legfontosabb kapcsolata Szekszárddal van. A helybeliek többsége ide jár dolgozni, de a 
magasabb szintű intézményeket és szolgáltatásokat is itt érik el a sióagárdiak. Néhány 
településsel intézményfenntartó társulásban van, vagy közösen működtetnek 
szolgáltatásokat. 

A település lakossága öregszik, kétszer annyi a 60 év feletti, mint a 14 év alatti. Az utóbbi 10 
évben a népesség környezeténél nagyobb mértékben - 13 %-al csökkent. Míg korábban a 
csökkenést fékezték a betelepülők, mára már a vándorlási különbözet is negatív. Iskolai 
végzettség, foglalkoztatottság és jövedelem tekintetében kedvezőbb a helyzet, mint a megye 
többségében. Szegregációra hajló terület, vagy réteg nincs a településen. Lakásállománya 
komfortosabb a környezeténél. 37 lakás lakatlan. 

Gazdasági súlya környezetéhez képest nem jelentős, szerepe csupán a mezőgazdaságon 
belül mutatkozik meg. Gazdaságát Szekszárdhoz való közelsége határozza meg. Ez 
egyszerre előnyös és hátrányos a községre nézve. Előnyös, mert Szekszárd gazdasága 
magával tudja húzni Sióagárdot is, másrészt pedig erőteljesen behatárolja Sióagárd önálló 
szerepkörét és lehetőségeit. Ezen valamelyest változtathat az M9 autópálya megépülése. 
Ebben az esetben a lakóterületet nem zavaró új gazdasági terület kijelölése lesz szükséges. 
A település alapvetően munkaerő kibocsátó. Azaz elsősorban innét járnak el dolgozni, és nem 
ide ingáznak. A helyi vállalkozások tőkeereje csekély, fejlesztési lehetőségük alacsony. A 
község számára a mezőgazdaságon kívüli lehetőséget a Sióhoz és Leányvárhoz kapcsolódó 
turizmus jelenthet. 

Sióagárd jó természeti és táji adottságokkal rendelkezik. A valamikor mocsaras vidéket a XVIII. 
század második felében indult vízrendezés után többségében szántóként használt terület 
váltotta fel, amit a Sárvíz és valamikori folyóágak sávjai tagolnak. A Sióhoz kapcsolódó 
területek kiemelt táji és ökológiai értéket képviselnek. Egyedi tájérték Leányvár, a bronzkori 
földvár, ma pincefalu.  

A település történeti magja a Kossuth és Zrínyi utcák tölcséresedő részei körül alakult ki és 
fokozatosan nőtt a már beépíthető területeken. A belterület többsége lakóterület, amely a falu 
központjában fokozatosan egyre több intézménnyel és kereskedelmi-szolgáltató 
létesítménnyel vegyesen épült be. A Nádor csatorna túloldalán a volt tsz épületeinek 
környezete képezi a község gazdasági területét. A temető a lakóterületbe ékelődik. A 
sportpálya és a szennyvíztelep a belterülettől nyugatra helyezkedik el. Leányvár – a bronzkori 
földvár – ma a község szőlőhegye. A tömbbelsők nagy használaton kívüli területei mellett 
előfordulnak a telkek és közterületek használatát korlátozó esetek. 

Sióagárd területén az őskortól folyamatosan vannak régészeti lelőhelyek. A település első 
említése az 1200-as évek végéről származik. A 31 ma ismert régészeti lelőhely közül egyedül 
a Janyavár fokozottan védett. Újabb lelőhelyek felfedezése várható. A településen két 
műemlék van, a tájház, ami egyúttal a 300 magyarországi tájházzal együtt világörökség 
várományos és Janyavár romjai, ami egyben régészeti lelőhely is. Jelentős épületállomány van 
helyi védelem alatt. 

Közlekedésföldrajzi helyzete kiváló és javuló, mindemellett a 65-ös útról nyíló zsáktelepülés. 
Útjai felújításra szorulnak, a Sió híd átépítésre vár. Mivel a buszmegállók nem fedik jól le a 
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település egészét megfontolandó a busz útjának módosítása. Szekszárddal való kerékpárút 
kapcsolata hiányzik, a Sió-töltésen kiépülő kerékpárút pedig az idegenforgalmat segítené. 

A község teljeskörűen közművesített. Cserére szorulnak az azbesztcement vízvezetékek, és 
megújításra, bővítésre vár a szennyvíztelep. A közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés a 
közelmúltban lett korszerűsítve. 

Sióagárdot és környékét összességében jó környezeti állapot jellemzi. Az ipari jellegű 
zajforrások a lakóterületektől megfelelő távolságra helyezkednek el. 

A problémák mellett a természeti adottságokat és a környezeti állapotot tekintve a település 
kiemelkedően sok olyan táji és kultúrtörténeti értékkel rendelkezik, amelyre a fejlesztések 
során támaszkodni lehet, sőt kell is. Ezek az értékek jelentős mértékben járulnak hozzá a 
lakosság életminőségéhez és alapját képezhetik a település fejlődésének. Ezért fontos, hogy a 
település olyan jövőképet fogalmazzon meg maga számára, ami biztosítja a meglévő értékek 
megőrzését, az idegenforgalom és a hagyományos gazdálkodás összhangját.  
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3 HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A település fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelésére, a 
szakmai szempontok szintézisére az alábbi SWOT-analízist készítettük. 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK  

A település az ország kedvező fejlődő 
sávjában a Duna-menti urbanizációs 
tengelyen fekszik 

 

Szekszárd közelsége könnyű elérhetőséget 
biztosít munkahelyek, magasabb szintű 
intézményi szolgáltatások, kulturális és 
kereskedelmi létesítmények igénybevételére 

 

NÉPESSÉG  
A foglalkoztatási, jövedelmi helyzete, iskolai 
végzettsége kedvező 

Csökken és öregszik a népessége 

Erős civil szervezetek, sportolási 
lehetőségek   

Csökken az oktatási intézmények 
kihasználtsága 

Kiépített a szociális és egészségügyi 
ellátórendszer  

 

Nincs szegregálódó terület a településen  

GAZDASÁG  

Jó minőségűek a termőföldek Kevés a munkahely a településen, a helyi 
vállalkozások tőkeereje csekély 

Országos szőlőtermőhelyi kataszterbe 
tartozó területek, a szekszárdi borút tagja 

A szántóföldi gazdálkodás kevés 
munkaerőt igényel 

A Sió és Leányvár turisztikai lehetőség  A foglalkoztatási helyzet Szekszárdtól függ 
 Turisztikai fogadóképesség hiányzik 

TÁJ, ÖKOLÓGIA  
Jó természeti és táji adottságok A nagyparcellás művelésű szántókon az 

ökológiai kapcsolatok hiányoznak 
Országos ökológiai folyosó a Sió mentén  

ÉPÍTETT KÖRNYEZET  
Jelentős régészeti és építészeti értékek, 
világörökség várományos tájház  

Több helyen keskeny a közterület, sok az 
apró, keskeny és túlépített a telek 

INFRASTRUKTÚRA  

Kiváló és javuló közúti kapcsolatok A sióhíd kisteherbírású, keskeny 
A zsáktelepülés csendje és nyugalma Sok a felújításra szoruló út 
 A buszmegállóktól a lakóházak nagy része 

messze van 
Teljeskörű a közművesítettség Megújításra szorulnak az ivóvíz vezetékek 

és a szennyvíztelep 
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KÖRNYEZETVÉDELEM  

Összességében jó a környezeti állapot  
Az ipari jellegű zajforrások a lakóterülettől 
messze vannak 

 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK   

Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolat 
kiépítése Szekszárddal 

A Szekszárdtól való túlzott függés veszélyt 
jelent a településre 

NÉPESSÉG   

A civil kezdeményezések támogatásával, a 
civil szféra megerősítésével, erősödik a 
lakosság identitása és a település 
népességmegtartó ereje  

További népességvesztés és elöregedés 

Kulturális programok népszerűsítése A fiatalok elvándorlása 
A szociális ellátó rendszer megerősítése Fokozódó terhek a szociális 

ellátórendszeren 
 Az oktatási intézmények 

kihasználatlansága veszélybe sodorja a 
létüket 

GAZDASÁG   

A turizmus feltételeinek javítása, a helybeli 
munkahelyek növelésének támogatása 

Ha Szekszárd gazdasága kevésbé 
prosperál, az negatívan hat Sióagárdra 

A szőlészet és borászat támogatása  
A részmunkaidős foglalkoztatás és az otthoni 
munkavégzés támogatása 

 

TÁJ, ÖKOLÓGIA   
A nagy összefüggő szántók erdősávokkal, 
fasorokkal való tagolása, a hagyományos 
kertkultúra megőrzése illetve visszaállítása. 

A táji többszínűségének csökkenése, 
élőhelyek megszűnése, elsivárosodás, a 
biodiverzitás csökkenése 

Ökológiai mezőgazdaság révén a 
talajtermékenység javítása.  

Monokultúrás, vegyszeres, műtrágyát 
használó mezőgazdaság, 
talajtermékenység romlása, a felszín alatti 
vizek elszennyeződése 

Ökológiai erdőművelés Invazív fajok terjedése 
ÉPÍTETT KÖRNYEZET   
Helyi értékek felmérése, fenntartása A helyi értékek eltűnése csökkenti a 

településhez való kötődést 

INFRASTRUKTÚRA   

A közösségi közlekedés komfortjának 
javítása, az autóbuszmegállók sűrítése, 
korszerűsítése 

A közösségi közlekedés és kerékpáros 
közlekedés hiányosságai, nehézségei a 
gépjárműhasználatot növelik 

Hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárutak 
építése  
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Helyi közutak, felújítása   
Az azbesztcement vízvezetékek cseréje A csőtörések gyakorisága nő 
A szennyvízcsatornára kötés teljes körűvé 
tétele 

A talaj szennyezettségének fokozódása 

A szennyvíztelep megújítása, bővítése  
KÖRNYEZETVÉDELEM   
A lakosság környezettudatosságának 
fokozása 

 

 

3.1-1. táblázat: SWOT analízis 

A területhasználat korlátai. 

Az alábbiakban egy térképen foglaljuk össze azokat a területhasználatot érintő korlátokat, 
amelyeket a település nem befolyásolhat. 
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3.1-1. ábra: A területhasználat korlátai 

(Forrás: saját szerkesztés) 
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Szegregációval veszélyeztetett területek  

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 30. § (1) c) alapján az önkormányzat megkérte a KSH-tól 
a rendelet 10. melléklete szerinti szegregáció szűrést. A KSH adatai szerint a településen nincs 
szegregációval veszélyeztetett terület, vagy kialakult szegregáció. 
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4 MELLÉKLETEK 
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1. melléklet: A Szedresi Ős-Sárvíz (HUDD20073) Natura2000 kijelöléssel érintett ingatlanok 
helyrajzi számai: 

Sióagárd 0158, 0159 

2. melléklet: Egyedi tájértékek  
 
sorszám név Hrsz 

1.  Leányvári kereszt 869 
2.  Leányvári kápolna  845  
3.  Leányvári kereszt  887  
4.  Rákóczi út elején levő úti szent  423/7 
5.  Kossuth utcai kereszt  91 
6.  Leányvár 783-828, 1021-1233, 1452-1453 
7.  Hősök tere emlékmű 93/10 
8.  II. világháborús emlékmű   93/10 
9.  I.világháborús emlékmű  93/10 
10.  Templom melletti kereszt 1 
11.  Szent Mihály 1 
12.  Nepomuki Szent János 1 
13.  Úti kápolna Zrínyi utca 217  
14.  Temetői kápolna   495 
15.  Úti szent  259/1 
16.  Temetői kereszt 495 
17.  Temetői  fasor 495 
18.  Temető régi sírkövei 495 
19.  Rákóczi utca 80 előtti kereszt  386 
20.  Kálvária kereszt 0286, 0239/18. 
21.  Janya-vár 0152/28 e-d. 
22.  Kálvária  0286, 0239/18. 
23.  Kossuth utcai utikápolna  416/2 
24.  Kossuth utca 47. utikápolna 73 
25.  Zrínyi utca vége úti szent  100/2 
26.  Rákóczi utca végén levő kereszt  456  
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Leányvári kereszt 869 hrsz 

 

Leányvári kápolna 845 hrsz 

 

Leányvári kereszt 887 hrsz 

  

Leányvár macskaköves út 
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Leányvár 

  

Rákóczi út elején levő úti szent 423/7 

  

Kossuth utcai kereszt hrsz 91. 

 

 

II. világháborús emlékmű  93/10 hrsz. 

 

Hősök tere emlékmű 
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I. világháborús emlékmű 93/10 

  

Templom melletti kereszt 1 hrsz. 

 

Szent Mihály hrsz.1.  

 

Nepomuki Szent János hrsz. 1. 
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Úti kápolna 217 hrsz. 

 

 

Temetői kápolna 

 

Úti szent 259/1 

 
Temetői kereszt  
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Temetői kereszt 

 

Temetői  fasor 

 

Temető régi sírkövei 

 

Rákóczi utca 80 előtti kereszt 386 hrsz 

 

Kálvária kereszt 
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Janya-vár 

 

Kálvária 

 

Kossuth utcai utikápolna 413/2 
 

Kossuth utca 47. utikápolna 

 

Zrínyi utca vége úti szent 100/2 
 

Rákóczi utca végén levő kereszt 456 hrsz 

  

http://4.bp.blogspot.com/-k11sPpUPzcw/T5PRgQRtVRI/AAAAAAAAFWA/UrM9RtDUaOo/s1600/janya01.jpg
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 1/2014 (I.3.) 
OGY Határozat  

 OFTK 

 2003. évi XXVI. törvény 
az Országos 

Területrendezési 
Tervről 

  
  

        
        

FEJLESZTÉSI TÍPUSÚ TERVEK 
  

RENDEZÉSI TÍPUSÚ TERVEK   
  

        

Országos Fejlesztési és 
Területfejlesztési Koncepció 

 2014-2020 

  
Országos Területrendezési Terv (OTrT)  

2003. évi XXVI. törvény 
  
  
  

        
Tolna Megye Területfejlesztési 

Koncepciója  
2014-2020 

 

  
Tolna Megye Területrendezési Terve (TMTrT)  

1/2005 (II. 21.) TMÖ. rendelet 
  
  
  

        

Sióagárd Fejlesztési Koncepciója 

(2005) 

  
Sióagárd Településszerkezeti Terve  
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