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Bevezetés

A külterületek, külterületi lakott helyek kialakulása és nagyobb arányú elterjedése Magyarországon az alföldi 
tanyarendszer megjelenésétől, tér- és számbeli kiteljesedésétől követhető jól nyomon. A külterületek 
vizsgálata, bemutatása a geográfiai kutatások látómezejébe került. Napjainkban ennek különös aktualitást 
ad a vidéki települések infrastrukturális fejlődése, és ennek nem várt mellékhatása: mivel a növekvő 
közüzemi díjak fizetése megnehezítette a munkanélküliséggel küszködő lakosság megélhetését. Így Tolna 
megyében, elsősorban a nagy külterülettel és mezőgazdasági funkcióval rendelkező települések környékén 
megindult a migráció az egykori tanyák alacsony komfortfokozatú házaiba. 

Jelen tanulmány a „Külterületi lakott helyek helyzete és fejlesztési problémái Tolna megyében” c. 
2004-es kutatás felmérései alapján készült. A felmérésre a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából került 
sor, a kutatócsoport vezetője Dr. Pap Norbert, tagjai a szerzőkön kívül Dr. Trócsányi András és Nagy Árpád 
voltak. A kutatás rávilágított arra, hogy az országos folyamatokkal (beCsei J. 1978) megegyező volt Tolna 
megye külterületi lakott helyeinek fejlődési pályája. 

Empirikus módszerekkel feltárásra kerültek a külterületi lakott helyek jellegzetességei a vizsgált 
megyében. A kutatás célja a helyi sajátosságok feltérképezése, elemzése és a kapott eredmények alapján 
a külterületek beavatkozási területek szerinti bontása, illetve tipizálása volt.

A területfejlesztési szempontú értékelés, mely elsősorban statisztikai adatok és lakossági interjúk 
alapján készült, a geoökológiai és szociálökonómiai tényezők által meghatározott sajátosságokat mutatja 
be. Az elsorvadás vagy a fejlődés lehetőségeit elemzi, értékeli, valamint a külterületi lakott helyek 
kategóriáinak modellként történő alkalmazását ajánlja.   

Vizsgálati szempontok

Földrajzi szempontok szerint történő kiválasztás (Lóczy D. 1989)

−	 síkvidéki (alföldi, ártéri)

−	 dombvidéki (völgyi, lejtőre vagy dombhátra települt)

−	 közlekedési útvonalakhoz viszonyított helyzet (közigazgatási központtól, belterülettől, 
megyehatártól, illetve településtől való távolság, funkcionális és infrastrukturális fejlettség.

−	 talajadottságok

−	 éghajlati adottságok (mezoklíma)

Népesség- és lakóegység száma szerint történő csoportosítás

−	 nagy népesség - sok lakóház

−	 nagy népesség - kevés lakóház

−	 kis népesség 

−	 népesség nélküli

−	 népesség nélküli- sok épület (üdülőkörzet)
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Geoökológiai és szociálökonómiai tényezők

Az ökológiai adottságok értékelésénél szelekciót kell végezni ahhoz, hogy a célkitűzésnek megfelelő 
tipizálás helyes eredményt adjon. A szociálökonómiai tényezők megismerését nagyban segítette a primer 
adatbázis, a lakossági interjú.

Szinte kivétel nélkül az uradalmi birtok mezőgazdasági tevékenységét kiszolgáló feladatainak 
ellátására telepítettek ki cselédséget a szántóföldi területekre. A növénytermesztés mellett állattenyésztés 
és kisebb mértékben erdőgazdálkodás, mesterséges tavakban pedig haltenyésztés volt a cél.

A fennmaradt külterületeken a szocialista mezőgazdasági termelés állami gazdaságaiban, termelő 
szövetkezeteiben folyt tovább a munka. A pusztákon ma található infrastruktúra (víz, villany, betonút) 

1. ábra. Tolna megye külterületei (szerk.: Kovács G. 2004)
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ennek elhasználódott maradványa. Ez magyarázza a feltűnően sok szilárdburkolatú – bár nagyon rossz 
állapotú – út meglétét. A külterületek akár közel (néhány száz méterre), akár távol (több kilométerre) 
helyezkednek is el a közigazgatási központjuktól, mind zsákutcás jellegűek. Fejlesztésük jelentős akadálya 
az átmenő forgalom hiánya, bár néhány funkció (fogyatékosokat foglalkoztató szociális intézetek) esetében 
ez előnyként említhető (Paradicsompuszta, Majsapuszta). Az említett betonutak csak az egykori pusztán 
épült uradalmi kastélyhoz, kúriához, később gépjavítóhoz, és ha volt, az istállókhoz vezettek. Így a lakóházak 
között ma is gyakran található földes út, mely sok esetben lehetetlenné teszi, hogy pl. a mentőautók stb. 
megközelítsék az épületeket. 

Mivel a főközlekedési utak (6-os, 61-es, 65-ös, 56-os stb.) a külterületek 12%-át érintik, a tömegközlekedés 
kiépítése elősegítette ezek fennmaradását (Csámpa, Bonyhádszerdahely, Alsóleperd, Rácvölgy). Külterületi 
útépítés kivétel nélkül magáncélból történt, pl. ahol a – gyakran külföldi tulajdonba került – felújított 
kúria épülete idegenforgalmi funkciót kapott (Palatinca, Bárányfok, Iphigénia puszta-Szedres). 

A mezőgazdasági funkció napjainkra csökkenő tendenciát mutat. Pontosabban, a külterületeken 
élők be nem jelentett idénymunkát végeznek napszámosként, mely tevékenység azonban nagyon ritkán 
kötődik a lakóhelyhez. Jelentős számú külterületi lakosságot a mezőgazdasági vállalkozók (Szedres – 
dinnyetermesztés, Tolna – almatermesztés stb.) foglalkoztatnak.

A nagy külterülettel rendelkező települések környékén található puszták (Alsóhídvég, Hídja stb.) 
lakói mind napszámosként dolgoznak. Érdekes jelenség itt a külterületi lakosság számának növekedése 
és fiatal korösszetétele, mely a falvakból való kiköltözés eredménye. Ennek oka a külterületen olcsón 
megvásárolható, illetve elfoglalható, üresen álló épületek bősége és alacsony rezsiköltsége. Kialakult a 
cselédség „önként”, társadalmi kényszerből vállalt formája. 

A mezőgazdasági funkció, mint meghatározó tényező tehát jórészt elvált a pusztáktól. Az ott élők 
nem rendelkeznek jelentős földtulajdonnal, meglepő módon a külterületeket körülvevő hatalmas földek 
általában más tulajdonába tartoznak.

Az ipar, mint telepítő tényező is megjelenik a külterületeken, de az iparban foglalkoztatott helyi 
lakosok száma jelentéktelen, főként fémipari, faipari és gépjavító tevékenységhez kapcsolódik. 

Az idetelepülők főként a főközlekedési utak mellett fekvő pusztákon vásároltak területet, néha 
felhasználva az egykori gazdaságok épületeit. Kivételt képez néhány, főként külföldi tulajdonban lévő ipari 
üzem (Várdomb-Gépjavító), ahol a Németországból hozott alapanyagból külföldre szállított készterméket 
állítanak elő. A szakképzett munkaerő a közeli városokból jön. A vállalkozó több esetben a külterület 
lakóépületeinek is tulajdonosa, így a lakosság bérlőként még inkább kiszolgáltatott. Egyre jellemzőbb, 
hogy kis- és középvállalkozások alakítják ki telephelyeiket az egykori puszták épületeit felhasználva, illetve 
új beruházásként nagyvállalkozók (Pápahús) közműfejlesztéseket (út, világítás), valamint építkezéseket 
(irodaépületeket) hajtanak végre (Ürgevárpuszta-Szakály). 

Telepítő tényező az olcsó ingatlan, alacsony helyi adók és helyi ásványkincs (Szentivánpuszta-Attala 
ásványvíz palackozó – itt már több lakóházat megvásároltak németek, amit a helyi munkanélküliek tartanak 
karban alkalmi munkával). Az infrastrukturális fejlesztés legtöbbször nem érinti a külterületen lakókat, 
legfeljebb az utat használják, mely a lakóházak között természetesen nem került kiépítésre.

Kereskedelmi funkció nem létezik a vizsgált területen, még kis magánvállalkozás formájában sem. 
Kevés helyen (4%) korábban működött vegyesbolt vagy kocsma, de ma csak a belterületeken találhatunk 
(Palánk, Palatinca stb.) kisboltot. 

Oktatási funkció egyetlen helyen van jelen: a már Szekszárdhoz csatolt Palánkon, ahol mezőgazdasági 
szakközépiskola működik a Sió partján. 

Az idegenforgalmi funkció a külterületek alacsony százalékánál figyelhető meg. A kizárólag magánkézben 
lévő uradalmi központok épületei gyakran panzióként üzemelnek. Vadász- és lovasturizmus a jellemző 
tevékenységi kör, mely a térség fejlesztésének legjobb lehetősége. Erre egyetlen ígéretes példát láttunk 
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az egykori Bezerédj birtokközpontban, Hídjapusztán. A területre tervezett komplex turisztikai vonatkozású 
állami beruházás pénzhiány miatt egyelőre áll. 

Rekreációs funkció a külterületek azon részénél jelenik meg, ahol a természeti környezet átalakítása 
nem, vagy kismértékben történt meg. Sok külterület alakult át a pihenést, kikapcsolódást szolgáló hétvégi 
ház övezetté – szőlővel, gyümölcsössel kiegészülve. Ez főként Szekszárd, Simontornya és Tamási környékén, 
valamint a természetvédelmi területeken található nagyszámú külterületre jellemző. Állandó lakosságuk 
szinte nincs, a városi nyugdíjasok azonban a nyári félévet kint töltik. Irigyelni való Palatinca példája, ahol 
külföldiek felvásárolták a rossz állapotú, de annál szebb kilátással rendelkező útifalu jellegű külterület 
épületeit. Önerőből utat is építettek, így nem csoda, hogy a pusztából Bonyhád és Mőcsény üdülőfaluja 
lett. 

Tájvédelmi funkció az árterek, természetvédelmi területek közelében található pusztákra 
korlátozódik.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Tolna megyéhez tartozó része sok lehetőséget ad új védett területek 
kialakítására, kijelölésére. A puszták területe, az egykori uradalmi erdők, mesterséges tavak, gyepek 
napjainkra felértékelődtek.  

Az olcsóbb élet, mint a külterületek egyik legfontosabb mai funkciója. Több olyan pályakezdő 
fiatal családdal találkoztunk, akik csak külterületen tudtak otthont vásárolni, ők is elsősorban az autóbusz 
közlekedéssel jobban ellátott külterületeket választották. 

Az alacsony ingatlanárak mellett a csendes és békés környezet sem elegendő a lakosság megtartásához. 
A külterület fejlesztése háttérbe szorul az anyatelepülés mögött, elősegítve a további elvándorlást, amit 
csak a településrész önállósodása akadályozhatna meg. Több helyen vannak elképzelések, sőt lépéseket is 
tettek részönkormányzat létrehozására (Alsóleperd-Dalmand, Fornád-Tamási). 

Népesség

A hagyományos puszta lakosságára jellemző idős korú lakossággal ellentétben napjainkban a külterületeken 
inkább fiatalok laknak sok gyermekkel. Az egykori gazdaságok leromlott épületeiben jellemzően alacsonyan 
képzett, főként mezőgazdasági nyugdíjasok élnek. Meglepően alacsony a cigányság aránya. Jellemzőek 
a többségében egyedül élő nők, akik önellátásra rendezkedtek be. Az alacsony iskolázottság mellett a 
változó, de inkább alacsony fokú szakképzettség a jellemző. 

A Kapos-völgy pusztáin élők között sok a MÁV kényszernyugdíjas (Szarvasd, Szilfás, Csurgópuszta). 
A kisebb lélekszámú pusztákon jellemző a rokoni kapcsolat. Húsz fő alatti népességnél szinte mindenki 
rokon: gyakran szülők, gyerekek, testvérek alkotják az egész lakónépességet. Unikális az egyszemélyes 
külterület (Dombóvár-Gólyavár).

Foglalkoztatottság

A külterületi lakosság legnagyobb hányada nyugdíjas, ennél kisebb arányú a jellemzően kevés aktív korú 
munkanélküli. A munkaviszonyban állók a környező városokban dolgoznak, legjelentősebb az idénymunka 
illetve a napszám. Nehéz a munkavállalás a megyeszékhelyen is, ugyanis a kínálkozó munkahelyek nem 
szívesen látják a pusztákról bejárókat (pl. a Szekszárd melletti Józsefpuszta). 

Jelentős foglalkoztatottság csak az említett, fogyatékosokat ápoló intézetekben, otthonokban van, 
ahol akár 50-100 fő alkalmazott tevékenykedik. A dolgozók azonban nem a pusztán lakók közül kerülnek ki, 
annál is inkább, mert az intézeten kívül nincs állandó lakossága a kastély körüli egykori cselédlakásoknak. A 
közlekedési nehézségek főként télen jelentkeznek, hiszen a külterületeken nincs hóeltakarítás, hátrányos 
helyzetbe hozva a dolgozni szándékozókat. Sokan önellátásra rendezkednek be, amennyire ez lehetséges.
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A munkavállaláshoz hasonlóan az iskoláztatás is komoly erőfeszítést kíván a külterületen lakóktól. Az 
általános iskolákba történő bejárást legtöbbször a rossz közlekedési feltételek nehezítik. Külön kihívás, 
ha egy külterületen élő család a közeli város középiskolájába járatja gyermekét, igaz, ez csak kevés 
városkörnyéki pusztán figyelhető meg.

Infrastruktúra

Örökölt leromlott úthálózat jellemzi a Tolna megyei puszták területét. Vezetékes víz kevés helyen van, 
az egykori helyi vízbázis vize ihatatlan, elsősorban az elrozsdásodott vezetékek miatt. A puszták 10%-án 
kútvizet fogyasztanak, és ebből adódóan a lakóházakban nincs vezetékes víz. A kiépített ivóvízvezeték 
ellenére sincs mindenhol fürdőszoba. Villany sem mindenütt található, és sok helyen a ki nem egyenlített 
számlák miatt kikapcsolták a lakásokat a hálózatból.

Hűtőszekrény, mosógép és televízió a külterületi lakások több mint felében megtalálható. Gázvezeték 
elvétve van, szennyvízvezeték sehol nincsen. A fűtést főként fával, ritkán szénnel oldják meg. A szennyvizet 
a talajba mélyített, legtöbbször szigetelés nélküli ülepítőkbe vezetik. Kivételt képez az intézetek, panziók 
egyéni tisztítóval ellátott szennyvízrendszere.

A szemétszállítás a külterületek 20%-ánál megoldott, pontosabban a nagyobb lakosságszámú helyeken van 
heti rendszerességgel történő szállítás. Legtöbb helyen kukás és zsákos gyűjtés történik. A kisebb lélekszámú 
pusztákon konténerek kihelyezése és kétheti, vagy havi ürítése működik. Szelektív hulladékgyűjtés nem 
kivitelezhető, mert az éghető szeméttel is fűtenek. Illegális szemétlerakó meglepően kevés található, azt 
is inkább a környékbeli vállalkozások produkálják (mezőgazdasági fóliák, építési törmelék stb.). A postai 
szolgáltatás napi rendszerességgel majdnem mindenütt megoldott. 

A lakosság leginkább az utak, a járdák és a közvilágítás javítását várná el az illetékes önkormányzattól, 

2. ábra. Dombóvár - Gólyavár külterülete

de fejlesztésekre csak a szemészállításban 
láttunk példát.

Külterület-típusok

Nem lakott, elhalt külterületek (0)

A  társadalmi-gazdasági szerkezetváltás és a tu-
lajdonviszonyok megváltozása következtében 
ezen külterületek spontán elnéptelenedtek.  
Az elvándorlás nem egyidőben történt, hanem 
a külterület funkciójából adódóan fokozatosan 
néptelenedtek el a puszták. A mezőgazdasági 
funkció megszűnését követően, a teljes 
elnéptelenedése előtt általában lakóhelyként 
szolgált a külterület. 

Kis létszámú, funkció nélküli, fejlesztésre nem javasolt lakott külterületek (1.A)

A társadalmi-gazdasági szerkezetváltás és tulajdonviszonyok megváltozása következtében az ebbe a 
csoportba tartozó külterületek népessége erősen lecsökkent. A külterületi lakosság helyben maradásának 
legfőbb motivációs tényezője az olcsóbb megélhetés, mely az infrastruktúra alacsony szintjéből ered. 
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Kis létszámú, tulajdonosváltással vagy funkcióváltással fennmaradó, fejlesztésre nem 
javasolt lakott külterületek (1.B)

Az 1. A kategóriához hasonló szociálökonómiai struktúra jellemzi ezt a külterületi típust azzal a különbséggel, 
hogy a rendszerváltozást követően a magánkézbe került gazdasági egységek kezdték meg működésüket. Ez 
a típus instabil jellegű, mert egyrészt kis létszámú lakosság jellemzi, másrészt létezése csak egy tényezőtől, 
a gazdasági tevékenységtől, illetve annak életképességétől függ. Itt a tulajdonosi viszonyok a tevékenység 
és a munkahelyek rövidtávon történő megváltozását, vagy teljes felszámolását is magukban rejtik.

3. ábra. A külterületi települések típusai Tolna megyében
(szerk.: Kovács G. 2004)
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Belterületbe vonással történő fejlesztésre 
javasolt lakott külterületek (1.C)

Gyönk két lakott külterülete, Nagykónyi Vasút sor 
külterülete, valamint Tamási Kishenye és Rácvölgy 
elnevezésű 65-ös főközlekedési út melletti utcája 
közvetlenül határos a belterülettel, annak szerves 
folytatását jelenti. 

Közepes létszámú, funkció nélküli, fejlesztésre 
nem javasolt lakott külterületek (2.A)

Elsősorban a nagyobb települések, városok környékén találhatóak a 30-70 főnyi lakosságot tömörítő 
külterületek. A korábbi mezőgazdasági funkció, mely a lakosság letelepedését segítette, teljesen 
megszűnt, magára hagyva a külterületi lakosságot. Jellemző halmozottan hátrányos helyzetük, mely a 
közeli sokfunkciós város árnyékában alakult ki. Az itt élő lakosság minden szolgáltatásért ingázik. 

Közepes létszámú, funkció nélküli, betelepülő lakossággal, fejlesztésre nem javasolt lakott 
külterületek (2.B)

Az olcsóbb élet a legfontosabb telepítő tényezője a külterület típusnak. Erre a típusra a betelepülő fiatal 
lakosság jellemző, akik csak itt tudtak otthont vásárolni. A népesség többnyire idénymunkából él, mely 
nem teszi lehetővé a belterületi infrastruktúra költségeinek egész évben történő finanszírozását, így 
kényszerűen megelégszenek a külterületek nyújtotta olcsóbb élettel. 

Közepes létszámú, valamely funkcióval bíró, fejlesztésre nem javasolt lakott külterületek 
(2.C)

Ez a típus instabil jellegű, mert bár nagyobb létszámú lakosság jellemzi, létezése a gazdasági tevékenységtől, 
illetve annak életképességétől függ. Itt a tulajdonosi viszonyok a tevékenység és a munkahelyek rövidtávon 
történő megváltozását, vagy teljes felszámolását is magukban rejtik.

Nagy létszámú, közelmúltban belterületté vált, fejlesztésre javasolt lakott külterületek 
(3.A)

Ebbe a kategóriába kizárólag nagy népességű külterületek tartoznak. A belterületté válás legfőbb oka a 
nagyváros közelsége, annak terjeszkedési igénye, mely lehetővé tette a belterületbe vonást, melyet a 
közműhálózat nagyobb fejlettsége is elősegített.

4. ábra. Kurd – Csurgópuszta külterülete
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Ez a típus igazolja, hogy a külterületek fejlesztésénél 
nem csak a belterülettől való távolság és a 
lakónépesség száma, de a természetföldrajzi, 
tájesztétikai adottságok (szinte kizárólag csak 
dombvidéki területeken) is jelenthetnek fejlesztési 
lehetőséget.

Nagy létszámú, megye által fenntartott, 
szociális funkciójú, fejlesztésre javasolt 
külterületek (3.B)

Az egykori uradalmi központok kastélyaiban, 
udvarházaiban található, megyei irányítás alatt 
működő szociális intézmények. Megközelíthetőségük 
kivétel nélkül jó, és fejlett infrastruktúrával 
rendelkeznek. Problémát jelent az épületek 

fenntartása, állagmegóvása, mely gyakran a megye pénzügyi erejét is próbára teszi. 

Nagy létszámú, önállósulási törekvéssel, fejlesztésre javasolt lakott külterületek (3.C)

Nagy lakosság számú, a központi belterülettől nagyobb távolságra elhelyezkedő külterületi típus. A lakosság 
korösszetétele kedvező, magas az aktív korú és a kvalifikált munkaerő százalékos aránya. 

A jó közlekedés-földrajzi elhelyezkedés, ill. szilárd útburkolat nem csak a lakosság mozgását, hanem 
vállalkozások megtelepedését is lehetővé teszi. Ezen külterületek a megtermelt jövedelmek helyben történő 
felhasználását, helyi fejlesztéseket szorgalmaznak. A fenti tényezők és a külterületek saját önkormányzati 
képviselete erősíti az önálló településsé válás folyamatát.

5. ábra. Regöly – Majsapuszta külterülete 

Nagy létszámú, fejlesztésre javasolt 
lakott külterületek (3.D)

A népességszám stabil, nincs jelentős 
elvándorlás annak ellenére, hogy sokkal 
nehezebb körülmények között élnek, mint a 
belterületi lakosok. A fejlesztés nem oldható 
meg belterületbe vonással, mert bár jelentős 
a lakosságszám, az infrastruktúra sokkal 
alacsonyabb szintű, mint a közelmúltban 
belterületbe vont, hasonló népességszámú 
lakott külterületeken. 

A  külterület távolsága a településközpont-
tól elérheti, sőt meghaladhatja a tíz 
kilométert, így az anyatelepüléseknek nem 
áll érdekében ilyen alacsony infrastruktúrájú 
távoli külterületek belterületbe vonása.

6. ábra. Dombóvár – Szarvasd külterülete
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Az anyatelepüléstől távol eső, önkormányzati területcserével fejleszthető lakott
külterületek (4)

Kisszámú külterület esetében, ahol a saját önkormányzati belterülettől nagy távolságra helyezkednek el, 
viszont szinte közvetlenül érintkeznek egy szomszédos önkormányzat belterületével, a területcsere kiváló 
fejlesztési lehetőséget rejt magában. A külterület, mely elnéptelenedésre van ítélve, átcsatolás esetén 
akár belterületként is funkcionálhat. 

Állandó lakos nélküli, rekreációs funkcióval rendelkező külterületek (5)

Ezek a külterületek nagyobb részt természetvédelmi területen, illetve nemzeti parkban találhatók. 
Távol esnek a belterületektől, alacsony a közműellátottságuk, mely a lakosság szinte teljes elvándorlását 
eredményezte. A rendszerváltozást követően elterjedt a rekreáció elzárt területeken történő térfoglalása, 
mely érintette ezeket az egykor lakott külterületeket. A hétvégi házak építése új jelleget adott a 
külterületeknek, életre keltve azokat. Állandó lakosság nem települt vissza, gazdasági, turisztikai 
szempontból nőtt meg jelentőségük. 

Speciális funkcióval ellátott lakott külterület (6)

Őcsény a megye egyetlen repülőtere, mely külterületként sajátos helyzetben van. A korábbi sport célra 
épített füves kifutópálya idegenforgalmi vonzerővé lépett elő (sétarepülések, szálloda kapacitás, étterem).  
A jövőbeni fejlesztések, a betonkifutó megépítése bekapcsolná a területet, illetve az egész megyét a 
belföldi és kistávolságú nemzetközi forgalomba, mely az üzleti szféra és az idegenforgalom helyi fejlődését 
vonná maga után. A Medina külterületén működő laktanya biztosított munkahelyet az ott élők számára. 

A vizsgálati eredmények összegzése

Tolna megyében a legutóbbi népszámlálás alapján 278 külterület található, melynek összlakossága 6114 
fő. Ebből 84 külterület lakatlan, melyből a vizsgálat eredményeként 72 spontán megszűnése várható (lásd 
0 jelzésű csoport), a további tizenkettő fejlődő rekreációs övezet, állandó lakossága kevés (33 fő) (lásd 5 
jelű csoport).

A legtöbb külterület az 1.A jelzésű csoportba sorolható, kis lélekszámú, instabil, funkció nélküli 
kategória, jelentős részének spontán elnéptelenedése várható a közeljövőben. Ebbe a csoportba 101 
külterület sorolható 562 fő össznépességgel. Fejlesztésre nem javasolt, kivétel Dombó várának romjai 
(Gólyavár-Dombóvár) és a felújításra (tulajdonosra) váró kastélyépület Felsőhídvégpusztán (Kölesd).

Mindössze 10 külterület tartozik a viszonylag stabil népességgel rendelkező, főközlekedési utak mellett 
fekvő kategóriához, ahol működő kisvállalkozások tartottak meg kis létszámú lakosságot (összesen 156 
főt). Ezeket az 1.B csoportba soroljuk, és fejlesztésre nem javasoljuk.

Az 1.C kategóriába 5 külterület tartozik 301 fő összlakossággal. A belterületekkel szervesen 
összekapcsolódnak, és azokéval szinte azonos infrastruktúrával rendelkeznek. Fejlesztésüket belterületbe 
vonással együtt javasoljuk.
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A közepes lélekszámú, átlagosan 20-70 fő közötti külterületek ( 2.A csoport) száma 18 a megyében, összesen 
792 fős lakossággal. Az elöregedő lakosság nagyon alacsony fokú közműhálózattal rendelkező lakóhelyen 
él. Fejlesztést nem javaslunk.

Az előző csoporttal azonos jellegű, de fiatal betelepülő családokkal jellemezhető külterületekhez, 
a 2.B jelzésű kategóriába 14 külterület tartozik 635 fős lakossággal. Az elmúlt hét év folyamatos 
népességnövekedése miatt hosszútávon funkciót kell keresni ezen külterületeknek, hogy fejlesztésük 
elindítható legyen. Jelenleg fejlesztésük nem javasolt Hídjapuszta-Szedres kivételével, ahol a kastély 
felújítás már elkezdődött, de két évvel ezelőtt sajnos meg is szakadt.

A 2.C jelzésű csoportba 22 külterület tartozik 966 fő lakossággal. Leépülőben lévő mezőgazdasági 
funkció jellemzi, csökkenő népességgel. Fejlesztése rövidtávon nem javasolt.

A közelmúltban belterületté nyilvánított lakott külterületek száma 7, melyek összesen 869 fős 
népességgel rendelkeznek. Stabil kategória (3.A), ezen külterületek fejlesztése feltétlenül javasolt.

 7. ábra. Tolna megye fejlesztésre javasolt külterületei (szerk.: Kovács G. 2004)

2. évfolyam 1. szám   2008. április 9. 1�



20

Tolna megye külterületi lakott helyeinek szociálökonómiai vizsgálata és tipizálása

A megye kezelésében lévő külterületeken található szociális intézmények (3.B csoport) száma 6, a lakosság és 
a gondozottak összlétszáma 694 fő. Funkciójukat tekintve folyamatos fejlesztésük maximálisan indokolt.

Önállósulni szándékozó külterületek stabil lakossággal és fejlettebb közműhálózattal (3.C kategória). A 
megyében két ilyen külterület található (Dalmand-Alsóleperd, Tamási- Fornádpuszta), melyek össznépessége 
423 fő. Különválásuk javasolt, fejlesztésük indokolt.

Tolna megyében 12 olyan külterület található, melynek helyzeti energiája, infrastruktúrája, stabil 
népessége (összlakossága 1348 fő) feltétlenül indokolja fejlesztésüket (3.D kategória). 

A vizsgálat két olyan külterületet tárt fel (4.jelzésű kategória 61 fővel), ahol tárgyalások folynak 
az önkormányzatok (Tolna, Bogyiszló) közötti területcseréről. A területcsere a külterületek rövidtávú 
fejleszthetőségét biztosítaná. 

A 6-os jelzésű kategória a speciális funkcióval rendelkező külterületek csoportját jelenti. Ide tartozik 
az őcsényi repülőtér és Medina-Halomidülő laktanya komplexuma (143 fő). A repülőtér továbbfejlesztése 
kiemelten javasolt.
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