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BEVEZETŐ 

ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

Lovas hatályos településrendezési eszközei 2012-ben léptek hatályba. Az azóta eltelt időszakban az 
építésügyi és településrendezési jogszabályi környezetben jelentős változások léptek életbe, többek 
között módosították az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt 
(a továbbiakban: Étv), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII.20.) kormányrendeletet (a továbbiakban: OTÉK), a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről (a 
továbbiakban: Eljr.) és hatályba lépett a 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről. 

További jogszabályi változás, hogy 2019. január 2-án hatályba lépett az ország területrendezési 
terveit egy törvénybe összefoglaló Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT), valamint hatályba lépett a 
területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról 9/2019. (VI.14.) 
MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet), amely az egyes országos és kiemelt térségi 
övezetekre vonatkozó előírásokat határozza meg. 

A megváltozott jogszabályi környezet okán a településnek 2021. december 31-ig jóvá kell hagyni az 
új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő településrendezési eszközeit. Amennyiben ez 
nem történik meg, úgy a helyi építési szabályzat hatályát veszti, s 2022. január 1-től - az új 
településrendezési eszközök elkészültéig - a településnek nem lesz Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ), 
így az építésügyi engedélyek illeszkedés alapján kerülnek elbírálásra. 

Fenti előzményeket követően Lovas község Önkormányzat képviselő-testülete a településfejlesztési 
koncepció (a továbbiakban: TFK) és a településrendezési eszközök (a továbbiakban: TRE) 
felülvizsgálatáról döntött. A település településfejlesztési koncepciójának és településrendezési 
eszközeinek felülvizsgálata egy eljárásban történik. 

A KÉSZÜLŐ DOKUMENTUMOK 

Elsőként a megalapozó vizsgálat munkarész készült el, amelynek célja a korábbi tervek, a releváns 
helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és értékelése, a 
településszerkezet, tájhasználat, települési karakter alakulásának elemzése alapján a megoldásra 
váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy készült, hogy a 
különböző tervműfajok által megkívánt részletességet teljesítse, s így megfelelő alapul szolgáljon a 
készülő dokumentumok elkészítéséhez. 

A TFK a fejlesztés összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a 
település közigazgatási területére kiterjedő, önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum. A 
koncepció a település jövőbeni alakítását, fejlesztését tartalmazza. A településfejlesztési koncepció 
elsősorban településpolitikai dokumentum, amelynek kidolgozásában a természeti-művi adottságok 
mellett a társadalmi, gazdasági, a környezeti szempontoknak és az ezeket biztosító intézményi 
rendszernek van döntő szerepe. A dokumentum a döntési mechanizmus működtetéséhez szolgál 
útmutatóul, segítséget nyújt a település egyes érdekcsoportjai, valamint a különböző szakágak 
közötti érdekek koordinálásához. A készülő TFK feladata hosszú távú fejlesztési irányokat adni Lovas 
számára. 

A TFK után készül el a településszerkezeti terv (a továbbiakban: TSZT) munkaközi anyaga, amely 
a TFK-ban foglalt célok megvalósítását biztosítja, a település szerkezete, a területfelhasználás és a 
műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezése mentén. A településszerkezeti terv meghatározza a 
település alakításának, védelmének 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, az országos és 
térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és 
településrendezési eszközeinek figyelembevételével, a környezeti állapot javítása vagy legalább 
szinten tartása mellett. 

A TSZT-t követően, azzal összhangban készült el a helyi építési szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) 
munkaközi anyaga. A HÉSZ-ben az építés helyi rendjének biztosítása érdekében — az országos 
szabályoknak megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel — a település közigazgatási 



LOVAS 4   
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  VITAANYAG 
 

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT. 2021. 
www.vzm.hu 

területének felhasználásával és beépítésével, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, 
jogokat és kötelezettségeket állapítja meg. A HÉSZ állapítja tehát meg — a helyi sajátosságokat 
figyelembe véve — az építés rendjét, melynek mellékletét képezi a szabályozási terv. 

A készülő TRE feladata:  

 a megváltozott települési igények alapján a hatályos TRE olyan felülvizsgálata, amely a 
magasabb szintű tervekkel való összhangot biztosítja a település területén, 

 a táj, az épített- és a természeti környezet alakításával és védelmével összefüggő tervi 
rendszerek megállapítása, 

 a település egyes területrészein a területfelhasználás, valamint az építési övezetek, 
övezetek átgondolása, szükség esetén áttervezése, 

 a településfejlesztés területi irányainak kijelölése, a fejlesztési lehetőségek biztosítása, 

 a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeknek a település 
szerkezetét meghatározó térbeli kialakítása és rendezése, 

 az új, megváltozott jogszabályi környezet szerinti TRE kidolgozása. 

A készülő dokumentumok az Eljr.-ben foglaltaknak megfelelő tartalommal készülnek. 

A TERVEZÉSI FOLYAMAT, AZ EGYEZTETÉS ÉS ELFOGADÁS RENDJE 

A TFK-t és a TRE-t a polgármester egyezteti, a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a 
jogszabályok szerinti államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési 
önkormányzatokkal (az érintettekkel). Az önkormányzat — a teljes körű nyilvánosság biztosításával 
— a tervezés előtt döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. 

A polgármester a készülő dokumentumokról előzetes tájékoztatót küldött a meghatározott 
államigazgatási szerveknek, az érintett területi, települési önkormányzatnak. Az előzetes 
tájékoztatót ismertette a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett 
résztvevőkkel, adatszolgáltatási kérelmet küldött a Központi Statisztikai Hivatalnak (KSH).  

A koncepcióban szereplő jövőkép, a főbb általános és tematikus célok meghatározása a 
polgármesterrel és a képviselő-testülettel tartott személyes interjún elhangzottak alapján, azt 
szakmai szempontokkal is kiegészítve történt.  

A koncepció teljes kidolgozása előtt az önkormányzat dönt a TFK kiválasztott fejlesztési irányáról, 
és arról, hogy a megalapozó vizsgálat megfelel a tervezés alapjának. 

A TRE a TFK tervezetének megfelelő tartalommal kerülnek kidolgozásra. A TFK a TRE egyeztetési 
eljárásával párhuzamosan, egy eljárásban és külön eljárásban is történhet. A hosszútávra szóló, a 
vélemények alapján véglegesített koncepciót az önkormányzat a megállapításról szóló döntés 
mellékleteként fogadja el. Az elfogadott TFK-t az önkormányzat honlapján teszi majd közzé. 

A TRE egyeztetése teljes eljárás szerint zajlik. A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz 
kezdeményezésével megindult, a tervkészítéshez szükséges adatok beszerzésre kerültek. 

A TRE elkészült tervezete az elfogadás előtt véleményeztetésre kerül, a tervezetet a polgármester 
megküldi a részvevőknek, ezzel megindítja az eljárás véleményezési szakaszát. A véleményezők a 
tervezet átvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. A vélemény kifogást 
emelő megállapításait jogszabályi hivatkozással vagy részletes szakmai indokolással kell igazolni. 

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyv készül. 
A beérkezett vélemények — egyeztetés esetén a jegyzőkönyv is — ismertetésre kerülnek a 
képviselő-testület előtt, az elfogadásukról vagy el nem fogadásukról a testület dönt. A vélemény, 
észrevétel el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz lezárul a 
döntés dokumentálásával és közzétételével. 

A polgármester a TRE tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és keletkezett 
egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón 
megküldi végső szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatalnak. 
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A megyei kormányhivatal a beérkezett dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől 
számított 

 21 napon belül megküldi a polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró 
szakmai véleményét a településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 

 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az ágazati és az érintett területi, 
települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek tisztázására. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal az esetleges egyeztető tárgyalás 
jegyzőkönyvét és a záró szakmai véleményét az egyeztetést követően 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek, a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A hosszútávra szóló TSZT-t az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja 
el, mely megelőzi a HÉSZ — rendelet formájában történő — jóváhagyását. 

Jelen dokumentáció a településfejlesztési koncepció vitaanyaga, amelyet az Önkormányzat kap 
meg előzetes véleményezés céljából. 
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1. VIZSGÁLATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A vizsgálati összefoglaló célja és feladata, hogy röviden mutassa be a község településrendezési 
konfliktusait, fejlődési lehetőségeit, mintegy kijelölve a település fejlődésének, illetve a következő 
településrendezési tervfázisok alakításának irányát. 

KÖZSÉGI ALAPADATOK 

Lovas község területének nagyságára, lakosságára és lakásállományára vonatkozó alapadatokat a 
következő táblázat rögzíti: 

Lovas községi alapadatai 

Terület (ha) 
- Belterület 
- Külterület 
- Zártkert 

595 
39,26 
453,5 
102,24 

Lakosság (fő) 
- munkavállalók száma 
- regisztrált munkanélküliek száma 

477 
159 
8 

Lakásállomány (db) 184 

TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

A település elhelyezkedését tekintve nagyon szerencsés helyzetűnek tekinthető, Lovas a Balaton 
északi partvidékén helyezkedik el, Veszprém megyében, a Balatonfüredi járásban. Habár a 
községnek nincs közvetlen vízkapcsolata, mégis jelentős szerepet játszik életében a Balaton. 
Számos üdülő található a településen, a szőlőhegyeiről pedig páratlan panoráma nyílik a 
vízfelületre. 

A település térségi kapcsolatai kielégítők, könnyedén elérhető a szomszédos Alsóörs, a közeli 
Balatonfüred, de a megyeszékhely Veszprém is fél órán belül megközelíthető. Közvetlen vasúti 
kapcsolata ugyan nincs a településnek, azonban a közeli Alsóörsön halad keresztül a 29-es számú 
vasútvonal.  

A településen az alap szolgáltatások, mint például háziorvosi szolgálat rendelkezésre állnak, 
ugyanakkor óvoda, iskola nem található helyben. A legtöbb szolgáltatás a szomszédos települések 
egyikén érhető el. 

A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

Az 1880-as évektől kezdve két kisebb hullámvölgye volt a település népességszámának alakulása 
tekintetében az 1900-as évek elején, illetve az 1980-as évek környékén. Napjainkban dinamikusan 
növekszik a lakosságszám. Ez a növekedés betudható a pozitív vándorlási egyenlegnek is, ugyanis a 
településre évről évre többen költöznek, mint ahányan elhagyják. A vándorlási egyenleg jóval 
magasabb, mint a járásban vagy a megyében az átlagos érték. Emellett a megvizsgált adatokból jól 
látható, hogy a település társadalma elöregedést mutat. Az élve születések száma csökken, a 
halálozások száma körülbelül stagnál. 

A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

Lovas település közellátása a település méretéhez, lakosságszámához igazodik. A községben a 
humán közszolgáltatások megfelelő színvonalon működnek, a község lakossága számára az 
alapellátás intézményei Alsóörsön, míg a középfokú ellátás intézményei Balatonfüreden, illetve 
Veszprémben érhetők el. A településen működik háziorvosi szolgálat, illetve szociális ellátási 
rendszer és gondozás.  

Lovason található egy faluház, ahol könyvtár is működik, ez az épület a helyi kultúra központja. A 
faluban több egyesület is működik, amelyek mind a helyi identitás erősítését célozzák. Többek 
között hagyományőrző és művészeti alapítványok működnek. 

A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

A település gazdaságára nagy hatással van a Balaton közelsége, a jelentős turizmus és az ezzel 
összefüggő tevékenységek. A szálláshely szolgáltatás és vendéglátás a 2. legjelentősebb gazdasági 
ágazat a településen.  
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Regisztrált gazdasági vállalkozások száma folyamatosan növekszik már közel 10 éve. 2010-ben 87 
db, 2019-ben már 122 db regisztrált vállalkozás volt Lovason. Ezer főre vetített gazdasági 
vállalkozások számában Lovas kiemelkedő helyen van, mind a megyei mind az országos átlag felett.  
A népesség 38%-a foglalkoztatott, 7%-a munkanélküli, 32,5%-a inaktív kereső, 22,5%-a pedig 
eltartott. A munkanélküliségi ráta a legutolsó elérhető adat alapján 2,73%. 

ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 

A község 192 db önkormányzati tulajdonú ingatlannal rendelkezik. Lovas esetében az önkormányzati 
ingatlanvagyon nagy részét a közutak teszik ki. A közutak mellett bel- és külterületen egyaránt 
rendelkezik további telkekkel az Önkormányzat, valamint az önkormányzat tulajdonát képezi még a 
csatornahálózat, az öreghegyi ivóvízhálózat, illetve a közvilágítás egy része. 

A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS A TERÜLETHASZNÁLAT VIZSGÁLATA 

Lovas a Balaton északi partján helyezkedik el a Balatonfüredi járásban. Domborzata meghatározó, a 
domboldalakon szőlőművelés folyik, ahonnan páratlan kilátás nyílik a vízfelületre és a Tihanyi-
félszigetre egyaránt. Természetes lineáris tájalkotó elemeket Lovason a vízfolyások jelentik, melyek 
közül a legkarakteresebb a Lovasi-Séd-patak, aminek a völgye a domborzaton is kirajzolódik. 
Mesterséges lineáris tájalkotó elemek közé sorolhatók a közlekedési nyomvonalak. A 
legmeghatározóbb a Balatoni út, amely Alsóörsöt köti össze a településsel, ezen felül a kelet 
nyugati irányú utak a fő szerkezet alkotók.  

Lovas szerkezetében, területhasználatában dominálnak az északi erdőterületek, melyek Lovas 
területének 51%-át teszi ki. Jelentős a mezőgazdasági területek aránya is. A déli kitettségű lejtők 
többsége szőlőművelés alatt áll. A síkvidéki területeken a szőlőterületek mellett a szántóterületek 
művelés és gyepterületek a meghatározók. A belterület jól elkülöníthető funkcionális egységekre 
osztható, melyek a következők: lakóterület, üdülőterület, településközponti terület kereskedelmi és 
szolgáltató terület. A templomok környékén található a településközpont, amely köré épült az egész 
település. Az utcaszerkezet szabálytalan hálózatot mutat, egyedül az újabb beépítésű területeken 
figyelhetünk meg szabályosabb utcahálózatot. Nagy ipari terület nem található a településen, 
kizárólag egy kisebb gazdasági területe van Lovasnak. Meghatározóak még a külterületi kertes 
mezőgazdasági területek, amelyeken szőlőművelés a jellemző, ugyanakkor több lakóépület is 
megtalálható a funkcióhoz kapcsolódóan.  

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

Lovas település legidősebb épületállománya a település központjában helyezkedik el. Ezen épületek 
megőrizték eredeti tömegüket és karakterüket, így a település jellegzetes Balaton-felvidéki 
utcaképét. Telekméret tekintetében nem mutat homogén képet a központi terület, ami a 
folyamatos alakulásnak köszönhető. A beépítés általában a terepadottságokhoz igazodik, a beépítési 
mód legtöbbször keskeny homlokzatú soros beépítés. A tetőhéjazat általában vörös kerámiacserép 
vagy nádfedés. A területen a földszintes épületek dominálnak, néhol található csak tetőtérbeépítés. 
A központban áll 2 templom is, amelyek szintén hozzájárulnak a központ karakterének erősítéséhez.  

Lovas további lakóterületeinek településképe egészen az I. világháború előtti időszaktól kezdve 
fokozatosan alakult ki, mindig az aktuális stílusnak megfelelő épületekkel, építményekkel bővült. 
Jellemzően egy kertvárosias beépítést mutató karakter határozza meg ezeket a területeket, ahol az 
épületállományban vegyesen jelennek meg a különböző korszakok stílusát mutató épületek. 

Az üdülőterületek a Fő utcától délre találhatók, a település keleti oldalán. Ennek a területnek a 
beépítésére jellemző a nagyobb sűrűség, kis telkek találhatók, amelyeken az épülethez csak 
kisméretű díszkert kapcsolódik, gazdasági udvar nem jellemző. Az utcák szélessége változatos, a 
domborzati adottságokhoz igazodó. A legdélebbi utcákból jó kilátás nyílik a Balatonra. Épületek 
stílusát tekintve sem jelenik meg egy egységes karakter, vannak hagyományos földszintes falusi 
házak, de magasabb modernebb épületek is megjelennek. Az üdülőépületek és a lakóépületek 
vegyesen vannak jelen.  

Lovas beépített vagy részben beépített területének jelentős részét kertes mezőgazdasági területek 
foglalják el. Ilyen hasznosítású területek az Öreg-hegyen és a Kis-hegyen találhatók. Ezeket a 
településrészeket magas zöldfelületi arány jellemzi, a megjelenő épületek alapterülete és 
magassága változatosan alakul, annak ellenére, hogy a magasabb rendű és helyi szabályozások 
kisméretű gazdasági épületek megjelenését teszik csak lehetővé. Az épületállomány nem mutat 
egységes képet, lakó, üdülő és hétvégiház funkciójú épületek vegyesen vannak jelen. A terület 
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karakterét elsősorban nem az épített elemek, hanem a telepített szőlők, gyümölcsösök és a telkek 
fölé magasodó erdőterületek határozzák meg.  

A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

Lovas község a Lovasi-Séd-patak mentén fekszik a hegyoldalban, teljes rálátással a Balatonra. 
Paloznak, Alsóörs és Felsőörs településekkel határos. Területe a Bakony vízválasztóját érinti, így két 
kistájhoz sorolható. Déli fele a Dunántúli-dombság nagytájon belül a Balaton-medence középtáj 
részét képző, Balatoni-Riviéra kistáj északkeleti részén helyezkedik el; északi nyúlványa pedig már a 
Dunántúli középhegység nagytáj Bakony-vidéki középtáján belül a Balaton-felvidék és kismedencéi 
kistájhoz tartozik. A település meleg-mérsékelten száraz éghajlattal jellemezhető. Az éves 
csapadékmennyiség 560-600 mm között alakul. Az évi középhőmérséklet 9,5 -10,5°C között alakul. 
Az uralkodó szélirány jellemzően északi.  

Vízrajzi tekintetben a terület alapvetően vízhiányosnak mondható, mivel a Bakony vonulata felfogja 
az érkező csapadékot. A domborzat vizsgálata során megállapítható, hogy a felszín északi, 
északnyugati irányba növekszik. A település belterülete egy nagyjából sík területen fekszik, 
ugyanakkor már ez is jóval a Balaton szintje felett található. A település belterületétől 
északnyugatra 1-1 lejtő helyezkedik el, a Kis-hegy, illetve az Öreg-hegy vonulatai, melyeken 
szőlőművelés folyik. A két hegy közé ékelődik a Lovasi-Séd-patak völgye. 

Művelési ágait tekintve megállapítható, hogy az erdőterületek aránya a legmagasabb, összesen 51%. 
Ezután következik a kivett területek aránya 16%-al, ide tartozik a település belterülete, a temető és  

ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

Lovas alapvetően zöldfelületekkel jól ellátott, természetközeli jellegű település. A terepbejárásra 
alapozott információk alapján a település zöldfelületi ellátottsága a járási átlag felett van, melynek 
oka, hogy kiterjedt erdőterülettel rendelkezik a község. További magyarázat, hogy a településen a 
falusias, részben üdülő karakter ma is meghatározó, melynek fontos elemei a telkeken belüli 
zöldfelületek és a nagyméretű külterületi zöldfelületi elemek. Az egykori zártkerti, laza beépítésű 
területek is emelik a zöldfelületi rendszer értékét.  

A zöldfelületi rendszer alapvetően a belterületen elhelyezkedő zöldterületekből, illetve a különböző 
bel-külterületi zöldfelületekből áll össze. A Lovasi-Séd-patak partján elhelyezkedő nagyobb park 
területét kivéve nem találhatók szerkezeti szempontból meghatározó parkok a településen. A 
zöldfelületi rendszer foltszerű elemeinek összeköttetése közterületen hiányos. Az utcák jellemzően 
szűkek, egységes fasorok nem jellemzőek, de több esetben út menti gyepfelületek megtalálhatók, 
amik fejlesztésével sokat javulhat a települési zöldinfrastruktúra hálózat minősége. Mennyiségi 
bővítésre erősen korlátozott lehetőségek állnak csak rendelkezésre, de tekintve a község jelenlegi  

KÖZLEKEDÉS 

A település több irányból elérhető országos közúton. főbb gyűjtőútjai a 7219 számú út Balatoni út, a 
7221 Fő utca néven, illetve a 72116 számú mellékút Lovasi út néven. A község közösségi 
közlekedésének ellátásáról az országos útszakaszokon közlekedő helyközi autóbusz-járatok 
gondoskodnak. A település vasúti kapcsolattal nem rendelkezik, azonban a közeli Alsóörsön elérhető 
a vasút. Gyalogos és kerékpáros közlekedés tekintetében a településen a járdák kiépítettsége 
erősen hiányos, kerékpárút nincs kiépítve Lovason. 

KÖZMŰVESÍTÉS 

A település belterületének közmű-ellátottsága jónak tekinthető. A vízellátó-, gázellátó és az 
elektromos energia hálózat a település összes utcájában kiépült. A külterületi beépített 
közműhálózata fejlesztést igényel. A távközlő hálózat fejlesztése az egyes szolgáltatók igénye 
szerint történik. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

Lovas területén nagymértékű környezeti terhelést jelentő üzem, telephely nem található. A 
településen működő vállalkozások és egyéb gazdasági területek környezeti elemekre kifejtett 
hatása nem tekinthető jelentősnek. Összesen 22 db jelenleg üzemelő, az Országos 
Környezetvédelmi Információs Rendszer 2019-es adatai alapján potenciális szennyező/kibocsátó 
(KTJ azonosítóval rendelkező) telephelyek és vállalkozások működik Lovason.  
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Talajvédelem szempontjából a talajokat veszélyeztető tényező elsősorban a szél- és vízerózió. A 
talajerózió és a szélsőséges vízháztartás mérsékelhető az erdők telepítésével. Lovas esetében az 
érzékenyebb területeket erdő borítja, ami megakadályozza a talaj lehordását. A szőlőterületeknél 
ügyelni kell a víz visszatartására a szintvonalakkal párhuzamos telepítéssel és a sorok közti 
gyepesítéssel. A szőlőterületeken problémát jelenthet az intenzív kemikália használat. A művelés 
során elsősorban növényvédőszerek alkalmazása jellemző, ami negatív hatással lehet a talaj, illetve 
a felszíni vizek minőségére. 

Lovas a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából 
fokozottan érzékeny település, ezáltal a felszíni és a felszín alatti vizek védelmére egyaránt kiemelt 
figyelmet kell fordítani. A sekély víztestek a fennsíki és parti területeken fordulnak elő. A terület 
egésze egységesen nitrátérzékeny. 

A levegőminőség szempontjából veszélyeztető tényezők a településen az átmenő közúti forgalom és 
a lakossági fűtés. Lovason nagy forgalmú út nem halad át, esetleg a nyári időszakban a Füredi úti 
(71) közúti közlekedésből származó légszennyező anyagok hathatnak a településre. A vegetációs 
időszakban jelentős légszennyezettséget okozhat a kerti hulladék nyílttéri égetése. A községen a 
7/2004. (X.8.) Önkormányzati rendelete fogalmazza meg a szabadtéri tűzgyújtásra és az 
avarégetésre vonatkozó előírásokat. 

Zajterhelés Lovas esetében főként a közúti közlekedésből a 71-es számú főút forgalmából 
származhat. A települési szilárdhulladék elszállításának módját Lovas Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének a település szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevételéről szóló 9/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelete szabályozza. 

KATASZTRÓFAVÉDELEM  

A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 
alapján Lovas katasztrófavédelmi besorolása III. osztály. 

Lovas települést a vízügyi ágazat, árvízi védekezést nem igénylő települések között tartja nyilván, 
azaz Lovas nem árvíz-veszélyeztetett település. A belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a 
Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzít. Eszerint Lovas síkföldrajzi és geológiai adottsága 
miatt szinte teljes közigazgatási területe belvíz-veszélyeztetéssel érintett. 

ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

A Bányafelügyelet előzetes tájékoztatása alapján Lovas közigazgatási határain belül, a 
Bányafelügyelet nyilvántartása szerint felszínmozgás-veszélyes terület; megkutatott, nyilvántartott 
ásványvagyon nincs. 

ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

A beépítetlen területek meghatározó szerkezeti eleme a nagy kiterjedésű erdőterület, ami a 
település tejes északi felét lefedi, az üdülőterületektől és lakóterületektől egészen Lovas északi 
közigazgatási határáig húzódik.  Ez az erdőterület Lovas területének közel 51%-át fedi.  

A község beépítetlen területeinek további jelentős hányadát mezőgazdasági művelés alatt álló 
területek borítják. Ezen területrészek hasznosítása igen változatos. A déli kitettségű lejtők és a 
közel sík területek jelentős hányadán szőlőművelés folyik, igazodva ezzel a Balaton északi partján 
fekvő települések tájkarakteréhez. A sík területek kis hányadán szántóföldi művelés zajlik, ezen 
területek nem gyakorolnak jelentős hatást a településszerkezetre. A szántóföldi művelés alá vont 
területeknél nagyobb arányban vannak jelen gyepes területek, melyek többségét kaszálórétként 
hasznosítják, de a legelők megléte is jellemző. 

Lovas beépített területei több, egymástól jól elkülöníthető településszerkezeti egységre lehet 
bontani. Kül- és belterületen egyaránt alapvetően a főbb útvonalak mentén lehet egységekre 
osztani a település területét. A beépített területek egymástól történő elkülönítését jellemzően az 
eltérő funkciók alapján lehet megtenni, az eltérő használatú területek jól elkülönülnek egymástól. 
Ezek szerint Lovas beépített területein 5 szerkezeti egység különböztethető meg: lakóterület, 
üdülőterület, kereskedelmi szolgáltató terület, kertes mezőgazdasági terület és különleges terület. 

A belterület lakóterületek a mai formában a 19. században kezdtek kialakulni és azóta folyamatosan 
alakulnak, bővülnek. A katolikus és a református templom együtt jelzik a település központját. Ezek 
köré települt majdnem minden közösségi funkció. A központ szerkezete a lakóterületektől nem 
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különül el, jellemzően csak a kisebb telekméret és a sűrűsödő intézményi funkciók miatt 
különböztethető meg a környező lakóterületektől. A terület délnyugati határában fekszik a 
település egyetlen nagyobb gazdasági területe, mely külön szerkezeti egységként kezelhető.  

Kertes mezőgazdasági területbe tartozik az Öreg-hegy és a Kis-hegy jelentős területe. A terület 
úthálózata szabálytalan képet mutat, az utak kifejezetten keskenyek, sok esetben kétirányú 
forgalom lebonyolítására nem alkalmasak. A kertes mezőgazdasági területen kialakult telkek 
változatosak, nem szabályszerűen alakultak ki, a telkek formája és mérete sem követ semmilyen 
szabályt. A területek nem mutatnak egységes képet, a telkeket sok esetben egyszerre több célra is 
használják. Egy-egy ingatlanon jellemzően egyszerre több funkció van jelen, melyek egymástól nem 
elkülöníthetők. Az ingatlanok területhasználatát tekintve jellemző a gyümölcsösök, a szőlők és a 
kertek jelenléte. A telkeken álló, változatos képet mutató épületek legtöbb esetben üdülő vagy 
hétvégiház hasznosítást szolgálnak, de egyre több lakó funkciójú épület is megjelenik, ezáltal egy 
részben átalakuló képet mutat a terület.  

 
Lovas sematikus településszerkezete (Forrás: Saját szerkesztés) 
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2. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ 
KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

SWOT ANALÍZIS 

 ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Regionális 
kapcsolatok, 
térségi 
szerepkör 

 Balaton közelsége 

 Térségi elhelyezkedés, térségi 
kapcsolatok 

 71-es főút közelsége 

 tevékeny, összefogásra képes 
önkormányzatok jelenléte 

 Vasúti kapcsolat hiánya 

 országos főútvonallal való közvetlen 
kapcsolat hiánya 

Társadalom, 
demográfia 

 Meglévő alapfokú szociális ellátás 
(háziorvos) 

 Működő kultúrház, könyvtár 

 Meglévő helyi kulturális programok 

 Civil szervezetekben való aktív 
lakossági részvétel 

 Járási és megyei átlag feletti 
vándorlási különbözet 

 Országos átlag alatti 
munkanélküliség 

 Idősek ellátását célzó, illetve 
egyéb szociális intézmények 
vannak 

 Összetartó, támogató közösség 

 Elöregedő népesség 

 Nincs helyi óvoda 

 Iskolai oktatás nincs a településen 

Természet, 
környezet, 
tájhasználat 

 Nagy kiterjedésű erdőterület 

 Balatoni panoráma 

 Egyedi őskori festékbánya 

 A település a Bakony-Balaton 
Geopark rész – geotúra útvonalak 
érintik Lovast 

 Magas természeti értékkel bíró 
környezet 

 Országos Ökológiai hálózat része 

 Kiváló minőségű szőlőterületek  

 Egybefüggő szőlőterületek, kertes 
mezőgazdasági területek 

 Több forrás, vízfolyás 

 Nyugodt, tiszta lakókörnyezet 

 A közigazgatási határon belül 
nincs jelentős légszennyezést 
okozó, működő ipari üzem 

 Megoldott a települési szilárd 
hulladék gyűjtése és elszállítása 

 Kevés közcélú zöldfelület 
belterületen 

 Fasorok hiánya 

 Helyi természeti értékek 
védelmének a hiánya 

 Kertes mezőgazdasági területek 
funkciójának átalakulása 

Épített 
környezet, 
településkép 

 Egyedi karakterű, rendezett 
településkép 

 Megőrzendő településszerkezet 

 Csendes, békés falusias hangulat 

 Elöregedő, leromló épületek 
aránya csekély 

 Emberléptékűség, arányosság 

 Korszerű, felújított intézmények 

 Több elnyert, a településre 
fordítható pályázat 

 Értékes, védelemre érdemes 

 Szűk utcák a belterületen és a 
szőlőhegyeken egyaránt (nincs helye 
a zöldfelületeknek) 

 Föld feletti kábelek rontják a 
településképet 
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építmények jelenléte a 
településen 

Infrastruktúra  Túraútvonalak 

 Gázellátás, víz és villamos 
energiaellátás megoldott 
belterületen 

 Túraútvonalak alacsony 
kihasználtsága 

 Hiányzó alapfokú szolgáltatások  

 Hiányos belterületi 
zöldinfrastruktúra hálózat 

 Településen belüli 
közlekedésbiztonsági problémák 

 Csapadékvíz elvezető, kezelő 
rendszer karbantartásra szorul 

 Kevés kiépített parkoló 

 Kerékpárút kapcsolat hiánya 
Balaton irányába 

Gazdaság, 
turizmus 

 Jó turisztikai adottságok 

 Őskori festékbánya által biztosított 
turisztikai lehetőségek 

 Hagyományos tájhasználat 

 Működő vállalkozások növekvő 
száma 

 

 Turisztikai értékek nem megfelelő 
kihasználása, kevés idegenforgalmi 
kínálat 

 Szálláshelyek és vendéglátóhelyek 
hiánya 

 Helyi kisbolt hiánya 

 Szerény helyi gazdasági aktivitás 

 Hiányos a turisztikai infrastruktúra 

 

 LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

Regionális 
kapcsolatok, 
térségi 
szerepkör 

 Balaton, mint turisztikai térség 
elérhetősége 

 Térségi, járási együttműködés, 
munkamegosztás  

 Közvetlen Balaton parti települések 
elszívó hatása 

 Térségi szintű fejlesztések 
elmaradnak 

 Versengés alakul ki a települések 
között, összefogás, egymás 
segítésének a hiánya, széthúzás 

Társadalom, 
demográfia 

 Településre érkező tevékeny civil 
szervezetek megerősödése 

 A szellemi erőt képviselő lakosság 
bekapcsolódása a község életébe 

 Elöregedik a népesség 

 Közvetlen Balaton parti települések 
lakosság elszívó hatása érvényesül 

 Elvándorlás erősödése 

Természet, 
környezet, 
tájhasználat 

 Alternatív, megújuló 
energiaforrások kutatása, 
használata  

 Zöldfelületi rendszer bővül 

 Sérül a természeti környezet, 
meglévő értékek eltűnnek 

 Természeti értékek degradálódása 

 Romló talajminőség, erózió a 
meredek lejtőkön 

 Táji környezet beépülése 

 Nem megfelelő tájhasználat a 
mezőgazdasági területeken 

 A tájkarakterre jellemző 
szőlőterületek további csökkenése, 
kivonása a művelésbő  

 Beépítések intenzitásának 
növekedése a Szőlőhegyek területén  

 Felszíni természetes vízfolyások 
elszennyeződés 

Épített 
környezet, 
településkép 

 Növekvő társadalmi igény a 
nyugodt lakókörnyezet iránt a 
Balaton közelében is 

 Épített értékek tönkre mennek 

 Településközpont ledegradálódása 

 Közterületek elhanyagolása, 
zöldfelületi fejlesztések elmaradása 
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 Lakó és üdülőterületi fejlesztések 

 

 A hagyományostól eltérő, a 
településképbe nem illő házak 
épülnek 

Infrastruktúra  Épülő kerékpárút által biztosított 
új közlekedési kapcsolatok 

 Túraútvonalak fejlődése 

 A kiépült közművekre nem 
történnek meg a rácsatlakozások 

 Külterületi utak járhatatlanná válása 

 Nem valósulnak meg a szükséges 
infrastrukturális fejlesztések 

 Csapadékvíz elvezetés, kezelés 
megoldásának elmaradása 

Gazdaság, 
turizmus 

 Szőlő és borturizmus 
népszerűségének növekedése 
országos szinten 

 Falusi turizmus térhódítása 

 Természetjáró, szelíd turizmus 
népszerűségének növekedése 

 Külső, kihasználható források 
megjelennek 

 Új foglalkoztatottságot nyújtó 
vállalkozások támogatása 

 Távmunka térnyerése, ingázás 
csökkenése 

 Turisztikai fejlesztések valósulnak 
meg, ami a térésg potenciáljait 
erősítik 

 Kerékpáros turizmus 
megjelenése, Balaton parti 
kerékpáros infrastruktúrához 
történő csatlakozás 

 Jelentős központi forrásmegvonások, 
a kötelező feladatok ellátása 
megnehezül 

 A meglévő vállalkozások is 
megszűnnek a településen 

 Közeli nagyvárosok elszívják az 
összes munkaerőt 

 Környező településeken folytatott 
kereskedelem ellehetetleníti a helyi 
igényekre épülő kereskedelmi 
szolgáltatást 

 Munkahelyteremtések érdekében 
környezetszennyező technológiák 
befogadása 

 Község turisztikai lehetőségei 
kiaknázatlanul maradnak 

 Tudatos turisztikai fejlesztések 
elmaradása 
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3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

3.1. A KONCEPCIÓ FELÉPÍTÉSE 

A jövőkép kialakítása során a település hosszútávú céljainak rendszerbe foglalása történik. A 
jövőképalkotás egyben irányválasztás is, mely magán hordozza a település értékrendjét, 
megmutatja a közösség aktivitását és dinamikáját, és segítségével könnyebb koncentrálni a helyi 
erőforrásokat a település fejlődésének és folyamatos megújulásának érdekében. 

A településtervezés során a jövőképalkotás fázisa az, amikor a település közössége 
megfogalmazhatja, milyen településen szeretne élni 15-20 év múlva, hogyan látja a település 
ideális jövőjét. A jövőkép pozitív szemléletű, azt a célt mutatja meg, ahová a település az adott 
időtávon belül eljutni szeretne. A hosszú távú célok kitűzése azért is különösen fontos, mert az a 
település tud igazán sikeres lenni, amelyik évtizedes távlatban is tudja, hová szeretne fejlődni, és 
rövidebb távú céljait is annak megfelelően tudja megválasztani, priorizálni és megvalósítani. A 
jövőképben meghatározott közös célok kijelölésével lehetővé válik, hogy a település fejlesztési 
tervei, elképzelései egy irányba mutassanak, egymás hatását erősítve, kiegészítve segítsék a 
település kiegyensúlyozott, dinamikus fejlődését. A jövőkép megalkotása során tisztában kell lenni 
azzal, hogy a település milyen belső és külső erőforrásokkal, adottságokkal rendelkezik, ezekre 
építve milyen lehetőségek állnak nyitva a település számára. A helyi erőforrások, adottságok 
kihasználásával a település stabil jövőképet alkothat. Az adottságok feltárását legjobban a SWOT 
elemzés segíti, ahol a település erősségei (S), gyengeségei (W), lehetőségei (O) és veszélyei (T) 
kerülnek feltűntetésre, melyet az előző fejezet tartalmaz. 

A meghatározott jövőkép kitűzése, az elérni kívánt célok egységes rendszerbe foglalása kijelöli a 
település kívánt fejlődési irányát. Lovas község jövőképe három központi gondolat köré épül fel. 

A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása  

 

  

Települési 

Jövőkép 

•A település jövőjével kapcsolatos víziók strukturálása 

•Annak definiálása, hová szeretne a település hosszútávon eljutni 

Horicontális 
célok 

•Olyan célok, amiknek az érvényesülését minden egyéb cél esetében szükséges vizsgálni 

•Az itt megfogalmazott célok egyben a koncepció szemléleti keretét is meghatározzák 

Átfogó célok 

•A településfejlesztési folyamat során elérni kívánt szándékok összefoglalása 

•Koncepció meghatározó céljai 

Tematikus 
célok 

•Ágazati célok 

•Területi célok 



LOVAS 15   
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ  VITAANYAG 
 

   

VÖLGYZUGOLY MŰHELY KFT. 2021. 
www.vzm.hu 

3.2. LOVAS KÖZSÉG JÖVŐKÉPE 

 

A község – az EU regionális politikájával, valamint a támogatás alapelveivel, irányelveivel, 
célkitűzéseivel összhangban – meghatározó általános célkitűzése kell, hogy legyen az elvándorlás 
megelőzése, a munkahelyteremtés elősegítése, az esélyegyenlőség kialakítása, a vidéki 
környezetminőség megóvása és javítása. Mindezek érdekében szükséges a települési környezet 
megóvása, a helyi gazdaság fejlesztése és stabilizálása, valamint a helyi közösségek erősítése. 

 Nyugodt, falusias, élhető települési környezet megóvása 

Egy település élhetőségét, az ott élő lakosok komfortérzetét és településük iránti szeretetét 
számtalan tényező befolyásolja. Ezek között felfedezhetünk objektív és szubjektív elemeket is. A 
nyugodt életmódot tisztelő jövőkép elsősorban a település lakóinak igényeire fókuszál, a belső 
erőforrásokra építve. A jövőképnek megfelelően, Lovas elsősorban lakó- és üdülőterületekkel 
rendelkezik, ahol biztosítottak a békés, nyugodt mindennapi élet és pihenés feltételei, melyet nem 
befolyásolnak zavaró tényezők, mint a környezetszennyezés, zsúfolt beépítések, jelentős ipari 
létesítmények, erős átmenő forgalom stb. A település gazdag természeti és táji értékekben is, mely 
tovább növeli Lovas értékét. Ezek az adottságok napjainkban is megvannak a községben, a település 
számára elsődleges cél a jelenleg is meghatározó értékeinek megőrzése és a települési 
szolgáltatások és hiányzó infrastruktúra ezekre épülő fejlesztése. 

 Helyi gazdaság minőségi fejlesztése, stabilizálása 

A régió gazdaságában Lovas jelenleg nem tud nagyobb szerepet vállalni. Fontos azon életképes 
vállalkozások fennmaradásának elősegítése, akik helyi kötődéssel rendelkeznek, mert ők a központi 
források megvonása esetén is fel tudnak úgy lépni, mint akiknek fontos a település, s erőforrásokat 
tudnak biztosítani, egy-egy ügy mellé tudnak állni tevőlegesen, vagy mint támogatók. Új 
vállalkozások letelepedésénél, kialakulásánál is fontos, hogy tudjanak kötődni a helyhez, hogy a 
település fejlődési irányival azonosulni tudjanak. 

 Aktív, összetartó közösségek erősítése 

A település jövőjének alapját a települési identitás erősítése, a társadalmi szerepvállalás növelése 
és egy együttműködő közösség kialakítása, valamint egy élhető település jelentheti. A település 
fejlődése elsősorban a belső (települési és térségi) kapcsolatokra építve mehet végbe, majd azokra 
támaszkodva kezdhető meg a külső kapcsolatok erősítése, fejlesztése. Az aktív civil részvétel 
egyaránt hozzájárulhat a település múltjának, örökségének megőrzéséhez, a település jelenlegi 
helyzetének javításához és a község jövőjének megteremtéséhez. 

3.3. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK 

A jövőképben megfogalmazott irányelvek megvalósításához összehangolt cselekvési terv, 
célrendszer felállítása szükséges. A felállított cselekvési terv a meghatározott jövőkép eléréséhez 
szükséges célokat, fejlesztési irányokat tartalmazza. A jövőkép elérését három átfogó cél 
meghatározása segíti, melyek a település hosszútávú fejlődésének alappillérét jelentik. Az átfogó 
célok, melyek tematikus célokra tagolódva fedik le a község életének minden szegmensét, egymást 
kiegészítve és erősítve mozdítják elő a község kiegyensúlyozott fejlődését. A célrendszer 
megvalósítást szolgáló eszközök és intézkedések kialakítása és végrehajtása során egy horizontális 
cél kerül kijelölésre, mely az átfogó és tematikus célokat áthatva kell, hogy érvényesítésre 
kerüljön. 

Lovas egy olyan nyugodt, arányosságát megörző, természetközeli, balatonközeli, 
élhető kistelepülés, ahol a helyi adottságokra támaszkodva biztosított a 

minőségi fejlődés, ahol az identitástudat és az összetartozás érzés szilárd, és a 
szomszédos településekkel az együttműködés hatékony és erős. 
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Átfogó célok 

Tematikus célok 

Lovas egy olyan nyugodt, arányosságát megörző, természetközeli, balatoni élhető kistelepülés, 
ahol a helyi adottságokra támaszkodva biztosított a minőségi fejlődés, ahol az identitástudat és az 

összetartozás érzés szilárd, és a szomszédos településekkel az együttműködés hatékony és erős. 

 

Nyugodt, falusias, 
élhető települési 

környezet megóvása 

Településkarakter és 
épített értékek 

megőrzése 

Természeti környezet 
megőrzése 

Tájhasználat, 
tájkarakter megőrzése 

Infrastruktúra fejlesztés 

Helyi gazdaság minőségi 
fejlesztése, 
stabilizálása 

Elérhető szolgáltatások 
körének bővítése 

Helyi turisztikai értékek 
népszerűsítése 

Helyi vállalkozások és 
termékek támogatása 

Térségi 
együttműködések 

erősítése, fejlesztése 

Aktív,összetartó 
közösségek erősítése 

Társadalmi aktivitás, 
közösségi identitás 

megőrzése és erősítése 

Többgenerációs 
település, fiatalok 
helyben tartása, 
Lovasra vonzása 

Civil szervezetekkel 
való együttműködések 
megőrzése és erősítése 

Település 

jövőképe 

Horizontális  

cél 
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3.3.1. A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT ÁTHATÓ HORIZONTÁLIS CÉLOK MEGHATÁROZÁSA 

 

A településfejlesztési koncepció készítése során kiemelt szempont, hogy a településfejlesztési célok 
mindegyike elsősorban Lovas lakosainak életminőség javítását szolgálja a falusias karakter 
megőrzése mellett. E cél alapján kerüljenek meghatározásra és megvalósításra a további célok. 
Ennek megfelelően ez a célkitűzés horizontális célként jelenik meg, az összes átfogó és tematikus 
célt áthatja, a fejlesztési koncepció fő fejlesztési irányát meghatározza. 

Az emberi társadalom fejlődésének alapvető, mondhatni végső célja az emberi jólét, az élet 
minőség javítása. 

E cél elérése érdekében kell fejleszteni a település gazdasági életét alkotó vállalkozásokat, a 
település külső arculatának megjelenését, a meglévő humán erőforrásokat, törekedni kell a 
tájfenntartásra a természeti erőforrások megőrzésére, védelmére. Lovas legyen egy, a térség azon 
települései közül, amely a gazdasági, infrastrukturális, táji-természeti adottságait felhasználva a 
jövőben is „élhető” vidéki kistelepüléssé tud maradni. 

A településre tervezett további minőségi fejlesztések eredményeképpen a falu jövője megalapozott 
irányt vehet, mely az esetleges külső erőforrások igénybevételével fokozott hatásfokkal képes 
megvalósulni. A különböző gazdasági, szociális és infrastrukturális fejlesztések mellett a lakosok 
mindennapi életét is át kell, hogy hassa e szemlélet, hogy a településen élőkből a kitűzött célok 
megvalósulásának alapjául szolgáló összetartó közösség válhasson. A lakókörnyezet minőségi 
fejlesztése, gondozása kiterjed a településképre, az épített környezet karbantartására és 
fejlesztésére, valamint a közterületek minőségére. 

Bármilyen további fejlesztés a természeti, táji, kulturális adottságok megőrzésének szem előtt 
tartásával történhet. S ahhoz, hogy mindez ténylegesen meg is valósulhasson, az alapot a helyi 
lakosok településhez való kötődésének, az identitástudatnak, és az összetartozás érzésének 
megszilárdítása és további erősítése kell, hogy képezze.  

3.3.2. CÉLOK ÉS BEAVATKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 

 

Lovas alapvető szándéka, hogy fejlődése során nyugodt, csendes, falusias jellegének megtartása 
mellett biztosítsa a lakosság számára az élhető és fenntartható települési környezetet. Az élhető 
település biztonságos, fenntartható és élő, biztosítja a lakosság számára a mindennapi élet 
általános feltételeit. Ez jelenti többek között a települési szolgáltatások meglétét, a jól kiépített, 
korszerű közműrendszert, a jól használható közterületeket és a megfelelően kialakított 
infrastruktúrát is. A lakosság életkörülményeinek javulását elősegítő fejlesztéseket a rendelkezésre 
álló források megfelelő hasznosításával, illetve környezetbarát módon kell megvalósítani.  

Az élhető és fenntartható települési környezet kialakítása mellett figyelmet kell fordítani a 
települési lakosság életkörülményeinek javítására, amely nagy hatással van a település 
népességmegtartó képességére. A település lakosságának életminőségére és légkörére közvetlen 
hatással van az őket körülvevő környezet állapota. Környezet alatt értendő egyaránt az épített és 
természeti környezet, az infrastruktúra-hálózat, a településkép és a lakókörnyezet biztonsága is. Az 
Önkormányzat számára így a lakosokat körülvevő környezet minőségi fejlesztésén keresztül a 
települési népesség életkörülményeinek javítása a cél. 

Az élhető falu vagy élhető település kifejezés számos fejlesztési koncepcióban megjelenik. Az 
élhetőség fogalmához számos értelmezés kapcsolódik. Jelen dokumentumban az élhetőséget, mint 
az ember és az őt körülvevő települési környezet viszonyát, annak minőségét értjük. Lovas számára 
fontos, hogy a jövőben a közösség fejlődése fenntartható módon menjen végbe, a lakosság 
életkörülményeinek javulását magával hozva. Törekedni kell a fenntarthatóság és az élhetőség 
jegyében a megújuló energiaforrások népszerűsítésére és azok minél szélesebb körű 
felhasználására. Az élhető nyugodt település elérését támogatják a meghatározott tematikus célok. 

Tematikus célok: 

 Településkarakter és épített értékek megőrzése 

 Természeti környezet megőrzése 

Életminőség javítása egy falusias lakókörnyezetben 

Nyugodt, falusias, élhető települési környezet megóvása 
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 Tájhasználat, tájkarakter megőrzése 

 Infrastruktúra fejlesztése 

 

Minden település életében fontos az élhető és élvezhető lakókörnyezet kialakítása, megújítása. 
Lovas legidősebb része spontán fejlődött, organikus vonalvezetésű, így a kialakult tömbök és a 
telkek alakja, mérete és formája igen változatos. A településrész szerkezete az évek során nem 
sokat változott, karakterét megőrizte. A településen megmaradt, értékes településszerkezet 
megőrzése cél. A történelmi településszerkezet mellett a településen fellelhető néhány 
hagyományos parasztporta, műemlék, melyek megőrzése és karbantartása szintén fontos feladat. 

A lakóterületek minőségi fejlesztése során, a település egységes arculatának megőrzése érdekében 
fontos szempont a hagyományos Balaton-felvidéki beépítési formák előnyben való részesítése. Az új 
elképzelések tervezése során fontos az épületek települési szövetbe való beillesztése, a meglévő 
településszerkezethez és épített környezethez való alkalmazkodás. A hagyományos településkép 
megőrzése érdekében meg kell határozni, hogy az egyes területrészeken milyen karakterű épületek 
építhetők, mely elvek a települési arculati kézikönyvben már rögzítve vannak. 

A települési környezet minőségét, a helyi lakosság identitását nagyban befolyásolja a falu épített 
környezete. A településen lévő építészeti értékek felmérése és megőrzése szükséges. Fontos, hogy a 
település, illetve az ott lakók felismerjék épületeik értékét. Kiemelt figyelmet kell szentelni az 
értékek megóvására, a településkép védelmére, a településképet zavaró, idegen beépítések 
megakadályozására, melynek egyik eszköze lehet a védelmi szabályok megalkotása. 

A település építészeti szempontból egyik legizgalmasabb és legértékesebb eleme a falu 
központjában álló két templom és azok környezet, valamint a Malomvölgy utcában álló nádtető 
fedésű parasztporták, vagy a szőlőhegyeken megmaradt öreg présházak. Az épületek karbantartása 
és felújítása mellett a közterületek igényes kialakítása, megfelelő zöldterületek létrehozása 
szükséges. Az épített környezet védelmében a következő évek feladata a minőségi fejlesztést 
előtérben tartani. 

A települési szolgáltatások mellett, fontos az élhető és élvezhető lakókörnyezet kialakítása, 
karbantartása. Az épületek karbantartása és felújítása mellett a közterületek igényes kialakítása, a 
zöldterületek gondozása szükséges. Lovason a környezet szépítése, az épített és természeti 
környezet védelme kiemelten fontos. A falura jellemző békés, nyugodt vidéki, balatoni karakter 
megőrzése érdekében, kiváltképp elengedhetetlen, hogy a kerteket folyamatos gondozással, 
karbantartással, egységes, tájegységre jellemző honos növényállomány alkalmazásával tartsák fent. 

Intézkedési javaslatok: 

 Belterületi zöldfelületek minőségi fejlesztése 

 Településközpont minőségi rendezése 

 Buszmegállók, szeméttárolók karbantartása, szükség esetén lecserélése 

 A köz- és magánterületek rendszeres virágosítása   

 Esztétikus és egyéni megjelenésű táblák kihelyezése a településre érkezők informálására  

 Közterületi utcabútorok folyamatos cseréje 

 Továbbra is csak a jelenlegi településléptéknek megfelelő épületek építése 

 Pályázatok folyamatos figyelése és írása 

 Értékes helyi utcaképek felmérése 

 Közterületek arculatának egységesítése 

 Épített értékek feltérképezése, védelme 

 Épületek állapotának megóvása 

 Helyi értékvédelmi javaslat kidolgozása 

 A védelem alatt álló épületek felújítási támogatására anyagi források megteremtése 
(A helyi védett épületek felújítására külön pályázati források állnak rendelkezésre, 
amelyeket folyamatosan figyelni kell, s a lehetőségekről tájékoztatni kell a tulajdonosokat) 

 Továbbra is csak a jelenlegi településléptéknek megfelelő épületek építése 

 Pályázatok folyamatos figyelése és írása 

 Településképet zavaró infrastruktúra elemek felszámolása 

Településkarakter és épített értékek megőrzése 
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Lovas természeti- és táji adottságai kiemelkedően jónak mondhatók. A falu ideális lakóhelyet 
biztosít azok számára, akik kedvelik a csendes vidéki életet, de elérhető távolságban szeretnének 
tudni számos kényelmi szolgáltatást, ami a közeli Balatonfüreden és Veszprémben elérhető. Ennek a 
falusias karakternek a megőrzése érdekében fontos a természeti értékek megóvása is.  

A természetvédelem célja az országos és helyi védelemre érdemes természeti értékek feltárása, 
megőrzése és bemutatása, valamint a természeti folyamatok zavartalan működésének biztosítása. 
Az ökológiai kapcsolatok működése érdekében fenn kell tartani a természetszerű élőhelyek területi 
kiterjedését, ami a táj esztétikai értékének növeléséhez is hozzájárulhat. 

A település területének jelentős része valamilyen természeti védettséget élvez (Ökológia hálózat, 
Natura 2000 terület). Ezen területeknek a természetes és természetközeli állapotát fenn kell 
tartani, területük nem csökkenthető. Az ökológiai hálózat védelme érdekében nem csökkenthető a 
gyep-, és erdőterületek nagysága. A külterületen található helyi védelem alatt álló Holló-kő a 
település természeti értékek iránti fogékonyságát jelzik. Ezen meglévő védett érték mellett 
elképzelhető, hogy a település további rejtett természeti értékekkel bír. Ezek felkutatása és 
bemutatása szükséges.  

Intézkedési javaslatok: 

 A parlagfű, és egyéb allergén gyomnövények visszaszorítására érdekében a szomszédos 
önkormányzatokkal összehangolt irtási akciók szervezése 

 Gyepterületek növelése 

 A településközpontban található artézi kút védelme 

 A mesterséges tavak természetközeli területté alakítása 

 Országos Ökológiai Hálózathoz tartozó területek állapotának megőrzése, javítása 

 Út menti fasorok pótlása, telepítése 

 Ismertetők készítése a természeti, táji értékekről 

 (Helyi) védett természeti értékek megóvása, fenntartása, körük bővítése (Bécsi szederfák) 

 Malom-völgy együttes bemutatása Felsőörssel 

 Kilátópontok kialakítása a szőlőhegyeken 

 

Lovason többféle védett és természetközeli terület található, melyek ökológiai szolgáltatásaik révén 
hosszabb távon felbecsülhetetlen anyagi előnyöket jelentenek, ezért védelmük, sőt a mozaikos 
tájhasználat, az ökológiailag diverz élőhely-együttesek fenntartásának támogatása kiemelt feladat. 
A település beépítetlen részeinek jelentős hányada valamilyen természetvédelmi oltalom alatt áll.  

A külterületi gazdálkodás során különös gondot kell fordítani a természetvédelmi érdekekre. A 
területhasználatok és a természetvédelem közötti összhang megfelelő agrártechnikák, módszerek és 
eszközök, illetve növényfajták alkalmazásával biztosítható.  

A település teljes közigazgatási területe éritett a tájképvédelmi terület övezetével, továbbá a 
külterület jelentős része kiemelten kezelendő tájképvédelmi terület. Lovason a szőlőművelés alatt 
álló területeket, a kertes mezőgazdasági területeket, valamint a település beépített területei fölé 
magasodó erdőterületeket tekinthetjük a tájjelleg megőrzendő elemeinek. A Kis-hegy, illetve az 
Öreg-hegyen is megőrzendő a hagyományos szőlőművelés, illetve a kiskerti gazdálkodás.  

Az utóbbi fél évszázad tájalakulása következtében az egykori szőlőhegyek képe erősen átalakult, 
illetve jelenleg is formálódik. A korábban kizárólag szőlővel és gyümölccsel művelt területek egyre 
jobban felaprózótak, kis parcellák alakultak ki, ahol a termelést egyre jobban háttérbe szorította az 
üdülő és lakó funkció. A terület karakterét elsősorban nem az épített elemek, hanem a telepített 
szőlők, gyümölcsösök és a telkek fölé magasodó erdőterületek határozzák meg. A területen 
törekedni kell a hagyományos tájszerkezet megőrzésére, meg kell előzni a túlzó beépítéseket és 
ösztönözni kell a telektulajdonosokat arra, hogy a tájra jellemző helyi növényfajták telepítését 
részesítsék előnyben. 

Intézkedési javaslatok: 

 Természetszerű erdőgazdálkodási módszerek alkalmazása 

Természeti környezet megőrzése 

Tájhasználat, tájkarakter megőrzése 
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 Invázív fajok irtása, terjedésük megelőzése 

 Szőlőterületek megmaradásának biztosítása 

 Mozaikos tájszerkezet megőrzése a szőlőhegyeken 

 A hagyományos helyi gyümölcstermesztés fenntartása, támogatása 

 

Közlekedés 

Lovas közlekedési helyzete jónak mondható. A település több irányból elérhető országos közúton A 
község közösségi közlekedésének ellátásáról az országos útszakaszokon közlekedő helyközi autóbusz-
járatok gondoskodnak. A település vasúti kapcsolattal nem rendelkezik. Gyalogos és kerékpáros 
közlekedés tekintetében a településen a járdák kiépítettsége több esetben hiányos, kerékpárút 
nincs kiépítve Lovason. 

A település belterületén nem jellemző burkolatlan utak megjelenése, az szőlőhegyi településrészek 
is a terület jellegének megfelelő úthálózattal ellátottak. A település határán épülő kerékpárúthoz 
való későbbiekben fontos feladat lesz, mely elősegíti az országos hálózathoz történő csatlakozást. 

Intézkedési javaslatok: 

 A meglévő utak folyamatos karbantartása, tisztítása, ill. felújítása 

 A főúton átvezető gyalogátkelőhelyek és járdák karbantartása, újak létesítése 

 A külterületi földutak állagának megőrzése 

 Helyi kerékpározható úthálózat kialakítása, fejlesztése 

 Regionális kerékpárúthoz való kapcsolódás 

 Balatoni út menti gyalogos és kerékpáros forgalom biztonságának javítása, a Balaton 
elérésének biztonságosabbá tétele 

Közmű 

A közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok a település egyik szennyező forrásai. A 
településen cél ezen ingatlanok ösztönzése a közcsatorna hálózatra való rácsatlakozásra. A közmű 
fejlesztések kapcsán legfontosabb feladat a megújuló energiaforrások alkalmazásának elősegítése 
mellett a csapadékvíz kezelése kapcsán felmerül problémák megoldása. 

A domborzati viszonyok miatt a szomszédos településeken lehulló csapadék is a Malomvölgyön 
keresztül folyik le néhány esetben elárasztva a belterületi ingatlanokat. Nagyobb esőzések 
alkalmával történő kiöntések az árkok karbantartásával részben megszüntethetők. Továbbá a Miske 
tető alatti legelőn létre kell hozni egy olyan puffer teret, ami a nagy mennyiségű vizet lelassítja és 
a patak képes elvezetni. 

Magyarország településeinek döntő többségén, így Lovason is, a légvezetékek és a villanyoszlopok 
negatívan befolyásolják a településképet. Ideális esetben a jelenleg légvezetékekben futó közművek 
a föld felszíne alatt futó kábelekbe kerülnének áthelyezésre. A földfelszínről a felszín alá történő 
közművek és közműtárgyak áthelyezése területeket szabadítanának fel, mindemellett pedig 
kedvezően hatna a településképre. 

Intézkedési javaslatok: 

 Árkok karbantartása, tisztítása 

 Vizek helyben tartásának megoldása a település magasabban fekvő területein (belterületi 
villámárvizek megelőzése) 

 Csapadékvíz elvezetésének és szikkasztásának fejlesztése  

 Szennyvízcsatorna hálózat rákötések ösztönzése 

 Közvilágítás fejlesztése  

 Alternatív energiaforrások hasznosíthatóságának vizsgálata 

 Légkábelek számának lehetőség szerinti csökkentése, új villamos vezeték földkábellel 

Zöldinfrastruktúra 

Lovas alapvetően jó zöldfelületi adottságokkal rendelkező, természetközeli jellegű település. A 
zöldfelületi rendszer foltszerű elemeinek összeköttetése közterületen hiányos. Az utcák jellemzően 
szűkek, egységes fasorok nem jellemzőek, de több esetben út menti gyepfelületek, zöldsávok 
megtalálhatók, melyek fejlesztésével sokat javulhat a települési zöldinfrastruktúra hálózat 

Infrastruktúra fejlesztés 
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minősége. Mennyiségi bővítésre erősen korlátozott lehetőségek állnak csak rendelkezésre, de 
tekintve a község jelenlegi adottságait, erre nem is feltétlenül van szükség. A település lineáris 
zöldfelületi elemeinek minőségi fejlesztése fasorok telepítésével, a meglévő leromlott állapotú 
növényállomány fokozatos cseréjével valósítható meg.  

Fontos feladat a foltszerű zöldfelületi elemek védelme, állapotuk megóvása. A Lovasi-Séd partján 
elhelyezkedő nagyobb park kiemelt figyelmet érdemel a fenntartás során is. A patak partja 
természeti értéke mellett fontos turisztikai vonzerővel is bír. E vonzerő megőrzéséhez 
elengedhetetlen a zöldfelületek megfelelő karbantartása és fejlesztése.  

A helyi településképi rendeletben a településen telepítésre ajánlott őshonos, tájba illő növényekről 
szóló gyűjtemény megtalálható. Továbbá listázva vannak azokat a növények is, amelyek telepítése 
nem javasolt. Ezen listák hozzájárulhatnak a település zöldfelületi értékének növeléséhez és a 
településkép javításához egyaránt. Ezen felül segítheti az itt élők és az ide látogatók tájékoztatását 
egy olyan szőlős- vagy gyümölcsöskert kialakítása, ahol a tájra jellemző fajták kerülnek 
bemutatásra, illetve ahol ezek kezelése, fenntartása, termesztése is megjelenik. A szőlőhegyeken ki 
lehet alakítani különböző tematikus sétaútvonalakat, melyekre felfűzve egy-egy állomáson egy-egy 
a tájra jellemző növényfajta kerül bemutatásra. Ezek a fejlesztések turisztikai vonzerővel is bírnak, 
így a település turisztikai értékének növelésére is alkalmasak. 

Intézkedési javaslatok: 

 Fasorok telepítése 

 Lineáris zöldfelületi elemeinek minőségi fejlesztése 

 Meglévő növényállomány javítása, fokozatos cseréje 

 Közterületek virágosítása 

 Tematikus sétaútvonalak kijelölése, népszerűsítése 

 A tájra jellemző hely növényfajtákat bemutató szőlős- és gyümölcsöskert kialakítása 

 

Lovas kiegyensúlyozott, minőségi és fenntartható fejlődése érdekében elengedhetetlen a gazdaság 
folyamatos fejlesztése. Fontos, hogy a meglévő gazdasági szereplők kedvező feltételek mellett 
folytathassák tevékenységüket, és az újonnan megjelenő vállalkozások is a lehető legtöbb 
támogatást megkapják. Fontos, hogy ez a gazdasági fejlődés a település kereteihez igazodva 
történjen, ne jelenjenek meg aránytan, a falu karakteréhez nem illő tevékenységek, építmények. 

A települések közötti együttműködés, összefogás a közeljövőben még erőteljesebben fog 
érvényesülni az a - már jelenleg is érzékelhető - tendencia, amelynek eredményeképpen a 
települések, csak közösen, összefogással tudnak fejlesztéseket végrehajtani. A kistérségek, 
mikrorégiók léte és szerepe a jövőben fokozottabban felértékelődik. 

Tematikus célok: 

 Elérhető szolgáltatások bővítése 

 Helyi turisztikai értékek népszerűsítse 

 Helyi vállalkozások és termékek támogatása 

 Térségi együttműködések erősítése, fejlesztése 

 

Lovason elsődlegesen a turizmus ágazatának mérsékelt fejlesztése a cél. A település jelenleg nem 
bővelkedik ilyen irányú szolgáltatási egységekben - annak ellenére, hogy partközeli település, ezért 
cél a bővítés. A településen vendégházak, szállások rendelkezésre állnak, de az ide látogató 
turistáknak a helyben tartása nem megfelelően biztosított. Az itt megszálló vendégek többsége 
jellemzően a Balaton parti településekre látogat napközben. Emiatt szükséges a helyi szolgáltatások 
körének a bővítése. A településen nem található helyi kisbolt, így a kisbevásárlás sem oldható meg 
helyben. Ezért szükséges lenne egy helyi kisbolt üzemeltetésének elősegítése, vagy helyi 
szolgáltatások bővítése. A Lovason működő Csárda étterem mellett további vendéglátóhelyek 
kialakításával és népszerűsítésével lehet növelni a településre látogatók számát. 

Intézkedési javaslatok: 

 Turisztikai szolgáltató egységek számának növelése 

Helyi gazdaság minőségi fejlesztése, stabilizálása 

Elérhető szolgáltatások körének bővítése 
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 Vendéglátó egység létesítése és üzemeltetése 

 Helyi kisbolt működésének elősegítése 

 Az elérhető szolgáltatások egységes arculatának kialakítása 

 

A turizmus fejlesztése során elsősorban olyan formák részesítendők előnyben, melyek a természetet 
nem, vagy csak igen kis mértékben károsítják. Ilyen például az ökoturizmus, a kerékpáros turizmus 
és a természetjárás. Turizmus szempontjából a településen kevés a nagyobb létszámot vonzó 
látványosság. Lovas belterületének déli, délnyugati határában található a Lovasi-Séd-patak partján 
a Millenniumi park, ami a település egyik kiemelkedő értéke. A park közvetlen szomszédságában 
található a Lovasi lovas pálya, mely szintén emeli a település turisztikai értékét. A terület további 
működtetése érdekében szükséges a pálya helyének és helyzetének rendezése.  

További egyedülálló értéke a településnek a Lovasi őskori festékbánya. A terület bemutatása 
érdekében ki kell alakítani egy olyan területet, ahol méltó módon jelölhető a feltárás helyszíne, 
esetlegesen egy kis szabadtéri bemutató hely létrehozása. Turisztikai szempontból értékes terület a 
Faluház, a Nagy Gyula Galéria és a Millenniumi Park egységet alkotó területe. Ezt a település 
központjában lévő téregységet több célra is lehet használni. A turizmus erősítése szempontjából – 
akár valamelyik meglévő intézménybe integrálva - létre lehet hozni itt a Lovasi Őskori Festékbánya 
látogató központot, ami kiindulópontja lehet tanösvénynek, turistautaknak stb. A Nagy Gyula 
Galéria nagyobb nyitottságával és népszerűsítésével tovább fejleszthető a helyi turizmus. A parkban 
több szabadtéri rekreációs funkció elhelyezése szükséges, melyek képesek ide vonzani a turistákat. 
A parkban szükséges nagyobb rendezvénytér biztosítása is. 

A belterülettől északra elhelyezkedő erdőterületeket túraútvonalak hálózzák be, ezáltal 
természetjárásra, nagyobb túrák lebonyolítására alkalmasak. A területen tanösvény kialakításával, a 
túraútvonalak nagyobb kihasználtságával fejleszthető a természetjáró turizmus. Az Öreg-hegy és a 
Kis-hegy a lovasi borkultúra színtere. Ezekről a területekről egyedülálló kilátás nyílik a Balaton 
vízfelületére, szép időben a Balaton déli partjára is. A területen kilátópontok kialakítása tovább 
emelheti Lovas turisztikai értékét. 

Intézkedési javaslatok: 

 Ismeretterjesztő kiadványok szerkesztése, terjesztése 

 Önkormányzati honlap, Facebook oldal népszerűsítése 

 Kerékpáros turizmus népszerűsítése 

 Természetjáró turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 

 Millenniumi park – Faluház – Nagy Gyula Galéria területének turisztikai célú fejlesztése 

 Lovasi lovas pálya helyzetének rendezése 

 Kilátópontok kialakítása a szőlőhegyeken 

 Őskori festékbánya területén bemutatótér kialakítása 

 Tanösvény létesítése az északi erdőterületen, Malom-völgyben 

 Településeken átívelő tanösvények kialakítása a szomszédos községekkel együtt 

 

A gazdasági folyamatok és települések fejlődési lehetőségei szoros kölcsönhatásban vannak 
egymással. A településnek hozzá kell járulnia az ott működő vállalkozások versenyképességéhez, új 
vállalatok letelepedésekor pedig rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy a meglévő és a potenciális 
befektetők számára is vonzó tudjon maradni. Ennek egyik sarkalatos pontja, hogy a befektetők 
számára biztosítsa a megfelelő infrastrukturális környezetet. A beruházások és befektetők 
bevonzásának számos pozitív következménye lehet a településre nézve. Többek között új 
munkahelyek jönnek létre, valamint nőhet a település adóbevétele az iparűzési adón keresztül. 
Mindez pedig a lakosság életszínvonalának javítását eredményezi.  

Fontos kiemelni, hogy Lovas esetében elsősorban a szolgáltató szektorban működő, kisebb helyi 
vállalkozások támogatása a cél. Nagy ipari vállalatok, gazdasági szervezetek ide vonzása nem cél. 
Lovason jelenleg igen alacsony a működő vállalkozások száma, emiatt fontos a megőrzésük, 
támogatásuk. A települési léptékhez illeszkedő, illetve a környezet állapotát nem befolyásoló 
fejlesztések megvalósítása támogatható. A településen lévő szolgáltatások, a minőségi 
lakókörnyezet feltételei fontosak a településen élők, valamint a beköltözők számára, így ezek a 

Helyi turisztikai értékek népszerűsítése 

Helyi vállalkozások és termékek támogatása 
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település vonzerejét növelik. Az ellátás fenntartása, fejlesztése a jövőben is fontos feladat. Az 
ellátás fenntartása érdekében elengedhetetlen a helyi kisvállalkozások támogatása, fennmaradásuk 
elősegítése, a működéshez szüksége kedvező feltételek biztosítása. Az önkormányzat megfelelő 
szabályozással, különböző kedvezményekkel (adókedvezménnyel, közüzemi- és bérleti 
kedvezményekkel), illetve önkormányzati megrendelésekkel egyaránt hozzájárulhat a meglévő 
vállalkozások fennmaradásához, a lakosság vállalkozókedvének növekedéséhez, új vállalkozások 
létrehozatalához és ezzel együtt a települési szolgáltatások körének bővítéséhez.  

A helyi vállalkozások piacra jutásának és a szolgáltatások összekapcsolásának záloga, hogy a 
vállalkozások ismerjék egymás tevékenységét, illetve hogy a településen élők számára ismertek 
legyenek. A helyi vállalkozások, szolgáltatók támogatása, érvényesülésének segítése érdekében 
össze kell állítani az ún. „vállalkozói térképet”, amely tartalmazza, hogy a településen mely 
vállalkozások mivel foglalkoznak és milyen címen található a telephelyük és amelynek segítségével 
az önkormányzati megbízások, megrendelések során elsősorban a helyi vállalkozókat tudjuk majd 
foglalkoztatni. 

A jelenlegi pandémiás helyzet rámutatott arra, hogy egyre nagyobb igény és lehetőség mutatkozik 
az otthoni munkavégzésre. Ennek egyik következménye lehet, hogy az már helyhez nem kötött 
munkavégzés kapcsán egyre többen választják állandó vagy ideiglenes lakóhelyül Lovast. Az ő 
vállalkozásaik az adóbevételek és a központi források lakosságarányos elosztása szempontjából nagy 
potenciált jelentenek a településnek. Emiatt fontos, hogy egy vonzó és számukra kényelmes 
településsé váljon Lovas. Ennek érdekében szükséges a számukra különféle szolgáltatásokat 
kialakítani (pl.: közösségi tárgyalótér kialakítása). 

Intézkedési javaslatok: 

 Helyi bortermelők termékeinek árusítása 

 Helyi kézműves termékek árusításának támogatása 

 Termelői piacok szervezése 

 Helyi kisbolt működtetésének elősegítése, támogatása 

 Egyéb helyi termékek fejlesztése, támogatása 

 Közösségi tárgyalótér kialakítása 

 Új kisvállalkozások bevonzása, kialakulásuk elősegítés 

 

Egyre nagyobb szerepet kapnak azok az „alulról jövő” kezdeményezések által indukált szervezett 
összefogások, ahol az összefogás alapja az azonos táji, térségi adottságok, lehetőségek, azonos 
gazdasági társadalmi problémák, s ahol ezekre a közös kérdésekre közös akaratból azonos válaszok 
születhetnek. 

Az elmúlt években előtérbe kerültek azok a pályázatok, amelyek térségi gondolkodást, térségi 
összefogást igényelnek. Az önkormányzatok nagy része még nem ismerte fel ennek a jelentőségét. 
Az viszont már látszik, hogy a térségi szinten gondolkodók és tenni akarók sokkal nagyobb ütemben 
fejlődnek, nagyobb léptékben haladnak. 

Lovas a környező balatoni településekkel földrajzi elhelyezkedésük és térségi adottságaik miatt 
egymásra vannak utalva. Lovas Paloznakkal és Alsóörssel ápolja a legszorosabb kapcsolatot. Ezen 
kapcsolatok megőrzése, erősítése és új kapcsolatok építése szükséges a település megfelelő 
fejlődéséhez. Olyan mikrotérségi társulást kell létrehozni, ahol a szomszédos, azonos gazdasági, 
társadalmi problémákkal küzdő települések együtt tudnak fellépni fejlesztéseik. Egy ilyen 
mikrotérségi összefogás sokkal specifikusabban tudja kezelni egyes települések problémáit. A Lovas 
környéki települések (Paloznak, Alsóörs, Felsőörs) minél több területen történő összefogása fontos 
lenne. 

A kistérségi kapcsolatok nem csak a közös pályázatok, pénzszerzés, működés, de tapasztalatátadás, 
információcsere szempontjából is jelentősek. Az elkövetkezendő években a partnerséget jól 
értelmező, és együttműködésre kész, munkamegosztásban dolgozó települések a többiekhez képest 
jelentős előnyhöz juthatnak. Éppen ezért Lovasnak minél aktívabb részvételre kell törekednie a 
kistérség életében. 

A fiatalabb és az idősebb korosztályos számára is egyaránt lényeges szempont a lakhely 
választásakor vagy váltásakor az intézmények megléte, elérhetősége. A családalapítás előtt állók és 
a családosok számára a fontos szempont az oktatási vagy szociális alapfokú ellátás közelsége és 

Térségi együttműködések erősítése, fejlesztése 
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könnyű megközelíthetősége. A kisebb lakosszámú települések esetében nincs mindig lehetőség az 
összes alapintézmény fenntartására, működtetésére, célszerű a mikrotérségi vagy kistérségi 
összefogás és feladatmegosztás létrehozása ezen a területen is. Lovas esetében ez az 
együttműködés és feladatmegosztás már kialakult és jól működik a környező településekkel 
együttesen. A jövőben törekedni kell ennek az összefogásnak a megtartására és fejlesztésére, új 
megosztható feladatok kialakítására és a települések egyenlő részvételére. 

Intézkedési javaslatok: 

 Mikrotérségi összefogás, közös fejlesztési tervek készítése 

 Közös projektek kimunkálása, közös pályázatok készítése 

 Tapasztalatcsere (átvétele) más önkormányzatokkal 

 Térségi kerékpárút-hálózathoz csatlakozás  

 A szomszédos települések közötti kerékpárút – hálózat fejlesztése 

 Kapcsolódás a Régió fejlesztési programjaihoz 

 

Egy település fejlődésének meghatározó részét képezi az adott közösség és annak társadalmi 
aktivitása. Lovas fejlődésének alapja, hogy elhiszi, hogy megvan az a potenciál a helyi közösségben, 
ami a fejlődés motorját jelenti. Hagyományosan vidéki érték az erős, aktív helyi közösség. A helyi 
közösség egységgé kovácsolása, érdeklődésének felkeltése, tenni akarásának ösztönzése nem 
könnyű feladat.  

Támogatni, ösztönözni kell a helyi szinten történő együttműködést, közösségek szerveződését a 
lehető legtöbb téren és csoportban. Az aktív civil részvétel egyaránt hozzájárulhat a település 
múltjának, örökségének megőrzéséhez, a település jelenlegi helyzetének javításához, a helyi 
közösségek erősítéshez és a község jövőjének megteremtéséhez. Az összetartó közösség 
megtartását, erősítését támogatják a meghatározott tematikus célok, melyek közösségformáló 
erővel is rendelkeznek. 

Tematikus célok:  

 Társadalmi aktivitás, közösségi identitás erősítése 

 Népességmegtartó képesség fokozása 

 Fiatalok helyben tartása, Lovasra vonzása 

 Civil szervezetekkel való együttműködések megőrzése és erősítése 

 

Egy település fejlődése a településen élő lakosok, az ottani közösségek munkájának eredménye. 
Lovas egyik értéke az erős, aktív helyi közösség. Minél aktívabb és erősebb közösségek alakulnak ki 
a községben, annál jobb a településhez, és benne a kisebb közösségekhez tartozni, és annál inkább 
a településen akarnak majd maradni a lakosok.  A település jövőjének alapját a helyi identitástudat 
erősítése, a társadalmi aktivitás növelése és egy együttműködő közösség jelenléte jelentheti. A 
lakosokat egy egységgé kell kovácsolni, majd érdekeltté, elkötelezetté tenni a változásban. Egy 
település fejlődésének első lépcsője, hogy a közösség hisz benne, hogy a fejlesztések sikeresek 
lehetnek, azokat magukénak érzik és hajlandóak is tenni a siker eléréséért. A társadalmi 
összetartozás érzésének erősítése és a lakossági aktivitás célzott támogatása fontos cél. 

Lovas lakosságának társadalmi felelősségvállalása a tudatos és a folyamatos gondolkodásban és 
szemléletmódjában, valamint erőfeszítéseiben és tevékenységeiben mutatkozik meg. Minden 
emberi döntés, cselekedet hatással van környezetre, a társadalom egyéb tagjaira, a község életére. 
A település érdekében tett erőfeszítések, a közös programokon való részvétel (pl. szemétszedés, 
közösségi programok előkészítése) a településről alkotott külső véleményt és a lakosok pozitív 
közérzetét, a településük szeretetét erősíti. 

Lovas akkor lehet igazán jól működő község, ha lakossága minél inkább részt tud venni a település 
életében. A helyben élők tevékeny részvétele a falu életében olyan motiváló erő, mely a lendületes 
fejlődés kulcsfontosságú eleme, így a különböző társadalmi csoportok aktivitásának felélesztése 
kiemelt célja kell, hogy legyen az Önkormányzatnak.  

Intézkedési javaslatok: 

Aktív, összetartó közösségek erősítése 

Társadalmi aktivitás, közösségi identitás megőrzése és erősítése 
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 Infrastrukturális, ellátási, szociális, életkörülményt javító intézkedések, beruházások a 
településen  

 Művelődési házban közösségi rendezvények szervezése 

 Sportolási lehetőségek fejlesztése, sportélet fejlesztése, fiatalok bevonása 

 Helyi identitástudat erősítése, az egész falut megmozgató rendezvényszervezés, közösségi 
funkciójú intézmények létrehozása, meglévők felújítása 

 Közösségi kapcsolatok erősítése már gyermekkorban 

 

Célul kell kitűzni a jelenlegi lakosságszám megtartását, esetleg enyhe növelését is. Az elöregedő 
népesség, valamint a csökkenő lakosság megelőzésének egyik legfontosabb és leghatékonyabb 
eszköze a fiatalok helyben tartása. A fiatalok helyben tartásának több lehetséges módja és eszköze 
létezik. Lovas öregedési mutatói kedvezőek a megyei és országos népességet mutató tendenciákhoz 
képest. Mindezeket figyelembe véve Lovasnak továbbra is a lakónépességének megtartására kell 
törekednie, valamint nyitottnak és felkészültnek kell lennie a lakosok számának növekedésére.  

A lakosság, elsősorban pedig a fiatalok helyben tartásának kulcsfontosságú komponense a 
munkahelyek megléte, azok elérhetősége. Az elvándorlás és az ingázás elkerülése érdekében helyi 
vagy a környékbeli munkalehetőségek megteremtése szükséges. A hosszú távú munkalehetőségek 
biztosítása, a fiatalok vállalkozói tevékenységének támogatása egyaránt a helyben maradást 
segíti, illetve a fiatal értelmiség faluba való betelepülését segíti elő, ezzel megelőzve a település 
népességének csökkenését és az elöregedést.  

A letelepedés, otthonteremtés támogatásával elérhetővé és vonzóvá válik Lovas a fiatalabb 
korosztály számára. A lehetőségekhez mérten biztosítani, támogatni kell a fiatalok lakóhelyhez 
jutását. Ennek egyik módja lehet az otthonteremtést és családalapítást segítő pályázatok 
népszerűsítése és protezsálása, valamint új, még be nem épített lakóterületek biztosítása. Lovason 
megfelelő építési telkeket kell biztosítani, ezt a célt szolgálja a jelenleg beépülő Balatoni úti 
beépítetlen belterületi településrész. 

A településen a helyi lakosságszámból adódóan óvoda vagy iskola létesítése nem indokolt, a közeli 
településeken (Alsóörs, Balatonfüred, Veszprém) elérhető. Az iskolás korosztály közösségi 
identitásának erősítését délutánonként vagy nyaranta szervezett klubdélutánokkal, táborokkal elő 
lehet segíteni, közöttük szorosabb kapcsolatokat lehet kialakítani. A településen működő 
nyugdíjasklub biztosítja a község szociális feladatainak ellátását. A szociális intézményeknek a 
további fenntartása és fejlesztése kiemelten fontos feladat. Az egészségügyi ellátást tekintetében 
megállapítható, hogy Lovason az alapfokú egészségügyi ellátás biztosított és jónak mondható. Az 
önkormányzatnak meg kell vizsgálni, hogyan tud plusz forrásokat biztosítani az alapfokú szociális, 
oktatási és egészségügyi feladatok ellátására, s evvel növelni a szolgáltatások minőségét. 

Intézkedési javaslatok: 

 Intézkedési terv a szociális, oktatási és egészségügyi ellátás minőségének a javítására 

 Fiatalok helyben maradásának támogatása foglalkoztatással, lakhatás biztosításával 

 Távmunkát biztosító közösségi tér létrehozása 

 

Egy település fejlődésében, a közösen megállapított célkitűzései elérésében nélkülözhetetlen 
szerepe van a helyi közösségnek és a társadalmi aktivitásnak. Lovas hisz benne, hogy megvan a 
lakosságban az a potenciál, hogy a falu fejlődésének motorja lehessen a helyi közösség. 

Lovason számos civil szervezet tevékenykedik ma is, melyek további működése és támogatása 
kívánatos a jövőben is. A településen jelenleg is élő történelmi örökségét, helyi hagyományokat, 
falunapjait, ápolni és fejleszteni kell. Ezen folyamatokat erős, aktív civil szervezetekkel, társadalmi 
összefogással lehet előmozdítani, mindez a településen élők identitástudatának erősödését 
eredményeznék. Szükséges, hogy a helyi civil szervezetek megtartása, erősítése. Fontos, hogy a 
szervezetek, egyesületek részt vegyenek a helyi programok összehangolt szervezésében. A civil 
szervezeteknek lényeges a megfelelő források felkutatása, azok hatékony alkalmazása. 

Intézkedési javaslatok: 

 Civil szervezetek támogatása 

Többgenerációs település, fiatalok helyben tartása, Lovasra vonzása 

Civil szervezetekkel való együttműködések megőrzése és erősítése 
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 Nyugdíjas klub, szociális és gyermekjóléti szolgálat további működtetése 

 Közmunkások foglalkoztatása 

 Fiatalok bevonása a helyi közösségi éltebe, fiatalok érdeklődési körét érintő civil 
szervezetek támogatása 

 Újonnan betelepülők integrálása a helyi közösségbe civil szervezetek, programok 
segítségével 

3.4. A FEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES TELEPÜLÉSRÉSZEKRE 

Lovas területén a fejlesztési célok értelmezése szempontjából két településrész került 
lehatárolásra: 

1. Belterület 
2. Külterület  

A fejlesztési célok többsége a település egész területét érinti. Ilyenek leginkább a horizontális 
célok, amelyek mindenhol érvényesítendők, illetve a területhez ténylegesen nem köthető 
fejlesztések. A célok kisebb része az egyes településrészeken fejti ki leginkább hatását. 

Az alábbi mátrixban összesítve mutatjuk be a településfejlesztési koncepció célrendszere és a 
településre, településrészekre vonatkozó fejlesztések közötti kapcsolatokat: 

Fejlesztési célok 
Belterület 

érintettsége 
Külterület 

érintettsége 

Nyugodt, falusias, élhető települési környezet megóvása 

Településkarakter és épített értékek megőrzése  X  

Természeti környezet megőrzése  X 

Tájhasználat, tájkarakter megőrzése  X 

Infrastruktúra fejlesztése X X 

Helyi gazdaság minőségi fejlesztése , stabilizálása 

Elérhető szolgáltatások körének bővítése X  

Helyi turisztikai értékek népszerűsítése X X 

Helyi vállalkozások és termékek támogatása X  

Térségi együttműködések erősítése, fejlesztése X X 

Aktív, összetartó közösségek erősítése 

Társadalmi aktivitás, közösségi identitás megőrzése és 
erősítése 

X X 

Többgenerációs település, fiatalok helyben tartása, Lovasra 
vonzása 

X  

Civil szervezetekkel való együttműködések megőrzése és 
erősítése 

X  

 

4. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

4.1. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 

4.1.1. TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETI ADATOK 

A társadalmi, gazdasági és környezeti adatok korábban meghatározásra kerültek a Megalapozó 
vizsgálat dokumentációjában. Az egyes kiinduló adatokat az alábbi fejezetek tartalmazzák: 

 Társadalmi adatok 4. fejezet – A település társadalma 

 Közszolgáltatások 5.1. fejezet – Humán közszolgáltatások 

 13. fejezet –  Közművesítés 

 Gazdaság 6. fejezet –  A település gazdasága 

 Környezeti adatok 11. fejezet –  Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 9. fejezet –  Az épített környezet vizsgálata 
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 13. fejezet –  Közművesítés 

4.1.2. JAVASLAT A MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA FŐ ELEMEINEK TÉRBELI RENDJÉRE 

Lovas esetében a műszaki infrastruktúra legfőbb elemei az alábbiak szerint alakulnak:  

 Közlekedés 

A település több irányból elérhető országos közúton. A település főbb gyűjtőútjai a 7219 számú út 
Balatoni út, a 7221 Fő utca néven, illetve a 72116 számú mellékút Lovasi út néven. A község 
közösségi közlekedésének ellátásáról az országos útszakaszokon közlekedő helyközi autóbusz-járatok 
gondoskodnak. A település vasúti kapcsolattal nem rendelkezik, azonban a közeli Alsóörsön elérhető 
a vasút.  

A közlekedési infrastruktúra kapcsán legfontosabb feladat a térségi kerékpárút-hálózat fejlesztése. 

 Közmű 

A település belterületének közmű-ellátottsága jónak tekinthető. A vízellátó-, gázellátó és az 
elektromos energia hálózat a település összes utcájában kiépült. A külterületi beépített területek 
közműhálózata fejlesztést igényel. A távközlő hálózat fejlesztése az egyes szolgáltatók igénye 
szerint történik. 

A közmű fejlesztések kapcsán legfontosabb feladat a megújuló energiaforrások alkalmazásának 
elősegítése, továbbá a helyben keletkező és a szomszédos – magasabban fekvő – településekről 
Lovasra érkező csapadékvíz kezelésének fejlesztése. 

4.1.3. ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK, JAVASLATOK AZ ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRE 

Lovas épített értékei a műemléki védelem alatt álló lakóépületek, a kovácsműhely és a római 
katolikus templom. Helyi védelem alatt álló épület nem található a településen. Lovas területét hét 
régészeti lelőhely érinti. A koncepció javaslatai között szerepel az értékek további feltérképezése, 
és az arra érdemes építmények védelem alá helyezése a község településképi rendeletében.  

4.2. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE 

4.2.1. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. Lovas Község 
Önkormányzata által fenntartott illetve működtetett intézmények az alábbiak: 

Közművelődési intézmények: 

 Községháza 

 Faluház (Teleház, Könyvtár) 

Egészségügyi intézmények: 

 Orvosi rendelő 

A településfejlesztési koncepcióban szereplő elgondolások megvalósítása érdekében a meglévő 
intézményrendszer koncepcionális célokkal való összehangolására van szükség. 

4.2.2. JAVASLAT A VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉRE, A FELÜLVIZSGÁLAT RENDJÉRE 

A településfejlesztési koncepcióban foglaltak megvalósulásának folyamatos nyomon követése, 
felülvizsgálata elsősorban a község érdeke. A monitoring célja felhívni a döntéshozók és a 
megvalósításért felelős szervezetek figyelmét a céloktól való esetleges eltérésre és összegezni az 
elvégzett feladatokat. Figyelni kell arra, hogy a célkitűzések elérése érdekében tett lépések a 
megfelelő időben történjenek, a megfelelő eszközökkel. A monitoring számos komplex feladatot 
foglal magában, az adatgyűjtéstől a koncepció esetleges szükséges módosításáig. 

 Évenkénti rendszerességgel meg kell vizsgálni, hogy milyen lépések történtek a koncepció 
célkitűzésinek elérésére. Eltérés esetén be kell avatkozni, a kívánt cél elérése érdekében 
módosítani kell a meghatározott intézkedéseket. 
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 A fejlesztési koncepció felülvizsgálata, aktualizálása tízévenként szükséges, az elkészült 
felmérések, legfrissebb statisztikai adatok, egyéb új információk ismerete, illetve a 
koncepció megvalósulási folyamataiból levonható következtetések alapján. 

 Figyelemmel kell kísérni a külső környezet változásait, amellyel szükség esetén összhangba 
kell hozni a célkitűzéseket, illetve azok megvalósulási eszközeit. 

 Ki kell értékelni a már végrehajtott feladatok eredményeit, különös tekintettel a pályázati 
úton megvalósított fejlesztések pénzügyi és fizikai megvalósulására. 

A településfejlesztési feladatok teljesítéséről a közmeghallgatáson a polgármester évente 
beszámolót tart a község polgárainak. A közvélemény folyamatos tájékoztatása a helyi sajtón 
keresztül, illetve a helyben szokásos módon, a községi honlapon és a hirdetőtáblákon elhelyezett 
közlemények útján valósulhat meg. 
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A koncepció összeállításában 

 

Ferenczy Gáborné, Lovas község polgármestere, 

Lovas község Önkormányzat képviselő testületének tagjai, 

 

valamint a Völgyzugoly Műhely Kft. (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15. II/5)  
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Ferik Tünde, Kéthelyi Márton, Marján Melinda, Schlitt Renáta, 
Sipos Noémi 


	Lovas_tre_borito.pdf
	2: TFK


