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Bevezetés 

 

Előzmények 

 

Gerjen Község Önkormányzata Kt. határozatban döntött az új településrendezési eszközei -

Településszerkezeti Terv (TSZT) és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ), valamint a 

Településfejlesztési Koncepció (TFK)- elkészítésének szükségességéről.  A településfejlesztési és 

településrendezési tervek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) számú kormányrendelet (továbbiakban: „314-es Korm. 

rendelet”) tartalmi és eljárási követelményei szerint készültek. 

 

A TFK, TSZT és HÉSZ elkészítésének, felülvizsgálatának célja és alapvető indokai 

 

A településfejlesztési és rendezési eszközök késztésének célja a község településfejlesztési-, és 

rendezési feladatainak, a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő ellátása.  

 

A kidolgozás, a véleményezések és az elfogadás tervezett ütemezése 

 

A településfejlesztési-, és településrendezési tervek készítése a 314-es Korm. rendelet tartalmi 

követelményei szerint készült megalapozó vizsgálatra (MV) és alátámasztó javaslatra (AJ) épül.  

 

Az alátámasztó munkarészek részét képezi a teljes településre készülő Környezeti Értékelés és 

Örökségvédelmi Hatástanulmány. A Környezeti Értékelés egyeztetése a településrendezési 

eszközök véleményezési eljárásának részeként kerül lefolytatásra. 

 

Jelen tervdokumentáció a "Megalapozó vizsgálat" szöveges és rajzi munkarészeit tartalmazza.  

 

A településfejlesztési és rendezési dokumentumok hat kötetbe foglalva kerülnek leszállításra: 

I.    kötet: Megalapozó vizsgálat 

II.    kötet: Településfejlesztési koncepció 

III. kötet: Alátámasztó javaslat  

IV. kötet: Környezeti értékelés 

V.    kötet: Örökségvédelmi- és Régészeti hatástanulmány 

VI. kötet: Jóváhagyandó munkarészek 
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HELYZETFELTÁRÓ ÉS  

HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 
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1.1. Településhálózati összefüggések, a települések helye a 

településhálózatban, térségi kapcsolatok 
 

Gerjen község a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye keleti szélén található a Paksi járásban. A 

település a megyeszékhelytől, Szekszárdtól körülbelül 30 km-re, a járás központjától, Pakstól 20 

km-re, a fővárostól pedig körülbelül 150 km-re helyezkedik el.  

A községtől északra a Paksi járáshoz 

tartozó Dunaszentgyörgy és Paks, míg 

nyugaton és délen a Tolnai járáshoz 

tartozó Fadd található. Keleti irányból 

a Duna határolja, melynek túloldalán a 

Bács-Kiskun megyéhez tartozó Foktő 

és Bátya alkotják a szomszédságot.  

Gerjen az Alföld nagytájon fekvő 

település, amely a Duna menti síkság 

középtájhoz, azon belül pedig a Tolnai-

Sárköz kistájhoz tartozik.  

A települést közúton jelenleg csak 

nyugati irányból, az 51162 sz. bekötő 

úton lehet megközelíteni. Az 5112 jelű 

mellékúton tovább haladva érhető el 

Dunaszentgyörgy, Fadd, valamint 

Tolnán keresztül a 6-os főút és az M6-

os autópálya. 

A települést csupán egy buszjárat 

érinti közvetlenül, mely a Volánbusz 

Zrt. által üzemeltetett 5400-as számú, 

Szekszárt-Tolna-Paks járat. A 

községben az utasok számára négy 

megállóhely áll rendelkezésre, melyek 

közül kettő a belterületen, kettő pedig 

a külterületen található. A 

vonatközlekedés legközelebb a 15 km-

re található Tolnán érhető el. A 

település keleti határát képező Duna a 

vizi közlekedés számára is lehetőséget 

nyújt, a Gerjeni komp állomás a község 

északkeleti felén található. A 

kompjárat Kalocsával biztosít 

összeköttetést, azonban a járat 

jelenleg nem üzemel. 

 

Forrás: wikipedia.org 
 

 
 

Forrás: openstreetmap.org 
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1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 

1.2.1. Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 

Az Országgyűlés az 1/2014 (I.3.) OGY határozatának mellékleteként elfogadta az Országos 

Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót (OFTK). 

 

„A Koncepció integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, meghatározza azok területi 

dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra készülő 

tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja, 

valamint az ország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési szükségleteiből, 

illetve az EU 2020 Stratégiához és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz illeszkedve hosszú távú 

jövőképet, fejlesztéspolitikai célokat és elveket határoz meg Magyarország számára.” 

 „A Koncepció egyrészt horizontális szempontokat fogalmaz meg, melyeket az átfogó gazdasági, 

környezeti és társadalmi szempontokban jelenít meg, amelyeket a fejlesztéspolitika, a 

programtervezés és a megvalósítás egészében érvényesíteni kell, másrészt alapelveket határoz meg 

a fejlesztéspolitika keretében igénybe vett források felhasználásával kapcsolatban, valamint a 

kedvezményezett térségek-települések besorolásával kapcsolatban” 

 

Az OFTK előzményeit, az Országos Területfejlesztési Koncepciót (OTK) és az Országos 

Fejlesztéspolitikai Koncepciót (OFK) 2005-ben fogadták el. Az azóta eltelt időszak alapján 

megállapítást nyert, hogy a területfejlesztési politika céljai nem kellően érvényesültek és 

időarányosan sem teljesültek. 

Az OFTK megfogalmazza Magyarország helyét a világban, Európában, Közép-Európában, a 

Kárpát-medencében. Meghatározza az ország gazdasági jellemzőit, társadalmi erőforrásait, a 

környezeti hatásokat, a térszerkezeti folyamatokat (utóbbi vonatkozásában különös tekintettel 

Budapest és a vidéki országrész kapcsolatára, a roma népesség területi szegregálódásához vezető 

sorsára, valamint a határ menti térségek jellemzőire). 

Az OFTK fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célkitűzései között meghatározza a nemzeti 

jövőképet, a hosszú távú (2014-2030) fejlesztési célkitűzéseket, a középtávú (2014-2020) 

fejlesztési prioritásokat, a horizontális szempontokat és alapelveket, a fejlesztéspolitikától 

elvárható eredményeket. 

Területpolitikai irányok és teendők című fejezetében tér ki a térszerkezeti jövőképre, a hosszú és 

középtávú fejlesztési célkitűzésekre, horizontális szempontokra és alapelvekre, a 

fejlesztéspolitikától elvárható eredményekre. 

Az OFTK Szak- és területpolitikai fejlesztési irányok c. fejezetében több ízben is rögzítésre kerül a 

városfejlesztés mellett a vidékfejlesztés fontossága, a város-vidék együttműködés erősítése, 

melynek érvényesülésére mind az országos fejlesztéspolitikában, mind pedig a helyi szinteken 

törekedni kell. A dokumentum szerzői alapvető célként határozzák meg a periférikus térségek 

(külső és belső perifériák egyaránt) felzárkóztatását, becsatolásukat az ország társadalmi-

gazdasági vérkeringésébe, hiszen e területek elmaradottsága országos szinten is igen jelentős 

visszahúzó erőt jelent.   
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A Duna-térség kapcsán az OFTK a lenti célokat határozza meg a térség fenntartható fejlesztése 

érdekében: 

• „A magyarországi Duna-térség fenntartható fejlesztése, természeti területeinek, tájainak és 

kulturális értékeinek védelme, megőrzése. 

• Az itt élők életminőségének javítása, infrastrukturális feltételeik javítása, boldogulásuk 

elősegítése. 

• A régió gazdaságának és versenyképességének, illetve az ott élők jólétének fenntartható 

módon történő növelése, valamint egy virágzó, fejlődő és vonzó térség létrehozása.  

• Az Európai Unió Duna Makro-regionális Stratégiájának megvalósítása, kiemelten a 

magyarországi „Duna minősítéssel” (EUDRS minősítési rendszer) rendelkező projekteken 

keresztül.”  

 

Tolna megye vonatkozásában a következő megállapításokat teszi a dokumentum: 

„Jellemzően vidékies térség, a megyeszékhely Szekszárd mellett 10 kisváros található a megye 

területén. A térség erőteljes agrárjellege meghatározza a települések arculatát. A mezőgazdasági 

termékek előállítása jelentős és a megye jól képzett mezőgazdasági szakembergárdával rendelkezik, 

de az adottságokra épülő feldolgozó ipar szinte teljesen hiányzik. Paks, mely az ország 

villamos-energia szükségletének 40%-át termeli, stratégiai szerepet játszik a gazdasági életben, 

termelése pozitív irányban téríti el a megye gazdasági mutatóit. Az egy főre jutó termelés és 

export a textiliparban, a bőrgyártásban és – feldolgozásban, az utóbbi években meghaladta az 

országos átlagot. Turisztikai vonzerőt a Duna, az erdők, a népművészet, a gyógy- és termálfürdők, 

a történelmi borvidékek jelentenek. Jelentős a német nemzetiségű lakosság aránya.” 

 

A megállapításokat követően Tolna megyére vonatkozóan az alábbi fejlesztési irányokat 

határozza meg a dokumentum: 

• „Innovatív környezeti ipar és energetika lehetőségeinek megteremtés működő 

tudásbázisokkal, a Paksi Atomerőmű fejlesztéséhez kapcsolódó szak- es felsőoktatási képzés 

biztosítása. 

• Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok fejlesztése (élelmiszeripar, textil- 

és bőripar, fémfeldolgozás), mezőgazdasági termékek feldolgozása, piaci értékesítése; a 

biotermelés ösztönzése, az agrármarketing tevékenység fejlesztése. 

• Közúti és vasúti közlekedés infrastruktúra fejlesztése (M9 gyorsforgalmi út), a táji, 

környezeti szempontok figyelembevételével. 

• A termálvízkincs egészségturisztikai, energetikai és mezőgazdasági hasznosítása. 

• A turizmus jelenlévő ágazatainak fejlesztése, tematikus összekapcsolása (termál- és 

gyógyturizmus: Dombóvár, Hőgyész, Tamási, Tengelic, Bonyhád; vadászturizmus: Gemenc, 

Gyulaj; tájjellegű és kulturális turizmus: Sárköz, szekszárdi fesztiválok; vízi turizmus: 

Fadd-Dombori, a Sió-csatorna fejlesztése; horgászturizmus: Duna és horgásztavak; 

borturizmus: Szekszárdi borvidék, Tolnai borvidék). 

• Szekszárd, mint megyei fejlesztési pólus központi és idegenforgalmi funkcióinak 

megerősítése és a megye városainak képessé tétele az innováció befogadására.” 

 

 

 



14 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

1.2.2. Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 

A megyei területfejlesztési koncepciót a Tolna Megyei Közgyűlés fogadta el a 2014-2020-as uniós 

ciklusra vonatkozóan. A dokumentum felülvizsgálataként, aktualizálásaként készült el 2021 

elején az új, 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra vonatkozó koncepció társadalmi 

egyeztetési változata.  

A megyei területfejlesztési koncepció rakja le a teljes megye tervezési alapjait. A koncepció 

kiterjed a megye társadalmi, gazdasági és környezeti alrendszereire, a fejlődés szempontjából 

fontos témákra, ágazatokra, a megyei és központi szinten kezelhető témákra és ágazatokra, 

valamint az önkormányzat és a közszféra tevékenységeivel befolyásolható témákra és ágazatokra. 

Emellett számba veszi az egyes társadalmi szereplők felelőségi körébe tartozó feladatokat. 

Tolna megye területfejlesztési koncepciójának feladata a megye fejlesztéspolitikájának 

megfogalmazása, a területi fejlődés fő irányainak, stratégiai céljainak, valamint a célok elérését 

segítő eszközök hosszabb időtávra szóló meghatározása. A dokumentum három fő területet, 

átfogó célt határoz meg, mely a gazdaságfejlesztés, humánerőforrás-fejlesztés és a 

vidékfejlesztés. Az átfogó célok elérése érdekében a koncepció a következő stratégiai célokat 

rögzíti: 

• Gazdaságfejlesztés (hogy az emberek számára megőrizzék a meglévőket, illetve új 

munkahelyeket hozzanak létre) 

• Új K+F+I és logisztikai központok kialakítása vállalkozói együttműködések 

létrehozásával iparáganként, termékpályánként 

• Piacképes, hagyományosan jelenlévő ipari ágazatok, elsősorban könnyűipari 

tevékenységek (gépgyártás, fémfeldolgozás, élelmiszeripar, textil- és bőripar) 

fejlesztése 

• A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített 

környezetének szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, 

fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása 

• Vállalkozások versenyképességének erősítése 

• Humánerőforrás-fejlesztés (a szakértelem helyben tartása érdekében) 

• Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek 

javítása, a digitális átállás elősegítése az oktatásban 

• A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatásainak mérséklése 

• Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése 

• Vidékfejlesztés (a vidéki jelleg ne hátrány, hanem előny legyen) 

• Mezőgazdasági alapanyagokra épülő, nagy hozzáadott értékű termék előállítás-, 

feldolgozás, piaci érékesítés és agrármarketing tevékenység termelői 

együttműködéssel 

• Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének 

elősegítése  

A koncepció a stratégiai célok részletesebb bemutatásakor a gazdaságfejlesztés kapcsán rögzít 

Gerjenre vonatkozó célkitűzést. A gazdaságfejlesztés érdekében a dokumentum egyrészt 

Gerjen TEN-T hálózatba való bekapcsolását és a megközelíthetőségének javítását, 

minőségi fejlesztését irányozza elő, másrészt a Duna menti rekreációs térség kialakítását 



15 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

rögzíti, melyhez kapcsolódóan turisztikai vonzerőként határozza meg a gerjeni pincefalut és a 

római kori Limes maradványokat.  

A koncepció a község szűkebb és tágabb környezete kapcsán több jelentős, fejlődést ösztönző 

tényezőt is kiemel, amelyek Gerjenre is számottevő hatást gyakorolhatnak a jövőben. Ilyen 

tényező az új Duna-híd építése Paks és Gerjen térségében, melynek segítségével az M6-os 

autópálya és Dunaszentgyörgy, valamint Kalocsa között létesül új főúti összeköttetés. Ezen kívül 

a mellékúthálózat fejlesztéséve, bővítésével és ezáltal az elérhetőség jelentős javításával újabb 

fejlesztési területek létesülnek majd a térségben. További fontos, fejlesztést ösztönző tényezőként 

emeli ki a koncepció a Paksi Atomerőmű bővítését, amely Magyarország egyik legfontosabb 

beruházása. A fejlesztésnek olyan jelentős, nagy területet érintő társadalmi, gazdasági, 

infrastrukturális és környezeti hatásai lesznek, melyek kezelése, összehangolása kiemelkedő 

jelentőségű feladatot jelent. Ezért új térségként került meghatározásra a Közép-Duna Menti 

Kiemelt Térség, azzal a céllal, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások 

egymást erősítve kapcsolódjanak egymáshoz és minél jobban kiaknázzák a térségben rejlő 

potenciálokat. Az összesen 99 települést magába foglaló Térséghez tartozik a Paksi járás összes 

települése, közte a járási központ szomszédja, Gerjen is.  

 

1.2.3. Tolna Megye Területfejlesztési Programja 

 

A megye területfejlesztési koncepciójához hasonlóan Tolna megye területfejlesztési programja 

is felülvizsgálatra került 2021-ben, így készült el az új, 2021-2027-es uniós tervezési ciklusra 

vonatkozó program társadalmi egyeztetési változata. 

A megye területfejlesztési programja a koncepcióban kitűzött átfogó célok eléréséhez 

szükséges fejlesztési irányokat határozza meg (a gazdaságfejlesztés, humánerőforrás-

fejlesztés és vidékfejlesztés kapcsán). 

A dokumentumban, a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség részeként, a község esetében is 

rögzítésre kerül egyebek mellett a közszolgáltatások, az infrastruktúra és turizmus 

fejlesztésének szükségessége. A Térség létrehozása kapcsán a következőket fogalmazza meg a 

dokumentum: „a megye vállalkozásait kívánjuk segíteni abban, hogy a tevékenységükhöz 

szükséges számú és képzettségű szakembergárda rendelkezésre álljon, ezáltal működő- és 

versenyképességük biztosított legyen, a következő időszak országos szinten is legjelentősebbnek 

mondható fejlesztésének, a Paksi Atomerőmű bővítésének ne elszenvedői, hanem 

haszonélvezői legyenek a Tolna megyei cégek. Fontosnak tartjuk, hogy a térségben jelenleg is 

működő gazdasági szereplők (elsősorban a KKV-k) számára a Paksi Atomerőmű bővítésével járó 

humán erőforrás elszívó hatást enyhítsük, a gazdasági trendekre rugalmasan reagáló 

foglalkoztatáspolitika segítségével (képzések, átképzések támogatásával), a termék- vagy 

technológiaváltás, -fejlesztés irányába tett törekvéseik támogatásával hozzájáruljunk 

működőképességük megtartásához, a bér- és bérköltség támogatással pedig enyhítsük a paksi 

fejlesztés generálta bérszínvonal-növekedés okozta terheket.” 

A program szintén kiemeli a Paksi Atomerőmű bővítése által generált hatásokat, melyek 

várhatóan az egész megyére kiterjednek majd. A dokumentum a fejlesztés kapcsán azt a célt tűzi 

ki, hogy a Paks szűkebb és tágabb környezetében található települések a várható népességszám 

bővülést felkészülten tudják várni, illetve a lehető legtöbbet tudják profitálni a bővítéshez 

kapcsolódó fejlesztésekből, beruházásokból. A cél elérése érdekében a program elsősorban 
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a közintézmények és a vonalas infrastruktúra (csapadékvíz elvezetés, szennyvízkezelés, 

úthálózat) fejlesztésének szükségességét rögzíti. Az Atomerőmű bővítése kapcsán a 

dokumentum az élelmezés és a szabadidő eltöltésével összefüggésben megjelenő 

többletigényeket is megemlíti. Előbbi esetében a helyi mezőgazdasági termékeket feldolgozó, 

fenntartható feldolgozó ipar erősítése, míg utóbbi esetében a megyei turisztikai 

desztinációk és kisebb attrakciók fontossága kerül kiemelésre.  

A programban a szerzők felsorolják a megyei településeken tervezett fejlesztési projektek. 

Gerjen esetében többek között a kastélyhoz vezető út és az üdülőterület úthálózatának 

fejlesztése, szikkasztó árokrendszer kialakítása, kerékpárút kiépítése, az óvoda 

kapacitásbővítése, helyi piac kialakítása, új közösségi színterek létrehozása, illetve 

településközpont kialakítása kerül rögzítésre.  
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1.3. A területrendezési tervekkel való 

összefüggések vizsgálata 
 

1.3.1. Az Országos Területrendezési Terv vonatkozó megállapításai 

 

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény (MATrT) második részében foglalt Országos Területrendezési Terv (OTrT) szerint Gerjen 

erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vízgazdálkodási térség és települési térség 

területfelhasználási kategóriákba sorolt.  

A község területét É-DK-i irányban meglévő 400 kV-os átviteli hálózati távvezetéke húzódik 

továbbá Ny-K-i irányban meglévő földgázszállító vezeték keresztezi. A Duna mentén végig 

elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal húzódik. 

Kivonat az OTrT Szerkezeti Tervéből (MaTrT 2. melléklete), jelmagyarázat 
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Gerjen érintettsége az országos övezetekkel: 

  
Kivonat az OTrT Ökológiai hálózat magterületének övezete, az 
ökológiai hálózatökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat 
pufferterületének övezete c. tervlapjából (3/1. melléklet) 

Kivonat az OTrT Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

c. tervlapjából (3/2. melléklet.)   

 

   
Kivonat az OTrT Erdők övezete c. tervlapból  

(3/3. melléklet) 

Kivonat az OTrT Világörökségi és 
világörökségi várományos területek c. 
tervlapjából (3/4. melléklet) 

Kivonat az OTrT Honvédelmi és katonai célú 
terület övezete által érintett települések c. 
tervlapjából (3/5. melléklet) 

A MATrT 19. § (4) bekezdésével összhangban a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet alapján az 

Országos Övezeti Terv részét képező, a rendeletben megállapított országos övezetekkel való 

érintettsége a településnek: 

   

Kivonat az 1. melléklet szerinti jó termőhelyi 

adottságú szántók övezete c. tervlapból  

Kivonat az 2. melléklet szerinti 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete c. t 

Kivonat az 3. melléklet szerinti 

tájképvédelmi terület övezete c. tervlapból 
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Kivonat az 4. melléklet szerinti vízminőség-

védelmi terület övezete c. tervlapból  

Kivonat az 5. melléklet szerinti nagyvízi 

meder övezete c. tervlapból 

Kivonat az 6. melléklet szerinti VTT-tározók 

övezete c. tervlapból 

 

 Országos Övezeti Terv övezetei  
Gerjen 

érintettsége 

Ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai 

folyosójának övezete és az ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3/1. 

melléklet) 

IGEN 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3/2. melléklet) NEM 

Erdők övezete (3/3. melléklet) IGEN 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett 

települések (3/4. melléklet) 
NEM 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett települések (3/5. melléklet) NEM 

 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 1. 

melléklet) 
IGEN 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 2. melléklet) NEM 

Tájképvédelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 3. melléklet) IGEN 

Vízminőség-védelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 4. melléklet) IGEN 

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 5. melléklet) IGEN 

VTT-tározók övezete (9/2019. (VI.14.) MVM rendelet - 6. melléklet) NEM 

 

Gerjen területét a fent jelzett 6 országos térségi övezet érinti.  

 

Gerjent érintő országos övezetekre vonatkozó előírások: 

Az OTrT előírásait figyelembe véve, a vonatkozó térségi övezeti előírások a Tolna megye 

Területrendezési Tervének (TMTrT) elemzését követően az országos és kiemelt térségi 

övezetekre vonatkozóan együttesen kerülnek ismertetésre. 
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1.3.2. Tolna megye Területrendezési Tervének vonatkozó 

megállapításai 

 

Gerjen települést a Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terve erdőgazdálkodási, mezőgazdasági, 

vízgazdálkodási, települési és sajátos területfelhasználású térség térségi területfelhasználási 

kategóriába sorolja.  

Kivonat a TMTrT Szerkezeti Tervéből 

 

Gerjent érintő műszaki infrastruktúra-

hálózatok és egyedi építmények: 

▪ térségi szerepű összekötő út (tervezett) 

▪ térségi kerékpárútvonal (tervezett) 

▪ tervezett 400 kV-os átviteli hálózati 

távvezeték (meglévő és tervezett) 

▪ földgázszállító vezeték (meglévő) 

▪ kőolajszállító vezeték (meglévő) 

▪ 5-50 MW névleges teljesítő-képességű 

erőmű (tervezett) 

▪ elsőrendű árvíz-védelmi fővédvonal 

(meglévő) 
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Szőlő- és gyümölcstermőhelyi kataszter 
 

OTrT 13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I-II. osztályú területeihez 

tartozó földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető 

beépítésre szánt területté. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó 

földrészlet - a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével - nem minősíthető beépítésre 

szánt területté. 
 

A szőlő- és gyümölcs termőhelyi kataszter Gerjen területét nem érinti. 

 

Gerjen település érintettsége a térségi övezetekkel:  

   
Kivonat a Rendelet 3.1. melléklete szerinti 

Ökológiai hálózat övezetei c. tervlapból  

Kivonat a Rendelet 3.2. melléklete szerinti 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók 

övezete c. tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.3. melléklete szerinti 

Erdők övezete és Erdőtelepítésre javasolt 

terület övezete c. tervlapból 

   
Kivonat a Rendelet 3.4. melléklete szerinti 

Tájképvédelmi terület övezete c. tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.5. melléklete szerinti 

Világörökségi és világörökségi várományos 

terület övezete c. tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.6. melléklete szerinti 

Vízminőség-védelmi terület övezete c. 

tervlapból 
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Kivonat a Rendelet 3.7. melléklete szerinti 

Nagyvízi meder övezete c. tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.8. melléklete szerinti 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

c. tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.9. melléklete szerinti 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete c. 

tervlapból 

   

Kivonat a Rendelet 3.10. melléklete szerinti 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete c. 

tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.11. melléklete szerinti 

Földtani veszélyforrás terület övezete c. 

tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.12.1 melléklete szerinti 

Innovációs-technológiai fejlesztés 

támogatott célterületének övezete c. 

tervlapból 

  
Kivonat a Rendelet 3.12.2 melléklete szerinti Logisztikai 

fejlesztések támogatott célterületének övezete c. tervlapból 

Kivonat a Rendelet 3.12.3 melléklete szerinti Turisztikai 

fejlesztések támogatott célterületének övezete c. tervlapból 
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Hatályos TMTrT 
Gerjen 

érintettsége 

ORSZÁGOS ÖVEZETEK 

Ökológiai hálózat övezetei (3.1. sz. melléklet) IGEN 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete  

(3.2. sz. melléklet) 
IGEN 

Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete  

(3.3. sz. melléklet) 
IGEN 

Tájképvédelmi terület övezete (3.4. sz. melléklet) IGEN 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete  

(3.5. sz. melléklet) 
NEM 

Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6. sz. melléklet) IGEN 

Nagyvízi meder övezete (3.7. sz. melléklet) IGEN 

Honvédelmi és katonai célú területek övezete (3.8. sz. melléklet) NEM 

MEGYEI ÖVEZETEK 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9. sz. melléklet) NEM 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. sz. melléklet) IGEN 

Földtani veszélyforrás terület övezete (3.11. sz. melléklet) NEM 

EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI ÖVEZETEK (3.12. sz. melléklet) 

Innovációs-technológiai fejlesztés támogatott célterületének övezete (3.12.1. sz. 

melléklet) 
NEM 

Logisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.2. sz. melléklet) NEM 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (3.12.3. sz. melléklet) IGEN 

 

Gerjen területét a fent jelzett 8 térségi övezet érinti.  
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1.3.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések és megfelelőség 

vizsgálata  
 

 

A település területi mérlege: 

Tolna megye települései térségi területfelhasználás területi mérlege (2020) alapján: 

Település Térségi területfelhasználás Hektár 

Gerjen 

Települési térség 295,50 

Sajátos területfelhasználású térség 87,56 

Erdőgazdálkodási térség 203,59 

Mezőgazdasági térség 2 767,30 

Vízgazdálkodási térség 269,49 

 

Az OTrT és a TMTrT térségi területfelhasználásra vonatkozó előírásai: 

 

MATrT (MÁSODIK RÉSZ – OTrT)  
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők 

övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó 

szabályok figyelembevételével kell differenciáltan lehatárolni; 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a 

fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki; 

c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt 

beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, 

vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá különleges honvédelmi, 

katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület területfelhasználási egységbe 

kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően 

honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 
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A hatályos TSZT területfelhasználási rendszere térségi területfelhasználási kategóriáknak 

való megfelelősége  

OTrT 11. § a) „Az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a 
térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell differenciáltan lehatárolni.” 

 

 ha % 

TMTrT Erdőgazdálkodási térség területe: 203,59 100 

A TMTrT erdőgazdálkodási térségébe eső, a hatályos TSZT-n 

erdőterület területfelhasználásba sorolt területek: 
39,8 19,5 

A TMTrT erdőgazdálkodási térségébe eső, a hatályos TSZT-n 

egyéb területfelhasználásba sorolt területek: 
163,8 80,5 

A TMTrT erdőgazdálkodási térségén kívül, a hatályos TSZT 

szerint erdőterület területfelhasználásba sorolt területek: 
67,1 ‒ 
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OTrT 29. § „Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia.” 

 

 ha % 

Országos Erdők övezet területe: 210,92 100 

Az Országos Erdők övezet szerint és a hatályos TSZT szerint is 

erdő besorolású területek: 
42,8 20,3 

Az Országos Erdők övezet szerint erdő, a hatályos TSZT szerint 

egyéb besorolású területek:  
168,12 79,7 

Az Országos Erdők övezet alapján nem erdőterület, a hatályos 

TSZT szerint erdő besorolású területek: 
64,2 ‒ 

Országos Erdők övezet területének 95%-a: 200,37 95 
 

200,37 ha (95%) > 42,8 ha (20,3%), azaz a hatályos TSZT nem felel meg az előírásnak.  
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OTrT 11. § b) „A mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a 
mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó 
részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;” 

 

 ha % 

TMTrT Mezőgazdasági térség területe: 2767,3 100 

A TMTrT mezőgazdasági térségébe eső, a hatályos TSZT-n 

mezőgazdasági területfelhasználásba sorolt területek: 
2545,7 92,0 

A TMTrT mezőgazdasági térségébe eső, a hatályos TSZT-n egyéb 

területfelhasználásba sorolt területek: 
221,60 8,0 

A TMTrT mezőgazdasági térségén kívül, a hatályso TSZT szerint 

mg.-i területfelhasználásba sorolt területek: 
128 - 

Mezőgazdasági térség területének 75%-a: 2075,5 75 
 

A hatályos tervekben nagyvárosias lakóterület, illetve vegyes terület nem jelölt a mezőgazdasági 

térség területén. 
 

2075,5 ha (75%) < 2545,7 ha (92,0%) azaz a hatályos TSZT megfelel az előírásnak.  
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OTrT 11. § c) „A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú 
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, továbbá 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási 
szervvel egyeztetve kell pontosítani.” 

 
 ha % 

TMTrT Vízgazdálkodási térség területe: 269,49 100 

A TMTrT vízgazdálkodási térségébe eső, a hatályos TSZT-n 

vízgazdálkodási területfelhasználásba sorolt területek: 
259,37 96,2 

A TMTrT vízgazdálkodási térségébe eső, a hatályos TSZT-n 

egyéb területfelhasználásba sorolt területek: 
10,12 3,8 

A TMTrT vízgazdálkodási térségén kívül, a hatályos TSZT 

szerint vízgazdálkodási területfelhasználásba sorolt területek: 
254,4 ‒ 

A hatályos TSZT vízgazdálkodási területfelhasználási kategória kijelölése kismértékben eltér 

a térségi vízgazdálkodási terület lehatárolásától.  
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OTrT 11. § d) „a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;” 
e) „a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának 
megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési 
övezetbe kell sorolni.” 

 

 ha % 

TMTrT Települési térség területe (ha): 295,5 100 

TMTrT Sajátos térség területe: 87,56 100 

A TMTrT sajátos térségébe eső, a hatályos TSZT-n ennek megfelelő 

különleges területfelhasználásba sorolt területek: 
87,56 100 

 

A hatályos TSZT megfelel az előírásnak. 
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Gerjen az Ökológiai Hálózat, Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók, Erdők övezete és 

erdőtelepítésre javasolt területek, a Tájképvédelmi terület, Vízminőség-védelmi terület, 

Nagyvízi meder országos övezeteivel érintett. A megyei övezetek közül a Rendszeresen 

belvízjárta terület térségi övezetével és a Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének 

egyedileg meghatározott övezetével érintett 

 
A TMTrT 5. § (1) bekezdése alapján az országos övezetekre vonatkozó előírásokat a 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény és a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapítja meg. 

 

 
Ökológiai hálózat magterületének övezete (OTrT - 3/1. melléklet szerint) 

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

(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és az 

ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén beépítésre szánt terület az állami főépítészi 

hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során 
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-
e az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli 
élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(4) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok 
elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők 
ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, a meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

(6) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű 
létesíthető épületen elhelyezve. 

 

Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (OTrT - 3/1. melléklet szerint) 

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

(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 
ha 

a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az 
ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 

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

(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-
hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok 
működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el. 

(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új 
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű 
bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (OTrT - 3/2. melléklet szerint) 
28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol az Ország 

Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg - csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási 
engedélye alapján jelölhető ki. 

(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és 
bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

 

Erdők övezete (OTrT - 3/3. melléklet szerint) 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési eszközében legalább 
95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően 
kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 
2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti 
Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül 
kell hagyni. 

30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

 

Tájképvédelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet szerint – 3. melléklet szerint) 

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

(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat 
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló törvény 
vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell 
határozni 

a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi szabályait, 
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi 

rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket. 
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-

hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat 
fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 
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Vízminőség-védelmi terület övezete (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet - 4. melléklet szerint) 

5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az 
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli 
kezelésének feltételeiről a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során 
ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó 
egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani. 

(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból 
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. 

 

Nagyvízi meder övezete (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet - 5. melléklet szerint) 

6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt 

területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet 
építési tevékenységet folytatni. 

(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv egyetértésével lehet új beépítésre 
szánt területet kijelölni. 

 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (9/2019. (VI.14.) MvM rendelet szerint) 

9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 
ahhoz a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési 
eljárása során adott véleményében hozzájárul. 

(2) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tartozó települések településrendezési eszközeiben a 
rendszeresen belvízjárta terület övezet területén az (1) bekezdésben foglalt előírások mellett a következő 
előírások alkalmazandók: 

a) a településrendezési eszközökben a természetvédelmi szempontokkal összhangban kell szabályozni a 
régészeti lelőhelyek leletmentését és bemutatását lehetővé tevő építmény, a horgászturizmust szolgáló 
esőbeálló jellegű építmény, továbbá a legkevesebb 5 ha területű rét vagy legelő művelésű ágú telken a 
legeltetést biztosító, állatállomány szállásául szolgáló hagyományos istállóépület, valamint a strand 
működtetéséhez szükséges építmény elhelyezésének a feltételeit, 

b) az a) pontban fel nem sorolt építmény a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi igazgatási szerv 
hozzájárulásával építhető vagy bővíthető; 

c) új vegyszertároló, üzemanyagtöltő állomás, hulladékkezelő létesítmény, valamint szennyvízürítő nem 
létesíthető. 

 

Turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezete (TmTrT szerint) 

10. § A turisztikai fejlesztések támogatott célterületének övezetével érintett települések településfejlesztési 

koncepciója és településrendezési eszközei készítése során törekedni kell a turisztikai nyomvonalas 

fejlesztések folytonosságára, az egymást gyengítő párhuzamosságok kiküszöbölésére. 
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1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek a 

vizsgált település fejlesztését befolyásoló megállapításai 
 

Gerjen közigazgatási területe 5 településsel határos. Ezek közül Paks és Dunaszentgyörgy, 

Gerjennel együtt a Paksi járáshoz, míg Fadd a Tolnai járáshoz tartozik. A Duna túloldalán Foktő 

és Bátya települések a Bács-Kiskun megyei Kalocsai járáshoz tartoznak.  
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1.4.1. Bátya 

 

A Bács-Kiskun megyei Bátya település Gerjentől keletre található, a Duna túloldalán. A két község 

közigazgatási határa a vízfelületen találkozik. Bátya hatályos, 2017-ben készült 

Településszerkezeti Terve alapján a két település, a Duna által vízgazdálkodási területtel 

csatlakozik egymáshoz. A település vízpartján, Gerjenhez hasonlóan gát fut. A Dunát 

erdőterületek, illetve keletebbre mezőgazdasági területek kísérik. A csatlakozó területekre is 

kiterjednek a Natura2000-es területek, valamint az Országos Ökológiai hálózat részei. A szóban 

forgó területen hidrogeológiai védőövezetek is vannak. A települések között elektromos 

távvezetékek húzódnak.  

 

 
Bátya Településszerkezeti Terve – kivágat 
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1.4.2. Dunaszentgyörgy 

 

A Paksi járás részét képező Dunaszentgyörgy Gerjentől északnyugatra található. A község 

hatályos, 2019-es Településszerkezeti Terve alapján a két község gazdasági erdőterülettel, 

illetve általános mezőgazdasági területtel, szántóval és gyepterülettel csatlakozik 

egymáshoz. A települések közös természeti eleme a Solymos-ér. A két község között elektromos 

távvezetékek húzódnak. 

 

 

Dunaszentgyörgy Településszerkezeti Terve – kivágat 

 

1.4.3. Fadd 

 

A községtől délre, délnyugatra található Fadd községnek Gerjennel közös, egységes szerkezeti 

terve van.  A 2021-es Településszerkezeti Terv alapján a két település korlátozott hasznosítású 

mezőgazdasági területekkel, általános hasznosítású mezőgazdasági területekkel, védelmi 

erdőterületekkel és vízgazdálkodási területekkel csatlakozik egymáshoz. A csatlakozó 

területek jelentős része helyi jelentőségű természetvédelmi terület. A szóban forgó területet 

csapadékvízelvezető főárkok és hidrogeológiai védőövezetek is érintik. A települések közös 

közlekedési eleme az 51162 sz. bekötő út, illetve az ezen út mentén és a Duna partján tervezett 

kerékpárút. A két község között elektromos távvezetékek és gázvezetékek húzódnak. 
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Fadd Településszerkezeti Terve – kivágat 

 

1.4.4. Foktő 

 

A Bács-Kiskun megyei Foktő település Gerjentől keletre, a Duna túloldalán található. A település 

hatályos terveiről semmilyen forrásból nem érkezett adatszolgáltatás. A GoogleMaps 2021-es 

műholdfelvételei alapján megállapítható, hogy a két község közigazgatási határa, a Duna által 

vízfelületen találkozik. A csatlakozó területek északi részén a Csorna-Foktői-csatorna által 

leválasztott félsziget és a Foktői-sziget található. A félsziget déli részén üdülőterületek, míg északi 

részén és a szigeten erdőterületek találhatóak. A csatlakozó területek déli részén a Meszesi-

Dunapart található, mely Kalocsa részeként, kikötőjével vízi közlekedési kapcsolat lehetőségét 

kínálja Gerjennel.  
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Forrás: GoogleMaps 2021. 

 

1.4.5. Paks 
 

A járás központját képező Paks Gerjentől északra található. A város hatályos, 2020-as 

Településszerkezeti Terve alapján a két település általános mezőgazdasági területekkel, 

gazdasági erdőterületekkel, valamint vízgazdálkodási területekkel csatlakozik 

egymáshoz. A csatlakozó területeket tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 

belvízjárta terület, nagyvízi meder területe, illetve elsőrendű árvízvédelmi védvonal érinti. Gerjen 

és a járásközpont közös természeti eleme a Duna. A két település közvetlenül jelenleg csak 

mezőgazdasági földutakkal kapcsolódik egymáshoz. A települések hatályos tervei azonban 

tervezetten már jelölik a megvalósítás előtt álló közös közlekedési elemeket, a tervezett 5124 jelű 

összekötő utat, valamint a Duna-parton tervezett kerékpárutat. A két település között elektromos 

távvezetékek húzódnak. 
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Paks Településszerkezeti Terve - kivágat 

 

 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai 

 

Gerjen Településfejlesztési Koncepciója 2003-ban került elfogadásra a község 

Településszerkezeti tervével együtt (60/2003. (VI.2.) Kt. számú határozat). A koncepció, a 

Településszerkezeti tervhez és a Helyi építési szabályzathoz hasonlóan a Pécsépterv Stúdió 

jóvoltából készült el.  

A rövid fejlesztési dokumentum a település önkormányzatának hosszú távú céljaként 

fogalmazza meg, hogy „a község lakosainak egészséges, a kor színvonalának megfelelő, 

rendezett, esztétikus lakókörnyezetet nyújtson, a térség településeivel partneri viszonyban 

együttműködve alakítsa ki fejlesztési szándékait, programjait.” 

A koncepció azt prognosztizálja, hogy a gyorsforgalmi utak megépülésével a település térsége 

lényegesen jobb helyzetbe kerül, növekedhet a munkahelyek száma és a turisztikai ágazat 

jelentősége.  Megindulhat a népesség egy részének, városok és nemzetközi közlekedési folyosók 

felé költözése, melynek hatására a község lélekszáma nagyjából 1 800 főre gyarapodhat. A 

dokumentum szerzői szerint erre a népességgyarapodásra fel kell készülnie a településnek, 

mindemellett kiemelt figyelmet kell fordítania az alacsony társadalmi státuszú lakosok 

helyzetének javítására is.  

A fejlesztési dokumentum rögzíti, hogy a szolgáltatások alapszintje elérhető helyben, ugyanakkor 

a település nagysága nem teszi lehetővé a magasabb szintű ellátás biztosítását, az önellátást. 

Viszont a Duna-menti urbanizációs tengely részeként a község ezeket az ellátásokat térségi, 

településközi együttműködések keretében meg tudja adni a lakóinak. Mindemellett a község, 

alapvetően mezőgazdasági profilja nem teszi lehetővé, hogy a település elegendő munkahelyet 

biztosítson lakosai számára, így az ingázás továbbra is jellemző lesz a községre.  



39 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

A koncepció külön kiemeli a környezetvédelem fontosságát. Ehhez kapcsolódóan rögzítésre 

kerül a környezeti veszélyforrások felszámolásának a jelentősége, illetve a környezettudatos 

szemlélet, a személyes felelősségtudat erősítésének a fontossága. A dokumentum szorgalmazza, 

hogy a település adottságait, értékeit, legyen az a természeti vagy az épített környezet, úgy kell 

hasznosítani, hogy az értékek mindeközben ne sérüljenek. A település ökológiai 

regenerációra alkalmas területein csak a természetvédelem érdekeinek alárendelt, a 

természet védelmét elsődleges szempontként figyelembe vevő tevékenység folytatható. A 

fentiekkel összefüggésben kiemelt célkitűzés, hogy a község természeti és épített értékeit 

védelem illesse.  

A dokumentum az általánosabb célkitűzéseken túl konkrétabb célokat és programokat is 

megfogalmaz, melyek a lenti táblázatban láthatóak.  

 

Településfejlesztési Koncepció – célok, programok 

A tájhasználat egyensúlyának 

helyreállítása 

Korlátozott mezőgazdasági tevékenységeket szabad csak 

folytatni az ökológiailag regenerációra alkalmas területeken. 

A szántóterületek tagolása és a szél eróziójának csökkentése 

érdekében erdősávokat kell telepíteni. 

A gyepes területeket védelem alá kell helyezni. 

A Csámpai-patak, a Solymos-ér vonala, a Gerjen-tó helye, a 

Bovári terület valamint a Gerjentől északra fekvő gyepek 

védett területekké kell váljanak. 

A zártkertekben lehetővé kell tenni a rekreációs funkció 

megjelenését. 

A településközi 

együttműködések fejlesztése 

A szolgáltató-rendszert ésszerűen kell kialakítani és 

működtetni, figyelembe véve a környező települések 

kapacitásait és igényeit. 

A pályázati rendszerben a területfejlesztési támogatások minél 

hatékonyabb megszerzése érdekében térségi szemlélettel kell 

megjelenni. 

A népesség természetes 

fogyását ellentételező 

betelepülés elősegítése 

Új lakótelkeket kell kialakítani. 

Az infrastrukturális hátteret folyamatosan fejleszteni kell. 

A környezetvédelmi 

intézkedések meghozatala 

A hulladékelhelyezést meg kell oldani. 

Az ivóvízbázis védelmét biztosítani kell. 

A turizmus feltételeinek 

megteremtése 

Támogatni kell a vízi- és horgászturizmus, valamint a 

turizmust segítő kikötőket kiszolgáló infrastruktúra 

fejlesztését. 

Kerékpárutakat kell építeni. 

Elő kell segíteni a külterületeken a lovasturizmus létrejöttét. 

A falusi turizmus fejlesztését szorgalmazni kell. 

A kulturális örökség 

védelmének biztosítása 

Helyi védelem alá kell helyezni a település hagyományos 

építészetének még fellelhető emlékeit. 
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1.5.2. Helyi Esélyegyenlőségi Program 

 

A község önkormányzata, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal, azok rendelkezéseivel, 

Helyi Esélyegyenlőségi Programban (HEP) rögzíti az esélyegyenlőség megteremtéséhez 

szükséges feladatokat. „Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott 

Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az 

Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 

tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira”. Az aktuális HEP a 2019-

2024 közötti időszakra vonatkozik.  

A bevezetés után a dokumentum szerzői bemutatják a települést, többek között a község 

elhelyezkedését, történetét, lakosságát, gazdaságát, illetve értékeit, küldetését és céljait. A Helyi 

Esélyegyenlőségi Program elfogadásával a település önkormányzata a következőket kívánja 

érvényesíteni: „az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, a 

szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a 

lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket.„ 

A dokumentum a program helyzetelemzésével (HEP HE) folytatódik, melynek keretében 

megismerhetjük a jogszabályi hátteret, a stratégiai környezetet, illetve azon társadalmi 

csoportok helyzetét, amelyek az esélyegyenlőség kérdésében leginkább érintettek, amelyek 

tagjai a mindennapokban számtalan hátrányt, diszkriminációt szenvedhetnek el. Ezek a 

társadalmi csoportok a következőek: • mélyszegénységben élők és romák • gyermekek • nők 

• idősek • fogyatékkal élők. A felsorolt csoportok helyzetének vizsgálata után a HEP készítői 

minden esetben beazonosítják az adott csoporthoz kapcsolódó problémákat és vázolják a 

fejlesztési lehetőségeket. A helyzetelemzés a helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil 

szervezetek és for-profit szereplők társadalmi felelősségvállalásának, illetve az esélyegyenlőségi 

program nyilvánosságának bemutatásával zárul.  

A dokumentum második felében a program Intézkedési Tervét (HEP IT) ismerhetjük meg, amely 

a helyzetelemzés megállapításainak összegzésével indul. A dokumentum szerzői ezután 

táblázatban rögzítik a célcsoportokhoz kapcsolódó beavatkozások megvalósítóit és, ugyancsak 

táblázatos formában, célcsoportonként részletesen kifejtik az egyes intézkedéseket. 

Megismerhetjük többek között az egyes intézkedések céljait, a megvalósítás résztvevőit és 

felelőseit, a partnereket, illetve a szükséges erőforrásokat.  

A dokumentum a megvalósítás bemutatásával folytatódik, melynek részeként ismertetésre kerül 

egyebek között a megvalósítás előkészítése és annak folyamata (pl. legalább évente ülésező HEP 

Fórum), a nyilvánosság, a kötelezettségek és a felelősség, valamint az érvényesülés és a módosítás. 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program az elfogadás módja és dátuma című fejezettel zárul. 

 

1.5.3. Gerjen Község Gazdasági Programja 
 

A község Gazdasági Programja a 2019-2024-es időszakra vonatkozóan határozza meg az 

önkormányzat gazdasági elképzeléseit. A program a település gazdasági helyzetét alapvetően 

befolyásoló tényezők rögzítésével indul, melyek között szerepel egyebek mellett a kormány 
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gazdaságpolitikája, a pályázati források, a község adottságai, az önkormányzat vagyoni helyzete, 

illetve a települési szereplők javaslatai. A dokumentum szerzői kiemelik, hogy a programban 

kitűzött célok eléréséhez mindenképpen szükség van a célkitűzések egymásra épülő 

megvalósítására és a szükséges anyagi források, illetve eszközök megteremtésére. 

Utóbbihoz nélkülözhetetlen a pályázati lehetőségek felkutatása és kiaknázása, az 

önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresése, valamint a meglévő források 

hatékonyabb kihasználása.  

A gazdasági program, kitérve a település életének különböző területeire, bemutatja Gerjen 

gazdasági helyzetét és a várható változásokat. Ennek keretében először górcső alá kerül az 

önkormányzat jelenlegi vagyoni helyzete, melyben kiemelésre kerül a 2012-ben végrehajtott 

adósságkonszolidáció, mellyel megszűnt az eladósodás veszélye. Az azóta eltelt időszakban 

sikerült megteremteni a pénzügyi egyensúlyt, a folyamatos likviditást, amely alapfeltétele 

a fejlesztések megvalósításának a településen. A fejlesztések kapcsán, a minél aktívabb 

pályázati tevékenység mellett fontos szempontként kerül rögzítésre, hogy a megvalósult 

projektek rövid időn belül önfenntartóak legyenek.  

A gazdasági program a stratégiai célkitűzések, a fejlesztés alapelvei (pl. munkahelyteremtés, a 

szolgáltatások fejlesztése, a természeti környezet fejlesztése), illetve a fejlesztés főbb irányvonalai 

(pl. belterületi út- és járdafejlesztés, konyha épületének korszerűsítése, sporttelep fejlesztése) 

után külön kitér a község életének különböző területeire. Bemutatja egyebek mellet az 

adópolitika, az ipar, az infrastruktúra és a közszolgáltatások (pl. közigazgatás, nevelés-oktatás, 

szociális ellátás, közművelődés, sport) kapcsán felmerülő feladatokat, célkitűzéseket. A 

dokumentum a 2020 és 2030 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési elképzelések 

részletesebb bemutatásával zárul, melynek központi elemeként jelennek meg a Paksi 

Atomerőmű bővítése kapcsán várható hatások. A paksi beruházások hatásaira történő 

megfelelő reagálás és a beruházások kínálta lehetőségek megfelelő kihasználása 

érdekében, célkitűzésként rögzítésre kerül a közszolgáltatások bővítése, fejlesztése (pl. új 

óvoda-bölcsőde építése, az iskola fejlesztése, szolgálati lakások biztosítása), a helyi fiatalok 

számára a lakhatás tekintetében történő segítségnyújtás, lakóterület fejlesztések, gazdasági 

zóna kialakítása, valamint a közmű és közlekedési infrastruktúra fejlesztések. A program 

zárásként külön kitér a turizmust érintő fejlesztési elképzelésekre, mint a helyi gazdaság 

fejlődésének egyik lehetséges mozgatórugójára. Az idegenforgalmi fejlesztési elképzelések 

között szerepel a Duna jelentős szakaszának mederkotrása, a folyóhoz kapcsolódó turisztikai 

attrakciók létrehozása és új kikötők (gazdasági és turisztikai célú is) kialakítása érdekében. A vízi 

turizmus mellett a vadász- és a sportturizmus kapcsán is remek lehetőségeket látnak a 

program szerzői, ezért a célok között szerepel egy vadászház kialakítása, új sportcsarnok építése, 

illetve a vendéglátás infrastruktúrájának bővítése.  

 

1.5.4. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

 

Az önkormányzat adatszolgáltatása nem tartalmaz erre vonatkozó információkat.  

 

1.6. A vizsgált település településrendezési 

tervi előzményeinek vizsgálata 
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1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

 

Gerjen az alábbi hatályos településrendezési dokumentumokkal rendelkezik: 

 

Településszerkezeti Terv (TSZT) 60/2003. (VI.2.) Kt. számú határozat 

Módosítások: 26/2009. (III.24.) határozat 

116/2019. (X.7.) határozat 

 4/2021. (I.20.) határozat 

 81/2021. (XII.16.) határozat 

  

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 14/2003. (VI.15.) önkormányzati rendelet 

Módosítások: 4/2009. (III.27.) Önk. rendelet 

 5/2016. (V.16.) Önk. rendelet 

 4/2017. (IV.24.) Önk. rendelet 

 4/2018.(VI.18.) Önk. rendelet 

 4/2019. (X.14.) Önk. rendelet 

 1/2021. (I.20.) Önk. rendelet 

 11/2021. (XII.31.) Önk. rendelet 

 

A HÉSZ rajzi mellékleteként  

a Szabályozási Terv (SZT): Belterületi Szabályozási Terv 

 Belterületi Szabályozási Terv – Üdülőterület 

 Külterületi Szabályozási Terv 

 

Településképi arculati kézikönyv 54/2018. (V.31.) határozat 

Településkép védelméről szóló 4/2018. (VI.18.) önkormányzati rendelet 

 

 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult 

elemek 
 

A község hatályos Településszerkezeti Terve (TSZT) 2003-ban készült el a Pécsépterv Stúdió 

jóvoltából, majd került módosításra 2009-ben, 2019-ben és 2021-ben. A TSZT Gerjen és a 

szomszédos Fadd község közigazgatási területére vonatkozóan készült el. 

 



43 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

 
A hatályos Településszerkezeti Terv 

 

Gerjen hatályos Településszerkezeti Terve a településen a következő beépítésre szánt 

területeket különbözteti meg: kertvárosias lakóterület, falusias lakóterület, településközponti 

vegyes terület, kereskedelmi gazdasági terület, ipari-, mezőgazdasági üzemi terület, üdülőházas 

üdülőterület, hétvégiházas üdülőterület, különleges temető terület, illetve különleges sport, 

strand terület. A terv a település belterületének nagy részén falusias lakóterületet jelöl, de 

jelentős a kertvárosias lakóterület kiterjedése is, amely a belterület déli, később beépült részén, 

illetve az északi, még beépítés előtt álló területén található. Tartalék lakóterület nem került 

feltüntetésre a TSZT-n. A belterület délnyugati szélén, a Jókai utcától nyugatra és a belterület 

északi szélén, a Petőfi Sándor utcától északra (Karikás kertek) található kertvárosias 

lakóterületek, bár nem távlati, tervezett lakóterületként kerültek kijelölésre. Előbbi beépülése 

még csak most indult meg, utóbbi beépülése pedig még nem indult meg.   

Településközponti vegyes területet a belterület több pontján jelöl a terv. Ilyen besorolásban 

van a település központi részén a Rákóczi Ferenc utca középső szakasza menti terület, a Duna sor 

menti terület egy része, valamint a belterület délkeleti részén a katolikus templom és környezete. 

Ezeken a területeken működik a közintézmények nagy része, ugyanakkor vendéglátó funkciójú 

terület és gazdasági telephely is található a szóban forgó területen. A terv tartalék területként 

tünteti fel a Duna sor menti területek nagy részét, illetve a belterülettől délre, a Jánosmajor 

területének néhány részét. Bár ezen területek egy kisebb része közintézményeknek ad helyet, 

nagy része lakó funkcióval rendelkezik, míg a Jánosmajor területén kijelölt tartalék 

településközponti vegyes terület jelenleg főként mezőgazdasági hasznosítás alatt áll.  
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Kereskedelmi gazdasági területként az Alkotmány utca északi szakaszának keleti oldala és a 

belterülettől nyugatra, az 51162 sz. bekötő út északi oldalán található terület jelölt kisebb 

kiterjedésben. Ugyanakkor tartalékterületként szerepel a belterület délnyugati szélén található, 

fémárugyártással foglalkozó cég telephelye, az Alkotmány utca mentén elhelyezkedő 

mezőgazdasági telephely területe, az 51162 sz. bekötő út északi oldalán található, tervezetten 

szerelőműhely, vashajlító üzem és beton elemek gyártására szolgáló üzem kialakítására váró 

terület, valamint a Jánosmajor északi szélén elhelyezkedő mezőgazdasági telephely területe is. A 

terven ipari-, mezőgazdasági üzemi területként került feltüntetésre a település északnyugati 

szélén, Mária major területe, a település nyugati szélén, a Faddal határos Lajos major területén 

működő mezőgazdasági telephely, illetve a belterülettől délre, a Györgymajor területén található 

mezőgazdasági telephely. A fenti területek majdnem mindegyike a besorolásának megfelelő, 

gazdasági funkcióval rendelkezik, ez alól kivételt képez Mária major beépítetlen, mezőgazdasági 

hasznosítás alatt álló területe és az Alkotmány utca északi szakaszának keleti oldalán található, 

szintén beépítetlen, erdős terület.  

A terven tartalék hétvégiházas üdülőterületként szerepel a Jánosmajor nagy része, míg 

ugyanezen a területen tartalék üdülőházas üdülőterületet jelöl a terv kisebb kierjedésben. A 

hétvégiházas üdülőterületként jelölt terület egy része jelenleg valóban hétvégi házaknak ad 

helyet, ugyanakkor a területen megjelent a lakófunkció is, míg a terület nagy része mezőgazdasági 

hasznosítás alatt áll. Az üdülőházas üdülőterületként szereplő területen található a Mádi Kovács 

kastély és egykori parkja. A kastély és környezete jelenleg kihasználatlan, a kastély épületeinek 

állaga erősen leromlott, a kastély környezete beerdősült.  

Különleges temető területként szerepel a község temetője a Jókai utca és az Alkotmány utca 

között, míg különleges sport, strand területként jelöli a TSZT a belterület délnyugati szélénél 

található focipályák területét. A területek besorolásuknak megfelelő funkcióval rendelkeznek.  

 

A beépítésre nem szánt területeken belül a TSZT általános hasznosítású mezőgazdasági területet, 

korlátozott hasznosítású mezőgazdasági területet, kiskertes mezőgazdasági területet, 

zöldterületet (közpark), védelmi erdőterületet, gazdasági erdőterületet, vízgazdálkodási 

területet, galéria erdő alkotta vízgazdálkodási területet, vízi közlekedési területet (kikötő), 

valamint különleges naperőmű területet különböztet meg. A külterület nagy része általános 

hasznosítású mezőgazdasági területként jelölt, amelyet kisebb kiterjedésben korlátozott 

hasznosítású, valamint kiskertes mezőgazdasági területek tagolnak. Előbbi területek a 

belterülettől északra és északnyugatra, tervezetten pedig a Solymos-ér mentén és a Jánosmajortól 

nyugatra jelöltek, míg utóbbiak a belterülettől északra Csamony területén, a belterülettől 

nyugatra, az Ófalu területén, valamint a belterület délkeleti szélénél jelöltek.  

Zöldterületet, közparkot a település több pontján jelöl a terv. Zöldterületként került feltüntetésre 

az Alkotmány utca középső szakaszának keleti oldalán húzódó nagykiterjedésű terület, a 

belterület délkeleti szélén, a focipályák nyugati szomszédságában jelölt kisebb kiterjedésű terület, 

illetve a Karikás kertek északi és déli részén található területek. Tervezett közpark területként 

jelöli a terv a Jánosmajor egy részét. Az Alkotmány utca mentén fekvő terület igen jelentős 

növényállománnyal rendelkezik, az erdős területen a lovassport számára szolgáló pályák 

találhatóak. A Karikás kertek területén jelölt zöldterületek nagy része erdőterületként funkcionál, 

míg a focipálya szomszédságában fekvő terület jelenleg kiépítetlen, gyepterületként funkcionál. A 
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jánosmajori tervezett közparkként jelölt terület erdőterületként funkcionál, melynek északi 

részén tó található.   

Védelmi erdőterület a belterület északi és északnyugati oldalánál, a Jánosmajor északi oldalánál 

és a település délnyugati, illetve déli szélénél jelölt, tervezetten pedig a belterülettől 

északnyugatra, illetve a Lajos major és a Jánosmajor körül jelöl a terv. Gazdasági erdőterületek 

a település északi és északnyugati szélén jelöltek.  

Vízgazdálkodási területként szerepel a terven a Duna, illetve a kisebb vízfolyások. Galéria erdő 

alkotta vízgazdálkodási területet a TSZT a Duna mentén jelöl, míg vízi közlekedési területként 

a kompkikötő területe szerepel. 

Különleges naperőmű terület a település egy pontján, a település északi szélén jelölt. A 

nagykiterjedésű, korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területen már megindult a 

naperőmű park kiépítése.  

 

A TSZT tervezett közlekedési elemként több irányban is kerékpárutat jelölt. Tervezett 

kerékpárút került jelölésre az 51162 sz. bekötő út mentén és a Duna-parton. A kerékpárutak 

kiépítése még nem valósult meg. A terv meglévő országos mellékútként, gyűjtőútként tünteti fel 

az Alkotmány utca folytatásában futó, Pakssal közvetlen összeköttetést biztosító utat, amely 

ugyanakkor a terv készítésének és módosításainak idején még csak tervben volt. Az út kiépítése 

már folyamatban van.  

 

A hatályos TSZT által meghatározott területfelhasználási egységek 

Területfelhasználási egység neve A terven szereplő jele 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

LAKÓTERÜLET 

Kertvárosias lakóterület - 

Falusias lakóterület - 

TELEPÜLÉSKÖZPONT VEGYES TERÜLET 

Településközponti vegyes terület - 

GAZDASÁGI TERÜLET 

Kereskedelmi, gazdasági terület - 

Ipari-, mezőgazdasági üzemi terület - 

ÜDÜLŐTERÜLET 

Üdülőházas üdülőterület - 

Hétvégiházas üdülőterület - 

KÜLÖNLEGES TERÜLET 

Temető Kt 

Sport, strand Ks 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

ZÖLDTERÜLET 

Zöldterület (közpark) - 

ERDŐTERÜLET 

Védelmi erdőterület Ev 

Gazdasági erdőterület Eg 
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

Általános hasznosítású mezőgazdasági terület - 

Korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület - 

Kiskertes mezőgazdasági terület - 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

Vízgazdálkodási terület - 

Vízgazdálkodási terület (galéria erdő) - 

KÜLÖNLEGES TERÜLET 

Naperőmű Kb-ne 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

Vízi közlekedési terület (kikötő) - 

 

 

1.6.3. A hatályos HÉSZ és Szabályozási terv főbb megállapításai 

 

A község hatályos Helyi Építési Szabályzata 2003-ban készült el a Pécsépterv Stúdió 

jóvoltából. A HÉSZ 1. számú mellékletét képezi az SZ-1 jelű Külterületi Szabályozási Terv, az SZ-2 

jelű Belterületi Szabályozási Terv, illetve az SZ-3 jelű Belterületi Szabályozási Terv üdülőterületre 

vonatkozó tervlapja. A HÉSZ többször is módosításra került, legutoljára 2021-ben.  
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A hatályos Belterületi Szabályozási Terv 
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A hatályos Belterületi Szabályozási Terv - üdülőterület 
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A hatályos Külterületi Szabályozási Terv 

 

A hatályos HÉSZ/SZT a TSZT-ben meghatározott területfelhasználási egységeken belül csak 

néhány esetben különböztet meg több övezetet. A HÉSZ/SZT a település beépítésre szánt 

területeit az alábbi övezetekre osztja: kisvárosias lakóterület (Lk), kertvárosias lakóterület (Lke, 

Lke-2), falusias lakóterület (Lf), településközponti vegyes terület (Vt), kereskedelmi, szolgáltató 

terület (Gksz, Gksz-2), ipari-, mezőgazdasági üzemi terület (Gip), üdülőházas üdülőterület (Üü), 

hétvégiházas üdülőterület (Üh), különleges temető terület (Kt), illetve különleges sport terület 

(Ks). Külön kiemelendő az Lk jelű kisvárosias övezet, amely a Dózsa György utca keleti szakasza 

mentén érint néhány telket. A hatályos TSZT falusias lakóterületbe sorolja az érintett területet 

amely, a Dózsa György utca mentén található többi területhez hasonlóan, falusias képet mutat. 

A beépítésre nem szánt területeken belül a HÉSZ/SZT a közúti közlekedési terület (KÖ-2, KÖ-3, 

KÖ-4), vízügyi közlekedési terület (KÖv), zöldterület (közpark) (Z), védelmi erdőterület (Ev), 
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gazdasági erdőterület (Eg), általános hasznosítású mezőgazdasági terület (Má), korlátozott 

hasznosítású mezőgazdasági terület (Mko), kiskertes mezőgazdasági terület (Mke, Mke-2), 

mezőgazdasági véderdő-sáv (Me), vízgazdálkodási terület (V), galéria erdős vízgazdálkodási 

terület (Ve), valamint a különleges naperőmű terület (Kb-en) övezetet különbözteti meg.  

 

A HÉSZ/SZT jelentős belterület bővítési szándékot rögzít, tervezett belterületként tünteti fel a 

Puszta és Karikás kertek területét, az Alkotmány utca északi szakasza mentén található 

mezőgazdasági telephely területét, az Alkotmány utca és a Rákóczi Ferenc utca között húzódó 

területet, a Sport tér keleti oldalán található területet, a Dunasor utca területét, valamint a 

Jánosmajor területét.  

A Jánosmajor területe külön kerül kezelésre a szabályozás során. Az üdülőterületre vonatkozó 

szabályozási terv, a jelenleg hétvégi és lakóházaknak helyet adó terület bővítéseként, irányadó 

telekhatárokat rögzít a terület hétvégiházas üdülőterületként történő hasznosítása érdekében, 

melyhez kétlépcsős építési engedélyezési eljárás keretében telekalakítási tervet irányoz elő, a 

jelenleg mezőgazdasági hasznosítás alatt álló területen.  

 
A hatályos HÉSZ által meghatározott építési övezetek, övezetek telekalakítási és beépítési 

paraméterei 

Építési övezet, övezet jele Beépítési mód Min. telekméret 
Min. 

telekszélesség 

 
Max. beépítési 

mérték 

Max. 

építménymagasság 
Min. zöldfelület 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

LAKÓTERÜLET 

Lk 
oldalhatáron álló 200 m² 12 m 

50 % 3,5 m 20 % 

Lke 
oldalhatáron álló 600 m² 16 m 

30 % 4,5 m 50 % 

Lke-2 
szabadon álló 600 m² 16 m 

30 % 4,5 m 50 % 

Lf 
oldalhatáron álló 650 m² 16 m 

30 % 4,5 m 50 % 

VEGYES TERÜLET 

Vt 

oldalhatáron álló, 

zártsorú 
400 m² 12 m 

75 % 7,5 m 20 % 

GAZDASÁGI TERÜLET 

Gksz 
szabadon álló 2 000 m² 30m 

45 % 7,5 m 20 % 

Gksz-2 
oldalhatáron álló 1600 m² - 

45 % 9 m 25 % 

Gip 
szabadon álló 2 000 m² 30 m 

30 % 7,5 m 40 % 

ÜDÜLŐTERÜLET 



51 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

Üü 
oldalhatáron álló 1 500 m2 30 m 

30 % 7,5 m 40 % 

Üh 
oldalhatáron álló 500 m2 12 m 

20 % 4,5 m 60 % 

KÜLÖNLEGES TERÜLET 

Kt 
- - - 

10 % - - 

Ks 
- - - 

10 % 12,0 m - 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

KÖ-2, -3, -4 - 

KÖv - 

ZÖLDTERÜLET 

Z épület nem helyezhető el 

ERDŐTERÜLET 

Eg - 

Ev - 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET 

Má 
szabadon álló 10 000 m² 50 m 

3 % 4,5 m - 

Mko 
szabadon álló 10 000 m² 50 m 

1,5 % (200 m2) 4,5 m - 

Mke 
szabadon álló, 

oldalhatáron álló 
720 m² 14 m 

3 % (200 m2) 4,5 m - 

Mke-2 
- 720 m² 14 m 

- 3,0 m - 

Me építmény nem helyezhető el 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

V - 

Ve építmény nem helyezhető el 
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1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesség, életminőség, várható változások 

 

Gerjen a Paksi járáshoz tartozó község. Az összesen 15 települést számláló járás települései 

között népességét, területét és népsűrűségét tekintve is a mezőny utolsó harmadában 

helyezkedik el, és a járási átlag alatt marad mind a községek, mind pedig a járás összes 

települését szemlélve. 2020-ban a község 1 159 főt számlált.   

(A statisztikai adatok sok esetben kistérségi szinten érhetők el. A kistérségek 2014. február 25-én 

formálisan is megszűntek, viszont a helyükbe lépő járások lehatárolása megegyezik az egykori 

kistérségekével, így az adatok ugyanúgy felhasználhatók a járási szinten is.) 

 
2020 Népesség (fő) Terület (km²) Népsűrűség (fő/km²) 

Gerjen 1 159 36,28 32 

Járási átlag (községek) 1 557 43,88 36 

Járási átlag (összesen) 3 123 55,73 44 

 

Népesedési folyamatok 

 

A 19. század végén, illetve a 20. század első felében a település népességszáma, az országos 

növekvő tendenciával ellentétben, felváltva növekedett és csökkent. A népességszám az ezt 

követő időszakban is az országostól eltérően alakult, hiszen míg országos szinten 1980 után állt 

meg a népességszám növekedés és fordult át csökkenésbe, addig Gerjenben már 1960 után 

megindult ez a folyamat. A vizsgált települést, néhány gyarapodást hozó esztendőtől eltekintve, 

napjainkig folyamatos és jelentős népességfogyás jellemzi.  

 

Jelenlévő összes népesség (fő) 

 Gerjen 

1880 1 715 

1900 1 578 

1920 1 820 

1941 1 708 

1960 1 887 
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Korösszetétel 
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Ha összehasonlítjuk Gerjen 2001-es és 2011-es évre vonatkozó korfáit, akkor megállapíthatjuk, 

hogy míg 2001-ben mindkét nemnél több, a létszáma alapján kiemelkedő korosztály volt 

megfigyelhető (40-44, 45-49 és 15-19 éves nők, valamint 30-34 és 45-49 éves férfiak), addig 

2011-ben ennél kevesebb korosztály emelkedett ki jelentősebben a többi közül. Ebben az 

esztendőben létszámuk alapján a legkiemelkedőbb korosztályok a 25-29 és az 55-59 éves 

nők, illetve a 25-29 éves férfiak voltak. Szembetűnő változás, hogy a két időpont között eltelt tíz 

év alatt számottevően eltolódott a súlypont az idősebb korosztályok irányába, hiszen 2011-

re jelentősen csökkent a fiatalabb, nőtt viszont az idősebb korosztályok létszáma a településen. 

Ha a 2011-es Gerjenre és Magyarország egészére vonatkozó korfákat szemléljük, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a község hasonló korösszetétellel rendelkezik, mint az ország egésze, azzal 

a nagyobb különbséggel, hogy a létszámuk alapján a községben jelentősebb csoportot alkotnak 

egyes idősebb női korosztályok (65-69, 70-74, 75-79 és 80-84 évesek), valamint a 25-29 éves 

korosztály a férfiak között. Így megállapítható, hogy Gerjen korfája is a Magyarország, sőt majd 

egész Európa társadalmára jellemző elöregedés képét mutatja. 

 

  
 

Az elöregedés tendenciája tükröződik akkor is, ha a két fenti kördiagramon megvizsgáljuk a 2000-

es és a 2020-as évre vonatkozó kormegoszlást. Ezeken azt láthatjuk, hogy számottevően 

csökkent a gazdaságilag aktív korcsoport (18-59 évesek) aránya, de jóval jelentősebb 

csökkenés mutatkozik a fiatalok (0-17 évesek) arányát tekintve. Ezzel szemben a 60 év 

felettiek aránya 2020-ra jelentősen növekedett a községben.  
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Forrás: TeIR 

 

Ugyancsak az elöregedés folyamatát mutatja az öregedési mutató, amely a száz 0-14 éves lakosra 

jutó 60 éven felüli lakos számának alakulását mutatja be Gerjenben, illetve a különböző területi 

szinteken. A diagramon látható, hogy míg 2010-ben száz 0-14 éves lakosra 148 fő 60 éven 

felüli lakos jutott a községben, addig 2019-ben már 176 fő, amellyel ugyanakkor Gerjen az 

alacsonyabb öregedési mutatóval rendelkező települések között van a járásban.  

A különböző területi szinteket tekintve látható, hogy a vizsgált időszakban mindenhol jelentősen 

emelkedett az öregedési mutató értéke. Mindemellett szembeötlő tény, hogy bár a vizsgált időszak 

közepén Gerjen még majd minden területi szintnél kedvezőtlenebb értékkel rendelkezett, 2019-

ben a községben minden területi szintnél (különösen a régiós és a megyei szintnél) 

alacsonyabb volt az öregedési mutató értéke.  

 

Népmozgalom 

 

 
 

Amennyiben a népmozgalom alakulását vizsgáljuk Gerjenben 2000 és 2020 között, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a halálozások száma majdnem minden esztendőben meghaladta az 

élveszületések számát, ez alól a 2018-as év jelent kivételt.  
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Ha az odavándorlások és elvándorlások számát nézzük, akkor láthatjuk, hogy a vizsgált időszak 

nagy részében több ember hagyta el Gerjent, mint ahányan letelepedtek a településen. A 

vizsgált 2000-2020 közötti időszakban a legtöbb ember 2006-ban érkezett a községbe (79 fő), a 

legtöbben pedig az utolsó vizsgált évben, a 2020-as esztendőben hagyták el a települést (83 fő). 

Bár a betelepülők és a községet elhagyók száma az utóbbi nagyjából 10 évben hasonlóan alakult, 

a vizsgált időszak utolsó néhány évében jelentősen több volt a települést elhagyók száma.  

A lenti két térképen látható, hogy a 2019-es év adatai alapján Gerjen a járás többi településéhez 

viszonyítva a mezőny utolsó felében helyezkedik el, mind az odavándorlások, mind pedig 

az elvándorlások számát tekintve.  

 

 
Forrás: TeIR 

 

Ha összeadjuk a vándorlási egyenleg értékét, illetve az élve születések és halálozások különbségét, 

akkor megkapjuk a népességtöbblet értékét, amely a lenti táblázatban és diagramon látható. 

A 2000-2020 közötti időszakban évente átlagosan 9 fővel, összességében pedig 195 fővel 

csökkent a község lélekszáma, ugyanakkor a népességtöbblet jelentősen eltérően alakult a 

vizsgált időszak első és második felében. Míg 2000 és 2010 között évente átlagosan 13 fővel 

(összesen 138 fővel) csökkent Gerjen lélekszáma, addig 2010 és 2020 között évi átlagban 6 fővel 

(összesen 57 fővel) apadt a népességszám a településen. A vizsgált időszak nagy részében, 

főként a második felében, negatív értéket vett fel a népességtöbblet a községben, ez alól 

csupán a 2001-es, 2002-es, 2006-os, 2013-as és 2018-as esztendők jelentenek kivételt, ezekben 

az években ugyanis valóban népességtöbblettel zárult az év. 

 

Év Népességtöbblet Év Népességtöbblet 

2000 -8 2011 -7 

2001 8 2012 -4 

2002 19 2013 1 

2003 -45 2014 -1 

2004 -20 2015 -1 

2005 -21 2016 -8 

2006 13 2017 -9 

2007 -42 2018 16 
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2008 -9 2019 -27 

2009 -23 2020 -17 

2010 -10   

Összesen -138   

  

-57 

Átlag -13 -6 

 

 
 

Várható népességszám 

 

Az eddig a településen zajló demográfiai folyamatokat (az utóbbi két évtizedben rendre 

többen hunynak el, mint ahányan születnek, illetve a települést elhagyók száma is többnyire 

meghaladja a betelepülők számát) tekintve, a község népességszámának stagnálása, további 

csökkenése várható. Ugyanakkor fontos szempontként kell figyelembe venni a Paksi 

beruházások (az atomerőmű bővítése, illetve az ahhoz kapcsolódó lakhatási, infrastruktúra-

fejlesztési és vállalkozásfejlesztési beruházások) várható hatásait a térségre, amelyek 

szomszédos településként Gerjen társadalmi és gazdasági folyamataira is befolyással vannak, 

illetve lesznek a jövőben. Ezen hatások már érzékelhetőek is a községben, hiszen érezhetően 

megnövekedett az érdeklődés a település iránt, megkezdődött a használaton kívüli ingatlanok 

felvásárlása, illetve az üres építési telkek is sok esetben új gazdára találtak. Reagálva a 

megnövekedett érdeklődésre és bízva a népességszám stabil emelkedésében, az önkormányzat 

két új lakóterület kijelöléséről, illetve kialakításáról döntött. Az egyik lakóterület a belterület 

délnyugati szélén, a Jókai utcától nyugatra, míg a másik a belterület északi szélén fekvő Karikás 

kertek elnevezésű területen található. Előbbi terület beépülése már megkezdődött.  

 

Lakásállomány és a várható változások 

 

A lakásállomány hosszú távú, 1970 és 2011 közötti alakulását tekintve elmondható, hogy a 

vizsgált településen jelentősen csökkent a lakások száma.  

Amennyiben az elmúlt időszakot vizsgáljuk a lakásállomány alakulásának tekintetében, úgy a lenti 

diagram segítségével megállapíthatjuk, hogy 2001 és 2020 között is számottevő csökkenés 

volt tapasztalható a településen a lakások számát tekintve. Az utóbbi néhány esztendőben 
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kismértékben bővült ugyan a lakásállomány, a lakások száma ugyanakkor így is jelentősen 

elmarad az ezredfordulót jellemző lakásállománytól.  

 

 
 

Amennyiben a lakásépítések és a lakásmegszűnések számának alakulását vizsgáljuk Gerjenben 

2000 és 2020 között, akkor láthatjuk, hogy majdnem minden évben több lakás épült a 

községben, mint amennyi megszűnt. Ez alól egyedül a 2011-es év jelent kivételt, ebben az 

esztendőkben ugyanis igen jelentős, 20 volt a megszűnő lakások száma a községben. A vizsgált 

időszakban a legtöbb lakás 2004-ben, 2006-ban, 2008-ban és 2017-ben épült fel a 

településen (2-2 db), míg a lakásmegszűnés szempontjából csúcsévnek a 2011-es esztendő 

számított (20 db). Utóbbi szám ugyanakkor csupán a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) lakások 

számára vonatkozó adatsorában jelent meg, a megszűnő lakások számára vonatkozó adatsorban 

nem. 

A lakásépítések számbeli alakulását nézve szembeötlő tény, hogy bár hullámzó képet mutat a 

lakásépítések alakulása a településen, összességében csökkenő tendencia figyelhető meg az 

újonnan épített lakások tekintetében, hiszen míg a vizsgált időszak elején még majdnem minden 

évben felépült legalább egy lakás a községben, addig 2010 után csak néhány évben bővült új 

lakással a lakásállomány.  
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A lakásépítések intenzitásának mértéke azonban igazán a lenti diagram segítségével mérhető 

le, amely az új építésű lakások, az adott év végi teljes lakásállományon belüli arányát mutatja a 

2001-2020 közötti időszakban Gerjenben, valamint a Paksi járásban, Tolna megyében és 

Magyarországon. A diagramon látható, hogy a vizsgált időszak jelentős részében egyáltalán nem 

épültek lakások Gerjenben, az új építésű lakások aránya pedig egyik vizsgált évben sem érte 

el a 0,5 %-ot (a 2004-es, 2006-os, 2008-as és 2017-es esztendőkben 0,4 % volt ez az érték). Bár 

a vizsgált időszakban összességében járási, megyei és országos szinten is csökkent az új építésű 

lakások teljes lakásállományon belüli aránya, ugyanakkor majdnem minden évben jelentősen 

meghaladta ezen térségi szintek értéke a települését. Ez alól egyedül a 2006-os, 2014-es, 

2015-ös és 2017-es esztendők jelentenek kivételt, amikor Gerjenben arányaiban több lakás épült, 

mint a járásban, a megyében vagy az országban. A lakásépítések intenzitásának jelentős 

különbségét mutatja az a tény is, hogy míg országos szinten 0,6 %, Tolna megyében és a Paksi 

járásban pedig 0,3 % volt átlagosan az új építésű lakások teljes lakásállományon belüli aránya a 

vizsgált időszakban, addig Gerjen esetében 0,1 % volt ezen mutató átlagos értéke 2001 és 

2020 között.  

 

 
 

A fentiek alapján az utóbbi, nagyjából két évtizedet a lakásállomány megújulásának hiánya 

jellemezte a településen (alacsony a lakásépítések száma, a meglévő lakások állaga pedig 

folyamatosan romlik, ami miatt növekszik az elbontások esélye), amely az utóbbi időszakra 

jellemző csökkenő lakosságszámmal párosulva, a lakások számának további csökkenését 

prognosztizálná a jövőben. Ugyanakkor a Paksi beruházások hatására ezzel éppen 

ellentétes folyamatok indultak meg a településen. Az utóbbi években érezhetően 

megnövekedett az érdeklődés a település iránt, megkezdődött a használaton kívüli ingatlanok 

felvásárlása, az üres építési telkek sok esetben új gazdára találtak, illetve két új lakóterület 

fejlesztés is zajlik a községben. Így mindamellett, hogy az eddig kihasználatlan, sok esetben 

rossz állapotban lévő ingatlanok megújulhatnak, az üres telkek, illetve az új lakóterületek 

beépülésével akár 200-250 új lakással is gyarapodhat a település lakásállománya.  

 

 



60 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

 

A vizsgált település esetében, kisebb méretéből fakadóan, valamint jelentősebb elválasztó 

szereppel bíró természeti elemek hiányában sem lehet számottevő térbeli elkülönülésről beszélni, 

Gerjen belterületi része viszonylag komplett egységet alkot. Mindemellett a belterülettől 

délre, Jánosmajor területén találkozhatunk egy főként hétvégi házaknak, kisebb számban lakó 

épületeknek helyet adó területtel, amely jelentősen elkülönül a község belterületétől.  

A társadalmi rétegződést a térbeli szemponton túl számtalan tényező alakíthatja még, ezek között 

van a családi állapot, a képzettség, a betöltött munkakör státusza vagy éppen a munkahely hiánya. 

A község 15 évesnél idősebb népességének családi állapotát vizsgálva megállapítható, hogy az 

országos viszonyokhoz képest Gerjenben jelentősen alacsonyabb a házasok aránya, míg a 

nőtlenek/hajadonok az országosnál számottevően nagyobb arányban vannak jelen a községben. 

A településen az országosnál alacsonyabb az elváltak aránya, mindemellett az özvegyek 

arányaiban számottevően többen vannak a községben.  

A képzettség tekintetében elmondható, hogy ugyan az utóbbi időszakban számottevően javult a 

településen a képzettségi helyzet (csökkent az alacsonyabb végzettségűek és növekedett a 

kvalifikáltabbak aránya), a községben még mindig jelentősen kedvezőtlenebb a munkaerő 

képzettsége az országosnál. Az ezzel szorosan összefüggő foglalkozási főcsoportokat górcső alá 

véve az állapítható meg, hogy az országos viszonyokhoz képest a település foglalkoztatottjai 

között arányaiban jóval kevesebben, nagyjából fele annyian vannak a magasabb státuszú 

munkaköröket betöltők (vezető, értelmiségi foglalkozású vagy egyéb szellemi foglalkozású), 

míg a mezőgazdasághoz kötődő foglalkoztatottak aránya magasabb, az ipari szektorban 

tevékenykedők aránya pedig jóval magasabb, közel kétszer annyi a községben, mint az 

országban.  

A munkanélküliséget tekintve elmondható, hogy a nyilvántartott álláskeresők munkaképes korú 

népességen (15-64 évesek) belüli aránya a községben (2020-ban 5,8 %) némileg magasabb az 

országos értéknél (4,6 %).  

 

A község foglalkoztatottjainak majdnem 60 %-a napi szinten másik településre (főleg 

Paksra, Szekszárdra és Tolnára) jár munkavégzés céljából. Az ingázókat sokszor munka utáni 

elfoglaltságaik, baráti társaságuk is ahhoz a településhez kötik, ahol a munkahelyük is található, 

ez pedig jelentősen befolyásolhatja szerepvállalásuk mértékét a helyi társadalom életében.  

Fontos rögzíteni, hogy a községben a nagyobb vállalkozások telephelyei a lakóterülettől 

elkülönülve, a belterülettől nyugatra, illetve délre találhatóak. A lakóterületekbe ágyazódva 

csak néhány kisebb telephellyel találkozhatunk, de ezek sem jelentenek zavaró tényezőt az itt 

élők számára. Markáns területhasználati különbségek tehát nincsenek a településen, így 

ebből fakadó konfliktusok sem alakultak ki a lakosok és a vállalkozások között. 

 

A környezetétől bizonyos, társadalomra vonatkozó mutatók kedvezőtlen értéke miatt elkülönülő 

területek esetében kijelölésre kerülnek a településeken úgynevezett szegregátumok, illetve 

szegregációval veszélyeztetett, szegregálódó területek. Szegregátumnak nevezzük azt a területet, 

ahol az alacsony státuszú népesség (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és 

rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkező aktív korúak) aránya eléri, illetve meghaladja 

az adott településtípusokra vonatkozó határértéket és az adott területen élő népesség száma eléri 
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az 50 főt. A KSH a 2011-es népszámlálási adatokra támaszkodva nem határol le a községben 

szegregátumot, azonban megnevez egy szegregációval veszélyeztetett területet. A 40 % feletti 

szegregációs értékkel rendelkező terület a településközpont közelében található az 51162. jelű 

út – Kossuth Lajos utca – Dózsa György utca – Rákóczi Ferenc utca által határolt 

lakótömbben. A területen 86 fő él 34 lakásban, az aktív korú lakosság több mint fele legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkezik (60 %), a háztartások majdnem felében nincsen 

foglalkoztatott (46 %), a gazdaságilag nem aktív népesség aránya 67 %, a munkanélküliek aránya 

pedig 11 %. A lakásállomány majdnem harmada alacsony komfort fokozatú (29 %), komfort 

nélküli, félkomfortos vagy szükséglakás. 

A községben élő nemzetiségi, illetve etnikai kisebbség tagjaival kapcsolatban elmondható, hogy 

anyagi helyzetük elfogadható, a többségi társadalommal pedig jó viszonyt ápolnak. 

 

Összességében rögzíthető, hogy Gerjen társadalmának csoportjai között megvan az átjárhatóság, 

jelentősebb konfliktusok nem alakultak ki a község társadalmában sem az „őslakosok” és a 

betelepülők, sem a kisebbséghez tartozók és a lakosság többi része között, sem pedig a 

községbeliek egyéb csoportjai között.  

 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális 

adottságok, hagyományok, társadalmi élet, nemzetiségi kötődés, civil 

szerveződések, vallási közösségek) 

 

A település környékén történt feltárások tanúsága szerint a terület már igen korán, a 

honfoglalás előtt is lakott hely volt.  A korai benépesülést indokolttá tették a terület kedvező 

földrajzi adottságai, a Duna közelsége és a folyót kísérő termékeny vízparti területek, illetve az 

ártérből kiemelkedő dombok.  A feltételezések szerint a környék lehetett az állattartó, nomád 

magyarok nyári szállása, de a területen az állandó tartózkodás nyomai is fellelhetőek.  

Az első írásos emlék, amely a településre utal, a tihanyi apátság javait összeíró, 1211-ben kelt 

okirat, melyben birtokhatárként említik, a valószínűsíthetően a település nevét is adó, Gerjen 

(Guergen) folyót. Ekkor a lakott terület a Várad és az Ófalusi dombon volt. A későbbi forrásokban 

a falu Gergye, Gerje, Gergen, illetve Gergenszeg néven is megjelenik.  

A török hódoltság ideje alatt a falusiaknak sokszor nyújtott biztos búvóhelyet a települést 

környező mocsaras, lápos vidék és a folyóparti nádas, amely az idegeneknek azonban sok veszélyt 

tartogatott. Ennek köszönhetően a török hódoltság ideje alatt a falu, sok más településsel 

ellentétben, nem néptelenedett el, hanem végig lakott hely maradt.  

1844-ben a mai Ófalu területén elhelyezkedő falu házainak nagy része egy tűzvész 

következtében leégett. Ebben jelentős szerepet játszott a település halmazos szerkezete, szűk 

utcái és a házak közelsége. Bár a helyiek az Ófalu területén kívánták újjáépíteni a falut, a megye 

az újjáépítés helyett egy új falu helyének kitűzéséről határozott. A mérnökök a mai, 

közvetlenül a Duna-parton fekvő területen, a gyümölcsöskertek helyén jelölték ki a szabályos, 

sakktábla alaprajzú település helyét. A teljes átköltözést a lassan haladó építkezések és az új 

települést elöntő árvíz is késleltette, ráadásul sok család nem akart átköltözni az új faluba, sokáig 

a tűzvész elől megmenekült házaikban maradtak. Azonban 1853-ban újabb tűzvész pusztított az 
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Ófalu területén, melyben a korábban megmenekült lakóházak nagy része is leégett, így végül 

1855-re sikerült minden lakost áttelepíteni az új, mai településre.  

A századforduló környékén a helyiek leginkább gabona- és dohánytermesztéssel, valamint 

szarvasmarha- és lótartással foglalkoztak. A XX. század nagy eseményei a faluban is éreztették 

hatásukat. Az I. és II. világháború harcait a település fiai közül is sokan megjárták.  A század 

közepétől a település jelentős fejlődésnek indult. Az ’50-es években a község lakott területe 

nagymértékben bővült déli irányban. Később a helyeik összefogásával, együttes munkával 

lebetonozták a település burkolatlan, sokszor sáros utcáit. A ’70-es évekre kiépült a község 

vízhálózata, amelyet a következő évtizedekben követett a telefonhálózat és a szennyvízhálózat 

kiépítése is.  

Bár a XX. század közepén még 1800 fős lakossággal rendelkező község lélekszáma 

permanensen csökken, az 1200 fős Gerjen napjainkban is folyamatosan fejlődik, megújulnak 

és bővülnek középületei, illetve új beruházások valósulnak meg a községben.  

 

Hagyományok, szokások  

 

Gerjen mindennapjaiban évszázadok óta kitüntetett szereppel bírnak a mezőgazdasági 

tevékenységek, a növénytermesztés és az állattenyésztés, a Duna közelségének köszönhetően 

a halászat, halgazdálkodás.  A mezőgazdasági tevékenységekhez pedig szorosan kapcsolódik a 

paraszti életforma, a néphagyományok, a népművészet (népzene, néptánc, kézművesség).   

Mindamellett, hogy a község hagyományos falusias, népi jegyeket hordozó épületeivel és aktív 

hagyományőrző egyesületével (Elszármazottak a Vidékért Egyesület) is őrzi a népi múltat, több 

olyan hagyományőrző tevékenység is kötődik Gerjen nevéhez, amellyel településhatáron 

messze túlnyúló hírnévre tett szert a település. Ilyen tevékenység a kézművesség (kiváltképp a 

fazekasság), de mindenképpen ki kell emelni a község hosszú múltra visszatekintő lovas 

hagyományait is, amelyek kiemelkedő fontossággal bírnak Gerjen életében. A lovassport 

fontosságát jól jelzi, hogy 1997 óta minden évben megrendezésre kerül a községben a Gerjeni 

Lovasnapok, amelyre az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeznek versenyzők és nézők. Az 

immáron országos hírű háromnapos rendezvényen díjhajtás, maratonhajtás, illetve spediter- és 

akadályhajtás versenyszámokat rendeznek. A versenyek mellett vásár, illetve étel és ital is várja 

az érdeklődőket. A színvonalas, jó hangulatú verseny helyszínéül szolgáló pálya folyamatosan 

szépül, fejlődik.   

A település önkormányzata régóta fontos feladatnak tekinti a hagyományőrzést, az értékmentést. 

Ezen cél által vezérelve megvásárolt egy népi építészeti elemekben gazdag épületet a Vajda Ignác 

utcában. A helyi védelem alatt álló épületben Tájház létrehozását tervezi, az épület szakszerű 

felújítása több lépcsőben, jelenleg is zajlik. Az önkormányzat arra bíztat mindenkit Gerjenben, 

hogy őrizze és gyűjtse össze a régi használati tárgyakat, eszközöket (pl. konyhai eszközök, ruházat, 

mezőgazdasági- és halászati eszközök), hogy azok segítségével a Tájház méltó módon 

bemutathassa majd a település hagyományait, értékeit.  

 

Társadalmi élet 

 

A vizsgált községben, elsősorban a település kisebb méretéből és viszonylag zárt földrajzi 

helyzetéből fakadóan, igen erős a közösség összetartása és meglehetősen intenzív 
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társadalmi, közösségi élet jellemzi, amelyben fontos szereppel bír a hagyományőrzés, a 

sport és a vallás. A társadalmi élet fontos színtere Gerjenben a település közművelődési 

intézménye, a Közösségi Ház. A település központjában található intézmény 2019-ben került 

felújításra és kapott új funkciókat. A fejlesztés révén a Közösségi Házban, modern környezetben 

kapott helyet a könyvtár, kialakításra került egy nagyterem, egy öltöző helyiség és egy jól 

felszerelt teakonyha, illetve új burkolatot kapott a belső udvar is. A külső-belső felújítással egy 

olyan korszerű, vonzó közösségi tér jött létre, amely egyaránt alkalmas a fedett teret igénylő és a 

szabadtéri rendezvények lebonyolítására. A kulturális lehetőségeken, programokon túl tehát ez 

az intézmény kiváló helyszínül szolgál a helyiek társasági életéhez is.  

A közművelődési intézmény mellett Gerjen közösségi életében kiemelt fontossággal bírnak a helyi 

rendezvények, programok, legyen szó kulturális, sportrendezvényről vagy a vallási ünnepekről. 

A községben meglehetősen magas a megrendezésre kerülő programok száma, legyen az a 

húsvét, a Mikulás, a Karácsony, a gyermeknap, az idősek napja, a nőnap, a falunap, a búcsú vagy 

akár a nagy hagyományokkal bíró Gerjeni Lovasnapok, illetve a Gerjeni Duna-Rock találkozó, 

motoros fesztivál. Külön kiemelendő a falunap, amely a szüreti nappal együtt kerül 

megrendezésre a községben. A falunap alkalmával a látogatókat többek között díszes hintók és 

csikósok részvételével szüreti felvonulás, gyerekprogramok, bemutatók, énekes és táncos 

fellépések, kézműves foglalkozások, hagyományőrző programok, helyi termékek bemutatása és 

vására, sportprogramok, esti bál, ételek és italok várják. A községi programok, rendezvények 

helyszínei legtöbbször a Közösségi Ház, illetve annak udvara és környezete, valamint a 

sportpályák. 

Fontos megemlíteni, hogy a hagyományos, általában az ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken 

túl, az utóbbi években több olyan újszerű, friss program és kezdeményezés is 

meghonosodott a településen, amely jelentős közösségformáló erővel bír. Ilyen egyebek 

mellett a „Vízkereszti kaland Gerjenben” elnevezésű program is, amely 2019-ben került először 

megrendezésre. A januárban megtartott sporteseményen a résztvevők a Paksi Atomerőműtől 

egészen a Gerjeni kompkikötőig futnak, a közeljövőben megépülő, a két települést összekötő út 

nyomvonalán, majd a 12 km-es verseny végén megmártóznak a hideg Dunában. Az egyre 

népszerűbb rendezvényen a versenyzőket és az érdeklődőket a futás és a csobbanás mellett zenei 

előadások, illetve a természeti értékeket bemutató előadások is várják. Ugyancsak a közelmúltban 

indult útjára a településen az „Ismerd meg Gerjent” elnevezésű programsorozat, melynek 

célja, hogy a részvevők szórakoztató formában megismerjék a települést és környezetét. A 

különböző kvízeket, kihívásokat, feladatokat (pl. ismerkedés a környéken megtalálható 

madarakkal, az erdei állatok megismerése, korábbi gerjeni fotók gyűjtése) tartalmazó 

programsorozat a visszajelzések alapján hasznos és egyben szórakoztató időtöltésnek bizonyul, 

amely során a résztvevők pontokat gyűjthetnek és azokat később gerjeni tárgyakra válthatják be.  

A fentieken túl a helyi társadalmi élet egyik kiemelkedő eleme a sport. A település kisebb mérete 

ellenére meglehetősen élénk sportélettel rendelkezik. Jelentős népszerűségnek örvend a 

községben a labdarúgás és a lovassport, valamint az utóbbi időszakban, az utánpótlásban 

sikereket hozó gyeplabda is. A verseny és szabadidősportot a községben számos helyszín 

szolgálja, ilyen a labdarúgó pálya, a műfüves pálya, a sportcsarnok, illetve a lovaspálya (Gödrök 

elnevezésű terület).  
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Nemzetiségi kötődés 

 

A nemzetiségi, etnikai kötődést tekintve Gerjen egy viszonylag homogén közösségnek 

számít. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a községben a lakosság 96 %-a vallotta magát 

magyarnak, míg mindössze 4 %, 53 fő valamely nemzetiségi, illetve etnikai kisebbség 

tagjának. A településen a legnépesebb kisebbségi csoport a cigányságé (48 fő), akiket 

létszámuk alapján a németek (5 fő) követnek. Bár a nemzetiségi, illetve etnikai kisebbség 

népességen belüli arányát tekintve nem, az összetételt szemlélve viszont jelentősen eltérő képet 

mutatott a fenti viszonyokhoz képest a 2001-es népszámlálás. Ekkor a lakosság szintén kb. 4 %-a 

vallotta magát valamely nemzetiségi, illetve etnikai kisebbség tagjának, ugyanakkor 6 kisebbségi 

csoport is képviseltette magát a községben. A legnépesebb csoportot ekkor is a cigányság (46 fő) 

alkotta, akiket létszámuk alapján a németek (9 fő), a horvátok (2 fő), a románok (2 fő), a görögök 

(1 fő) és a szerbek (1 fő) követtek.  

A településen működik Cigány Kisebbségi Önkormányzat, míg a többi nemzetiségi és etnikai 

kisebbséghez tartozók, jogainak érvényesülését az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon 

keresztül biztosítja. 

 

  
 

Vallási megoszlás 

 

A vizsgált település népességének vallási megoszlásáról a lenti diagramok segítségével kaphatunk 

képet, amelyek a 2001-es és 2011-es viszonyokat szemléltetik. A sokáig református 

településként számon tartott községben 2001-ben a lakosság majdnem fele a római katolikus 

egyházhoz tartozónak vallotta magát (49 %), őket létszámuk alapján a reformátusok (29 %), 

valamint az egyházhoz, felekezethez nem tartozó lakosok (10 %) követték ebben az esztendőben. 

A vallási megoszlást tekintve a sorrend 2011-re sem változott, ugyanakkor szembeötlő változás, 

hogy számottevően csökkent mind a római katolikusok (43 %), mind pedig a reformátusok 

(24 %) aránya, jelentősen nőtt viszont azok száma és aránya, akik egyházhoz, felekezethez nem 

tartozó lakosként határozták meg magukat (17 %), illetve akik nem kívántak válaszolni a 

vallásukra vonatkozó kérdésre (11 %). Ezen csoportok a népesség több mint negyedét alkották 

2011-ben.  
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A hosszú időre visszanyúló református múlt még ma is érezhető a településen. Bár már nem a 

reformátusok alkotják a községben a legnépesebb vallási közösséget, a településen igen élénk a 

gyülekezeti élet, amelyet a közel 450 éves múltra visszatekintő Gerjeni Református Misszió 

Egyházközség szervez. A gyülekezet igen korán, már a XVIII. század második felében iskolát 

működtetett a településen.  

Gerjenben egy református és egy római katolikus templom, valamint a Gerjeni Pünkösdi 

gyülekezett által fenntartott Misszióállomás áll nyitva a hívők előtt. Az Ófaluban álló, korábban 

leégett református templom helyett 1873-ban szentelték fel az új templomot a mai település 

központjában. A Gerjeni Református Egyházközség temploma többször is átalakításon, felújításon 

esett át. A Szűz Mária Szíve katolikus templomot 1949-ben építették a belterület később kiépült 

déli részén. A templomhoz kötődik Mária Szívének kegyhelye, amelyhez májustól októberig 

minden hónap 13.-án hívek zarándokolnak.  

 

Civil szerveződések 

 

Gerjenben hosszú időre tekint vissza az erős összetartás, a lokálpatrióta szemlélet. A községet 

alacsonyabb lélekszáma ellenére igen élénk civil, közösségi élet jellemzi. A település 

önkormányzata minden évben igyekszik minél jelentősebb összeggel támogatni a község civil 

szervezeteit.  

A lentiekben Gerjen civil szervezetei közül kerül néhány röviden bemutatásra. 

 

Elszármazottak a Vidékért Egyesület 

Az egyesület 2015 óta működik. A szervezet főként kulturális és kommunikációs 

tevékenységet végez. Ennek keretein belül egyebek mellett célja a kulturális örökség és az 

épített környezet védelme, a hagyományőrzés, a népművészet ápolása, az értékek gyűjtése és 

bemutatása, a nemzetiségi és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolása, illetve a helyi 

tömegkommunikáció. A kulturális egyesület aktívan részt vesz a helyi rendezvények 

szervezésében és lebonyolításában, kiválóan együttműködik az önkormányzattal, a község, 

valamint a térség más civil szervezeteivel és fontos szereplője a település közéletének. 

 

Gerjeni Nagycsaládosok Egyesülete 

A szervezet 2019-ben alakult 20 helyi család részvételével. Az egyesület célja a nagycsaládosok 

érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládos életmódban rejlő értékek bemutatása, a 
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jövő generációjáért érzett felelősség erősítése, illetve a hátrányos helyzetű családok 

helyzetének javítása, felzárkózásuk segítése, a krízishelyzetek megoldása és megelőzése. Az 

egyesületnek nem csak Gerjeni tagjai vannak több, a szomszédos településeken élő családot is a 

tagjai között tudhat. A szervezet a tagdíjból származó bevételt elsősorban kulturális programok 

szervezésére fordítja. 

 

Gerjeni Nyugdíjas Klub 

A több mint 20 éves múltra visszatekintő, aktív közösségformáló tevékenységet végző 

egyesület nagyjából 30 taggal büszkélkedhet. Az szervezet számos programot szervez, három 

havonta összevont névnapokat tart, zenés esteket, kirándulásokat és közös fürdőzéseket 

szervez. Az egyesület fontos feladatának tekinti aktív kapcsolatok, párbeszéd kialakítását 

a fiatal generációkkal. A tagok egyebek mellett minden évben karácsonyi csomagokat 

készítenek az óvodásoknak és iskolásoknak.  

 

Gerjeni Sport Klub 

Az egyesület mai formájában 2001 óta működik, ugyanakkor a szervezet évtizedek óta fontos 

szereplője a település közéletének. Az egyesületnek a labdarúgás mellett lovassport szakága 

is van. 2017-ben a TAO pályázat keretében műfüves pálya épülhetett fel a település déli részén, 

amely egyszerre szolgálja a községben a szabadidő sportot és az utánpótlás képzést. Mindemellett 

a település lovassportjának helyet adó helyszínek is folyamatosan szépülnek, fejlődnek.  

 

Polgárőrség Gerjenért Egyesület 

A szervezet 2003 óta működik a településen. Az egyesület tagjai fő feladatuknak tekintik a helyi 

közrend biztosítását, a közbiztonság fenntartását, illetve növelését, a vagyonvédelmet, a 

bűnmegelőzésben való közreműködést. A szervezet céljainak elérése érdekében összehangolja 

mindazok tevékenységét, akik a fenti célokért kívánnak tevékenykedni és együttműködik minden 

olyan személlyel és egyesülettel, akik támogatást tudnak nyújtani e célok megvalósításában. Az 

egyesület biztosítja az önkormányzati rendezvényeket is a településen.  

 

 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (egészségügy, szociális ellátás, 

nevelés, oktatás, közművelődés, közigazgatás, stb.) 

 

A település kisebb méretéhez, alacsonyabb lélekszámához képest Gerjenben a humán 

infrastruktúra intézményei viszonylag nagy számban és kapacitással állnak az itt élők 

rendelkezésére. Ráadásul az utóbbi időszakban és jelenleg is olyan jelentős fejlesztések 

zajlottak, zajlanak a település közintézményeit érintően, melyek számottevően emelik az ellátás 

színvonalát Gerjenben. Ugyanakkor a magasabb fokú közszolgáltatások igénybevételéhez a 

község lakóinak másik településekre, elsősorban Paksra és Szekszárdra kell utazniuk.  
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Egészségügy 

 

Az egészségügyi alapellátást a településen 1 háziorvosi, 1 védőnői és 1 fogászati körzet 

biztosítja. Gyermekorvosi rendelés nincsen a községben, a háziorvos vegyes körzetekben 

látja el a gyermek, illetve a felnőtt lakosságot. Ahogyan az a lenti diagramon látható, a háziorvos 

betegforgalma az utóbbi körülbelül 10 évben számottevően csökkent. Jelenleg nagyjából 8000-

10 000 között van azon esetek száma, amikor a betegek megjelentek háziorvosi rendelésen, 

házhoz hívták az orvost, illetve folyamatos ellátásban részesültek. Az alapellátást 2019 óta egy 

épületben, a település központjában található Egészségházban tudják a községben élők 

igénybe venni. Az épület 2018-2019-ben jelentős átépítésen és felújításon esett át, melynek 

keretében egyebek mellett kialakították a rendelőket és a tanácsadó helyiséget, illetve megtörtént 

az épület energetikai korszerűsítése és az akadálymentesítése. A fejlesztés keretében 

eszközbeszerzés (pl. orvosi műszerek, informatikai eszközök) és családbarát funkciók 

kialakítása (gyerek játszósarok, babakocsi tároló) is történt, így immáron egy könnyen 

megközelíthető, modern, jól felszerelt Egészségház várja a helyieket. A községben működik 

gyógyszertár, amely szintén a település központjában található.  

A községben élők számára a rendelési időn kívüli orvosi ügyelet és a szakrendelések 

legközelebb Pakson vehetők igénybe, míg a kórházi ellátás a kb. 26 km-re fekvő 

megyeszékhelyen, Szekszárdon áll a helyiek rendelkezésére.  

 

 
Forrás: TeIR 

 

Egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások a vizsgált településen 

Egészségház 

➢ háziorvosi ellátás 

➢ fogorvosi ellátás 

➢ védőnői ellátás 

Béke tér 1. 

Magyar Korona Gyógyszertár Fiók 

Gyógyszertára 

Kossuth Lajos utca 25/a. 
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Szociális ellátás 

 

A község önkormányzata a szociális feladatokat a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által 

látja el. A 20 települést a tagjai között tudó Társulás keretein belül működő Paks Kistérségi 

Szociális Központ felel a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásáért, a gyermekek 

átmeneti gondozásáért (helyettes szülői hálózat), illetve a jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, a házi gondozás, valamint a szociális étkeztetés működéséért. A 

családsegítés és a gyermekvédelem a szolgáltatást igénybevevő otthonában, valamint az 

ügyfélfogadáson tett látogatás alkalmával valósulhat meg. A családsegítő tevékenység célja a 

szociális vagy mentálhigiénés problémák megelőzése, megoldása, valamint az ezen okok miatt 

kialakuló krízishelyzetek megszüntetése, segítségnyújtás az életvezetési képesség 

megszerzésében, visszaszerzésében. A családsegítő tevékenység különösen a nehéz 

élethelyzetben lévő, sérült funkciójú családokra, a munkanélküliekre és az ifjúságra fókuszál. A 

gyermekjóléti szolgáltatás célja a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, 

családban történő nevelésének az elősegítése, a veszélyeztetettség megelőzése, illetve a gyermek 

családjából történő kiemelésének a megelőzése. Az étkeztetés a településen, a sportcsarnok 

mellett található Napközi konyha működtetésével történik. Az intézmény vendég és szociális 

étkeztetést végez, valamint az óvodás gyermekek, illetve az alsó és felső tagozatos gyermekek 

étkeztetéséért is felel. Ahogyan az a lenti diagramon is látható, a községben jelentős a szociális 

étkeztetésben részesülők száma. A főleg az idősebb, egyedülálló lakosok szociális 

biztonságához, megfelelő életminőségéhez hozzájáruló szolgáltatást évente átlagosan nagyjából 

130 fő veszi igénybe a településen.  

 

 
 

Nevelés, oktatás 

 

A településen egy bölcsőde, egy óvoda és egy alapfokú oktatási intézmény is a gyermekek 

rendelkezésére áll. A településen 2021 őszén nyílt meg az új integrált nevelési intézmény, a 

VárLak Óvoda- Bölcsőde, amelyet az önkormányzat üzemeltet. A település központjában 

található intézmény óvodája 3 csoportos, 75 férőhelyes és jelenleg 55 gyermek jár ide, az óvoda 

tehát viszonylag magas, 73 %-os kihasználtsággal működik. Ahogyan az a lenti diagramon is 

látható, a 2010-es évek első felében az óvodába beírt gyermekek létszáma jelentősen csökkent, az 

utóbbi nagyjából 5 esztendőben azonban igen jelentősen emelkedett az intézménybe járó 
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gyermekek száma. Az óvodában a pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a 

gyermekek megismerjék és tiszteljék a természeti környezetet, igyekeznek környezettudatos 

magatartást, szemléletet és az egészséges életmód iránti igényt kialakítani az óvodásoknál. 

Tükrözve az óvoda református múltját, az intézményben rendszeres a hitoktatás (református és 

katolikus hitoktatás egyaránt). A pedagógusok munkáját logopédus és gyógytestnevelő is 

segíti. A régóta tervezett új nevelési intézmény uniós pályázati forrásból finanszírozott projekt 

keretén belül épült fel az általános iskola mögötti területen. Az épület egy óvodai telephelynek 

és egy 1 csoportos, 14 férőhelyes bölcsődének ad otthont. A megújuló energiaforrásokat 

használó, komplex akadálymentesítéssel rendelkező épületben és környezetében tornaszoba, 

orvosi szoba, rendezvényterem, fedett teraszok, sószoba és modern, jól felszerelt játszóudvar is 

rendelkezésre áll. Így a gerjeni és környékbeli bölcsődés, óvodás gyermekeket immáron egy 

tágas, korszerű, minden igényt kielégítő intézmény várja a település központjában.  

A község oktatási intézménye a Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 

Iskola, amely 2000 óta a település híres szülöttjének, Kenessey Albert hajós kapitánynak, az első 

Magyar Hajózási Kézikönyv megalkotójának a nevét viseli. A település központjában található, 

nyolc évfolyamos intézménynek 240 fő a befogadóképessége és 77 gyermek végzi jelenleg itt a 

tanulmányait, amely igen alacsony, 32 %-os kihasználtságot jelent. Ráadásul a tanulók 

létszáma az utóbbi 10 évben összességében számottevően csökkent. Az iskolának, hosszú 

története során sokszor változott a fenntartója. A református egyház által, a XVIII. század 

második felében alapított iskolát, az Ófalut sújtó tűzvész után a mai helyén építették újra a XIX. 

század közepén. Az intézmény rövid ideig, néhány évig a község tulajdonát képezte, majd 

visszakerült az egyház tulajdonába. A XX. század elején megépült a községi népiskola, így a 

településen két iskola is működött párhuzamosan, de egymással együttdolgozva. Ekkor az iskolák 

már nyolc osztályosak voltak és a teljes tanulói létszám közelítette a 200 főt. A református iskola 

a század közepén államosításra került és egyesült a községi iskolával. A rendszerváltást követően 

a református egyház nem kérte vissza az iskolát, így az intézmény az önkormányzat 

fenntartásában maradt. 2003-ban a régi református iskola épületéhez új tantermeket építettek, 

így a nyolc osztály egy épületben tanulhatott. 2016-ban hosszú idő elteltével újra a református 

egyház vette át az iskola fenntartását, ez azonban csak néhány évig tartott. 2019-ben az 

intézmény, a legtöbb iskolához hasonlóan állami fenntartásba került, majd 2020 második felétől 

a Magyar Pünkösdi Egyház működteti a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola 

tagintézményeként. Az iskolában német nyelvoktatás és alapfokú művészetoktatás is zajlik, 

utóbbi keretében a diákok zene-, tánc-, képző- és iparművészeti ágon, valamint szín- és 

bábművészeti ágon vehetnek részt képzésben. Az intézmény épülete a közelmúltban komplex 

energetikai korszerűsítésen esett át.  

 

Neveléshez és oktatáshoz kapcsolódó intézmények a vizsgált településen 

VárLak Óvoda- Bölcsőde Szent István utca 26/a. 

Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szent István utca 26. 
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Adatok forrása: TeIR, önkormányzati adatszolgáltatás 

 

 
Adatok forrása: KSH, önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Közművelődés, kultúra 

 

A község közművelődési intézménye a Közösségi Ház. A hivatal szomszédságában található 

épület és környezete a közelmúltban jelentősen megújult. A könyvtárnak is helyet adó 

intézmény így a közművelődési, kulturális funkciója mellett a település kiemelkedő 

közösségi helyszínévé vált, amely modern, rendezett környezetben adhat helyet a település 

rendezvényeinek, programjainak. A kulturális lehetőségeken, programokon túl tehát ez az 

intézmény kiváló helyszínül szolgál a helyiek társasági életéhez is. Az épületben működő 

könyvtár jól felszerelt, nyugodt környezetben várja az olvasókat, akik számára a folyamatosan 

bővülő könyvállomány mellett internet és nyomtatási lehetőség is a rendelkezésre áll.  

Régóta tervben van a községben egy Tájház kialakítása, a település értékeinek, 

hagyományainak bemutatására. A Tájház számára szolgáló, a Vajda Ignác utcában álló épület 

felújítás alatt áll, és a településen már kutatják és gyűjtik a régi használati tárgyakat, eszközöket, 

melyek majd a Tájházban kapnak helyet.  
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Közművelődést szolgáló, kulturális intézmény a vizsgált településen 

Közösségi Ház, könyvtár Kossuth utca 28. 

 

Közigazgatás és egyéb humán közszolgáltatások 

 

A község önkormányzatának közigazgatási feladatait a Gerjeni Polgármesteri Hivatal látja el. A 

település 2013 óta Dunaszentgyörgy és Németkér községekkel közös önkormányzati hivatalt tart 

fenn (Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal). A Gerjeni Polgármesteri Hivatal épülete 

a Magyar Falu Programhoz kötődő sikeres pályázatnak köszönhetően 2021-ben megújult. A 

felújítás keretében belső és külső festésen, valamint energetikai korszerűsítésen esett át az épület. 

A településen nem működik rendőrség. A Paksi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja teljesít 

szolgálatot és tart ügyfélfogadást Gerjenben, akinek a munkáját a helyi polgárőrség segíti. Az 

önkormányzat mindkettő számára helyiséget biztosít a községben.  

 

Közigazgatáshoz kapcsolódó intézmény a vizsgált településen 

Gerjen Község Önkormányzata Béke tér 1. 

 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

 

A település megalkotta a Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP), amely a 2019-2024 

közötti időszakra vonatkozik.  „Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott 

Esélyegyenlőségi Programmal összehangolja a település más dokumentumait, valamint az 

önkormányzat fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az 

Esélyegyenlőségi Program elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös 

tekintettel a köznevelés állami és nem állami intézményfenntartóira”. 

A HEP tartalmi felépítése az 1.5.2. fejezetben már részletesen ismertetésre került. A dokumentum 

szerzői rögzítik, hogy a HEP elkészítésével az önkormányzat a következőket kívánják 

érvényesíteni: „az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, 

szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a 

lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében 

szükséges intézkedéseket. A köznevelési intézményeket – az óvoda kivételével – érintő 

intézkedések érdekében együttműködik az intézményfenntartó központ területi szerveivel 

(tankerülettel).” 

A HEP a helyzetelemzés részeként bemutatja azon társadalmi csoportok helyzetét, akik az 

esélyegyenlőség kérdésében leginkább érintettek, mely csoportok tagjai a mindennapokban 

számtalan hátrányt, diszkriminációt szenvedhetnek el. Ezek a társadalmi csoportok a 

következőek: • mélyszegénységben élők és romák • gyermekek • nők • idősek • fogyatékkal 

élők. A felsorolt csoportok helyzetének vizsgálata mellett a HEP készítői minden esetben 

beazonosítják a problémákat és vázolják a fejlesztési lehetőségeket. A hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportokhoz kapcsolódó fejlesztési lehetőségek az alábbi táblázatban láthatóak. 
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Társadalmi csoport Fejlesztési lehetőségek 

A mélyszegénységben 

élők és a romák 

Munkaerő-piaci kompetenciák növelése a célcsoportra fókuszálva. 

Egyéni pályaorientációs tanácsadás. 

Álláskeresési technikák módszerének átadása. 

Képzési programok működtetése – pályázati források bevonásával. 

Ingyenes szűrővizsgálatok, ajánlott védőoltások biztosítása – a célcsoport 

szervezett bevonása, szemléletformálás – pályázati és önkormányzati források 

bevonásával. 

Gyermekek 

Pályázati források igénybevételével, a célcsoport bevonása a következő 

programokba: életvezetési tréningek, motivációs tréningek, egyéb, a 

munkaerő-piaci kompetenciákat erősítő tréningek. 

Beavatkozás tervezése szükséges a kompetencia-mérési eredmények növelése 

érdekében, pl. a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése. Beavatkozás 

tervezése szükséges annak érdekében, hogy a HHH gyermekek 

eredménye érje el az iskolai átlagot – fejlesztő foglalkozások, kompetencia 

alapú oktatás kiterjesztése. 

Nők Helyi adatgyűjtés, adatbázis építés. 

Idősek 

Beavatkozás tervezése szükséges az idősek számára a nappali ellátás 
megoldására. Pályázati források keresése. 
Kérdőíves felmérés bonyolítása önkéntesek bevonásával. Digitális 
kompetencia-fejlesztés. 

Fogyatékkal élők A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének biztosítása érdekében kiemelten 
fontos pályázati források bevonása a teljes körű akadálymentesítéshez. 

 

A helyzetelemzés után bemutatásra kerül a HEP Intézkedési Terve (IT), amelyben táblázatos 

formában kerülnek részletesen kifejtésre a fenti társadalmi csoportokhoz kapcsolódó intézkedési 

területek.  

 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

 

A helyi gazdasági környezet jellemzői 
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A fenti kördiagramok Gerjen népességének gazdasági aktivitását hivatottak bemutatni 1980 és 

2011 között. A diagramokat szemlélve a következő megállapításokra juthatunk. A vizsgált 

időszakban folyamatosan nőtt a községben a munkanélküliek száma és aránya (bár az 1980-

as évre vonatkozóan nem volt megtalálható ez az adat, feltételezhető, hogy minimális szinten 

ugyan, de akkor is jelen volt a munkanélküliség). Míg 1990-ben a település népességének még 

csak 1,5 %-a volt munkanélküli, addig 2011-ben már több mint 6 %. 

A munkanélküliekkel együtt az inaktív keresők aránya is folyamatosan nőtt a településen, így 

míg 1980-ban a község népességének 19 %-a tartozott ebbe a kategóriába, addig 2011-ben már 

33 % volt az arányuk. Ellentétes módon alakult az eltartottak aránya, hiszen a vizsgált 

időszakban folyamatosan csökkent az ebbe a kategóriába tartozó községbeliek aránya, 2011-

ben a népesség 24 %-a volt eltartott.  

A foglalkoztatottak arányának alakulását nézve látható, hogy míg 1980-ban a népesség közel 

fele (45 %) rendelkezett bejelentett munkával, addig 1990-ben 42 %, 2001-ben pedig már csak a 

lakosság 35 %-a mondhatta el ugyanezt magáról. 2011-re ugyanakkor minimálisan javult a 

helyzet, hiszen ebben az esztendőben a népesség 36 %-a volt foglalkoztatott. 

 

  
 

A fenti diagramokon az látható, hogy 2001-ben és 2011-ben a község foglalkoztatottjai között 

milyen arányban voltak azok, akik Gerjenben dolgoztak, illetve akik naponta másik településre 

jártak munkavégzés céljából (ingázók).  A vizsgált időszak tíz éve alatt jelentősen nőtt az ingázók 

aránya a községben, hiszen míg 2001-ben a foglalkoztatottak kevesebb, mint a fele (47 %) járt 
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másik településre (főként Paksra, Szekszárdra és Tolnára) dolgozni, addig 2011-ben már 58 % 

volt ugyanez az arány, tehát tíz év leforgása alatt többségbe kerültek az ingázók a településen.  

Az ingázók viszonylag magas arányának oka egyrészt abban a tényben keresendő, hogy Gerjen 

egy alacsonyabb lélekszámmal és ebből (is) fakadóan kevesebb munkalehetőséggel bíró 

település, másrészt a község foglalkoztatottjainak ingázási kedvére ösztönzőleg hat a térség 

egyértelmű központjának, Paksnak a közelsége, hiszen Gerjen lakosai számára rövid utazással 

elérhető a szomszédos város, többek között annak számtalan munkalehetőségével. 

A másik településre eljárók viszonylag magas aránya mellett mindenképpen szót kell ejteni a 

községben foglalkoztatottakról is. A lenti táblázatban az látható, hogy a település munkahelyeit 

mekkora számban és arányban töltötték be helyi lakosok és mekkora volt azon foglalkoztatottak 

száma és aránya, akik másik településről érkeztek Gerjenben lévő munkahelyükre. 

Az adatsorokból látható, hogy 2001-hez képest tíz év alatt számottevően, majdnem 60-al 

csökkent a munkahelyek száma Gerjenben. Bár mindenképpen pozitívum, hogy a helyi 

munkahelyek nagy részét helyi foglalkoztatott töltötte be, ugyanakkor negatívumként kell 

megemlíteni, hogy 2001-hez képest tíz év alatt számottevően csökkent a helyi 

foglalkoztatottak aránya a település munkahelyein, ezzel egy időben növekedett a más 

településről bejáró foglalkoztatottak létszáma, így 2011-ben a helyi pozíciók nagyjából ötödét 

töltötte be olyan munkavállaló, aki másik településről járt be Gerjenben található 

munkahelyére.   

 

A településen foglalkoztatottak  

 2001 2011 

Fő % Fő % 

Helyi foglalkoztatott 250 89 181 81 

Más településről bejáró foglalkoztatott 32 11 43 19 

A településen foglalkoztatottak száma 282  224  

 

Amennyiben nem csak a község, de szűkebb környezetének gazdasági jellemzőit szeretnénk 

megismerni, úgy segítséget nyújtanak a lenti diagramok, amelyek a Paksi járás településein és a 

Gerjenben működő gazdasági társaságok számának alakulását, illetve a mezőgazdaságban, 

erdőgazdálkodásban (primer szektor), az ipar- építőiparban (szekunder szektor) és a szolgáltató 

jellegű ágazatokban (tercier szektor) működő vállalkozások 2019-es arányát hivatottak 

bemutatni.             

A működő vállalkozások számának alakulását szemlélve megállapítható, hogy 2000 és 2019 

között mind Gerjenben, mind a járásközpontban, mind pedig átlagban a járás településein 

növekedett a működő vállalkozások száma (a 15 település közül 14-ben nőtt ezen gazdasági 

szervezetek száma). Gerjenben az utóbbi nagyjából 5 esztendőben folyamatosan 

gyarapodott a működő gazdasági szervezetek száma. A növekvő tendencia mellett jól látható, 

hogy a járásközpontban, Pakson működik messze a legtöbb vállalkozás sőt, ebben a városban 

több gazdasági szervezet tevékenykedik, mint a járás többi településén összesen, míg a járási 

szintet ebben a tekintetben több mint ötszörösen múlja felül Paks. Látható az is, hogy a vizsgált 

időszakban a működő vállalkozások számát tekintve Gerjen végig messze elmaradt a járási 

átlagtól. 2019-ben a térségi mezőnyben a járásközpont (1729 működő vállalkozás) után 

Dunaföldvár (631), Nagydorog (167) és Bölcske (140) büszkélkedhetett a legtöbb működő 
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vállalkozással, míg a legkevesebb működő gazdasági szervezettel Pusztahencse (29), 

Sárszentlőrinc (26) és Bikács (22) bírt a járásban. Gerjen (59) ebben a tekintetben a járási 

mezőny közepén helyezkedik el.  

 

 
 

 
 

Ha a működő vállalkozások gazdasági szektoronkénti megoszlását vizsgáljuk 2019-ben, akkor 

megállapíthatjuk, hogy Gerjenben a járás és az ország legtöbb településéhez hasonlóan a primer 

szektorban működik a legkevesebb, míg a tercier szektorban a legtöbb gazdasági társaság. 

Szembeötlő különbség azonban, hogy az országos átlagértéknél jóval alacsonyabb a 

községben a szolgáltatási jellegű ágazatokban működő vállalkozások aránya, jelentősen 

magasabb viszont az ipar és kiváltképp a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás területén 

tevékenykedő gazdasági szervezetek aránya a településen. A járási szintet szemlélve jól 

látható, hogy Gerjenben arányaiban a járási átlagnál kevesebb szolgáltató jellegű (53 %), de több 

ipari profilú (36 %) vállalkozás működik, míg a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás szektorban 

arányaiban (12 %) majdnem kétszer annyi gazdasági szervezet tevékenykedik a községben mint 

a járásban. A Paksi járás településeinek mezőnyében Paks és Pálfa, illetve Bikács képviselik a két 

végletet, hiszen előbbiekben a szolgáltató jellegű ágazatokban, utóbbiban pedig az ipar területén 

működik arányaiban a járási és, Bikács esetében, az országos átlagnál is jóval több vállalkozás. A 

térségben Sárszentlőrinc az a település, ahol az országos és a járási átlagértéknél is lényegesen 

magasabb a primer szektorban tevékenykedő gazdasági szervezetek aránya.   
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Nem a szolgáltató szektor dominanciáját mutatják ugyanakkor a lenti diagramok, amelyek a 

foglalkoztatottak gazdasági szektorok szerinti megoszlását szemléltetik Gerjenben 2001-ben 

és 2011-ben. Ezeken látható, hogy bár a vizsgált tíz esztendő alatt növekedett a tercier szektorban 

foglalkoztatottak és csökkent a primer, illetve szekunder szektorhoz kötődő foglalkoztatottak 

aránya, ugyanakkor 2011-ben még mindig az ipari szektor volt a legerősebb ebben a 

tekintetben, hiszen ebben a szektorban tevékenykedett a gerjeni foglalkoztatottak majdnem fele.  

Az országos arányokkal összehasonlítva megállapítható, hogy Gerjenben az országosnál jóval 

magasabb a primer szektorban (országosan 5 %) és a szekunder szektorban (28 %) 

foglalkoztatottak aránya, míg a tercier szektorban (67%) jelentősen kevesebben dolgoznak 

arányaiban a községben, mint az országban. 

 

  
 

A régió és a megye gazdasági helyzete és hatásuk a település gazdasági helyzetére 

 

A Dél-Dunántúli régió gazdasági mutatóival az utolsók között áll Magyarország régióinak 

mezőnyében, eredményeivel még csak megközelíteni sem tudja az országos átlagértékeket. A 

régió gazdasági erejét jól tükrözi az a tény, hogy 2019-ben a bruttó hazai termék (GDP) mindössze 

6 %-át termelte ez a régió, míg az 1 főre jutó GDP tekintetében az országos 4 863 000 Ft-os 

átlagértékhez képest az Dél-Dunántúli régió mindössze 3 351 000 Ft-os értéket tudott produkálni 

ugyanebben az esztendőben. 
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Ha a lenti két diagram segítségével gazdasági szempontok alapján összehasonlítjuk a Dél-

Dunántúli régiót az ország többi régiójával, akkor a fent már leírt helyzetkép rajzolódik ki 

előttünk, illetve jól láthatóvá válik, hogy a Közép-magyarországi régió milyen jelentős 

mértékben emelkedik ki a többi régió közül. Látható az is, hogy mindössze a Nyugat-Dunántúli 

régió tudta meghaladni az országos átlagértéket (amelyet a központi régió értéke egyébként 

erősen felhúz) az 1 főre jutó GDP tekintetében. 

Hasonló képet kapunk, ha a vállalkozói aktivitást vizsgáljuk regionális szinten, hiszen ez esetben 

is a Közép-magyarországi régió hegemóniájával találkozhatunk, ugyanakkor a Dél-Dunántúli 

régió ebben a tekintetben némileg jobb pozícióban, a középmezőnyben helyezkedik el a 

régiók között. Azonban jól látható, hogy a központi régió olyan erős teljesítményt mutat, hogy az 

1 főre jutó GDP-hez hasonlóan mindössze a Nyugat-Dunántúli régió tudta az általa felhúzott 

országos átlagértéket elérni, míg a többi régió messze mögötte és az átlag alatt teljesített az 1000 

főre jutó működő vállalkozások számát tekintve. 

A Dél-Dunántúli régió viszonylag gyenge gazdasági teljesítményével kapcsolatban fontos 

rögzíteni, hogy összteljesítménye számottevő különbségeket rejt megyei szinten. Az 1 főre 

jutó GDP tekintetében 2019-ben Tolna megye (3 697 000 Ft) némileg kiemelkedett, míg 

Baranya megye (3 303 000 Ft) és Somogy megye (3 158 000 Ft) nagyjából azonos értéket tudott 

felmutatni. Jelentősebb differenciát és ellentétes helyzetet figyelhetünk meg azonban a bruttó 

hazai termék (GDP) értékeit vizsgálva ugyanebben az esztendőben, hiszen míg Baranya megye 

a régiós érték 41%-át adta, addig Somogy megye 32 %-át, Tolna megye viszont mindössze 27 

%-át.  
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Amennyiben a működő vállalkozásokat nem a működési területük, hanem a létszámuk alapján 

vizsgáljuk, akkor 3 nagyobb csoportot különböztethetünk meg, amelyek a következőek: mikro- 

és kisvállalkozások (50 fő alatt), középvállalkozások (50 és 250 fő között), illetve 

nagyvállalkozások (250 fő fölött). A legfrissebb, 2019-es adatok alapján a vizsgált településen 

működő összesen 59 vállalkozás közül az összes mikro- és kisvállalkozás.  

A lenti táblázatok segítségével megvizsgálható, hogy a 2000-2019 közötti időszak majdnem két 

évtizede alatt hogyan változott a különböző létszám kategóriákba tartozó működő vállalkozások 

száma az egyes térségi szinteken. Az adatsorokat szemlélve a következő megállapításokra 

juthatunk. A vizsgált időszakban minden térségi szinten növekedett a mikro- és 

kisvállalkozások száma, míg a középvállalkozások és a nagyvállalkozások számát tekintve 

minden térségi szinten jelentős csökkenés volt tapasztalható. Gerjent szemlélve pozitív kép 

bontakozik ki előttünk, hiszen a vizsgált időszak alatt jelentősen növekedett a vállalkozások 

száma a községben.  

Az feljebb már említésre került, hogy a Dél-Dunántúli régió viszonylag gyenge gazdasági 

teljesítménnyel bír, ami megmutatkozik a működő gazdasági szervezetek számában is, hiszen az 

ország vállalkozásainak mindössze 8 %-a működött 2019-ben ebben a régióban. Ha a 

kisebb területegységek teljesítményét vizsgáljuk a lenti táblázat alapján, akkor egyéb 

megállapításokat is tehetünk. Amennyiben egy teljesen egyenlő eloszlást képzelünk el a régió 3 

megyéje, a megye 6 járása, illetve a járás 15 települése között, akkor Tolna megye gyenge 

teljesítménye (a régió vállalkozásainak 23 %-a működik ebben a megyében), a Paksi járás 

viszonylag erős teljesítménye (a megye vállalkozásainak 21 %-a tevékenykedik ebben a 

járásban), illetve Gerjen meglehetősen gyenge teljesítménye bontakozik ki előttünk (a járás 

gazdasági szervezeteinek alig 2 %-a működik a községben).  

 

2000 Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Gerjen 43 0 0 

Paksi járás 2 457 30 5 

Tolna megye 13 284 122 21 

Dél-Dunántúli régió 53 768 493 78 

Magyarország 601 044 5 350 1 088 
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2019 Mikro- és kisvállalkozás Középvállalkozás Nagyvállalkozás 

Gerjen 59 0 0 

Paksi járás 3 210 27 4 

Tolna megye 15 194 81 16 

Dél-Dunántúli régió 64 716 340 58 

Magyarország 817 216 5 259 1 080 

 

A Paksi járás viszonylag erős teljesítményét támasztja alá a lenti diagram is, amely Tolna megye 

járásainak vállalkozássűrűségét mutatja a 2019-es esztendőre vonatkozóan. Az adatsorokat 

szemlélve látható, hogy a megyében a Szekszárdi járásban jutott a legtöbb működő vállalkozás 

1000 lakosra (84), míg a Paksi járás, a Szekszárdi és Bonyhádi járások után a harmadik a 

mezőnyben. Ebben a járásban 2019-ben 70 működő gazdasági szervezet jutott 1000 főre. 

 

 
 

A járási területegységre lépve a Paksi járás 15 településének gazdasági teljesítményéről 

kaphatunk részben képet a lenti diagram segítségével, amely a Paksi járás településeinek 

vállalkozássűrűségét mutatja 2019-ben. Az adatokat vizsgálva látható, hogy ebben az 

esztendőben Pakson volt messze a legmagasabb a vállalkozássűrűség a járásban (94), míg 

Sárszentlőrincen és Pálfán a legalacsonyabb (25-25). Gerjen ezen járási mezőnynek a közepén 

helyezkedik el, hiszen 1000 főre 48 vállalkozás jutott 2019-ben a községben.  
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Összességében tehát elmondható, hogy Gerjen ugyan az ország egyik legkevésbé fejlett 

régiójának része, ugyanakkor a Paksi járással együtt, Paks vonzáskörzetében lévő 

településként, a régió jóval erősebb gazdasági potenciállal rendelkező gazdasági 

tengelyéhez kapcsolódik. Ezen körülményeket igazolja a működő gazdasági szervezetek száma 

és a vállalkozássűrűség is járásban. Bár e tényezőket szemlélve a település jelenleg nem 

képvisel jelentős gazdasági erőt a járásban, ugyanakkor tekintve a település kedvező Duna 

menti, Pakshoz közeli elhelyezkedését, valamint a járásközpontban és környezetében 

zajló, illetve tervezett beruházásokat, a jövőben várhatóan jelentősen növekedni fog 

Gerjen gazdasági potenciálja és szerepe a járásban.  

 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

 

A szóban forgó település történetének jelentős részében a mezőgazdaság játszotta a 

legfontosabb szerepet a lakosság életében, főként e tevékenység biztosította a helyiek 

megélhetését. Ez leginkább Gerjen kedvező földrajzi adottságainak, a Duna közelségének, a 

folyót kísérő termékeny vízparti területek jelenlétének köszönhető. A legdominánsabb 

tevékenység a szántóföldi növénytermesztés volt a településen, a szántóföldeken főleg gabonát 

termesztettek, de a helyiek dohánytermesztéssel, gyümölcstermesztéssel és szőlőműveléssel 

is foglalkoztak. A szántóföldi növénytermesztés mellett ugyancsak meghatározó volt Gerjenben a 

szarvasmarha- és lótenyésztés. A XIX. század második felétől sorra alakultak ki a lakott 

területtől távolabb a majorok, melyek közül több ma is funkcionál, megőrizve mezőgazdasági, 

főként állattartó rendeltetését (pl. Lajos major, György major). A XX. század közepén Gerjenben 

is megalakult az első termelőszövetkezet, melyet újabb szövetkezetek létrehozása, illetve ezek 

átalakítása, összeolvasztása követett (pl. Vörös Nap Tsz, Rákóczi Tsz.). Bár mára a mezőgazdasági 

szektor veszített súlyából, még mindig a helyi gazdaság meghatározó eleme. Ezt jól mutatja, 

hogy a település területének több mint 70 %-án nagytáblás szántóföldi növénytermesztés 

folyik. A szántóterületek majdnem 90 %-án kukoricát és búzát termesztenek. Az 

állattenyésztést tekintve jelentős a településen a sertés és a szarvasmarha tenyésztés, illetve a 

lótartás.   
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A XX. század második feléig a vizsgált település lakói a mezőgazdasági tevékenység mellett csak 

kisebb iparos munkákat végeztek, a jövedelem kiegészítése gyanánt. A század második felétől 

azonban megindult az iparosítási hullám, amely Gerjenre is jelentős hatást gyakorolt. A község 

szűkebb és tágabb környezetében található nagyobb településeken, így a szomszédos Pakson is az 

ipari ágazatok folyamatos előretörése volt megfigyelhető, egymás után nyitottak az ipari 

üzemek. Ettől az időszaktól kezdve kezdett feloldódni a településen élők helyhez kötött 

életformája, hiszen a lakosság egy része a létrejövő helyi termelőszövetkezetben továbbra is 

földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozott, azonban a népesség jelentős része nagyobb 

településeken vállalt ipari munkát az üzemekben. A XX. század második felében tehát a 

szóban forgó településen is lezajlott a lakosság foglalkoztatási átrétegződése a mezőgazdaság 

jelentőségének csökkenésével, illetve az ipar térnyerésével, és fokozatosan emelkedett az 

ingázás mértéke. Újabb lökést adott a térség ipari ágazatának fejlődéséhez a paksi atomerőmű 

építése, amely a 60-as évek végén kezdődött meg Paks belterületétől délre. Bár a létesítményt 

már 1982 végén megnyitották, az építkezés csak 1987-ben fejeződött be teljesen. Az atomerőmű 

építését nagy számban követték ipari beruházások, amellyel Paks a térség legjelentősebb 

foglalkoztatójává vált.  

A rendszerváltás után a mezőgazdasági és az ipari üzemek átszervezése, illetve tömeges 

megszűnése a térség lakosságára is jelentős hatást gyakorolt. A foglalkoztatottak számottevő 

része egyik pillanatról a másikra munkanélkülivé vált. A munkahelyek tömeges megszűnésével 

megjelent és sok helyen hosszú időszakra konzerválódott is a nagyarányú munkanélküliség. Az 

ipari szektor jelentős gyengülésével párhuzamosan a település környezetében és Gerjenben 

is megindult a szolgáltató szektor erősödése, a gazdaság tercierizálódása. Ugyanakkor a 

tercierizálódás mértéke a szóban forgó község, illetve a térség esetében mindmáig jelentősen 

elmarad az országos mértéktől.  

 

2019-ben a vizsgált településen összesen 59 vállalkozás működött, melyek közül 7 a primer 

(mezőgazdaság és erdőgazdálkodás), 21 a szekunder (ipar), 31 pedig a tercier (szolgáltatási 

jellegű ágazatok) szektorban tevékenykedett. A helyi vállalkozásokat tekintve tehát 

összességében a tercier szektor dominanciája a jellemző, ugyanakkor a gazdasági 

szervezetek száma alapján a primer és szekunder szektor is jelentősnek mondható. 

A lenti táblázat a működő vállalkozások megoszlását mutatja a 2019-es esztendőre 

vonatkozóan nemzetgazdasági áganként, a települési szinttől egészen az országos szintig. A 

narancssárgával jelzett cellák azokat a nemzetgazdasági ágakat jelölik, amelyekben a legtöbb 

gazdasági szervezet működött a vizsgált évben Gerjenben. Megjegyzendő, hogy a KSH 

adatbázisából az összes működő vállalkozás száma hiány nélkül lekérdezhető, ha azonban 

részletesebb szempontok (pl. létszámkategória, tevékenységi kör) alapján történik a lekérdezés, 

az adatvédelem miatt hiányokat tapasztalhatunk az egyes nemzetgazdasági ágakban 

tevékenykedő vállalkozások számát tekintve.  

A rendelkezésre álló adatok alapján a településen az Építőipar nemzetgazdasági ágban 

tevékenykedik messze a legtöbb vállalkozás, amelyet a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, 

halászat, valamint ugyanakkora aránnyal a Kereskedelem, gépjárműjavítás és a Szakmai, 

tudományos, műszaki tevékenység nemzetgazdasági ágak követnek. Látható tehát, hogy bár a 

településen összességében a szolgáltató szektorhoz kötődik a legtöbb gazdasági szervezet, 

Gerjenben nem ebben, hanem az ipari szektorban tevékenykedik a legtöbb vállalkozás. A 
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táblázatból látható az is, hogy az országos szint kivételével (ahol a Szakmai, tudományos, 

műszaki tevékenység területén működik a legtöbb vállalkozás), minden más térségi szinten a 

Kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ághoz kötődik a legtöbb működő gazdasági 

szervezet, és a további sorrend is megegyezik, hiszen a Kereskedelem, gépjárműjavítást, a 

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység, valamint az Építőipar nemzetgazdasági ágak 

követik. Amennyiben a községi arányokat összehasonlítjuk az országos értékekkel, akkor 

megállapíthatjuk, hogy a mezőgazdaság és az ipar területén működő vállalkozások az 

országosnál jelentősen nagyobb arányban vannak jelen a településen. A szolgáltatási jellegű 

ágazatokat tekintve a Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágat kell kiemelni, 

hiszen ezen ág képvisel arányaiban az országosnál jóval nagyobb gazdasági súlyt a 

településen. Az adathiány miatt a szolgáltató szektorhoz kötődő többi nemzetgazdasági ág 

esetében nem lehetséges a községi és országos arányok összehasonlítása.  

 

Működő vállalkozások megoszlása nemzetgazdasági áganként 2019-ben (%) 

Nemzetgazdasági ág  Gerjen 
Paksi 

járás 

Tolna 

megye 

Dél- 

Dunántúli 

régió 

Magyar- 

ország 

A - Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat 16 7 7 7 4 

B - Bányászat, kőfejtés 0 0 0 0 0 

C - Feldolgozóipar 9 7 8 7 6 

D - Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, 

légkondicionálás 
0 0 0 0 0 

E - Vízellátás 0 0 0 0 0 

F - Építőipar 38 16 14 12 11 

G - Kereskedelem, gépjárműjavítás 13 18 17 16 16 

H - Szállítás, raktározás na. 3 4 4 4 

I - Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 11 4 4 5 4 

J - Információ, kommunikáció na. 3 3 4 5 

K - Pénzügyi, biztosítási tevékenység na. 2 3 3 3 

L - Ingatlanügyletek 0 2 2 3 5 

M - Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 
13 16 15 16 17 

N - Adminisztratív és szolgáltatást támogató 

tevékenység 
na. 4 4 5 5 

O - Közigazgatás, védelem 0 0 0 0 0 

P - Oktatás na. 3 4 4 4 

Q - Humán-egészségügyi szociális ellátás na. 4 4 5 5 

R - Művészet, szórakoztatás, szabadidő na. 3 2 3 3 

S - Egyéb szolgáltatás na. 8 8 7 5 

T+U - Egyéb tevékenység 0 0 0 0 0 

Adatok forrása: KSH 

na.: adatvédelem miatt nincs adat 
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Az utóbbi időszakban, a vizsgált település gazdaságában zajló változásokat, az esetleges súlypont 

áthelyeződéseket szemlélteti a lenti diagram, amely a községre vonatkozóan mutatja a különböző 

nemzetgazdasági ágakban működő vállalkozások számát 2000-ben, illetve 2019-ben. A 

vizsgált időszak majdnem két évtizede alatt a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat és 

főleg az Építőipar nemzetgazdasági ágakban működő vállalkozások száma jelentősen 

növekedett. Csökkenés tapasztalható ugyanakkor a Kereskedelem, javítás és a Szálláshely-

szolgáltatás, vendéglátás ágakban. Az egyes kategóriákba tartozó tevékenységi körök 

változása, illetve új kategóriák megjelenése miatt ugyanakkor jelentős növekedésként mutatkozik 

a működő vállalkozások száma a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység ágban, míg a 

korábban említett adatvédelem miatt, csökkenésként mutatkozik a működő gazdasági 

szervezetek száma a Szállítás, raktározás, az Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás és a Humán-

egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági ágakban.  

 

 
 
A fentiek alapján, a vállalkozások számát tekintve tehát a tercier szektor dominanciája 

körvonalazódik Gerjenben, ugyanakkor jelentős szereppel bír a mezőgazdasági és főként az 

ipari szektor is a településen. A Paksi beruházások hatására várhatóan tovább erősödik 

Gerjenben az építőipar (a megélénkülő ingatlanpiac, a nagymértékű lakásépítések 

eredményeként), illetve a tervezett gazdasági zóna megvalósulásával jelentősen növekedhet 

az ipari és szolgáltatási profilú vállalkozások száma is a községben (pl. építőipari és 

feldolgozóipari gazdasági szervezetek, illetve raktározási, szállítási és logisztikai vállalkozások). 

A Paksi beruházások hatására tehát nem várható érdemi változás a gazdasági struktúrát tekintve.  

 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai 

 

A településen a legfrissebb adatok szerint összesen 59 vállalkozás működik, melyek 88 %-a 

10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató mikro-vállalkozás. Ezeken kívül mindössze 7 

kisvállalkozás működött ugyanebben az esztendőben a községben. A gazdasági szervezetek 

legnagyobb része (53 %) a szolgáltatási jellegű ágazatokban (tercier szektor) 
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tevékenykedett, ugyanakkor a legtöbb helyi vállalkozás az Építőipar nemzetgazdasági 

ághoz kötődik, ezen a területen tevékenykedett a gazdasági szervezetek majdnem harmada 

2019-ben (17 db). A gazdálkodási formát tekintve elmondható, hogy a gazdasági szervezetek 63 

%-a önálló, 37 %-a pedig társas vállalkozás. 2019-ben 14 korlátolt felelősségű társaság (kft.) és 

6 betéti társaság (bt.) működött a községben. 

A település legjelentősebb vállalkozásai között kell megemlíteni a Dag Property Kft.-t 

(sertéstelep üzemeltetés), a Gerjeni Tehenész Kft.-t (tejhasznú szarvasmarha tenyésztés), az 

Inno-Ger Beszerző Szövetkezet-et (logisztikai szolgáltatás, gabona, vetőmag kiskereskedelme, 

raktározás, tárolás), a Gerjeni Agrár Kft.-t (erdészeti szolgáltatás), a LAU-Ger Építőipari És 

Szolgáltató Kft-t., az Origó Beszerző, Értékesítő és Szolgáltató Szövetkezet-et (vetési célú 

magfeldolgozás), illetve a VOLTON-Bau Építőipari És Szolgáltató Zrt-t.  

 

A Paksi járás nem tartozik az ország kedvezményezett járásai közé, azonban területén 3 

olyan település is található (Bikács, Pálfa és Sárszentlőrinc), amely kedvezményezett, mivel ezen 

községek társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott településnek számítanak, illetve az 

országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtottak. Gerjen tehát nem számít 

hátrányos helyzetű településnek, ezért plusz támogatásokra sem számíthat ebben 

tekintetben sem az önkormányzat, sem a helyi vállalkozások, sem a település más szereplője.   

A legtöbb gazdasági szereplő esetében igaz, hogy a fejlesztések finanszírozásában a saját 

források mellett igen fontos szereppel bírnak a külső (hazai és főleg uniós) támogatások. A 

vizsgált település vállalkozásainak esetében a stabil működés, illetve a fejlesztési 

elképzelések megvalósítása, a saját anyagi források szűkössége miatt, szinte kizárólag külső 

forrásoktól függ.   

A 2007-2013-as uniós programozási időszakban a településen működő vállalkozások, 

szervezetek közül egynek sem sikerült pályázatot nyernie. A 2014-2020-as uniós 

programozási időszakban 2021 végéig összesen 47 alkalommal tudtak pályázatot nyerni a 

település gazdasági szereplői. Ugyanakkor rögzíteni kell, hogy a pályázatok döntő többsége 

kisebb támogatási összeggel járó kompenzációs vagy környezetgazdálkodási kifizetés volt 

(40 alkalommal). Az ezeken kívüli nyertes pályázatoknak köszönhetően leginkább 

eszközbeszerző, kapacitásbővítő, versenyképességet javító beruházásokat valósítottak 

meg az érintettek. A nem kifizetés címén kapott támogatásokat tekintve a községben a legnagyobb 

összegű támogatáshoz, több mint 20 millió Ft-hoz a SALL-ÉP-KER Kft. jutott nyertes 

pályázatával, melynek célja eszközbeszerzés volt. Ugyancsak jelentős támogatáshoz sikerült 

jutnia a LAU-GER Építőipari és Szolgáltató Kft.-nek, mely több mint 14 millió Ft-ot nyert el a 

modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodást segítő fejlesztésekhez. Illetve 

a legnagyobb összegű támogatáshoz jutó szereplők között van Domsa Dalma, aki 

eszközbeszerzéshez nyert el több mint 11 millió Ft-ot.  

 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

(elérhetőség, munkaerő képzettsége, turizmus.) 

 

Egy település gazdasági versenyképességét több tényező is befolyásolhatja. A termőföldi 

adottságoktól kezdve az elhelyezkedésen keresztül az olyan társadalmi és gazdasági 
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tulajdonságokig, mint a munkaerő képzettsége, a foglalkoztatottság helyzete vagy éppen a 

turizmus jelentősége, mind meghatározzák egy-egy település versenyképességét. 

 

Elérhetőség 

 

A vizsgált település a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye keleti szélén található a Paksi 

járásban. A Duna partján fekvő község a megyeszékhelytől, Szekszárdtól mintegy 30 km-re, a 

fővárostól pedig nagyjából 150 km-re helyezkedik el.  

Gerjen esetében tulajdonképpen egy zsáktelepülésről beszélünk, hiszen közúton jelenleg 

csupán nyugati irányból, Dunaszentgyörgy és Fadd felől közelíthető meg, míg a Dunán keresztül 

Kalocsa irányában vízi kapcsolattal (jelenleg nem üzemelő időszakos kompjárat) rendelkezik a 

község. Az egyirányú közúti kapcsolatok ellenére a települést viszonylag jó 

megközelíthetőség jellemzi. A szomszédos Dunaszentgyörgy és Fadd településeket is érinti a 

Budapest és Barcs között haladó 6-os számú főút, amely Gerjenről az 51162. jelű bekötő úton, 

illetve Dunaszentgyörgy felé az 5112. jelű, összekötő úton 12 km-en belül elérhető (valamint 

ugyanezen úton Fadd és Tolna településeken áthaladva kb. 17 km-en belül érhető el). A 6-os 

számú főúttól nem messze, attól nyugatra haladó M6-os autópálya a Dunaszentgyörgyi 

csomópontnál (Gerjentől kb. 18 km-re), illetve a Tolnai csomópontnál (kb. 19 km-re) érhető el a 

leghamarabb a településről. A szomszédos Pakssal ugyanakkor Gerjennek jelenleg nincsen 

közvetlen közúti kapcsolata, így a járásszékhely nagyjából 20 km-t megtéve, 

Dunaszentgyörgyön keresztül érhető csak el a községről. A közeljövőben azonban jelentős 

közútfejlesztés várható a térségben, hiszen egy óriásprojekt keretében a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) egy új Duna híd, illetve ahhoz kapcsolódóan mintegy 25 km-es 

úthálózat kialakítását valósítja meg. A projekt keretein belül az M6-os autópálya és Kalocsa között 

új főúti pályaszakasz épül (az 512-es számú szakasz egyebek mellett új körforgalmi 

csomópontokkal és meglévő szintbeni csomópontok átépítésével), amelynek része a Dunán 

átívelő, majdnem 1 km hosszú híd is. További eleme a beruházásnak az új, 5124-es számú 

mellékúti pályaszakasz, amely összeköti Gerjent Pakssal. Az új pályaszakasz az Alkotmány 

utca meghosszabbításában halad, Faluhelypusztánál találkozik az új 512-es főúttal és a Paksi 

Atomerőmű délnyugati oldalánál éri el a várost. Ezzel a közvetlen közúti kapcsolattal hamarosan 

jelentősen javul a járásközpont elérhetősége Gerjenből.  

A közösségi közlekedést tekintve nem ilyen kedvező a község helyzete. Vonatközlekedés 

legközelebb a 15 km-re található Tolnán áll a rendelkezésre (Tolna-Mözs vasútállomás a 46-os 

számú Sárbogárd –Bátaszék-vasútvonalon), ahonnan csak átszállással érhető el a főváros. Az 

országos buszjáratok közül csupán egy érinti közvetlenül a községet (a volánbusz 5400-as 

számú, Szekszárd –Tolna - Paks járata), amelyre a településen 4 megállóhelyen szállhatnak fel az 

utasok (Gerjeni elágazás, Lajosmajor, Temető, Autóbusz-váróterem). A községet további egy 

buszjárat érinti (az 1121-es számú Budapest –Dunaújváros –Tolna - Szekszárd járat), amely 

azonban csak a belterülettől távol, a Gerjeni elágazásnál érhető el az utasok számára.  

 

A munkaerő képzettsége 

 

A lenti táblázatok a község munkaerő képzettségének 2001 és 2011 közötti alakulását, 

valamint a településre és a különböző térségi szintekre jellemző képzettségi helyzetet mutatják 
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be. A 2001 és 2011 közötti időszak alatt bekövetkező változásokat szemlélve egy viszonylag 

pozitív kép bontakozik ki előttünk a munkaerő képzettséget tekintve, hiszen Gerjenben a 

vizsgált tíz év alatt csökkent az alacsonyabb végzettségűek aránya, míg a magasabb 

végzettséggel rendelkezők aránya növekedett a településen. A javulás alacsony mértékét 

mutatja ugyanakkor, hogy 2011-re a 7 évesnél idősebb népességnek még mindig csupán 

kevesebb, mint a negyede (22 %) rendelkezett legalább érettségivel a községben.  

A község 7 éves és annál idősebb népességének 2011-es képzettségi szintje azonban akkor 

értékelhető igazán, ha a vizsgált település értékeit összehasonlítjuk a Paksi járás, Tolna megye, a 

Dél-Dunántúli régió, valamint az ország azonos évének értékeivel. Ezt megtéve megállapíthatjuk, 

hogy míg az alacsonyabb végzettségűek aránya jóval magasabb (különösen az általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők), a kvalifikáltabbak (főként a felsőfokú végzettségűek) 

aránya nagyságrendekkel alacsonyabb a községben az összes térségi szint értékénél. 

Különösen nagy különbség figyelhető meg a község és az ország értékeit összehasonlítva, 

hiszen az általános iskolai végzettségűek aránya majdnem a duplája, míg a felsőfokú 

végzettségűek aránya mindössze a harmada az országos értéknek. Ezen tények fényében 

megállapítható, hogy bár az utóbbi időszakban számottevő javulás zajlott, a település 

munkaerő képzettsége jelenleg meglehetősen kedvezőtlen.   
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Turizmus 

 

A település tágabb környezete Duna menti elhelyezkedésének, a folyót kísérő kiterjedt vizes 

és erdővel borított élőhelyek jelenlétének, illetve épített környezetének köszönhetően nincs 

híján az idegenforgalmi szempontból kedvező adottságoknak. A környékre látogatók a táj- és 

természetvédelmi területek (pl. Kistápéi láprét, Ökör-hegy, Szenesi-legelő), a Dunát kísérő ártéri 

erdők mellett meglátogathatják többek között Bikácson a Kistápéi Zichy-kastélyparkot, 

Dunaföldváron a várat és a vásárt, Györkönyben a Tájházat és a Pincefalut, Pakson a gyógyfürdőt, 

illetve az Atomerőmű Tájékoztató és Látogatóközpontját, Atomenergetikai Múzeumát, valamint  

Sárszentlőrincen a Petőfi Emlékházat. Az adottságok nyújtotta lehetőségek nagyrészt 

kihasználásra is kerülnek a térségben, a Paksi járás idegenforgalmi ágazata megyei 

összehasonlításban fejlettséget mutat. Ezt a tényt támasztja alá a lent látható, 2019-es 

adatokat tartalmazó diagram és táblázat, amely a kereskedelmi szálláshelyekhez kötődő mutatók 

segítségével járási összehasonlítást nyújt. A koronavírus járvány és az annak hatására 

bevezetett korlátozások miatt nem a legfrissebb, 2020-as adatok kerültek elemzésre, hanem az 

a 2019-es esztendő, amikor még nem volt hatással a járvány az idegenforgalmi ágazatra. 

A lenti, 2019-es adatsorokból jól látható, hogy a Tolna megyei járások közül mind a vendégek, 

mind a vendégéjszakák, mind pedig a férőhelykapacitás-kihasználtság tekintetében 

kimagaslik a Dombóvári járás. Mindemellett a szállásdíj árbevételt tekintve a Paksi járás 

rendelkezik a legmagasabb értékkel. Jól látható az is, hogy a Paksi járás majdnem minden 

vizsgált mutató tekintetében az élmezőnyben helyezkedik el a Dombóvári járással együtt, 

ugyanakkor a férőhelykapacitás-kihasználtságot tekintve meglehetősen gyenge a járás 

teljesítménye.  
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Kereskedelmi szálláshelyekhez kötődő mutatók a Tolna megyei járásokban (2019) 

Járás 
Kereskedelmi szálláshelyek összes 

bruttó szállásdíj árbevétele (1000 Ft) 

Férőhelykapacitás-kihasználtság 

(%) 

Paksi 541 552 16,0 

Dombóvári 492 091 45,4 

Szekszárdi 375 125 17,3 

Tamási 201 180 23,7 

Tolnai 120 958 12,3 

Bonyhádi 75 187 13,0 

 

Gerjent szemlélve elmondható, hogy a környezetéhez hasonlóan a településen sem hiányoznak 

az idegenforgalmi szempontból kedvező adottságok.  A község kiemelkedő értéke a Duna-

part. A folyót kísérő ártéri erdők különleges és gazdag élővilágukkal, illetve a vízhez kapcsolódó 

aktív és pihentetőbb kikapcsolódási lehetőségek igen erős turisztikai potenciált rejtenek 

magukban. A településen nagy hagyományai vannak a horgászatnak, halászatnak. A 

gerjeniek a kezdetektől fogva szoros kapcsolatban éltek a folyóval és annak élővilágával. A 

halászat évszázadokon keresztül az egyik legfontosabb élelmi és bevételi forrást jelentette a 

helyiek számára. Manapság pedig a horgászat örvend igen nagy népszerűségnek Gerjenben és 

jelent községhatáron átnyúló vonzerőt a település számára. Ehhez nagyban hozzájárul a kiváló 

adottságú partszakasz, eldugott, nyugodt horgászhelyeivel. 

A település jelentős, idegenforgalmi szempontból is fontos adottsága, hogy több sportág is nagy 

népszerűségnek örvend és az ezen sportok űzéséhez szükséges infrastruktúra is 

rendelkezésre áll a községben, amely folyamatosan fejlődik. A horgászat mellett a labdarúgás, 

a gyeplabda, valamint a lovas sportok bírnak kiemelkedő szereppel Gerjenben. Ezen sportokat 

kiszolgálva labdarúgópálya, műfüves pálya, sportcsarnok és fogathajtó pálya is várja a sportolókat 

és az érdeklődőket. Mindemellett a Duna-parton lehetőség nyílik a vízi sportokhoz kapcsolódó 

versenyek, kiváltképp horgászversenyek lebonyolítására. A hosszú múltra visszatekintő lovas 

hagyományok előtt tisztelegve, 1997 óta minden évben megrendezésre kerül a községben a 

Gerjeni Lovasnapok, amelyre az ország legkülönbözőbb pontjairól érkeznek versenyzők és 

nézők. Az immáron országos hírű, háromnapos verseny (díjhajtás, maratonhajtás, illetve spediter- 
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és akadályhajtás versenyszámokkal) mellett a színvonalas, jó hangulatú rendezvényen vásár, 

illetve étel és ital is várja az érdeklődőket.  

További, figyelemre méltó turisztikai adottságot jelent a belterület északi részén található 

kompkikötő, ugyanakkor a korábban Kalocsa irányába rendszeresen közlekedő kompjárat, 

üzemeltető hiányában, hosszabb ideje nem működik. Ugyancsak a település értéke a 

belterülettől délre, a Jánosmajor területén található Mádi Kovács kastély. A feltehetően a XIX. 

század közepén épült, kiterjedt zöldfelülettel és gazdag növényvilággal körülölelt kastély 

azonban rendkívül romos, életveszélyes állapotban van. Bár 2015-ben egy helyi vállalkozó, 

nagyszabású fejlesztési céllal (egyebek mellett szálloda és wellness központ, illetve kikötő 

kialakítása) megvásárolta a kastélyt és a környező területet, a fejlesztési elképzelések 

megvalósítása azonban azóta sem indult meg és a kastély állapota továbbra is folyamatosan 

romlik.   

A település leendő értékeként kell megemlíteni a kialakítás alatt álló Tájházat. A település 

önkormányzata hagyományőrzés, értékmentés céljával megvásárolt egy népi építészeti 

elemekben gazdag épületet a Vajda Ignác utcában. A helyi védelem alatt álló épületben Tájház 

létrehozását tervezi, az épület szakszerű felújítása több lépcsőben, jelenleg is zajlik. A leendő 

Tájház berendezési tárgyainak, eszközeinek gyűjtése (pl. konyhai eszközök, ruházat, 

mezőgazdasági- és halászati eszközök) szintén zajlik.   

 

Gerjen vendéglátását górcső alá véve azt láthatjuk, hogy a vendéglátás infrastruktúrája alapvetően 

nem csak a község lakóinak igényeit elégíti ki, tehát az alacsony lakosságszámhoz viszonyítva 

viszonylag magas a vendéglátáshoz köthető egységek száma a községben (pl. Kárász 2 

kisvendéglő, Rév Büfé, Trick Burger Büfé). 

A településen több szálláshely is működik, mindegyik vendégház. A Galagol Vendégház a 

település központjában, az egykori Galagol Üzletház épületében várja a megszállni vágyókat, míg 

a belterület déli részén, a Hunyadi utcában és a Bocskai utcában a családi házból, nyaralóból 

kialakított Vackor Vendégház, Boróka Vendégház és Önkormányzati Vendégház áll a 

településre látogatók rendelkezésére. A községbeli szálláshelyekhez kötődő adatokat bemutató, 

lenti táblázatban látható, hogy 2020-ban 4 szálláshely működött Gerjenben összesen 39 

férőhellyel, melyekben 341 látogató együttesen 860 vendégéjszakát töltött el. A vizsgált 2018-

2020-as időszakban a férőhelyek, a vendégforgalom és a vendégéjszakák száma is majdnem az 

ötszörösére emelkedett. A jelentős növekedést annak ellenére sikerült elérni, hogy a 2020-as 

esztendőben, az utazások elmaradásával, az idegenforgalmi ágazatot (is) nagymértékben sújtotta 

a koronavírus járvány. Ennek fényében különösen erős évnek számított a 2020-as esztendő, mind 

a vendégforgalmi adatok erőteljes javulása miatt, mind pedig annak tekintetében, hogy több új 

szálláshely is megnyitotta kapuit a településen.  

 

Szálláshelyekhez kötődő mutatók a vizsgált településen 
 2018 2019 2020 

Szálláshelyek (db) 1 1 4 

Szobák (db) 2 2 14 

Férőhelyek (db) 8 8 39 

Vendégforgalom (fő) 69 265 341 
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Vendégéjszakák (db) 199 663 860 

Adatok forrása: önkormányzati adatszolgáltatás 

 

Összességében elmondható, hogy Gerjen nincs híján az idegenforgalmi szempontból kedvező 

adottságoknak, illetve a település környezete is számtalan értéket tudhat a magáénak, ahol 

mindenki megtalálhatja a számítását a szabadidő eltöltésében. Az adottságokban rejlő 

lehetőségek pedig nagyrészt kihasználásra is kerülnek a térségben, az idegenforgalmi ágazat 

megyei összehasonlításban fejlettséget mutat. Ugyanakkor a településben és környezetében 

is jóval több turisztikai potenciál van, mint amennyit az idegenforgalmi ágazat jelenleg 

kihasznál, amennyit a turizmus fejlettsége mutat. Bár az utóbbi időszakban jelentős 

fejlesztések zajlottak a településen a turizmus élénkítése céljával (elsősorban új szálláshelyek és 

kiszolgáló egységek kialakítása), ugyanakkor ahhoz, hogy az idegenforgalom, kedvező 

adottságainak megfelelően, a település gazdaságának meghatározó ágazatává váljon, ahhoz 

mindenképpen az adottságokra alapozó, további fejlesztésekre van szükség a községben. 

Hiszen Gerjen kiváló adottságai, többek között a Duna közelsége, a gyönyörű természeti 

környezet, a nyugodt falusias jelleg, a sportszeretet csak a fejlesztések által érvényesülhetnek 

igazán és lehetnek a helyi turizmus erősségei.  

 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok 

 

A vizsgált községben 2020-ban 519 lakásból állt a lakásállomány. A lakások tulajdonjellegére, 

használati jogcímére, valamint a lakott és nem lakott lakások megoszlási arányára vonatkozó 

2011-es népszámlálási adatokból kitűnik, hogy a településen a magántulajdonban lévő 

lakások vannak abszolút többségben. 2011-ben mindössze egy lakás volt az önkormányzat, 

illetve két lakás más intézmény, szervezet tulajdonában, míg az összes többi lakást 

magánszemély birtokolta a községben. Ez 2001-hez képest jelentős változást jelent, ekkor ugyanis 

még 8 lakás önkormányzati, 12 lakás pedig más intézmény, szervezet tulajdonában állt.  

A lakások használatának jogcíme tekintetében megállapítható, hogy a községben a tulajdonosi 

jogcímmel használt lakások vannak az abszolút többségben. Ezen lakások aránya a 

településen 98 %, míg a bérleti, szolgálati jogcímmel használt lakásból mindössze 7 volt 2011-ben 

Gerjenben. Ez szintén számottevő változást jelent a tíz évvel korábbi viszonyokhoz képest, amikor 

is 23 lakást, a teljes lakásállomány 5 %-át bérleti, szolgálati jogcímmel használták a településen. 

A lakott és nem lakott lakások megoszlását szemlélve elmondható, hogy a településen 

viszonylag alacsony a nem használt, lakatlan lakások aránya. A vizsgált esztendőben a 

lakásállomány 89 %-a használatban, míg 57 lakás használaton kívül volt a községben. Bár ez 

utóbbi szám viszonylag magas, pozitívumként kell megemlíteni, hogy bár sok más kisebb 

lélekszámmal rendelkező településen jelentősen növekszik a használaton kívüli lakások aránya, 

Gerjenben a tíz évvel korábbi viszonyokhoz képest változatlan maradt a lakatlan lakások 

száma és aránya.  
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A lakások számának alakulását tekintve a fenti diagram segítségével megállapíthatjuk, hogy az 

utóbbi két évtizedben csökkent a község lakásállománya.  

A település lakásállományának szobaszám szerinti megoszlását vizsgálva a lenti, 2020-as 

állapotot szemléltető diagram segítségével megállapíthatjuk, hogy a lakásállomány 

legjelentősebb részét, közel felét a háromszobás lakások adják. Ugyancsak jelentős a 

községben a négy vagy több szobás lakások aránya, míg a település lakásállományának csupán 

negyedét alkotják az egy-, illetve kétszobás lakások. Látható tehát, hogy a település 

lakásállománya viszonylag nagy átlagmérettel bír, hiszen a lakások majdnem háromnegyede 

kettőnél több szobával rendelkezik.  

 

 
 

A lakások komfortosságát szemlélve a lenti, 2001-es és 2011-es népszámlálási adatokra 

támaszkodó diagramok segítségével látható, hogy a vizsgált tíz esztendő alatt jelentősen 

csökkent a településen az alacsonyabb komfortfokozatú lakások (szükség és egyéb lakások, 

komfort nélküli, valamint félkomfortos lakások) aránya, nagymértékben növekedett viszont 

az összkomfortos és a komfortos lakások aránya Gerjenben. 2011-ben a lakások több mint 

fele komfortos, negyede pedig összkomfortos volt, míg a szükség és egyéb lakások aránya 

minimálisra csökkent a községben. A lakásállomány kedvező komforthelyzetét tehát jól mutatja, 
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hogy a szóban forgó évben a lakások több mint háromnegyede komfortos vagy összkomfortos 

fokozattal bírt.  

 

  
 

Végezetül a község lakásállományának kora kerül górcső alá. A lenti diagramon az látható, hogy 

a 2020-ig épített lakások közül milyen arányban képviseltetik magukat a régebbi és az újabb 

lakások. Gerjen lakásállományának legjelentősebb részét, több mint harmadát az 1946 előtt 

épült lakások alkotják, de jelentős az 1946 és 1960 között, illetve a 60-as években épült lakások 

aránya is a községben. A megoszlási arányokat szemlélve jól látható, hogy az újabb, 1991 után 

épült lakások a teljes lakásállomány tizedét sem teszik ki, míg a lakások majdnem háromnegyedét 

1970 előtt húzták fel a községben, tehát összességében megállapítható, hogy magas Gerjen 

lakásállományának átlagéletkora.       

 

 
 

A fentiek mellett, mint az ingatlanpiaci viszonyokat jelentősen befolyásoló tényezőt kell 

megemlíteni a Paksi beruházások hatásait, amelyek már érzékelhetőek a községben. Az utóbbi 

években érezhetően megnövekedett az érdeklődés Gerjen iránt, megkezdődött a használaton 

kívüli ingatlanok felvásárlása, az üres építési telkek sok esetben új gazdára találtak, illetve két 

új lakóterület fejlesztés is zajlik a községben (a Jókai utcától nyugatra, illetve a belterület északi 

szélén). Mindezek hatására az eddig a lakásállomány megújulásának hiányával (alacsony a 

lakásépítések száma, a meglévő lakások állaga pedig folyamatosan romlik, ami miatt növekszik az 
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elbontások esélye) küzdő településen a kihasználatlan, sok esetben leromlott állagú ingatlanok 

megújulhatnak, az üres telkek, illetve az új lakóterületek beépülésével pedig akár 200-250 új 

lakással is gyarapodhat a település lakásállománya.  

 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és 

intézményrendszere 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

 

Gerjen Község Önkormányzata a 2018 és 2020 közötti időszakban költségvetéseiben a lent 

látható bevételeket és kiadásokat könyvelhette el. A táblázatokban a zárszámadás összegei 

láthatóak ezer Ft-ban kifejezve. 

 

Költségvetési zárszámadás – bevételek Ft-ban 

 2018 2019 2020 

Működési bevételek 20 973 940 35 729 634 30 904 612 

Közhatalmi bevételek 47 007 291 44 550 599 40 240 488 

      Iparűzési adó 30 425 449 27 064 272 32 032 479 

Felhalmozási célú állami támogatások  378 962 984 235 000 000 543 530 278 

Működési célú állami támogatások 46 431 317 49 963 458 127 311 389 

Működési célú átvett pénzeszköz 12 389 510 600 000 10 064 746 

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 12 261 991 648 687 076 55 253 481 

Előző évi pénzmaradvány - 2 538 290 975 384 168 

Hitelek - - - 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN 518 365 438 1 463 240 548 1 839 634 808 

 

Ha az önkormányzat teljes bevételének alakulását szemléljük 2018 és 2020 között, akkor azt 

láthatjuk, hogy folyamatosan emelkedik az önkormányzati bevétel teljes összege.  

2018-ban a bevételek messze legnagyobb tételét a felhalmozási célú állami támogatások 

jelentették, amelyet a közhatalmi bevételek, illetve a működési célú állami támogatások követtek. 

A 2019-es esztendőben némileg eltérően alakult a sorrend, hiszen ekkor a felhalmozási célú átvett 

pénzeszköz után a felhalmozási célú állami támogatások, illetve a működési célú állami 

támogatások jelentették a legnagyobb bevételi tételeket. 2020-ban az előző évi pénzmaradvány 

hozta messze a legnagyobb összeget a konyhára, amelyet ebben az évben a felhalmozási célú 

állami támogatások és a működési célú állami támogatások követtek.  

Mindenképpen pozitívumként kell megemlíteni, hogy az önkormányzat költségvetésében nem 

jelenik meg hitelfelvétel bevételi forrásként. Mindemellett szintén pozitívum, hogy a 

bevételek stabilan jelentős tételét képezi az iparűzési adóból befolyt összeg, amely 2020-

ban több mint 32 millió Ft-os bevételt jelentett az önkormányzat számára.  

 

Költségvetési zárszámadás - kiadások Ft-ban 

 2018 2019 2020 

Személyi juttatások 30 079 838 36 949 608 106 084 054 
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Munkaadókat terhelő járulékok 5 038 092 6 215 635 16 089 237 

Dologi kiadások 36 172 373 50 061 575 112 073 432 

Ellátottak juttatásai  637 000 4 187 400 2 500 000 

Működési célú kiadások 34 190 365 72 957 052 31 207 994 

Beruházások - - 1 103 733 888 

Felújítások 62 259 441 289 576 291 73 920 973 

Hiteltörlesztés - - - 

KIADÁSOK ÖSSZESEN 168 377 109 495 664 306 1 839 634 808 

 

Az önkormányzat teljes kiadásának alakulását vizsgálva látható, hogy 2018 és 2020 között a 

kiadás összege, a bevételhez hasonlóan, folyamatosan növekedett. Ugyanakkor 

pozitívumként kell rögzíteni, hogy 2018-ban majdnem 350 milliós, 2019-ben pedig majdnem 1 

milliárd Ft-os többlettel, vagyis bőven pozitív mérleggel zárt a község önkormányzata.  

2018-ban az önkormányzat számára a legnagyobb kiadást a felújítások jelentették, de ebben az 

esztendőben jelentős tételek voltak a dologi kiadások és a működési célú kiadások is. 2019-ben a 

legnagyobb összeget szintén a felújítások vitték el az önkormányzattól, amelyet a működési célú 

kiadások és a dologi kiadások követtek. 2020-ban a beruházások jelentették messze a legnagyobb 

kiadási tételt, amelyet ekkor a dologi kiadások, illetve a személyi juttatások követtek.  

A kiadásokat szemlélve több pozitívumot is meg kell jegyeznünk. Egyrészt a vizsgált időszakban 

nem jelent meg kiadási tételként az önkormányzat költségvetésében a hiteltörlesztés. 

Másrészt látható, hogy beruházásokra és felújításokra viszont minden évben igen jelentős 

összeget költött az önkormányzat, ami ugyan megterhelte a költségvetést, ugyanakkor azt jelzi, 

hogy folyamatosak a fejlesztések a községben. 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a az 

önkormányzatok számára kötelezettségként előírja, hogy hosszú távú fejlesztési elképzeléseiket 

gazdasági programban rögzítsék. A község önkormányzata, eleget téve kötelezettségének, 

megalkotta a 2019-2024 közötti időszakra vonatkozó gazdasági programját, amelyben 

kijelölte az ebben az öt esztendőben járandó utat, bízva a kijelölt célok sikeres és teljes 

megvalósulásában. A program céljainak és feladatainak meghatározásakor az önkormányzat nagy 

hangsúlyt fektetett arra, hogy az elképzelések összhangban legyenek a költségvetési 

lehetőségekkel, igazodjanak a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságokhoz, illetve 

azok szolgálják az önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonaluk javítását. A 

településfejlesztési célok tekintetében azon elképzelések, fejlesztések kerülhetnek előtérbe, 

melyek esetén gazdasági számítások igazolják, hogy a fejlesztés eredményeként az önkormányzat 

tartósan a korábbinál magasabb bevétellel és alacsonyabb kiadással számolhat.  

A stratégiai dokumentum felsorolja a település gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló 

körülményeket (egyebek mellett a kormányzat gazdaságpolitikája, a nemzeti és uniós pályázati 

források, a település adottságai, az önkormányzat vagyoni helyzete), a programban 

meghatározott célok eléréséhez szükséges feladatokat a Képviselő-testület részéről (pl. 

célkitűzések egymásra épülő megvalósítása, pályázati lehetőségek felkutatása és kiaknázása, 

meglévő források nagyobb mértékű kihasználása), bemutatja Gerjen gazdasági helyzetét és a 

várható változásokat, végezetül pedig részletesen ismerteti magát a gazdasági programot.  
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A település gazdasági helyzetének és a várható változások bemutatásakor a program szerzői 

kiemelik az önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikáját, növekvő vagyonát, 

melynek részeként saját forrásokból tudott fejlesztéseket megvalósítani és sikeres pályázatokon 

vett részt. A vagyongazdálkodás szempontjából kiemelkedően fontos, hogy 2012-ben 

adósságkonszolidáció került végrehajtásra, amellyel megszűnt az önkormányzat 

eladósodásának veszélye és lehetővé vált a fejlesztések megvalósítása. Az utóbbi években 

működési vagy fejlesztési hitel felvételére nem került sor az önkormányzat részéről, a 

pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosított. A programban többször is kiemelésre 

kerül fontos feladatként a saját bevételek, illetve a pályázati források bevonásának 

folyamatos növelése. Utóbbi esetében az önkormányzat fontos feladataként jelöli meg a 

gazdasági program, hogy a helyi és a térségi sajátosságokat, adottságokat kihasználva, minél több 

pályázaton elinduljon, szem előtt tartva azonban azt, hogy a megnyert pályázati forrásokból 

megvalósított fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek, így pedig ezek 

fenntartására ne vagy csak minimális mértékben kelljen költenie saját bevételéből az 

önkormányzatnak.  

Vagyongazdálkodás szempontjából a program külön kitér az adópolitikára, valamint a 

munkahelyteremtés feltételeinek az elősegítésére. Az adópolitikát tekintve az önkormányzat 

célja egy olyan helyi adórendszer működtetése, amely biztos bevételi forrást jelent számára, és a 

társadalmi igazságosság eszméjének (a közösség minden tagja vegye ki a részét a közterhek 

viseléséből) megfelelve, a lehető legszélesebb réteget vonja be az adófizetésbe a községben. 

Az adóbevételek növelése érdekében az önkormányzat kiemelt célja az adózási morál növelése 

és az adókintlévőség csökkentése. Ennek érdekében egyebek mellett minden évben 

adófajtánként megvizsgálja és meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a beépítendő 

kedvezmények és mentességek rendszerét, valamint az adóztatás miatt jelentkező negatív 

hatásokat. Mindemellett csak olyan adórendeletet fogad el, amely a lakosság számára még 

elviselhető anyagi terhet jelent, illetve nem akadályozza a helyi vállalkozások működését 

és fejlesztési elképzeléseik megvalósítását.  A vagyongazdálkodás szempontjából a gazdasági 

program másik releváns eleme a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése. Az 

önkormányzat fontos feladatának tekinti a munkanélküliség csökkentését, hiszen egyrészt 

javítani kívánja a munkanélküli szülővel (vagy szülőkkel) működő családokban az 

életkörülményeket, másrészt minél alacsonyabb szinten kívánja tartani a támogatások, 

segélyezések miatti szociális kiadásokat.  

 

Az önkormányzatok gazdálkodását tekintve fontos rögzíteni, hogy bár már levonultak a gazdasági 

válság hatásai, illetve megtörténtek az önkormányzati adósságkonszolidációk, az időközben 

bevezetett új önkormányzati törvény, illetve az államháztartási törvény egyértelműen azt 

üzeni, hogy az állam mindössze a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását vállalja (azt 

is csak a település fejlettségének függvényében), a fejlesztésekhez szükséges forrásokat 

azonban az önkormányzatoknak maguknak kell előteremteniük. A jogi, szabályozási 

környezet változásának részeként államigazgatási feladat- és hatásköröket helyeztek át a járási 

szintre, a helyi oktatási intézmények a Klebelsberg Központ fennhatósága alá kerültek, míg az 

addigi normatív finanszírozást a feladatfinanszírozás váltotta fel. A változások eredményeképpen 

2013-tól csökkent az önkormányzatok által ellátandó feladatok köre, hiszen a közoktatási 

intézmények például központi fenntartás alá kerültek, amellyel jelentősen csökkentek az 
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önkormányzati kiadások is. Ugyanakkor a (feladatellátás módosulásával szorosan összefüggő) 

finanszírozás módjának változása miatt jelentősen módosult az önkormányzatok bevételi oldala 

is, 2013-tól igen jelentős mértékben csökkent a központi költségvetésből érkező támogatás 

összege. Az addig a közoktatási intézmények fenntartására érkező támogatások megszűntetése 

mellett elvonták az addig helyben maradó személyi jövedelemadót.  

A fent bemutatott változások a többi településhez hasonlóan jelentősen megnehezítették a 

vizsgált község önkormányzatának helyzetét is, hiszen komoly feladatot jelent a 

változásokhoz való alkalmazkodás, a pénzügyi egyensúly újbóli megteremtése, a hitelfelvétel és 

az eladósodás elkerülése. Ez a kistelepülések számára különösen nehéz. Ennek következtében 

még hangsúlyosabbá válik a saját bevételek növelése és a pályázati források minél 

jelentősebb mértékű bevonása.  

 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési intézményrendszere, 

tevékenysége 

 

Gerjenben a településfejlesztés általános irányvonalainak meghatározása a képviselő-

testület feladata. A településfejlesztés legfontosabb dokumentuma a Településfejlesztési 

Koncepció (TFK). A község hatályos Településfejlesztési Koncepciója 2003-ban került 

elfogadásra. A TFK a település önkormányzatának hosszú távú céljaként fogalmazza meg, hogy 

„a község lakosainak egészséges, a kor színvonalának megfelelő, rendezett, esztétikus 

lakókörnyezetet nyújtson, a térség településeivel partneri viszonyban együttműködve 

alakítsa ki fejlesztési szándékait, programjait.”A fejlesztési dokumentumban rögzített célok és 

programok (kiemelve a szorosabban a településfejlesztést irányzó célok) az alábbi táblázatban 

olvashatóak.  

 

Településfejlesztési Koncepció – célok, programok 

A tájhasználat egyensúlyának 

helyreállítása 

Korlátozott mezőgazdasági tevékenységeket szabad csak 

folytatni az ökológiailag regenerációra alkalmas területeken. 

A szántóterületek tagolása és a szél eróziójának csökkentése 

érdekében erdősávokat kell telepíteni. 

A gyepes területeket védelem alá kell helyezni. 

A Csámpai-patak, a Solymos-ér vonala, a Gerjen-tó helye, a 

Bovári terület valamint a Gerjentől északra fekvő gyepek 

védett területekké kell váljanak. 

A zártkertekben lehetővé kell tenni a rekreációs funkció 

megjelenését. 

A településközi 

együttműködések fejlesztése 

A szolgáltató-rendszert ésszerűen kell kialakítani és 

működtetni, figyelembe véve a környező települések 

kapacitásait és igényeit. 

A pályázati rendszerben a területfejlesztési támogatások minél 

hatékonyabb megszerzése érdekében térségi szemlélettel kell 

megjelenni. 

Új lakótelkeket kell kialakítani. 
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A népesség természetes 

fogyását ellentételező 

betelepülés elősegítése 

Az infrastrukturális hátteret folyamatosan fejleszteni kell. 

A környezetvédelmi 

intézkedések meghozatala 

A hulladékelhelyezést meg kell oldani. 

Az ivóvízbázis védelmét biztosítani kell. 

A turizmus feltételeinek 

megteremtése 

Támogatni kell a vízi- és horgászturizmus, valamint a 

turizmust segítő kikötőket kiszolgáló infrastruktúra 

fejlesztését. 

Kerékpárutakat kell építeni. 

Elő kell segíteni a külterületeken a lovasturizmus létrejöttét. 

A falusi turizmus fejlesztését szorgalmazni kell. 

A kulturális örökség 

védelmének biztosítása 

Helyi védelem alá kell helyezni a település hagyományos 

építészetének még fellelhető emlékeit. 

 

A község önkormányzata rendelkezik gazdasági programmal, amely a 2019-2024 közötti 

időszakra vonatkozóan meghatározza a község számára a járandó utat. A program a korábban 

már bemutatott vagyongazdálkodás részletei mellett a településfejlesztési elképzeléseket is 

rögzíti. A gazdasági programban a község vezetősége a következő településfejlesztési alapelveket 

rögzíti. 

 

A Gazdasági program településfejlesztési alapelvei 

➢ A térségi kapcsolatok erősítése 

➢ A település fejlesztésének összehangolása a megyei és térségi fejlesztési elképzelésekkel 

➢ A munkahelyteremtés 

➢ A népesség számának szinten tartása ill. lehetőség szerinti emelése 

➢ A település megtartóerejének, a település potenciáljának növelése, ifjúságmegtartó, 

családbarát programok kidolgozása és megvalósítása, ennek keretében kedvező áron építési 

telkek biztosítása 

➢ A szolgáltatások fejlesztése 

➢ A természeti környezet fejlesztése, a belterületi zöldfelületek igényes kialakítása, gondozása 

➢ A környezetvédelem, a környezetterhelések minimalizálása, az emberközpontú 

környezetszemlélet érvényre juttatása, a vidéki életforma népszerűsítése 

  

A programban a felújítási feladatok főbb irányvonalaiként a következők kerülnek rögzítésre: a 

konyha épületének korszerűsítése, infrastrukturális felújítása, belterületi utak és járdák felújítása, 

szakember lakások felújítása, illetve ravatalozó belső felújítása. A fejlesztési elképzelések főbb 

irányvonalaiként pedig az alábbiakat tartalmazza a program: belterületi járda- és útépítés, építési 

telkek kialakítása, a sporttelepen található műfüves focipálya fölé ponyvatető kialakítása, 

közterületek infrastrukturális fejlesztése. 

A gazdasági program a település életének minden területe kapcsán igyekszik a jelenlegi 

állapotot és az önkormányzat tevékenységét bemutatni, valamint a fejlesztési feladatokat 

felvázolni. Ennek keretében kitér az iparra, az idegenforgalomra, az infrastruktúrára, az 

adópolitikára, a munkahelyteremtésre, a közszolgáltatásokra (pl. közigazgatás, nevelés-oktatás, 

egészségügyi, valamint szociális ellátás), illetve a településfejlesztési politika célkitűzéseire. A 

település vezetése fontosnak tartja, hogy „a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek 
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előtérbe, melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető 

településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy melyek több 

településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik, melyek a település fejlesztése 

szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.”  

A program bemutatja a település 2020-2030 közötti fejlesztési lehetőségeit is. Ennek 

keretében célként rögzítésre kerül a lakosságszám további növekedése 2000 főig (új 

lakóterületek kijelölése, illetve az üres és kihasználatlan ingatlanok hasznosítása), az 

alapfunkciók továbbfejlesztése (pl. óvoda-bölcsőde építése, oktatási infrastruktúra esetleges 

bővítése, háziorvosi és pedagógus szolgálati lakás kialakítása, a közművelődét érintő további 

fejlesztések), a közmű infrastruktúra fejlesztése (víz- és szennyvízhálózat átalakítása, bővítése, 

vízelvezetés fejlesztése), a településkép megtartása, új gazdasági területek kialakítása 

(ehhez kapcsolódó új kereskedelmi kikötő kialakítása), naperőmű park kialakítása, valamint a 

közlekedési területek fejlesztése. A program fontos célként emeli ki a szociális öngondoskodás 

megmaradását, amelyet elérendő szociális program kialakítását tervezi az önkormányzat. 

Ennek keretében kíván a helyben lakó fiatalok számára megfizethető ingatlanokat 

biztosítani, amivel garantálható a fiatalok helyben maradása. A gazdasági program külön kitér a 

turizmusra. Az idegenforgalmi ágazat fejlesztését elérendő az önkormányzat célként tűzte ki a 

Duna gerjeni partszakaszának esetében a mederkotrást, majd a Duna-parton turisztikai 

attrakciók megvalósítását és kisebb kikötők kialakítását. Elsődleges cél a vízi- és a 

vadászturizmus erősítése a településen. Ezért egyebek mellett és a fentieken túl, tervben van 

egy vadászház kialakítása, a tömegsport erősítése (új sportcsarnok építése, edzőtábor kialakítása, 

így utánpótlásképző bázisként való funkcionálás).  

A gazdasági programban többször is kiemelésre kerül, hogy a településfejlesztési elképzelések 

megvalósításának egyik kiemelkedő eszköze a pályázati tevékenység. A sikeres pályázati 

tevékenységhez az önkormányzat célként tűzi ki a pályázatok folyamatos figyelemmel kísérését, 

esetlegesen külső pályázatíró cég bevonását, valamint a megfelelő önerő biztosítását a 

pályázatokhoz.  

 

Az önkormányzat, felismerve a településmarketing, a tudatos arculatkialakítás fontosságát a 

sikeres településfejlesztési tevékenységben, 2020 tavaszára bemutatta a településnek egységes 

arculatot adó logót és szlogent, amely így hangzik: „Otthonod jövője Gerjen”. A logón a leendő 

Tájház és a Duna szerepel, melyek Gerjen fontos értékeit szimbolizálják, a víz közelségét és a 

település arculatát, a hagyományőrzés fontosságát.  

 

Minden önkormányzat esetében igaz, hogy a települési fejlesztések finanszírozásában a saját 

források mellett különösen nagy szereppel bírnak a külső (hazai és főleg uniós) 

támogatások. A kisebb települések, így Gerjen esetén is, ez hatványozottan igaz. 

A 2007-2013-as uniós programozási ciklusban (EU 2007-2013, NFT keretében) összesen 2 

uniós pályázatot sikerült megnyernie a település valamely szereplőjének. Ezek közül 

mindkettő esetében az önkormányzat volt a pályázó. Mindkét pályázat az ivóvíz minőség 

javítását célozta, amelyet összesen majdnem 150 millió Ft-ból valósíthatott meg az 

önkormányzat.  

A 2014-2020 közötti uniós ciklusban (a Széchenyi 2020 program, illetve a Széchenyi 2020 

Pénzügyi eszközök és a Széchenyi 2020 VP keretében) 2021 végéig a településen összesen 50 
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pályázatot nyertek már el a község szereplői. Ezek döntő többsége ugyanakkor kompenzációs 

vagy környezetgazdálkodási kifizetés volt. A nyertes pályázatok közül 3 kötődik 

önkormányzathoz. A legnagyobb összegű támogatást, több mint 410 millió Ft-ot új óvoda és 

bölcsőde kialakítására nyerte el az önkormányzat. Az új intézmény 2021 őszén nyitotta meg 

kapuit, így immáron egy teljesen új, modern épület várja a gyermekeket. Ezen jelentős pályázati 

forrás mellett ugyancsak komoly támogatást sikerült elnyernie az önkormányzatnak az általános 

iskola energetikai korszerűsítésére (több mint 57 millió Ft), valamint az Egészségház 

kialakítására (majdnem 57 millió Ft). A pályázatok részletei a lenti táblázatban láthatóak.   

 

Alintézkedés/Projekt megnevezése 
Támogatási 

döntés dátuma 

Megítélt támogatás 

(Ft) 

TOP-4.1.1-15-TL1-Egészségügyi alapellátás 

infrastrukturális fejlesztése – Egészségház kialakítása 

Gerjenben 

2017.05.05. 56 944 541 

TOP-3.2.1-15-TL1-Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése – Gerjen Község Általános Iskolájának 

Energetikai korszerűsítése 

2017.06.30.  57 752 424 

TOP-1.4.1-15-TL1-A foglalkoztatás és az életminőség 

javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével – Új óvoda és bölcsőde 

építése Gerjenben 

2017.12.21. 414 782 346 

 

A fenti sikeres pályázatok mellett fontos megemlíteni a Magyar Falu Programot, illetve a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítványt, melyek esetében a település önkormányzata több 

ízben is sikeresen pályázott a meghirdetett kiírásokra. A Magyar Falu Program pályázatainak 

köszönhetően egyebek mellett felújításra került a hivatal épülete (külső és belső felújítás, 

energetikai korszerűsítés), valamint eszközbeszerzések is történtek (pl. közterületek 

gondozására alkalmas traktor, kisbusz). A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány 

forrásainak felhasználásával pedig többek között kialakításra került egy önkormányzati 

vendégház, teljesen megújításra került a központban található játszótér, térfigyelő 

kamerarendszert építettek ki, illetve felújításra került a leendő tájház épülete.  

 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

 

Az önkormányzat vagyongazdálkodását és településfejlesztési tevékenységét bemutató 

fejezetekben már rögzítésre került, hogy a község rendelkezik a 2019-2024 közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programmal. A költségvetéssel és a településfejlesztéssel kapcsolatos 

elképzeléseken túl a dokumentumban rögzítésre kerülnek a gazdaságfejlesztést célzó 

elgondolások is. Mindemellett a településfejlesztési célok között is találhatunk olyan 

célkitűzéseket, amelyek a község gazdaságának élénkítését, fejlesztését eredményezhetik. A 

gazdasági programban azok a célkitűzések is rögzítésre kerülnek, amelyek közvetlen hatást 

gyakorolhatnak Gerjen gazdasági teljesítményére, a gazdaság jövedelemtermelő képességére, a 

húzóágazatok megtelepedésére és fejlődésére. Ezen célkitűzéseket elérendő, a programban 

kiemelésre kerül az új gazdasági területek kijelölésének, valamint a turisztikai ágazat 
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fejlesztésének a szükségessége. Az új gazdasági területek tekintetében az önkormányzat egy 

gazdasági zóna kialakítását tervezi, amely új vállalkozásoknak helyet adva hozzájárul a helyi 

munkahelyek számának, valamint az iparűzési adó mértékének a gyarapodásához is. A 

gazdasági zóna kialakítására irányuló célkitűzés megvalósítása már folyamatban van, hiszen a 

Paksi beruházásokhoz (az atomerőmű bővítése, illetve az ahhoz kapcsolódó lakhatási, 

infrastruktúra-fejlesztési és vállalkozásfejlesztési beruházások) kapcsolódóan Gerjenben is új 

gazdasági terület kialakítása tervezett. Az elképzelések szerint a község belterületétől északra, a 

tervezett Gerjent Pakssal összekötő mellékút mentén kerül kialakításra egy kb. 70 ha 

kiterjedésű gazdasági zóna. A gazdasági terület a tervek szerint kisebb és nagyobb 

vállalkozásoknak is helyet ad majd. Az önkormányzat fontos célja, hogy a gazdasági zóna a 

Paksi atomerőmű bővítésének befejezése után is életképes maradjon. A gazdasági terület 

nagy előnye lenne, hogy a közvetlen közúti kapcsolat mellett, a Dunán keresztül vízi 

kapcsolattal is rendelkezne, ennek érdekében egy új, kereskedelmi-ipari kikötő kialakítása 

tervezett a gazdasági zóna közelében. A gazdasági területhez is kapcsolódóan egy naperőmű 

park kiépítése is tervben van, amely az elképzelések szerint a település északnyugati részén, a 

gazdasági zóna közelében kerül kialakításra. A területen megvalósul egy új villamoshálózati 

alállomás kiépítése is. A turisztikai ágazat fejlesztésének tekintetében az önkormányzat 

elsősorban a Dunában rejlő adottságokra alapoz. Első lépésként a gerjeni partszakasz 

mederkotrása tervezett, amely után turisztikai attrakciók kialakítása van tervben a Duna-parton. 

A vízi turizmus mellett az önkormányzat a vadászturizmusban, valamint a sportturizmusban 

látja a lehetőséget. Ennek megfelelően egyebek mellett vadászház kialakítását, egy új 

sportcsarnok építését, illetve egy edzőtábor és ehhez kapcsolódóan egy szálláshely 

kialakítását tervezi.  

 

A gazdasági program mellett a község, 2003-ban elfogadott településfejlesztési koncepciójában 

is rögzítésre kerülnek gazdaságfejlesztési célkitűzések. A koncepció a gazdaságfejlesztést 

tekintve is kiemeli a településközi együttműködések fontosságát, a pályázati támogatások 

minél hatékonyabb megszerzése érdekében a térségi szemlélet meghatározó jelentőségét. A 

fejlesztési dokumentum, a térségi együttműködések fontossága mellett, a helyi 

gazdaságfejlesztés eszközeként a turizmus feltételeinek megteremtését határozza meg. 

Ezen a területen a TFK több célt, programot is rögzít, amelyek a következőek: • a vízi- és 

horgászturizmus, valamint a turizmust segítő kikötőket kiszolgáló infrastruktúra 

fejlesztésének támogatása, • kerékpárutak építése, • a lovasturizmus létrejöttének 

elősegítése a külterületen, • a falusi turizmus fejlesztésének szorgalmazása.  

 

Mint az korábban már megállapításra került, a beruházások, fejlesztések finanszírozásában az 

önerő, a saját források mellett igen meghatározó szereppel bírnak a külső (főként uniós) 

támogatások. Nincs ez másképp a gazdaságfejlesztés esetében sem. Ezért a szükséges saját 

források megteremtése és a helyi adókból befolyt összeg növelése mellett az önkormányzat 

természetesen törekszik a pályázatokon való minél sikeresebb részvételre, minél több pályázati 

forrás bevonására. A pályázati támogatásokkal olyan nagyobb volumenű fejlesztések is 

megvalósíthatóak, amelyeket az önkormányzat szűkös anyagi kerete nem tenne lehetővé. Gerjen 

vezetősége tehát a pályázatokra, mint a fejlesztési tervek megvalósításának kiemelt 

eszközére tekint. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenységét bemutató fejezetben már 
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felsorolásra kerültek azok a támogatások, amelyekre Gerjen önkormányzata sikeresen pályázott 

az elmúlt esztendőkben. A megnyert pályázati támogatásokból azonban sokkal inkább olyan 

fejlesztések valósultak meg a községben, amelyek a meglévő középületek felújítását és új 

intézményi épület kialakítását, illetve a közmű infrastruktúra fejlesztését szolgálták, és nem pedig 

a gazdaságfejlesztést. 

 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

 

  
 

A fenti diagramok segítségével képet kaphatunk Gerjen foglalkoztatási helyzetéről. A 

népszámlálási adatok alapján 2011-ben a község népességének 36 %-a rendelkezett 

bejelentett munkahellyel, amely alacsonyabb az országos értéknél (38 %). A regisztrált 

munkanélküliek arányát nézve az országoshoz hasonló értékkel találkozhatunk a 

településen, hiszen országosan és a községben is 6 % a munkanélküliek aránya. A 

foglalkoztatottakat tekintve hasonló mértékű különbséget tapasztalhatunk, ha a munkaképes 

korú népességet (15-64 év közötti népesség) szemléljük ugyanebben az esztendőben, hiszen míg 

országos szinten a munkaképes korú népesség 57 %-a volt foglalkoztatott 2011-ben, addig a 

község 54 %-os arányával csak kismértékben maradt el ettől. 

A nemek tekintetében az látható, hogy 2011-ben jóval nagyobb volt a foglalkoztatottak aránya 

a férfiaknál (45 %), mint a nőknél (28 %), ugyanakkor a munkanélküliek között is 

többségben voltak a férfiak (7 % szemben a nőknél jellemző 6 %-al). A településen a férfiak 

foglalkoztatási aránya számottevően magasabb, míg a nőké jóval alacsonyabb az országos 

értéknél (39% és 37%). A munkanélküliek arányát tekintve az állapítható meg, hogy a községbeli 

férfiak 7 %-os munkanélküliségi aránya némileg magasabb az országos mértéknél (6 %), a nőknél 

viszont megegyezik a községbeli és az országos arány (6 %).  
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A fenti diagram a munkanélküliek számának alakulását mutatja a településen a 2000 és 2020 

közötti időszakban. Jól látható, hogy a vizsgált időszakban összességében jelentősen csökkent 

a községben a munkanélküliek száma. 2005-ig néhány csökkenést hozó esztendő mellett 

növekedő tendenciát mutatott a regisztrált munkanélküliek számának alakulása a községben, így 

míg 2000-ben 65 főt tartottak számon munkanélküliként, addig 2005-ben majdnem kétszer 

ennyit (128 főt). 2008-ig folyamatos csökkenés volt tapasztalható, egészen a gazdasági válság 

időszakáig, a településen ekkor, 2009-ben volt a vizsgált időszakot tekintve a legmagasabb a 

nyilvántartott álláskeresők száma (129 fő). Az ezt követő időszakban meglehetősen 

hullámzóan alakult a községbeli munkanélküliek száma, azonban összességében számottevően 

csökkent az álláskeresők száma a településen, amely 2020-ben 47 fő volt. A számottevő 

csökkenés nagyrészt a közmunkaprogramok elterjedésének köszönhető. 

A munkanélküliek számán túl mindenképpen szót kell ejteni a munkanélküliek arányáról is, 

amely a száz 15 és 64 év közötti, munkaképes korú népességre jutó nyilvántartott álláskeresők 

számát mutatja. A lenti diagram segítségével megállapítható, hogy a vizsgált 2010-2019 közötti 

időszakban a községben, illetve a többi térségi szinten is, jelentősen csökkent a 

munkanélküliek aránya. A csökkenő tendencia mellett az is látható, hogy míg a vizsgált időszak 

elején minden térségi szinten kedvezőbb volt a község értékénél a munkanélküliek aránya, addig 

2019-ben a régiós értéknél alacsonyabb, a többi térségi szinthez képest pedig hasonló 

munkanélküliségi arányt tudott felmutatni a település. 2019-ben a munkaképes korú népesség 

4,4 %-a volt munkanélküli Gerjenben, amely az országos értéknél (3,58 %) csupán 

minimálisan magasabb. A járási viszonyokat tekintve a község a középmezőnyben 

helyezkedik el. A Paksi járásban 2019-ben Madocsán volt a legalacsonyabb, míg Sárszentlőrincen 

a legmagasabb a nyilvántartott álláskeresők aránya.  
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Forrás: TeIR 

 

A lenti kördiagramok a regisztrált munkanélküliek végzettség szerinti megoszlását mutatják 

be 2000-ben és 2020-ban. A vizsgált időszak 20 éve alatt jelentősen megváltozott a 

munkanélküliek végzettség szerinti megoszlása a településen. 2000-ben még a bejelentett 

munkával nem rendelkezők messze legnagyobb csoportját, több mint felét az általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők alkották (52 %). De ugyancsak nagy számban voltak azok is a 

munkanélküliek között, akik szakmunkás végzettséggel bírtak (28 %). 2020-ban már a 

szakmunkás végzettséggel rendelkezők voltak arányaiban a legtöbben a regisztrált 

munkanélküliek között Gerjenben (45 %). Ezt a csoportot ebben az esztendőben az általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők követték (23 %), de jelentős volt a szakközépiskolai, 

technikumi, gimnáziumi végzettséggel rendelkezők aránya is (17 %). A vizsgált 20 esztendő alatt 

jelentősen nőtt tehát azon álláskeresők aránya a munkanélküliek között, akik magasabb 

fokú iskolai végzettséggel rendelkeznek.  

 

  
 

A munkanélküli községbelieket egy másik aspektusból mutatja be a lenti diagram, amely azt 

szemlélteti, hogy a regisztrált munkanélküliek esetében 2000 és 2020 között hogyan változott 

a fizikai, illetve a szellemi foglalkozásúak aránya (végzettség és/ vagy korábbi 

munkatapasztalat szerint).  A diagramot szemlélve megállapítható, hogy bár hullámzóan alakultak 

az arányok, összességében jelentősen növekedett a szellemi foglalkozású munkanélküliek 

aránya az álláskeresők között.  
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A fentiekből megállapítható tehát, hogy Gerjen viszonylag kedvező foglalkoztatási helyzetben 

van, járási, megyei, régiós és országos viszonylatban is. Ezzel együtt a település önkormányzata 

fontos feladatának tekinti a munkanélküliség elleni küzdelmet, mert egyrészt javítani 

kívánja a munkanélküli szülővel (vagy szülőkkel) működő családokban az életkörülményeket, 

másrészt minél alacsonyabb szinten kívánja tartani a támogatások, segélyezések miatti szociális 

kiadásokat. A község vezetősége a 2019-2024-es időszakra vonatkozó gazdasági programjában 

rögzít olyan feladatokat, célkitűzéseket, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon javíthatják 

a településen a foglalkoztatási helyzetet, segíthetnek a munkahelyteremtésben. Ilyen 

célkitűzés többek között a közszolgáltatások megtartása, illetve bővítése révén történő 

munkahelyteremtés és fenntartás; a munkaadók és munkavállalók közötti közvetítés; a 

közfoglalkoztatási pályázati rendszerben való további részvétel; a képzés és átképzés 

támogatása, illetve nem utolsó sorban új gazdasági területek kijelölése.  

A foglalkoztatási helyzet javításának egy fontos eszköze a több településen is nagy létszámmal és 

sikeresen futó közmunkaprogram. A község önkormányzata folyamatosan részt vesz és a 

jövőben is részt kíván venni a közfoglalkoztatásban. A közhasznú és közcélú munka (2011-től 

egységes közfoglalkoztatási rendszer) bevezetésének elsődleges célja az, hogy tartós munkával 

és kereseti lehetőség biztosításával a tartós munkanélküliek közül minél több embert 

sikerüljön visszajuttatni az elsődleges munkaerőpiacra. Az önkormányzat számára kiemelt 

cél a munkaerőpiacon hátrányban lévő személyek (alacsony iskolai végzettségűek, tartós 

munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek) foglalkoztatásának és 

foglalkoztathatóságának növelése, amivel megvalósulhat a jövedelempótló támogatások 

kivezetése. A közfoglalkoztatás további kiemelt célja, hogy a keretében hasznos, 

értékteremtő, a település önfenntartását elősegítő programok valósuljanak meg. 

A lenti diagram segítségével megvizsgálhatjuk, hogy a községben hogyan alakult 2013 és 2020 

között a közfoglalkoztatottak átlagos létszáma. A vizsgált időszak első három esztendejében 

folyamatosan nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma Gerjenben. Míg 2013-ban 13 főt 

foglalkoztattak a településen ilyen módon, addig 2015-ben és 2016-ban már 36-an vettek részt a 

községben közfoglalkoztatási programban.  2016 óta ugyanakkor folyamatosan csökken a 
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közfoglalkoztatásban részvevők száma a településen, 2020-ban már csak átlagosan 9 fő dolgozott 

ilyen jellegű programban. 

 

 
 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

 

Ahogyan az a korábbiakban említésre került, Gerjen lakásállománya 2010-ig folyamatosan 

bővült, míg az utóbbi néhány évben alig változott a lakások száma a településen. 2019-ben 

519 lakással bírt a község. 

A 2011-es adatok szerint a település lakásai (515 db) közül 1 volt önkormányzati 

tulajdonban, amely jelentős csökkenést jelent az önkormányzat számára, hiszen 2001-ben még 

8 lakás volt a község önkormányzatának tulajdonában.  2011-ben 2 lakást birtokolt más 

intézmény vagy szervezet (2001-ben még 12-öt), míg az összes többi lakás magánszemélyek 

tulajdonában volt a településen. Ugyanebben az esztendőben 448 lakást használtak tulajdonosi, 

míg mindössze 7-et bérleti, szolgálati jogcímmel.  

A legfrissebb adatok (2021 májusi adatszolgáltatás) alapján az önkormányzat tulajdonában 

3 családi ház áll. Az önkormányzat gazdasági programjában külön kitér a lakás- és egyéb 

önkormányzati helyiséggazdálkodására. Ennek keretében rögzítésre kerül, hogy lakás-és 

helységgazdálkodási tevékenysége során egyrészt gondoskodik a lakásgazdálkodáshoz 

kapcsolódó helyi rendeletek szükség szerinti felülvizsgálatáról, másrészt kezdeményezi a 

különböző közszolgáltatások fenntartásához szükséges épület- és helyiségállomány (pl. 

napközi konyha, közösségi ház, a körzeti megbízott és a polgárőrség számára szolgáló helyiség) 

állagának a javítását. Az önkormányzat rendszeresen megvizsgálja az egyéb, nem lakáscélú 

helyiségei kihasználási lehetőségeit. A hasznosítás során figyelembe veszi a közszolgáltatások 

biztosításának elsőbbségét, ezt követően a felesleges kapacitások gazdaságos 

kihasználására törekszik.  

Külön kiemelendő a lakhatás kérdése, amely jelentős szerepet kap az önkormányzat 

gazdasági programjában. Ebben a témakörben rögzítésre kerül egyrészt a szolgálati lakások 

biztosításának szükségessége a háziorvos, illetve a pedagógusok számára, amelyek 

hozzájárulhatnak a közszolgáltatások javításához, bővítéséhez. Másrészt kiemelésre kerül a 

programban a szociális öngondoskodás fontossága, hiszen az utóbbi időszakban a jelentősen 
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megnövekedett ingatlanárak miatt a Gerjenben lakó fiatalok is nagyon nehezen tudnak saját 

ingatlanhoz hozzájutni. Ezt a helyzetet kezelendő, az önkormányzat olyan szociális program 

kialakítását tervezi, amelyben olcsóbb technológiával épülő, könnyűszerkezetes lakóházak 

építésével tudnának hosszú távú lakhatási megoldást kínálni a helyi fiatalok számára, 

elősegítve a településen maradásukat, Gerjenben történő családalapításukat.  

 

1.10.6. Intézményfenntartás 

 

A községben található közintézmények legtöbbje önkormányzati fenntartás alatt működik. 

Az önkormányzat felel a hivatal épületén túl a háziorvosi, védőnői és fogászati ellátásnak helyet 

adó Egészségház fenntartásáért, a Paksi Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül a szociális 

ellátásért, illetve az önkormányzat felel a VárLak Óvoda-Bölcsőde fenntartásáért is. Az 

önkormányzat tartja fent a település közművelődési intézményét, a Közösségi Házat, amely a 

könyvtárnak is helyet ad.  

A fentieken túl nem önkormányzati fenntartással üzemel a Kenessey Albert Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola, melynek jelenleg a Magyar Pünkösdi Egyház a fenntartója. 

 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

 

Az energia hatékony és gazdaságos felhasználása minden önkormányzat számára kiemelt 

feladat. Ennek oka egyrészt, hogy az energiafelhasználás racionalizálásával csökkenthető a 

természeti környezet terhelése, másrészt az energiahatékonyság javításával jelentősen 

csökkenthetők az üzemeltetési költségek. 

A község önkormányzata számára is fontos cél az energiafelhasználás racionalizálása, az 

energiahatékonyság növelése, amelyet energetikai fejlesztésekkel, korszerűsítéssel lehet 

elérni. Ennek megfelelően a község gazdasági programjában is többször rögzítésre kerül 

fejlesztési célként a középületek, illetve a lakóépületek felújítása, ennek keretében az épületek 

energetikai megújítása (pl. homlokzatok hőszigetelése, nyílászárók cseréje, fűtési rendszer 

korszerűsítése, illetve a beltéri világítási rendszerek korszerűsítése által) és a megújuló 

energiaforrások használatának a támogatása. 

Az ilyen célú nagyobb volumenű fejlesztések (is) leginkább pályázati támogatásokkal 

valósulhatnak meg, így a korszerűsítést célzó fejlesztéseknél Gerjenben is nagy szerepe van a 

pályázati forrásoknak. Az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően az 

utóbbi időszakban majdnem minden középület megújulhatott a községben, a felújítások 

keretében a legtöbb esetben az épületek energetikai korszerűsítése is megtörtént.  

2019 tavaszára, majdnem 57 millió Ft-os uniós támogatással került kialakításra a település 

központjában az Egészségház, amely az addigi különálló feladat ellátási helyeket felváltva, egy 

helyen integrálta az egészségügyi alapellátásokat. Az ingatlan felújításának, átépítésének 

keretében egyebek mellett hőszigetelésre került az épület, valamint megtörtént az 

épületvillamosság felújítása és az energiahatékony fűtési rendszer kialakítása. Ugyancsak 2019-

ben került sor az általános iskola energetikai korszerűsítésére, amelyhez több mint 57 millió Ft-

os uniós támogatást sikerült elnyernie az önkormányzatnak. A korszerűsítő munkálatok során 

megtörtént a teljes épület hőszigetelése (homlokzati és födém), a nyílászárócsere, 
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korszerűsítették a fűtési rendszert (új kondenzációs kazán beépítése, energiatakarékos 

szivattyúkkal), illetve napelem került az épület déli oldalán lévő tetőfelületre. 2021-ben készült el 

a település új óvodai-bölcsődei intézménye az általános iskola szomszédságában. A több mint 

410 millió Ft-os uniós támogatással megvalósuló projekt során kiemelt szempont volt az 

energiahatékonyság, ezért a megfelelő hőszigetelés és nyílászárók mellett korszerű 

épületvillamossági és fűtési rendszer került kialakításra, illetve az épület megújuló energiaforrást 

is használ (napenergiát felhasználó szolár parabola telepítése).  

A fenti pályázatok mellett meg kell említeni a Magyar Falu Program keretében elnyert 

támogatást, amelynek köszönhetően 2021-ben megújulhatott a hivatal épülete. A belső és külső 

festésen kívül az épület fűtési rendszere is korszerűsítésre került.  

A középületeket érintő, folyamatosan zajló energetikai korszerűsítések mellett az önkormányzat 

egyéb módon is aktív tevékenységet folytat a sikeres energiagazdálkodás tekintetében. A 

belterülettől északnyugatra, a Solymos-ér mentén fekvő, több mint 85 ha kiterjedésű területen 

az ANNORA SUN Kft. naperőmű telepítését tervezi. A fejlesztési elképzelés megvalósíthatósága 

érdekében az önkormányzat képviselő-testülete kiemelt fejlesztési területté nyilvánította az 

érintett területet, illetve kezdeményezte a településrendezési eszközök szükséges módosítását. 

2021 elején jóváhagyásra, illetve elfogadásra került a településrendezési eszközök módosítása, 

mely során a terület különleges beépítésre nem szánt terület, naperőmű számára szolgáló terület 

besorolásba került. A fejlesztés megvalósulása után az országos szinten is jelentős, 37,74 MW 

teljesítményű, fix telepítésű szolár panelekből álló naperőmű a megtermelt villamos energiát, 

egy transzformátor állomáson keresztül a közcélú villamos energia hálózatba táplálja.   

 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

 

Gerjenben az önkormányzat a településüzemeltetési feladatok ellátásához saját 

tevékenységét kiegészítendő több szolgáltatót is bevon. Az önkormányzat a köztisztaság, 

rendezettség biztosítása érdekében többek között gondoskodik a közterek, buszmegállók, járdák 

takarításáról, a hulladék elszállításáról, az önkormányzati utak síkosság mentesítéséről, a hó 

eltakarításáról, illetve a temető és a zöldfelületek gondozásáról. A településüzemeltetési feladatok 

ellátásában szerepet vállalnak a közfoglalkoztatási programokban részvevők is.  

Az alábbi táblázatban a településüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatók, szervezetek listája 

látható a községben. 

 

Településüzemeltetéshez kapcsolódó szolgáltatók, szervezetek a településen 

Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (a 

Vertikál Nonprofit Kft. részeként) 

kommunális hulladék elszállítása, szelektív 

hulladékszállítás, lomtalanítás 

Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft.  ivóvízellátás, szennyvízhálózat üzemeltetése 

E.ON Áramszolgáltató Kft. áramszolgáltatás 

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. gázszolgáltatás 

Volánbusz Zrt. helyközi autóbusz közlekedés biztosítása 

Körzeti megbízott, polgárőrség közbiztonsági feladatok ellátása 
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Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Paksi Katasztrófavédelmi 

Kirendeltség 

tűzvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása 
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1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.1.1. Földtani adottságok, domborzati viszonyok 

 

Gerjen község Tolna megye keleti részén helyezkedik el, a Duna nyugati partján. 

Természetföldrajzi szempontból az Alföld nagytáj, a Dunamenti-síkság középtáj és azon belül a 

Tolnai-Sárköz kistáj részét képezi. Nyugaton Dél-Mezőföld, keleten a Duna illetve a Kalocsai-

Sárköz határolja, amelyek a Dunamenti-síksághoz tartoznak. A kistáj jellemzője, hogy 88 és 162 

méter közötti tengerszint feletti magasságával ez a síksági terület alföld. Tolna-Sárköz kistáj 

területének egésze Duna-ártér, északi részén 91 méter magasságú alacsonyártér. A terület egészét 

morotvák hálózzák be, amelyek nagy része mára már feltöltődött a szabályozásokkal összefüggő 

beavatkozások következtében. A terület földtani adottságait tekintve jelenkori (holocén) 

üledékek (iszapos agyag, iszapos-homok) alatt az átszelő folyók hordalékát találjuk, illetve a Duna 

folyó vastag (40-60 m) hordalékanyagát találjuk. Ezek a hordalékrétegek agyag, márga, homok és 

homokkő formációkra rakódtak le. 

1.12.1.2. Talajviszonyok 

 

  A talajtakaró 94%-át a réti talajok teszik ki. Ezeknek a legnagyobb részén gyengébb minőségű 

agyagos-vályogos réti öntéstalajok találhatóak. A talajok harmadrészén erdőgazdálkodást 

folytatnak és körülbelül a fél szántóföldi művelést, termelést. A magasabban fekvő területeken réti 

csernozjom talajok fordulnak elő, melyeken szántókat és településeket találunk. A kistáj 

legészakibb részén, a parti dűnéken, kis területen humuszos homoktalajokat is találunk, egy 

részükön szőlőtermelés folyik.  

 

Gerjen területén két főbb talajtípus fordul elő, a 

folyóvizek mentén lápos réti talaj alakult ki. A réti 

talajok főtípusába azok a talajtípusok tartoznak, 

melyek keletkezésében az időszakos túlnedvesedés 

nagy szerepet tölt be. Ez jelenthet időszakos felületi 

vízborítást vagy közeli talajvíznek a 

következményét. A réti talajok tulajdonságát a 

tapadós humuszanyagokkal, nehéz 

művelhetőséggel, a foszfor erős kötődésével, illetve 

a nitrogén tavaszi nehéz feltáródásával lehet 

jellemezni. A másik előforduló talaj a síkláp talaj, 

mely a vízhatású talajok csoportjába tartozik, 

előfordulása gyakori az alföldi folyószakaszok 

melletti területeken.  

 Magyarország genetikus talajtérképe kivágat 
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Gerjen felső részén folyóvízi homok (fehérrel jelölt az alábbi ábrán), míg alsó szakaszán folyóvízi 

aleuritos homok található. A Solymosi-ér mentén és a délnyugati részeken folyóvízi-tavi aleurit 

figyelhető meg (zöld), míg a településtől keletre kis foltban futóhomok jelenik meg (sárga).   
 

 

Jelmagyarázat 

 

      Folyóvízi aleuritos homok     

       Folyóvízi homok 

       Folyóvízi-tavi aleurit 

      Futóhomok 

 

 

 

Kivágat Magyarország felszíni földtana térképből 

1.12.1.3. Vízrajz 
 

Gerjen település keleti határvonalát képezi a Duna-folyó. A Duna árvizei, kora tavasszal jeges árvíz 

és kora nyáron úgynevezett zöldár, hozzák létre a legmagasabb vízállást a hullámtérben. A 

legalacsonyabb vízállások nyár végén és ősszel jellemzőek. A kistáj területén jelentős mennyiségű 

holtmeder és tó is található, melyek valaha a folyómeder részei voltak. A Fadd és Gerjen határán 

húzódó Faddi-Holt-Duna ág kedvező vízminősége fürdőzésre is alkalmassá teszi. A településen 

áthalad a Solymosi-ér, mely a Gerjennel szomszédos Dunaszentgyörgy településről ered, torkolata 

pedig a Faddi-Dunánál található. 

A talajvízszint magasan, átlagosan 1-2 m mélységben húzódik a településen. A víz Ca-Mg-hidro-

karbonát tartalma miatt kemény. A területen jelentős a rétegvizek mennyisége, mely azonban 

magas vastartalma miatt csak vastalanítás után hasznosítható.  

 

Jelmagyarázat 
 

 

Kivágat Magyarország talajvíz térképből 
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1.12.1.4. Éghajlati viszonyok 
 

Gerjen éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten száraz. Az évi középhőmérséklet 10,5 °C, 

alacsonyabb, mint a kistáj déli részein. A napfénytartalom 2050 és 2060 óra évente. A vegetációs 

időszak április 1-je és szeptember 30-a közötti középhőmérséklet kedvező, 17,2-17,3 °C körül 

mozog. A csapadék mennyisége az évi és a vegetációs időszak átlaga 600-650 mm. A téli 

időszakban a sokévi átlag alapján 33-35 napig borítja hó a talajt, a hótakaró legnagyobb 

vastagsága 23-25 cm. Az uralkodó szélirány északnyugati, utána a leggyakoribb a déli szél.  

1.12.1.5. Növényvilág 
 

Növényföldrajzi szempontból a kistáj az Alföld flóravidékébe (Eupannonicum), azon belül 

a Mezőföldi flórajárásba (Colocense) tartozik. A terület nagy része ma már ugyan 

tipikus kultúrsztyepp, de természetes társulások is jelentős területeket borítanak, különösen a 

természetvédelem alatt álló területeken. Az ártéren jól megfigyelhetőek a társulások: 

bokorfüzesek, fűz-nyár ligeterdők (puhafaligetek), illetve tölgy-kőris-szil ligeterdők. A magasabb 

térszinteket gyöngyvirágos tölgyesek foltjai jellemzik. A Dunára néző meredek löszpartok 

legjellemzőbb társulását a taréjos búzafű (Agropyron cristatum) és a heverő seprőfű (Kochia 

prostrata) alkotják, a partszegélyeken kisebb foltokban löszpuszta-gyepek is előfordulnak. 

 

A legalacsonyabb, hosszú ideig vízzel borított területen bokorfüzesek figyelhetőek meg, 

legjellemezőbb fajai: mandulalevelű fűz (Salix triandrae), fehér fűz (Salix alba). A fűz-nyár 

ligeterdők uralkodó fafajai: fehér nyár (Populus alba), fekete nyár (Populus nigra) és a szürke nyár 

(Populus canescens). A cserjeszint a víz visszavonulása után is jelentősen sűrű a gazdag 

növényvilágnak köszönhetően: hamvas szeder (Rubus caesius) és az egybibés galagonya 

(Crataegus monogyna). Az aljnövényzetben megtalálható növények: mocsári sás (Carex 

acutiformis), pántlikafű (Baldingera arundinacea), réti füzény (Lythrum salicaria) és a védett 

ligeti szőlőt (Vitis sylvestris), illetve az ugyancsak védett réti iszalagot (Clematis integrifolia). 

A magasabban fekvő területek jellemző növényfajai közé tartozik a kocsányos tölgy (Quercus 

robur), a virágos kőris (Fraxinus ornus) és a mezei szil (Ulmus minor). A cserjeszintben a védett 

fekete galagonya (Crataegus nigra), veresgyűrű som (Cornus sanguinea), a kányabangita 

(Viburnum opulus) és az egybibés galagonya (Crataegus monogyna) található meg. A 

gyepszintben pedig tipikus erdei aljnövényeket találhatunk, mint például a hóvirág (Galanthus 

nivalis), a tavaszi csillagvirág (Scilla bifolia agg.), a salátaboglárka (Ranunculus ficaria), a 

gyöngyvirág (Convallaria majalis) és a védett borostás sás (Carex strigosa). 

 

A terület jelentős részén mezőgazdasági termelés folyik. Legjellemzőbb szántóföldi növényei 

a búza, az őszi árpa és a kukorica, számottevő a szőlő- és gyümölcstermesztés (alma, kajszi, 

őszibarack), a kertészeti kultúrák közöl a vöröshagyma-, a paradicsom- és 

a paprikatermesztés említésre méltó. 
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1.12.1.6. Állatvilág 
 

Állatföldrajzi szempontból a terület az Alföld (Pannonicum) faunakörzetébe, azon belül pedig 

a Nagy-Alföld (Eupannonicum) flórajárásba tartozik. A gemenci erdő állatvilága nagyon gazdag, 

területén számos védett, illetve fokozottan védett állatfaj is él. 

A kétéltűek közül – amelyeknek minden faja védett – kiemelést érdemel a vöröshasú 

unka (Bombina bombina). A sokféle madár közül például a legértékesebbek a fokozottan 

védett réti sas (Heliaëtus albicilla), a fokozottan védett békászó sas (Aquila pomarina), a szintén 

fokozottan védett fekete gólya (Ciconia nigra) és a fekete harkály (Dryocopus martius). A 

Gemenci-erdőben számos értékes emlősállat is él. A rovarevő emlősök érdekes képviselője 

a törpe denevér (Pipistrellus pipistrellus). Az európai hód (Castor fiber) valaha őshonos volt, ám 

a kíméletlen vadászatnak hatására jelenleg visszatelepítéssel próbálkoznak a szakemberek. A 

Duna–Dráva Nemzeti Park egész területén elég gyakori emlősfaj a fokozottan védett vidra (Lutra 

lutra).  

 

1.12.2. Tájtörténet, tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. Tájtörténeti vizsgálat 
 

Gerjen a kedvező természeti adottságoknak köszönhetően feltehetőleg már a honfoglalás előtt 

lakott volt, főleg a Várad-domb és az Ófalu területe, ezt bizonyítják a falu hátárában történt 

feltárások. A Duna közelsége és a jó termőtalaj ideális feltételeket biztosított a letelepedésre. A 

honfoglaló, nomád, állattartó magyarok nyári szállásaként szolgálhatott. Egy 1100 körüli 

nyelvészeti oklevél szerint besenyők is lakták a területet, erre a Csamony, Beseny-tő vagy Bese-

fok elnevezések utalnak. A Tihanyi Apátság javait tartalmazó dokumentumban is megemlítik a 

település határait.  

A településre utaló első írásos emlék a tihanyi apátság területeinek 1211-es évi összeírásában 

szerepel, melyben Gergyen folyót említik. Ekkor a terület lakott része Várad-domb és az Ófalu 

területén volt. Későbbi iratokban különböző formákban jelenik meg a falu neve úgy, mint: Gergye, 

Gerje, Gergen vagy Gergenszeg. A Duna szabályozása előtt Gerjen és környezete mocsaras, lápos 

vidék volt. Ez a környezeti adottság a török uralom alatt sokszor adott biztonságos óvóhelyet a 

gerjeniek számára. A középkor idején biztosan lakott volt a település. A terület számottevő részén 

a katonai felmérés általi térképeken is megfigyelhető, hogy mezőgazdasági művelés történt a 

területen. Szőlő- és gyümölcstermesztés mellett búza, árpa, kukorica és különböző zöldségfélék 

termesztése történt.  
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Az 1. katonai felmérés térképén a Duna 

meghatározó tájalakító tevékenysége 

látható. A térkép jól szemlélteti, hogy a 

terület nagy részét patakok, mocsarak és 

gyepterületek uralták. Az ártéri 

területeken nagyobb kiterjedésű 

erdőterületek terültek el. A jelenlegi 

település helyétől nyugati irányban 

helyezkedett el az akkori község. A 

kiterjedt mélyfekvésű lápos területek 

miatt a településen a házak sűrűn épültek. 

Később ez a sűrű beépítés okozta az 1844-

es tűzvészt.  

 

1. katonai felmérés (1783) 

  

 

2. katonai felmérés (1858) 

A 2. katonai felmérésen jól látható, hogy az 

erdőterületek aránya jelentős mértékben 

csökkent az Első katonai felméréshez 

képest. Délen a Gerjeni erdő, nyugaton a 

Kis erdő helyezkedett el. A gyepek 

kiterjedése növekedett, illetve kisebb 

szántó területek is kialakultak a település 

körül. Szembetűnő változás a Duna 

medrének változása, az Öreg Duna 

kialakulása. A felmérés mutatja a régi, 

valamint az új településrészt. Az új 

településrészre az említett tűzvész miatt 

volt szükség. Ezt a területet az egykori 

gyümölcsöskertek területén hadmérnökök 

jelölték ki, melynek jellegzetessége volt a 

sakktábla alakú szerkezet. Jól kivehetőek a 

területet átszelő úthálózatok, amelyek 

megfelelő összeköttetést biztosítanak a 

szomszédos területekkel. A felmérésen 

három csőszház is feltüntetésre került az 

Öreg (Faddi) Duna mentén.  
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A 3. katonai felmérés során jelentős 

tájszerkezeti változások történtek. A Duna 

1874-es szabályozásának következtében a 

mocsaras területek művelésre alkalmassá 

váltak, így hatalmas szántóterületeket 

hoztak létre. A Dunát övező védelmi 

gátrendszer is jól kivehető a térképen. Az 

erdőterületek aránya tovább csökkent, 

azonban az utak mentén fasorok telepítése 

figyelhető meg. Gerjen és környékét kisebb 

részekre osztották és pár fős lélekszámú 

majorságok, puszták jöttek létre, mint a 

Lajos major, a Kovács puszta, Novák puszta, 

Kun puszta, Szeniczey puszta, Gebhardt 

puszta vagy a Jezenszki puszta. Épített 

környezetből már csak a jelenlegi település 

került ábrázolásra.  Az 1871-ben megépült 

református templom a település középső 

részén látható. 

 3. katonai felmérés (1881) 
 

 

A 3. és a 4. katonai felmérés közötti eltelt 

időben egy-két utcával és majorral lett 

gazdagabb Gerjen. A II. világháború a 

települést sem kímélte, mivel az akkori 

egyetlen templomtornyuk megsemmisült, 

melynek helyreállítása volt az egyetlen 

jelentős átalakítás a templomban. Ellenben 

a természeti erők sokkal nagyobb kárt 

tettek a faluban. 

 Az árvizek következtében sáros utcákat 

társadalmi összefogással, szilárd 

burkolattal látták el.  

 

4. katonai felmérés (1941) 
A katolikus templomot 1949-ben szentelték fel, következményeként az 50-es években új 

egységgel bővült a falu, kialakult a templom környéki településrész.  

A Paksi Atomerőmű megépítése után jelentősebb infrastrukturális fejlesztések történetek, mint 

például a vízhálózat, telefonhálózat és a szennyvízhálózat kiépülése. 



115 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

1.12.2.2. Tájszerkezet vizsgálata, tájhasználati konfliktusok, problémák 

elemzése 

 

Gerjen település és környékének magassági adatait tekintve megállapítható, hogy kategória 

szerint síkvidéki alföldként funkcionál. Ebből adódóan nem jellemzik változatos domborzati 

viszonyok. Tájszerkezetének meghatározó eleme a település keleti részen húzódó Duna és annak 

ártere, illetve a nyugati részt meghatározó nagy kiterjedésű, sík területek. A természeti környezet 

és az emberi tevékenység nyomán kialakult hagyományos tájhasználat erősen meghatározza a 

település szerkezetét és megjelenését. A különböző emberi beavatkozások során kialakított 

majorságok, szántók és véderdősávok mozaikosságai sajátos jelleget adnak. A település 

külterületét a beépítetlen mezőgazdasági táj látképe uralja. 

Gerjen külterületeinek jellemző tájhasználata a földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágak 

megoszlását ábrázoló diagramon is megjelenítésre került.  

 

A fenti diagramon jól látható, hogy a szántóterületek dominanciája továbbra is meghatározó, mely 

a település külterületeinek 78%-át, közigazgatási területének 75%-át teszi ki. A kivett területek is 

jelentős területeket foglalnak el, arányuk több, mint 14%. A belterületi kivett területetek is 

számításba véve Gerjenben 16,6 %-a kivett terület összessége. Az erdőterületek aránya 

külterületen 4,9 %, ez a teljes területhez képest 4,7%-ot tesz ki.  

A tájhasználatban az elmúlt évtizedeiben jelentős változások nem voltak jellemzőek. A kedvező 

klímának és talajadottságoknak köszönhetően a településen a mezőgazdaság és a feldolgozóipar 

vált meghatározóvá, amely a külterületek területhasználatának arányaiban is megfigyelhető. A 

korábbi hagyományos mezőgazdasági tájhasználatnak köszönhetően továbbra is mezőgazdasági 

területek alkotják a külterület körülbelül 80,4 %-át. Ennek a legnagyobb hányadát a szántó 

területek teszik ki. 

A gyepterületek aránya mára 2,3%-ot éri el, míg a szőlők, gyümölcsösök és kertek aránya még 

ennél is alacsonyabb, összesítve alig éri el a 0,1%-ot.  

4,9%

0,0%

0,0%

78,0%

2,3%
0,1%

0,2%

14,5%

Külterületi művelési ágak

Erdő Fásított terület Gyümölcsös Szántó Legelő Szőlő Nádas Kivett terület
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A táj- és területhasználat alakulását a V-4 Területhasználat vizsgálata – külterület című tervlap 

grafikus formában szemlélteti. Gerjen közigazgatási területének földhivatali nyilvántartása 

szerinti művelési ágai, továbbá valós tájhasználata összevetésre kerül. A tervlapon a külterületi 

termőföldek művelési águknak megfelelően teli kitöltéssel szerepelnek, a kivett területek 

funkciójuk, jellegük szerint differenciáltan jelennek meg. A helyszínelés tapasztalatai, valamint az 

ortofotón megfigyelhető tájhasználatban történő átalakulási folyamatok szintén feltüntetésre 

kerültek a tervlapon, így érzékelhetővé válnak a tájhasználatban bekövetkező kisebb változások, 

tendenciák. 

 

Erdőterületek 

 

A település erdősültsége igen alacsony, közel 169 ha kiterjedésű erdő található, ez 4,7%-os arányt 

jelent, mely az országos átlag alatt van. A külterületek 4,9%-át fedik erdők. A tájtörténeti vizsgálat 

alapján megállapítható hogy, a település fejlődése során az erdőterületek aránya jelentős 

mértékben csökkent. Az összefüggő erdőterületek jellemzően a település északi részén a Temetői 

dűlőnél, a déli oldalon Puszta dűlőn és a Bovári részen, illetve a Duna mentén fekszenek, vízparti 

puhafás és keményfa liget-erdő társulások képében.  

 

  
Ótemető erdőterület Duna-parti erdősáv 

 

Az Országos Erdőállomány Adattár kataszteri erdőként jelöli ezeket az erdőket, mely azonban 

kisebb eltérést mutat a művelési ág szerinti és a valós állapot szerinti erdőterületekkel, ez a 

különbség elsősorban a Duna-parti részeken érzékelhető. Ezektől az erdőterületektől a hatályos 

településrendezési eszközök által kijelölt erdőfoltok több helyen eltérést mutatnak. Az Adattári 

nyilvántartásban szereplő Duna-parti erdőterület nem került kijelölésre a TSZT által, 

vízgazdálkodási területként (galéria erdő) jelöltek. Ugyanakkor az északi részen Temető dűlő és 

Puszta és karikás kertek területén, illetve délen a Lajos major, Puszta dűlő területén jelentős 

védelmi erdőterületeket jelölt ki, melyeken valós kataszteri erdők nem találhatóak. 
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Puszta dűlő erdőterületei- Ortofotó kivágat Puszta dűlő erdőterületei- TSZT kivágat 

 

A településen a Tolna Megyei TrT által jelölt erdőgazdálkodási térség és erdő övezet közel 95%-

ban megfelel az Országos Erdőállomány Adattár szerinti kataszteri nyilvántartásnak, illetve a 

valós erdőfoltoknak. 

A V-6 Erdőterületek szintézise című tervlap az ingatlan-nyilvántartási adatok, tényleges 

erdősültség, a hatályos településrendezési tervek és a térségi tervek összehasonlításán alapszik. 

Továbbá tartalmazza az Országos Erdőállomány Adattár alapján az erdők elsődleges rendeltetés 

szerinti vizsgálatát. Ezek megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti.  

 
 

Az Országos Erdőállomány Adattár szerint nyilvántartott erdőterületek 60%-ban gazdasági 

elsődleges rendeltetésű erdőterületek, melyet északon Pap pusztán, délen Puszta dűlőn 

(üdülőterületen), Bovár részen és a Duna település menti szakaszán, a Hármas sziget nagy részén 

figyelhető meg. A Duna-parti területek erdőinek nagy része Natura2000 területek, így ezen erdők 

védelmi rendeltetésűek. Az egyéb rendeltetésű erdők aránya igen alacsony, kisebb foltokban 

jelennek meg a Duna-parton, illetve Bovár részen. Közjóléti elsődleges rendeltetésű erdőterületbe 

egyetlen erdőfolt tartozik, ami Puszta dűlő Duna-parti oldalán helyezkedik el.  

Védelmi
37%

Közjóléti
1%

Gazdasági
60%

Egyéb
2%

Erdőterületek elsődleges rendeltetése

Védelmi Közjóléti Gazdasági Egyéb
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Védelmi rendeltetésű erdőterületek a Duna mentén Közjóléti erdő az üdülőterület mellett 
 

Mezőgazdasági területek 

Gerjen külterületének 80 %-án beépítetlen mezőgazdasági területek találhatók. A mezőgazdasági 

területeken belül a szántóterületek aránya kimagasló, a külterületek 78%-át teszik ki. Az 

átlagosnál jobb minőségű termőföldek, 1-3-as minőségi osztályba tartozó szántóföldek jellemzően 

az egész területen dominálnak. Kevésbé jó minőségű termőföldek kisebb foltokban fordulnak elő, 

északon a Temető dűlő, illetve Solymos-ér menti területeken, valamint a déli rész középső 

szakaszán a Kanális dűlő. Térképi ábrázolásukat a V-7 Mezőgazdasági területek szintézise című 

tervlap tartalmazza.  
 

Az említett jó minőségű szántóföldek többnyire művelés alatt állnak, jellemző a nagyüzemi 

művelés, a gépesített monokultúrás gazdálkodás, mely közép- és nagytáblás rendszerben folyik. 

A térségre jellemző a szálastakarmány termesztése (őszi búza, repce, őszi árpa, kukorica), illetve 

a napraforgó és a szója. Ezeken a területegységeken a szántóterületek többségében művelés alatt 

állnak, kevés a felhagyott parlag terület.  

Korlátolt és általános mezőgazdasági terület 

A hatályos településrendezési tervekben a szántóföldi művelés területeinek nagy része Má jelű 

intenzív használatú általános mezőgazdasági terület (szántó) területfelhasználásba sorolt, főként 

a település középső részén és északi részén jellemző. Megkülönböztetésre került az Mko jelű 

övezet, mely korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület, amelybe környezet- és tájvédelmi, 

valamint ökológiai jelentőségű területek tartoznak. Ezenkívül Mke jelű övezet kiskertes 

mezőgazdasági terület és Me jelű mezőgazdasági véderdő-sáv övezetet határoz meg a hatályos 

építési szabályzat. 

Összességében a hatályos településrendezési tervekben a fenti mezőgazdasági 

területfelhasználásokba sorolt földrészletek esetén a telekméretek változatos képet mutatnak. A 

Nedeczky részen, Pusztadűlő üdülőrészén, a régi település helyén, illetve a Puszta és karikás 

kertek területeken jellemző telekméret 1-5 ha-os méretben határozható meg, de nagy területeket 

fednek le az 5-10 ha-os, illetve 10 ha-nál nagyobb földrészletek is. A mezőgazdasági területek 

földrészleteinek méret szerinti megoszlását a V-5 Telekméret vizsgálat - külterület című tervlap 

szemlélteti. 
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Mezőgazdasági területek a településen 

  

Gyepes területek 

A tájalakulásnak és a természeti adottságoknak köszönhetően magas volt a természetes gyepek – 

legelők, rétek aránya. Ezek kiterjedése azonban mára jelentősen lecsökkent, összességében alig 

érik el a településen a 0,2%-os arányt. A legelők 81,5 ha-os kiterjedésükkel 2,34%-ot tesznek ki a 

település külterületén.  

Összefüggő kiterjedt legelők és rétek elsősorban a belterülettől északra, jellemzően Legelőre dűlő 

területén. Itt azonban a területek beszántása figyelhető meg. A déli területegységen azonban a 

Hármas sziget és Bovár részen a parlagon hagyott legelőkön már az extenzív folyamatoknak 

köszönhetően a szukcesszió előrehaladtával, természetközeli cserjésedő területegységek 

alakultak ki. Így a gyepek csökkenése tovább folytatódik. A vízfolyások mentén vékony sávban 

megjelennek gyepfoltok, azonban a Solymos-ér mentén a vízfolyásig történő művelés 

meghatározó. 

Az erdők, erdősült részek, vízfolyások gyepek mozaikos váltakozása, a különböző típusú élőhelyek 

szövete nemcsak ökológiai, de tájesztétikai szempontból is kiemelkedő értéket képviselnek.  

 

 

Legelőre dűlő –Ortofotó kivágat  Solymos-ér menti gyepszegély –Ortofotó kivágat 
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A településrendezési tervek megkülönböztetik az Mko korlátozott hasznosítású mezőgazdasági 

területet, melybe a rétek, legelők területei tartoznak. Ez az övezet a településtől északra, a Legelő 

dűlőnél, illetve a Solymos-ér mentén fordul elő.  

A gyepterületek rovására került kijelölésre a hatályos településrendezési eszközökben a Védelmi 

erdőterület, melyek jelenleg beépítetlen, különleges funkciók befogadására alkalmas terület. Itt 

jelenleg azonban lovaspálya működik. 
 

 

Település északi részén üzemelő lovaspálya 

 

Szőlők, gyümölcsösök, kertek 

A mezőgazdasági területek közül a gyümölcsösök részaránya a gyepekhez hasonlóan alacsony. A 

földhivatali nyilvántartás szerint a település külterületének 0,02 %-a, azaz 0,75 ha 

gyümölcsterület. Kizárólag az északi részen összefüggő 1,5 ha alatti kiskertes, parcellázott 

területek alakultak ki. Ilyen terület a Duna-parton Csamony, Puszta és karikás kertek, illetve az 

Ófalu településrész. A kertes területek jellemzően nem beépítettek. 
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Öreg-hegyi szőlők –Ortofotó kivágat Puszta és karikáskertek –Ortofotó kivágat 

 

Nagyobb összefüggő gyümölcsültetvények a településen nem találhatók, a kiskertes területeken 

jellemző gyümölcs és szőlő telepítés. Gerjenben a gyümölcsösök a külterület csupán 0,02 %-án 

jelennek meg, mely kevesebb, mint 8000 m2 területet jelent. Ezek részben Mke 

területfelhasználásba soroltak, mely kiskertes mezőgazdasági területfelhasználás illetve övezet. A 

területegységen a kertes, gyümölcsös, beékelődő kisebb szántó művelési ágú földrészletek és 

parcellák mozaikosan váltakoznak. 
 

 
Gerjen kiskertes mezőgazdasági területei 
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Kivett területek 

 

A külterületre vetítve a kivett területek 14,51 %-os aránya 506,5 ha-t tesz ki, mely a különböző 

rendeltetésű utakon, töltéseken és vízfolyásokon felül, a területen elhelyezkedő majorságoknak, 

sporttelepnek, temetőknek és gazdasági területeknek is köszönhető. 

 

 
 

A kivett területek jelentős hányadát, 66,1 %-át, 335 ha-t tesz ki a tájat erősen meghatározó és 

alakító Duna vízügyi területe és az ahhoz kapcsolódó töltések. 

A települést érintő Duna és Solymos-ér, valamint a hozzátartozó árkok, csatornák, töltések és 

víztározók, a TSZT-n vízgazdálkodási területbe soroltak, összterületük 69,3 ha-t, 13,7 %. A Duna 

kedvelt turisztikai célpont, továbbá rekreációs szereppel is bír. A Duna vonalával párhuzamos 

töltés 12%-os aránya 61 ha jelent.  
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Külterületi kivett területek

Árok Dögtér Duna Gazdasági terület
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Országos közút,út Patak Sporttelep Temető

Töltés Udvar
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Gerjeni Duna 

 

A külterületi utak a kivett területek 10 %-át jelentik, közel 51 ha-t, melyek többnyire 

önkormányzati tulajdonú földutak, illetve országos közutak. A közművek a kivett területek 0,11%-

át teszik ki. 

 

A majorok aránya a külterületi kivett területekre vetítve 9,3 %, melyek egy része átalakult, 

beleolvadt a gazdasági területekbe. A település belterületétől délre, az egykori majorok helyén 

találhatóak Gerjen TSZT szerinti gazdasági területei, melyek nagyobb üzemeket foglalnak 

magukba. A TSZT-n jellemzően Gip területfelhasználásba soroltak. A György major helyén 

található a Gerjeni Tehenész Kft. és a D&D Origó Kft., mely növénytermesztési szolgáltatásokat 

nyújt, illetve a Dinotti Pig Kft. telephelye. A település nyugati részén a Jako Fémárugyár Kft. és a 

Gerjeni Agrár Zrt. terül el, melyek Gksz területfelhasználásba tartoznak a TSZT szerint. Az ingatlan 

nyilvántartás szerinti gazdasági területek a külterület 0,05 %-át teszik ki. 

 

A település külterületét jellemzően a beépítetlen mezőgazdasági táj határozza meg, a 

koncentráltan jelentősebb beépítettséggel rendelkező fenn említett gazdasági területeken kívül, 

csak elvétve találkozhatunk beépítésekkel. A lakóterületek és a hozzájuk tartozó udvarok aránya 

a külterületre vetítve csupán 0,3 %.  

A település délkeleti oldalán egy rekreációs terület, egy sporttelep is helyett kapott, mely a 

külterületi kivett területek 0,1%-át és 0,6 ha-t jelent. A TSZT Ks jelű Különleges beépítésre szánt 

sportterülettel jelöli. 
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1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 

védelemre tervezett terület, érték, emlék 

 
A nemzetközi védelmek közül a Natura 2000 területek meghatározóak, azonban az országos 

védelem alatt álló területeken kívül a településen helyi védelemre érdemes természeti és táji 

értékek is megtalálhatóak. A védelmi kategóriák ábrázolása a V-8 Természeti értékek vizsgálata 

című tervlapon látható. 

 

Natura 2000 és Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum 

Az Európai Uniós természetvédelem legfontosabb eszközei a madárvédelmi (79/409/EEC) és az 

élőhely-védelmi (92/43/EEC) irányelv. A két jogszabály rendelkezései szerint kijelölt 

természetvédelmi területek közös európai rendszere a Natura2000 hálózat, melyet az Európai 

Unió, a területén még fönnmaradt közösségi szinten jelentős, veszélyeztetett élőhely típusok, 

vadon élő állat- és növényfajok védelme, és ezen keresztül a biológiai sokféleség megőrzése és 

hosszú távú fennmaradásának biztosítása érdekében hozott létre. Az Európai Uniós irányelvek 

átültetése a magyar jogrendbe és a területek kijelölése „Az európai közösségi jelentőségű 

természetvédelmi rendeltetésű területekről” szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelettel történt meg. 

A területek helyrajzi számos jegyzékét a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza. 

Gerjen településen a Duna és annak mentén elhelyezkedő élővilág a Natura2000 hálózat részét 

képezi. Ez a község közigazgatási területének körülbelül a 12 %-át teszi ki. A Gerjent érintő 

Natura2000 terület a Tolnai Duna elnevezésű HUDD20023 kóddal jelölt, különleges 

természetmegőrzési terület.  
 

 
Duna-part 
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A Tolnai-Duna területére készült Natura2000 fenntartási terv, mely meghatározza, a területen a 

közösségi jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének 

megőrzésére, fenntartására és helyreállítására vonatkozó célokat. A terv elsősorban a hullámtéri 

erdőtársulások és a ritka, Magyarországon fokozottan védett fajok érdekében fogalmaz meg 

javaslatokat.  

Főbb célkitűzései a Tolnai Duna területre:  

- A hullámtéri természetes és természetközeli állapotú fűz-nyár ligeterdők és 

zátonyfüzesek jó természetességi állapotban tartása, az állandó erdőborítás fenntartása a 

hozzá kötődő életközösségek védelme érdekében. 

- A zátonyokon természetes úton kialakult füzes élőhelyek fokozott védelme, ezeken a 

gazdasági célú hasznosítás tiltása. 

- A dunai mellékágak jó ökológiai állapotba hozása víz biztosításával, és indokolt esetben 

kotrással. 

- A gyepes és mocsárréti területek megfelelő kezelésének biztosítása, a cserjésedés 

megelőzése, így az ezekhez kötődő fajok (pl hangyaboglárkák) védelme.  

- A puha és keményfás ligeterdők, valamint az erősen degradálódó szegélytársulások 

természetességének javítása megfelelő kezeléssel (kaszálás, inváziós fás és lágyszárú fajok 

(gyalogakác, zöld juhar, selyemkóró) visszaszorítása). 

 

A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum nem érinti a település területét, csupán a déli 

csücske határos vele. A bioszféra rezervátum három folyója Európa, ökológiailag egyik 

legegységesebb összefüggő folyórendszere. A határokon átnyúló ökológiai egység 13 védett 

természeti területet foglal magába, mely közösen kezeli a folyami ökoszisztéma, valamint a régió 

gazdasági fejlődését is támogatja. A terület egy 300 000 hektáros mag-, és pufferzónából, illetve 

egy 700 000 hektáros átmeneti zónából épül fel. A kezelés fő célja a természetes élőhelyek és 

védett fajok megőrzése, illetve e leromlott területek rehabilitálása. A település déli határával a 

Bioszféra Rezervátum átmentei zónája határos. 
 

 

 

Natura 2000 terület UNESCO bioszféra-rezervátum (MAB) 
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Helyi védett területek, természeti értékek 

A hatályos településszerkezeti terven ábrázolásra került Helyi jelentőségű természetvédelmi 

terület a Solymos-ér környezetében, mely azonban a helyi építési szabályzatban, illetve a 

településképi rendeletben nem került rögzítésre, nincs önálló védetté nyilvánító rendelete. A 

vízfolyás és az azt kísérő természetes növényzet értékes élőhely, így a település célja ennek a 

területnek ökológiai sokszínűségének visszaállítása.  Gerjenen emellett számos értékes idős fa is 

megtalálható.  

 

1.12.3.2. Országos ökológiai hálózat 

 

Az ökológiai hálózat lehatárolását a területrendezési tervek tartalmazzák, melyet a 

településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni. Az ökológiai hálózat három övezetből áll. 

Ezek a magterület, az ökológiai folyosó területe és a puffer terület.  

A „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről” szóló 2018 évi CXXXIX. 

törvény szerint a magterület az az övezet, „amelybe olyan természetes vagy természetközeli 

élőhelyek tartoznak, amelyek az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 

életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és több védett vagy közösségi jelentőségű 

fajnak adnak otthont”.  

Az ökológiai folyosók „olyan területek - többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy 

megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok -, 

amelyek döntő részben természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai hálózathoz 

tartozó egyéb élőhelyek - magterületek, pufferterületek - közötti biológiai kapcsolatok 

biztosítására”. 

 

Gerjen közigazgatási területén belül találhatunk ökológiai magterületeket és ökológiai folyosókat, 

ám ezek azonban nem rendelkeznek pufferterülettel, melyek „olyan rendeltetésű területek, 

amelyek megakadályozzák vagy mérsékelik azon tevékenységek negatív hatását, amelyek a 

magterületek és az ökológiai folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy 

rendeltetésükkel ellentétesek.” Az országos ökológiai hálózat magterületébe a településen 

található galéria erdők, egyes vízfolyások, szántók, legelők és nádasok tartoznak. Míg az ökológiai 

folyosó területileg a Duna teljes területét és a hozzá kapcsolódó töltést fedi le.  

 

Az ökológiai hálózat lehatárolását a területrendezési tervek tartalmazzák, melyet a 

településrendezési eszközök készítése során a meghatározott államigazgatási szervek előzetes 

adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni. 
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OTrT kivágat 3/1. melléklet TMTrT kivonat DINPI adatszolgáltatás 

 

Az OTrT 3.1. melléklete alapján lehatárolt Országos Ökológiai Hálózat teljes egészében egybeesik 

a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által megküldött adatszolgáltatásban lehatárolt 

területekkel. A Tolna Megyei Területrendezési Tervhez képest azonban kisebb eltérések 

tapasztalhatók, a magterületek kiterjedéséhez kapcsolódóan.  

 

1.12.3.3. Tájképvédelmi terület övezete 

 

A táji és természeti értékek védelmével, a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználati formákból adódó tájszerkezeti elemek megőrzésével szorosan összefügg a tájképi 

értékek védelme. A természeti adottságok és az emberi tevékenység nyomán kialakult sajátos 

arculatú táj ugyanis egyszerre tájképi érték, építészeti örökség és védendő természeti-, táji érték. 

A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található, épített 

környezettel és kiemelkedő tájképi elemek, értékes természeti elemek együtteséből fakadó 

jellegzetességek, hagyományos megjelenés megőrzése.  

 

 
  

OTrT kivonat TMTrT kivonat Adatszolgáltatás szerint lehatárolt 
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A MaTrT 19. § (4) bekezdésével összhangban „a területrendezési tervek készítésének és 

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról” szóló 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet 3. melléklete 

tartalmazza a település tájképvédelmi terület övezetével való érintettségét. 

 

Az övezet és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása teljesen összhangban van. 

 

 

1.13. A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1. A települési zöldfelületi rendszer elemei 
 

A település zöldfelületi rendszere zöldterületekből, erdőkből, lakóterületek kertjeiből, zöldfelületi 

jellegű intézményekből (temető), jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények (iskola, óvoda, 

stb.) kertjeiből, valamint ezeket az elemeket összekapcsoló lineáris zöldfelületi elemekből (fasor) 

áll össze. 

 

1.13.1.1. Szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges, valamint a 

zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 
 

Zöldterületek 

A közparkok, közkertek, valamint a közhasználatú zöldterületek a zöldfelületi rendszer alapvető 

alkotóelemei, melyeknek legfőbb funkciójuk a rekreáció, a pihenés szabadtéri lehetőségeinek 

megteremtése, emellett az itt található növényzet, esetleg vízfelület segítségével a 

környezetminőség javítása. Ezek a döntő részben növényzettel fedett területek, amellett, hogy a 

települési zöldfelület fontos részei, a szabadidő eltöltésének kedvező feltételeit biztosítják, 

sportolási és szabadidős tevékenységeknek, közösségi rendezvényeknek adnak teret. A jelenleg 

érvényben lévő jogszabályi meghatározás értelmében közpark céljára a legalább 1 ha nagyságú és 

legalább 80 m szélességű terület alkalmas. Az OTÉK szerint a közparkokban az előírt legkisebb 

zöldfelületi arány 70%. 

A közkertek, olyan közterületek, melyek kiterjedése 1 ha alatti, nagyobb arányú burkolt felülettel 

rendelkezik, így a zöldfelületek aránya alacsonyabb lehet a közparkokénál, a terület legalább 

60%-át kell adniuk. Funkciójuk lehet a hosszabb-rövidebb ideig való tartózkodás, a közlekedés, a 

reprezentáció, a közösségi élet szervezése, a városökológiai hasznosság. Ide tartoznak a városi 

terek, a sétálóutcák, az egyéb közterületi utak, utcák is. 

Gerjen hatályos településrendezési eszközei szerint a településen 4 kijelölt zöldterület (Z) 

található, mely a közparkok területe. A Z jelű zöldterület övezetben épület nem helyezhető el a 

helyi építési szabályzat alapján.  

A kijelölt zöldterületek közül három nagyobb területet foglal el, mint 1 ha, a település központi 

részén elhelyezkedő lovaspálya 5,6 ha-os, míg az üdülőterület Duna felőli oldalon 5,3 ha, a Szőlő 

utcai 4,4 ha kiterjedésű.  A sportteleppel szemben található zöldterület 0,8 ha nagyságú. 
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A hatályos TSZT szerint kijelölt kiépített zöldterület 

Zöldterület az Alkotmány utca – Dózsa György utca kereszteződésénél 

A település központi részén található lovaspálya a hatályos TSZT-n Z jelű Zöldterület (közpark) 

területfelhasználású, a Szabályozási Terven azonban Ks jelű Különleges sportterület övezetébe 

sorolt. A telek déli oldala beerdősült, azonban az északi oldalát részben kiépített lovaspályaként 

használják. A területet jó állapotú nyárfa fasor öleli körül. A pálya alapját kaszált, igényesen 

fenntartott gyepfelület adja. A területen akadálypálya került kialakításra, melyhez kapcsolódóan 

több építményt is kihelyeztek lovaglás, ugratás céljára. Ezek elsősorban fából készült akadályok, 

melyeket kisebb terepplasztika is kiegészít. A pályát a Domsa család tartja fenn 1997 óta, 

nevükhöz fűződik a Gerjeni Lovasnapok megszervezése is. 

 

  

  

Lovaspálya-Ortofotó kivágat Lovaspálya 

 

Akadálypálya 
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A hatályos TSZT és az övezeti terv szerint kijelölt kiépítetlen zöldterületek 

Zöldterület a Toldi utca – Sporttér kereszteződésénél 

 

 

Zöldterületek a település délkeleti szélén 

A Duna-part mentén, a Szőlő utca és az üdülőterület mellett kijelölt 5,3 ha-os és 4,4 ha-os 

zöldterületek közparki funkciókkal jelenleg nem rendelkeznek, növényállományukat tekintve 

beerdősült területek. Fajösszetételükre az ártéri erdők fajai jellemzőek.  

A Szőlő utcától északra fekvő zöldterületen tó látható, mely az ingatlan nyilvántartás alapján is 

kivett tó besorolású terület. A kastély és a Duna között jelölt zöldterület adattári erdőterület. 

 

A belterület déli részén, a kijelölt 0,8 ha 

zöldterületen jelenleg zöldfelületi fejlesztés 

nem történt. A kiépítetlen területet 

gyepfelület borítja, faállomány az ingatlanon 

nem található. 
 

Az Ortofotó kivágaton is látható, hogy a 

sporttelephez érkezők időszakosan 

parkolásra használják a közparki funkciókkal 

nem rendelkező zöldterületet.  

 
 

Toldi utca- Sporttér- Ortofotó kivágat 

 

  

Üdülőtér és Duna-part közti zöldterületek 
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A településrendezési tervekben zöldterületként nem jelölt, a valóságban kiépített, 

közparki funkcióval rendelkező zöldfelületek 
 

A település központjában, a Szent István út mentén, a Béke téri park, KÖ-2 közúti közlekedési 

területként számon tartott, önkormányzati tulajdonú terület.  A közel 3000 m2-es terület az 

ingatlan nyilvántartás alapján kivett közpark. Burkolt utak elvétve kerültek kialakításra a 

területen, ugyanakkor utat és az önkormányzati hivatalt beton burkolatú út köti össze. A park 

templom felőli oldalán faragott emlékmű található, amely felé a fősétányról nem vezet burkolt út. 

Az emlékmű körül jelentősebb dekoratív növénykiültetés nem látható, esztétikai szempontból 

fejlesztésre szorul. A park gyepfelülete gondozott, faállományát tekintve juharok, nyírek, kőrisek 

fenyők és koros tölgyfa fasor jellemző. A parkot fagyal cserjesáv választja el az úttól, emellett 

borbolya és loncfélék is előfordulnak a területen. 

A zöldfelület délkeleti részén újonnan kialakított játszótér került elhelyezésre. Az igényes fém 

játszóeszközök alatt homok, illetve gumiburkolat látható, emellett térkő burkolat segíti a 

könnyebb megközelíthetőséget. A kihelyezett játszóeszközök kisebb korcsoport igényeit 

szolgálja, a megpihenni vágyóknak pedig padok állnak rendelkezésre. A játszótér fagyal 

cserjesávval, fa kerítéssel elhatárolt az úttól. Árnyékot az idős tölgyfasor ad, a többi felületet gyep 

borítja.  

 

A központi tér mellett, a buszfordulóban, egy kisebb zöldfelület alakult ki az Alkotmány és a 

Kossuth Lajos utca kereszteződésében. A hatályos településszerkezeti tervben KÖ-2, közúti 

közlekedésbe sorolt és állami tulajdonú terület. Igényesen kialakított és gondozott, jellemzően 

egynyári és évelő növénykiültetéseket bemutató zöldfelület, mely színkavalkádjával kellemes 

benyomást kelt. A terület közepén egy fa szerkezetű információs tábla kapott helyet, illetve a nyári 

időszakban egy díszkerékpár is kihelyezésre került.  

 

  

Béke tér Béke téri játszótér 
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A Toldi utca keleti végén, a 602/23 hrsz.-ú telken, kiépített játszótér található, illetve az utca 

túloldalán Fitness és Street Workout park helyezkedik el, melyek a hatályos településszerkezeti 

tervben KÖ-4, közúti közlekedési területbe soroltak és önkormányzati tulajdonúak. A 

körbekerített játszótér jó állapotú, fém játszószerekkel, padokkal, hulladéktárolóval és 

kerékpártárolóval rendelkezik. Vegyes korcsoport számára alkalmas játszóeszközök találhatóak 

itt, melyek alatt jellemzően homok burkolat felel az ütéscsillapításért. Egyéb burkolt felület nem 

jelenik meg, a fennmaradó terület gyeppel borított. A park területe megfelelően gondozott.  

Növényállománya nem jelentős, a telepített fiatal fák nagy része kiszáradt.  

A Fitness és Street Workout parkba kihelyezett eszközök jó állapotúak, a fiatal és felnőtt 

korosztály számára alkalmas fém, fa berendezéseket tartalmazza, melyek alatt burkolat nem 

található. A növényállománya nem meghatározó, gyepfelület borítja. 
 

 

  

 

Buszforduló 

  
Toldi utcai játszótér Toldi utcai Fitness és Street Workout park 



133 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

Intézmények kertjei 

Az intézménykertek jellemzően nem közterületek, hanem korlátozott közhasználatra szánt, 

időszakosan megnyitott zöldfelületi létesítmények, szabadterek, zöldterek. Funkciójuk lehet a 

pihenés, a szórakozás, a rekreáció, a sport és regenerálódás, az oktatás és kutatás. Mint minden 

zöldfelület, ezek is rendelkeznek környezetvédelmi és ökológiai funkcióval. Az 

intézménykerteknek zöldfelületi szempontból két nagy csoportja van: a jelentős (min. 50%) 

növényborítottsággal jellemezhető zöldfelületi intézmények (temetők, sportpályák, arborétumok, 

strandfürdők) és a zöldfelülettel ellátott intézmények kertjei (iskola- és óvodakertek stb.).  

Jelentős zöldfelületi intézmények a településen: 

 Temetőkert 

 Sportpályák  

Temetőkert 

Gerjen területén egy temető üzemel, mely önkormányzati tulajdonú. A temető zöldfelületeinek 

ápolása, gondozása rendszeres, így a növényzet  jó állapotúnak mondható. A temető növényvilágát 

az örökzöldek határozzák meg, jellemzően fenyők, tuják és út menti fagyal cserjesáv jelenik meg. 

A temetőben beton burkolatú út található, melyet gyepfelületek egészítenek ki. 

 

Sportpályák 

Gerjenen egy sporttelep található a település déli részén, a Sport térnél kijelölt Ks jelű Különleges 

sportterületen. A telken két új állapotú, elkerített sportpálya került kialakításra, nézőtérrel. 

Gyepfelület gondozott, zöldfelülete megfelelően karbantartott. 

  

Gerjeni temető 

  
Sportpálya kapuval  Sportpálya 
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Intézményi zöldfelületek 

 Szűz Mária Szíve Templom 

 Gerjeni Református Egyházközség temploma 

 Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola Gerjeni Tagintézménye 

 VárLak Óvoda-Bölcsőde 

A településen található intézményi zöldfelületek gondozottak, ápoltak, de különösebb 

kerttörténeti sajátságot nem mutatnak. Növényállományuk vegyes összetételű, elsősorban honos 

fafajok alkalmazása (juhar, hárs, tölgy) és örökzöld fenyők jellemzőek. 

Az 1949-ben felszentelt Szűz Mária Szíve katolikus templom Mária kegyhely. Környezete 

rendezett, növényállománya rendszeresen gondozott. A templom körül nagyobb, összefüggő 

gyepfelület látható, a templomkertben ligetes telepítés figyelhető meg. A Gerjeni Református 

Egyházközség templomának kertje kisméretű, azonban rendkívül igényesen kialakított. Gömb 

koronájú juhar és örökzöldek díszítik a templom oldalait.  

 

Az iskola kertjében jellemzően burkolt felületek fordulnak elő, de kisebb gyepfelületek, tuják és 

értékes juharok is megtalálhatóak, melyek kellő árnyékolást biztosítanak. A kert tömör 

falkerítéssel körbevett.  

Az óvoda kertjében nagyobb egybefüggő gyepterület találtható, emellett műanyag 

játszóeszközök kerültek kihelyezésre.  

  

Katolikus templom Református templom 

  

Iskola kertje Óvoda kertje 
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A Rákóczi Ferenc utcában megtalálható sportcsarnok jelentős kiterjedésű gyepfelülettel 
rendelkezik, melyet rendszeres kaszálással tartanak fenn. A fenyők jelenléte meghatározó, melyek 
a csarnok mögötti védelmi rendeltetésű erdőhöz kapcsolódnak.   

 

Zöldfelületi jellegű kijelölt, kiépítetlen különleges területek  

Gerjen különleges területei a hatályos településrendezési eszközök szerint és funkciójukat 

tekintve sem különülnek el a korábban említett meghatározó zöldterületektől.  A különleges 

funkciók befogadására alkalmas területek között szerepel a korábban bemutatott lovaspálya (Ks), 

temető (Kt), illetve sportpálya (Ks). A magántulajdonú telkek beépítetlensége és 

növényállománya hozzájárul a település kondicionáló felületeinek növeléséhez. 

 

Lakókertek 

A magánkertek olyan, elsősorban épületekhez kapcsolódó zöldfelületek, melyek a tulajdonosok 

számára biztosítanak kellemes külső környezetet, lehetőséget pihenésre, sportra, játékra, 

kiskertművelésre, rekreációra. Ilyenek jellemzően a lakóterületek kertjei, melyek elsősorban 

rekreációs és termesztési szempontból jelentősek, de mikroklíma javító, kondicionáló hatásukat 

is fontos kihangsúlyozni.  

Gerjenben a lakóterületek kisvárosias (Lk), kertvárosias (Lke) és falusias (Lf) lakóterületbe 

soroltak. A Helyi Építési Szabályzat szerint a kisvárosias övezetben 20 %, kertvárosias és falusias 

lakóterületeken 50 % az előírt minimális zöldfelületi fedettség. A telkek növényborítottsága 

kedvező zöldfelületi arányokat és ökológiailag kedvező lakókörnyezetet biztosít. 

A településen a lakóházak kertjei, udvarai többnyire rendezettek, ápoltak, harmonikusan 

illeszkednek a tájba. A bejáratok előtt lévő előkertekben a lakók által ültetett gondozott 

virágágyak helyezkednek el, melyek ellensúlyozzák a burkolt felületek látványát. A kertekben 

található faállomány vegyes, a fák és cserjék mellett megtalálhatók az intenzíven telepített 

egynyári és évelő növények is. A díszkertek mellett a hátsókertekben haszonnövények 

termesztése, gyümölcsösök telepítése jellemző.  

 

 

  

Sportcsarnok Sportcsarnok mögötti erdő 
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Vonalas zöldfelületi elemek 

A vonalas zöldfelületi elemek az ökológiai és funkcionális kapcsolatok megteremtését hivatottak 

biztosítani. Ilyenek lehetnek a patakmedrek melletti galériaerdő sávok, jelentős fasorokkal, 

növénysávval rendelkező kerékpárutak, gyalogutak, közlekedési utak, vagy a mezőgazdasági 

parcellákat elválasztó, tagoló, védő erdősávok. 

A közlekedési útvonalak melletti zöldsávnak, fasoroknak feladatuk egyrészt a közlekedés által 

szennyezett levegő tisztítása, a klimatikus viszonyok javítása, valamint vizuális szerepet is 

betöltenek a figyelem irányításával. A településen tervszerűen ültetett fasorok nem jellemzőek. 

A település csaknem összes lakóutcájára jellemző a nyílt árokkal rendelkező egy vagy kétoldali 

zöldsáv, ahol ingatlanonként változó a zöldfelület kialakítás, többnyire gondozott 

gyepfelületekkel, néhol szoliter cserje vagy fa egyedekkel találkozhatunk. Az Alkotmány utca egy 

szakaszán jó állapotú nyárfa fasor látható. 

1.13.1.2. Zöldfelületi ellátottság értékelése 

A település zöldfelületi rendszerének vizsgálatában kitüntetett szerepe van a zöldfelület 

ellátottság vizsgálatának, mely egy főre, vagy területegységre vetítve mutatja be a zöldfelületek 

átlagos mértékét. Gerjenben az egy főre jutó kijelölt zöldterületek nagysága átlagosan 44,5 m2, a 

tényleges funkcióval rendelkező zöldterületek esetében átlagosan 9,4 m2.  

Egy település zöldfelületi ellátottságát a közösség által igénybe vehető zöldfelületek nagysága, 

illetve ezek térbeli elhelyezkedése befolyásolja. Meghatározó, hogy az adott zöldfelületek milyen 

minőséggel bírnak, azaz betöltik-e szerepüket, ki tudják-e elégíteni az adott vonzáskörzetben élők 

igényeit (korosztály, funkció, stb.). A rendezési tervben kijelölt, azonban ténylegesen 

hasznosítatlan zöldfelületek rekreációs szempontból elhanyagolhatók.  

Gerjenben vannak olyan közhasználat számára igénybe vehető zöldterületek, amelyek tényleges, 

kialakított közparki funkcióval rendelkeznek, a berendezések állapota jónak mondható, 

zöldfelületei megfelelően karbantartottak, viszont a hatályos településrendezési terv több, 

jelenleg hasznosításra váró zöldterületet is kijelöl, melyeknek használati értékük jelenleg még 

nincs.  

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

Gerjen zöldfelületi ellátottsága a tényleges használati értékkel rendelkező zöldterületeket 

tekintve még hiányosságokkal küzd. A négy kijelölt zöldterület közül jelenleg az egyiken történt 

fejlesztés. A hasznosítatlan területek zöldfelületei megfelelően karbantartottak, közparki 

funkcióval még nem rendelkeznek.  

Az övezeti terven nem jelölt, de kialakított közparkokban megtalálható funkciók (játszótér, 

sportpálya) a különböző korosztályok (kisgyermekek, kamaszok, idősek) eltérő rekreációs 

igényeit szolgálja, mindezek mellett megemlítendő, hogy egy kertvárosias jelleggel rendelkező 

település esetében a lakosok közösségi célú zöldfelületi igénye jóval alacsonyabb, mint a tömör 

nagyvárosias környezetben élőké.  

Összességében elmondható, hogy a kijelölt zöldterületek mennyisége megfelelő a településen, 

ugyanakkor kevés a kiépített, tényleges funkcióval rendelkező közpark. A kijelölt, fejlesztésre váró 

zöldfelületeknek köszönhetően adottak a potenciális zöldterületi fejlesztés lehetőségei. 
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1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

 

Gerjen község a Tolna megyei Paksi járásban, a járás központjától mintegy 20 km-re, délre 

helyezkedik el a Tolnai-Sárköz északi peremén, a Duna partján. A község lényegében 

zsáktelepülés, hiszen közúton jelenleg csak nyugat felől Tolna és Fadd, illetve Dunaszentgyörgy 

irányából lehet megközelíteni, ezen települések érintésével érhető el a 6-os főút és az M6-os 

autópálya.  

A síkvidéki település a Duna közelsége miatt változatos természeti adottságokat, értékes táji 

környezetet tudhat a magáénak. A síkvidéki jelleg, illetve a lakóterület XIX. századi tűzvészt 

követő újratervezése miatt, a belterület szerkezete szabályos, az utcák nagy része egyenes 

vonalban, egymással párhuzamosan fut, amely egységes képet kölcsönöz a településnek.  

A község fő tengelyét az Alkotmány utca és az 51162 sz. út vonala adja, amely nyugat felől a 

belterületre érve előbb északi irányba kanyarodik, majd kb. 400 m után ismét a Duna felé fordulva 

a település központja felé veszi az irányt.  A község központja az Alkotmány utca nyugat-kelet 

irányú folytatásában futó 51162 sz. út mentén, a Béke tér környezetében található, itt működik 

a közintézmények, valamint a kereskedelmi és szolgáltató egységek nagy része is. 

 

Gerjen belterületét a településközponthoz kapcsolódó falusias lakóterületek túlsúlya jellemzi, 

ez határozza meg a leginkább a település karakterét. Ezen a legkorábban beépült területen a 

főtengelyre (51162 sz. út) merőlegesen, észak-déli irányban hosszan elnyúlva, egymással 

párhuzamosan futnak az utcák, amely sakktábla alaprajzú, szabályos szerkezetet eredményez. 

A falusias lakóterületekhez délről később beépült, kertvárosias lakóterületek csatlakoznak, 

melyeknél ugyanúgy megfigyelhető a szabályos, egyenes vonalú utcákból álló utcahálózat, 

ugyanakkor az utcák több esetben nem párhuzamosan futnak egymással, szabálytalan alakú 

lakótömböket kialakítva ezzel.  

Mind a falusias, mind pedig a kertvárosias településrészt a szabályos alakú, egységes méretű 

telkekből álló telekállomány jellemzi a leginkább, ugyanakkor elvétve találkozhatunk 

szabálytalan alakú (pl. a Petőfi Sándor utca északi oldala, a Dózsa György utca déli oldala) és 

keskenyebb szalagtelkek (pl. az Alkotmány utca és az Arany János utca között) alkotta 

lakótömbökkel is. A lakóterületeket főként a földszintes családi házak jellemzik, melyek 

oldalhatáron álló beépítéssel rendelkeznek. Mindemellett több olyan utcát is találunk, ahol 

egységesen magasabb, a 80-as évekre jellemző tetőtérbeépítéssel rendelkező épületek 

sorakoznak (pl. az Alkotmány utca nyugati oldala), harmonikus utcaképet teremtve ezzel.  

Gerjen külterületét a szántóterületek uralják, melyeket csak elvétve törnek meg a kisebb 

erdőfoltok. A település jelentős értékeit képezik folyóvizei, a Duna és a község északnyugati 

részén futó Solymos-ér. A gazdasági területek nagy része a külterületen, a lakóterülettől 

egyértelműen elkülönülve található, a belterülettől nyugatra és délre. A település sajátos 

elemét képezi a Jánosmajor területe. A belterülettől délre, attól jelentős távolságban lévő terület 

főként hétvégiházaknak ad helyet, ugyanakkor a területen megjelent a lakófunkció is. 
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Mindemellett itt található az erősen leromlott állagú Mádi Kovács kastély, míg a főként erdők 

uralta terület északi részén egy tó bújik meg.  

 

1.14.1.2. Területfelhasználás vizsgálata az ingatlan-nyilvántartási adatok 

alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 

 

Beépítésre szánt területek  

Az ingatlan-nyilvántartási adatokból kiderül, hogy az építési telkek legjelentősebb része 

lakóingatlan. A közintézmények és a kereskedelmi, valamint szolgáltatási egységek 

jellemzően a település központjában, viszonylag koncentráltan helyezkednek el, némely 

esetben lakóval vegyes funkcióként. Nagyobb üzemi épületek, gazdasági területek a belterületen 

nem találhatóak, A gazdasági területek zöme elszórtan, a külterületeken helyezkedik el.  

 

Beépítésre nem szánt területek  

A termőföldek művelési ág és minőségi osztály szerinti részletes vizsgálatát az 1.12.2. Tájtörténet, 

tájhasználat, tájszerkezet című fejezet tartalmazza.  

 

1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 

Belterület 

A község belterületén a falusias lakóterületek kiterjedése a legjelentősebb, ezen 

területfelhasználás egyértelmű dominanciája jellemzi a települést. Kertvárosias 

lakóterülettel, kisebb kiterjedésben, a belterület déli részén találkozhatunk. A falusias 

lakóterületbe ékelődik a Béke tér környezetében a településközponti vegyes terület, amely a 

lakófunkció mellett a közintézmények, illetve kereskedelmi és szolgáltató egységek többségének 

is helyet ad. A belterület központjától távolabb, kertvárosias lakóterületbe ékelődik a katolikus 

templom és környezete, amely szintén településközponti vegyes terület besorolásban van. Mind 

a falusias, mind pedig a kertvárosias lakóterületeket a szabályos alakú, nagyjából azonos 

méretű telkek dominanciája és az oldalhatáron álló beépítés jellemzi, ugyanakkor a falusias 

és a kertvárosias lakóterületeken is találkozhatunk, kisebb kiterjedésben, szabálytalanabb alakú, 

illetve hosszabb-keskenyebb szalagtelkekkel is (pl. Petőfi Sándor utca, Dózsa György utca, 

Alkotmány utca). A kertvárosias lakóterület különleges részét képezik az ikres beépítéssel 

rendelkező területek a Sport tér nyugati oldalán, valamint kisebb kiterjedésben az Alkotmány 

utca mentén. A lakóterületeknél jóval változatosabb telekstruktúrát és beépítési jellemzőket 

mutat a településközponti vegyes terület, ahol az oldalhatáros mellett a szabadon álló beépítés 

is jellemző, illetve a telekméretek is jelentősen eltérnek egymástól.  

Gazdasági területfelhasználású területként a belterületen csupán az 51162 sz. út déli oldalán 

található, fémárugyártással foglalkozó telephely területe jelölt.  

A belterületen találkozhatunk beépítésre szánt különleges területekkel is, ilyen a Jókai utca és 

az Alkotmány utca között található temető területe és a Sport térnél található sportterület, amely 

egy standard focipályának, illetve egy műfüves focipályának ad helyet.  

A beépítésre nem szánt területek legjelentősebb képviselői a belterületen a zöldterületek. 

Zöldterületként, közparkként jelölt a focipályák nyugati szomszédságában található terület, illetve 
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az Alkotmány utca és a Rákóczi Ferenc utca között húzódó terület nyugati része, amely belterületi 

zárványként a külterület részét képezi. Jelenleg egyik terület sem tölt be klasszikus 

értelemben közparki funkciót, előbbi kiépítetlen gyepterületként funkcionál, míg utóbbi erdős 

terület lovassport számára szolgáló pályáknak ad helyet. Zöldterületi funkcióval rendelkezik 

ugyanakkor a belterület központi részén található Béke tér és a belterület déli részén húzódó 

Toldi utca középső szakasza menti terület, melyeken játszótér, valamint szabadtéri edzőpark 

található. Mindkét terület közlekedési területbe sorolt.  

A zöldterületeken kívül a beépítésre nem szánt területekhez tartoznak még a belterületen a 

közlekedési területek.  

 

Külterület 

A külterületi beépítésre szánt (kivett területek) és beépítésre nem szánt területek vizsgálatát a 

1.12.22. Tájszerkezet vizsgálata, tájhasználati konfliktusok, problémák elemzése című fejezet 

tartalmazza. 

 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási 

kapcsolatok) 

 

Gerjen esetében tulajdonképpen zsáktelepülés jellegről beszélhetünk, hiszen a községnek 

nincsen átmenő forgalma. A szomszédos településekkel való kapcsolatot északi és déli irányban 

csak rosszul járható földutak biztosítják. A község számára az érdemi összeköttetést az 51162 

sz. bekötő út jelenti, melyen nyugati irányba haladva viszonylag rövid időn belül elérhető a 6-os 

számú főút és az M6-os autópálya. A települést csupán egy buszjárat, az 5400-as számú 

Szekszárd-Tolna-Paks járat érinti, melynek a településen 4 megállóhelye van. A 

vonatközlekedést legközelebb a 15 km-re található Tolnán tudják a gerjeniek igénybevenni. 

Bár a község rendelkezik komp állomással, mely keleti irányban Kalocsával biztosíthatna vízi 

kapcsolatot, a komp állomás jelenleg üzemen kívül van.  

 

A községet a legszorosabb kapcsolat a szomszédos járásközponthoz, a kb. 20 km-re lévő 

Pakshoz, valamint Tolnához (kb. 15 km) és Szekszárdhoz (kb. 30 km) fűzi. Ezeken a 

településeken van a községbélieknek lehetőségük a magasabb fokú szolgáltatások, 

közszolgáltatások igénybevételére, és ezeken a településeken dolgozik a gerjeni ingázók (2011-

ben a foglalkoztatottak 60 %-a) nagy része is.  

 

A községben biztosított az alap egészségügyi, szociális, nevelési és oktatási ellátás és 

rendelkezésre állnak kulturális intézmények. Ugyanakkor a település kisebb méretéből, 

alacsonyabb népességszámából is adódóan, a magasabb fokú közszolgáltatásokat a község 

lakóinak más településeken kell igénybe venniük (Paks, Tolna, Szekszárd).  

A gyerekek számára Gerjenben egy nevelési és egy alapfokú oktatási intézmény áll 

rendelkezésre, 2021 –ben egy új óvoda-bölcsődei intézmény került kialakításra a községben, 

egy 75 fős óvodával és egy 14 fős bölcsődével. A település oktatási intézménye a nyolc évfolyamos 

Kenessey Albert Általános Iskola, melynek külön sportcsarnoka is van.   
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Az egészségügyi alapellátást Gerjenben 1 háziorvosi (gyermek és felnőtt vegyes praxisban), 1 

védőnői és 1 fogászati körzet biztosítja. Az egészségügyi ellátást 2019 óta egy épületben, a Béke 

téren lévő Egészségházban lehet igénybe venni.  

A községben a szociális feladatok ellátásáért a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás felel. A 20 

települést a tagjai között tudó Társulás keretein belül működő Paks Kistérségi Szociális Központ 

végzi a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátását, a gyermekek átmeneti gondozását, a 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, a házi gondozást, valamint a szociális étkeztetést. 

A közigazgatási feladatok ellátásáért a Polgármesteri Hivatal felel, amelyet 2013 óta 

Dunaszentgyörgy és Németkér községekkel közösen tart fenn az önkormányzat.  

A közművelődés, kultúra legfontosabb intézménye a hivatal mellett található Közösségi Ház, 

mely kulturális funkciója mellet a település kiemelkedő közösségi helyszíne is. Gerjen értékeinek, 

hagyományainak bemutatása céljával folyamatban van egy Tájház kialakítása a Vajda Ignác 

utcában. 

Az utóbbi években igen jelentős fejlesztések zajlottak a közintézményeket érintően a 

településen, amelyek mind mennyiségi (pl. óvoda-bölcsőde kialakítása) mind pedig minőségi 

(épületek felújítása, korszerűsítése) értelemben javították az ellátás színvonalát Gerjenben.  

 

  
VárLak Óvoda-Bölcsőde Kenessey Albert Általános Iskola 

  
Sportcsarnok Közösségi Ház 
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Egészségház Községháza 

 

A településen található funkciók körét és elhelyezkedését a V-13 Területhasználat vizsgálata – 

belterület című rajz mutatja be.  

 

A vizsgált település intézményeiről további részletek a 1.8.1 Humán közszolgáltatások című 

fejezetben olvashatóak.  

 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek 

 

Klasszikus értelemben vett barnamezős területek nem találhatóak Gerjenben. A gazdasági 

területek, a mezőgazdasági és ipari telephelyek használatban vannak a településen. 

Területük jellemzően rendezett, az épületek egy-két kivételtől eltekintve legalább közepes 

állagúak. 

 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

 

Sok kisebb lélekszámmal rendelkező településhez hasonlóan Gerjenben is általános problémát 

jelent, a lakosok jelentős részének nehéz anyagi helyzete miatt, a lakásállomány 

megújulásának hiánya, az épületek fokozatosan romló állapota, amely sok esetben az épületek 

összeomlásához, elbontásához vezet. Így a rendezett beépítést degradálódott területek, 

épületromok vagy az elbontások miatt foghíjtelkek törik meg. A degradálódott területek 

környezete szintén könnyen a degradálódás, szlömösödés sorsára juthat.  

A településen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2011-es népszámlálási adatokra 

támaszkodva lehatárol egy szlömösödő területet, amely szegregációval veszélyeztetett. A 

terület a község központjától nem messze, az 51162. jelű út – Kossuth Lajos utca – Dózsa 

György utca – Rákóczi Ferenc utca által határolt lakótömbben található. A szegregációval 

veszélyeztetett területen 86 fő él 34 lakásban. Az épületállomány majdnem harmada 

alacsony komfortfokozatú, a lakott lakások szintén majdnem harmada komfort nélküli, 

félkomfortos vagy szükséglakás.  

A KSH által lehatárolt területen túl a község más részein is vannak olyan néhány épülettel, kisebb 

lélekszámmal rendelkező területek, melyek esetében megfigyelhető a szlömösödés, 
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degradálódás folyamata. Ilyen területtel találkozhatunk a belterület északi részén, a Petőfi 

Sándor utca mentén, illetve a belterület déli részén, a Dózsa György utcából nyíló köz 

környezetében. Ezeken a területeken a lakásállomány a települési átlagnál jóval rosszabb fizikai 

állapotban van. Külön kiemelendő a belterülettől délre elhelyezkedő, attól jelentősen elkülönülő 

Jánosmajor területén található Mádi Kovács kastély. Bár egy helyi vállalkozó, nagyszabású 

fejlesztési céllal 2015-ben megvásárolta a kastélyt és a környező területet, a fejlesztési 

elképzelések megvalósítása azóta sem indult meg, és a kiterjedt zöldfelülettel és gazdag 

növényvilággal körülölelt, de rendkívül romos, életveszélyes állapotban lévő kastély állaga 

továbbra is folyamatosan romlik.   

 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

 

A község lakott területe eredetileg a mai belterülettől nyugatra, az Ófalu területén alakult 

ki, ahol felaprózódott, változatos alakú telkekből álló telekállomány jelzi az egykori település 

helyét. A falu a XIX. században tűzvész következtében megsemmisült, amelyben jelentős 

szerepet játszott a település halmazos szerkezete, szűk utcái és a házak közelsége. Az új, mai 

település helyét a mérnökök közvetlenül a Duna-parton, a gyümölcsöskertek helyén jelölték 

ki, domborzati akadályok híján gondosan megtervezve a szabályos, sakktábla alaprajzot. Ez a 

Petőfi Sándor utca-Dunasor utca- Dózsa György utca-Rákóczi Ferenc utca által határolt, a 

XIX. század második felében kiépült terület adja a település magját. Ezen a falusias 

településrészen az egymással párhuzamosan futó utcák között, észak-dél irányú szabályos 

lakótömbök és szintén szabályos alakú, egységes méretű telkek kerültek kialakításra. Az egységes 

telekállományt csupán az intézmények változatosabb mérettel rendelkező telkei törik meg 

némileg, ám ezek is jól illeszkednek a lakótelkek struktúrájához. 

A falu terjeszkedésével előbb a Dózsa György utca déli és a Rákóczi Ferenc utca nyugati oldala 

épült be, majd a Petőfi Sándor utca északi oldala is benépesült. Míg a Rákóczi utca menti 

beépülés szabályos telekállományával igazodott a településmag szerkezetéhez, addig a Petőfi 

Sándor utca és a Dózsa György utca esetében organikusabban kialakult, szabálytalanabb 

alakú és változatosabb méretű telkekből álló telekállománnyal találkozhatunk.  

A község területe a XX. század folyamán tovább bővült. A településmagtól délre kertvárosias 

lakóterület alakult ki, ahol az utcák futásának iránya, a településmagtól eltérően, már 

változatosabb képet mutat, ugyanakkor a telekállomány nagy részét ugyanúgy a szabályos, 

téglalap alakú telkek és az egységes telekméret jellemzi. Mindemellett ezen a később beépült 

területen találkozhatunk szalagtelkes lakótömbbel (az Alkotmány utca és az Arany János utca 

között) és változatos méretű és alakú telkekkel rendelkező lakótömbbel is (a Bocskai utca 

és a Toldi utca között).  

A település egyedi elemét képezi a belterülettől délre található Jánosmajor területe. Az 

üdülőterület fejlesztés céljára szolgáló területen szintén a szabályos alakú, egységes méretű 

telkek dominálnak a telekállományban, viszont míg az északi részén a keskenyebb 

szalagtelkek a jellemzőek, addig a déli részén szabályosabb, téglalap alakú telkekkel 

találkozhatunk.  

 



143 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

Gerjen belterületén 695 db ingatlan található, melyek összes területe kb. 86 ha, a község teljes 

közigazgatási területének mindössze körülbelül 2 %-a. A belterületi telekállományban 

túlsúlyban vannak a kisebb méretű telkek. A telekállomány legjelentősebb része 500 és 

1000 m² közötti kiterjedéssel bír (307 db), de jelentős az 1000-2000 m² nagyságú telkek száma 

is (270 db). 1 hektárnál nagyobb kiterjedésű ingatlan mindössze 3 db van a belterületen. Az 

átlagos telekméret 1 235 m² körüli. A község belterületi telekállományának telekméret szerinti 

megoszlását a lenti diagram mutatja be. 

A község belterületén viszonylag alacsony azon ingatlanok aránya, melyek mérete nem éri 

el a hatályos Helyi Építési Szabályzat által meghatározott kialakítható legkisebb 

telekméretet. Ezen telkek aránya 10,6 %, amely 74 db belterületi ingatlant jelent.  

 

 
 

A belterületi telekállomány telekméret szerinti megoszlását a fenti diagram, valamint a V-11 

Telekméret vizsgálat – belterület című rajz szemlélteti.  

 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 
 

Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis adatai szerint Gerjen közigazgatási 

területén 1759 db ingatlan található. Ezek közül 695 db belterületi, 614 db külterületi és 450 db 

zártkerti telek.  

A belterületen az ingatlanok túlnyomó része, 84 %-a magántulajdonban van (583 db). 

Jelentős a területen az önkormányzati tulajdonú telkek száma (75 db), ezek legtöbbje 

közlekedési terület, közpark, intézményterület, de magas a beépítetlen önkormányzati 

ingatlanok száma is. 13 db ingatlant gazdasági szervezet birtokol, míg 20 db, főként lakó funkciójú 

telek, állami tulajdonban van. Egyházi tulajdonban áll a református és katolikus templom, illetve 

a parókia telke. 1 db ingatlan tartós földhasználók tulajdonaként jegyzett.  

A külterületi és zártkerti telkek esetében, a belterülethez hasonlóan, a magántulajdon 

abszolút túlsúlya a jellemző (88 %, 935 db). Önkormányzati tulajdonban 51 ingatlan áll, 

melyek majdnem mindegyike út.  Állami tulajdonban 58 ingatlan van, ezek főként közlekedési 
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és természeti területek (pl. a Duna területe, galériaerdő, töltés, patak). 16 telket gazdasági 

szervezet birtokol, 4 ingatlan pedig egyházi vagy egyesületi tulajdonban áll.  

 

A vizsgált település teljes telekállományának tulajdon szerinti megoszlását a V-10 

Tulajdonviszonyok vizsgálata című rajz mutatja be. 

 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 
 

Gerjen község önkormányzatának teljes ingatlanvagyona 126 darab telek, melyek közül 75 

db a belterületen, 34 db a külterületen, 17 db pedig a zártkertben található.  

A belterületi önkormányzati ingatlanok döntő többsége közlekedési célú terület (42 db), de 

jelentős azon telkek száma is, melyek beépítetlen területként vagy közparkként vannak 

nyilvántartva (13 db, illetve 7 db). A belterületen 6 db önkormányzati ingatlan intézményi 

terület (hivatal, kultúrház, iskola, óvoda, orvosi rendelő, sportcsarnok), 2 db pedig egyéb 

funkciójú telek (temető, gazdasági funkciójú terület). A belterületen önkormányzati tulajdonban 

áll a fentieken túl 5 db lakóház az udvarával.  

A külterületen, illetve a zártkertben az önkormányzati tulajdonú telkek jelentős többsége 

szintén közlekedési célú terület (38 db). 2 db önkormányzati ingatlan vízmű területként van 

nyilvántartva, 1-1 db telek pedig árokként, dögtérként, sporttelepként, valamint zártkerti művelés 

alól kivett területként szerepel. Ezeken túl az önkormányzat tulajdonában áll 7 db egyéb, meg nem 

nevezett funkciójú telek.  

 

A település önkormányzatának tulajdonát képező ingatlanok területi elhelyezkedését a teljes 

közigazgatási területre vonatkozóan a V-10 Tulajdonviszonyok vizsgálata című rajz mutatja be. 

 

1.14.4 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

 

A Lechner Tudásközpont által szolgáltatott 2020. évi állami ingatlan-nyilvántartási térképi 

adatbázis alapján elkészült a vizsgált település teljes közigazgatási területére vonatkozó 

földhivatali alaptérkép. A belterületi, külterületi és zártkerti ingatlanok, valamint épületek 

száma a lenti táblázatban olvasható. 

A helyszíni bejárás, valamint a 2020. évi ortofotó alapján a tervezési alaptérkép 

reambulálásra került. A már fel nem lelhető épületek elbontottként szerepelnek a tervlapon. 

Feltüntetésre kerültek ugyanakkor az alaptérképen nem szereplő, azóta épült vagy feltüntetési 

vázrajzzal nem rendelkező és nyilvántartásba nem vett épületek. Ezek száma szintén a lenti 

táblázatban látható. Az ugyancsak a Lechner Tudásközpont által szolgáltatott szintvonalrajzzal 

kiegészítve készült el a végleges tervezési alaptérkép.  

 

  

Földrészletek száma (db) 1759 

    ebből belterületi telek 695 

    ebből külterületi telek 614 

ebből zártkerti telek 450 
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Alaptérképen szereplő épületek száma (db) 1413 

    ebből belterületi épület 1256 

    ebből külterületi épület 118 

ebből zártkerti épület 39 

Elbontott épület (db) 136 

Nem bemért épület (db) 247 

 

Lásd a V-1 Földhivatali alaptérkép, V-2 Ortofotó és telekállomány, valamint a V-3 Reambulált 

rétegvonalas alaptérkép című rajzokat.  

 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. Funkció, kapacitás 
 

Gerjen belterületén a főépületek zöme, a lakóterületek dominanciájának megfelelően 

lakóépület, jellemzően egylakásos családi ház. Többlakásos lakóépülettel csak elvétve (3 

telek esetében) találkozhatunk a községben, ezek esetében 2 lakás található egy épületben. A 

belterületi épületek nagy része melléképület, ezek között számottevő a mezőgazdasági 

tevékenységekhez kötődő melléképületek száma. A belterületi főépületek zöme átlagos állagú 

(60 %), a jó és a rossz állagú épületek nagyjából azonos arányban vannak jelen (20-20 %). A 

belterület északi részén, a többi területhez képest nagyobb számban találkozhatunk rossz állagú 

épületekkel, míg a település központjában, főként a középületek felújításának köszönhetően, a jó 

állagú épületek dominálnak.  

 

A telekállomány lakásszám szerinti megoszlását, valamint az épületállomány állagvizsgálatát a V-

14 Lakásszám vizsgálata – belterület és a V-16 Épület-állag vizsgálata – belterület című rajzok 

szemléltetik.  

 

A községben az intézményi épületek viszonylag koncentráltan helyezkednek el, többségében 

a település központjában. A Béke tér környezetében található a Községháza, a Közösségi Ház, az 

Egészségház, a református templom és a parókia épülete, míg a Rákóczi Ferenc utcában található 

a sportcsarnok és a Napközi konyha, a Szent István utcában pedig az általános iskola és az új 

óvoda-bölcsőde épülete. A központtól távolabb, a Hunyadi utcában található a község katolikus 

temploma, a Dunasor utcában pedig a Gerjeni Misszióállomás működik. A Vajda Ignác utcában kap 

helyet a település tájháza, ami jelenleg kialakítás alatt áll.   

A gyerekek számára egy nevelési és egy alapfokú oktatási intézmény áll rendelkezésre. Az új 

óvodai-bölcsődei intézmény 2021 őszén nyitottam meg kapuit a településen. A község oktatási 

intézménye a nyolc évfolyamos, a közelmúltban felújított Kennesey Albert Általános Iskola, 

amely mellett 2021-ben megépült a község új óvodai-bölcsődei intézménye is. Az iskolának 240 

fő a befogadóképessége és 77 gyermek végzi jelenleg itt a tanulmányait, amely alacsony, 32 %-

os kihasználtságot jelent. A 75 férőhelyes óvodába 55 gyermek jár, az intézmény tehát 

viszonylag magas, 73 %-os kihasználtsággal működik. Az új bölcsőde kapacitása 14 fő. A 

község önkormányzata a szociális feladatokat (gyermekjóléti és családsegítő feladatok, a 

gyermekek átmeneti gondozása, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, házi gondozás, valamint 
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szociális étkeztetés) a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül a Paks Kistérségi 

Szociális Központ által látja el. Az egészségügyi alapellátás az Egészségházban érhető el a 

gerjeniek számára, ahol 1 háziorvos, 1 védőnő és 1 fogorvos látja el a betegeket. A község 

közművelődési intézménye a hivatal szomszédságában található, nemrég felújított Közösségi 

Ház, amely a közművelődési, kulturális funkciója mellett a település kiemelkedő közösségi 

helyszíne is egyben. A község önkormányzatának közigazgatási feladatait a Gerjeni 

Polgármesteri Hivatal látja el. A település Dunaszentgyörgy és Németkér községekkel közös 

önkormányzati hivatalt tart fenn. 

 

 
Református templom a Béke téren 

 
Katolikus templom a Hunyadi utcában 

A kereskedelmi, szolgáltatási, illetve vendéglátási funkciójú épületek nagy része a település 

központjában található. A Béke tér környékén gyógyszertár, posta, valamint több bolt és 

vendéglátó egység is a lakók rendelkezésére áll. A településközponton kívül a belterület több 

másik pontján (pl. Kossuth Lajos utca, Bocskai utca, illetve Hunyadi utca) is találhatóak üzletek, 

szolgáltató, illetve vendéglátó egységek. A kereskedelem és a szolgáltatás alapvetően a 

helyiek igényeire van méretezve, elsősorban a községbeliek ellátását végzi. A legtöbb üzlet 

önálló egységként működik, de találkozhatunk lakóépületben működő egységekkel is. A 

településen több szálláshely is működik (vendégházak), ezek legtöbbje a belterület déli részén 

található.  

A gazdasági, üzemi épületek majdnem mindegyike a település külterületén, elszórtan helyezkedik 

el, a belterületen csak néhány esetben találkozhatunk üzemi épületekkel.  

 

1.14.5.2. Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

 

A község belterületének legjelentősebb részét a lakóterületek, ezen belül is a falusias 

területek alkotják. Ennek megfelelően a domináns beépítési mód az oldalhatáron álló 

beépítés. Néhány szabadon álló beépítéssel rendelkező ingatlantól eltekintve (főleg az 

intézményi területek, valamint a kertvárosias lakóterületek egy kisebb része esetében) az 

oldalhatáron álló beépítési mód jellemzi a község belterületét. 

A belterületi telkek viszonylag magas aránya, 78 %-a beépített, míg 153 db ingatlan 

beépítetlen (a közlekedési célú ingatlanokon és az árkok telkein kívül 104 db). A 

belterületen csak néhány ingatlan esetében találkozhatunk 50 %-nál nagyobb beépítési 

mértékkel. Ezek a telkek (4 db) mind a település központjában, az intézmények legtöbbjének 
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helyet adó Béke tér környezetében találhatóak, itt a legsűrűbb a beépítés. Jóval lazább 

beépítéssel találkozhatunk a település lakóterületein, ahol átlagban mindössze 15 %-os a 

telkek beépítési mértéke. Ugyanakkor, míg a kertvárosias lakóterületek esetében a 10 %-ot sem 

éri el a telkek átlagos beépítettsége (9 %), addig a falusias lakóterületeken számottevően sűrűbb 

a beépítés (19 %-os átlagos beépítési mérték).  

A községben meglehetősen alacsony azon ingatlanok aránya, melyek beépítettsége 

meghaladja a hatályos Helyi Építési Szabályzat által megengedett legnagyobb beépítettség 

mértékét. A túlépített telkek aránya Gerjenben mindössze 3% (22 db ingatlan), melyek 

majdnem kivétel nélkül a falusias lakóterületen találhatóak.  

A község belterületén a beépítetlen telkek elhelyezkedését a lenti térkép, a belterületi 

telekállomány beépítettség szerinti megoszlását pedig a lenti diagram mutatja be. 

 

 
Beépítetlen telkek a belterületen (a közlekedési célú ingatlanokon és az árkok telkein kívül) 
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A szintterületi mutatót tekintve, a beépítettséghez hasonlóan, ritkábban találkozhatunk a 

településen magasabb szintterületi mutatóval rendelkező ingatlannal. A belterületi 

telekállomány legnagyobb részét a 0,1 – 0,2-es érték közötti mutatóval rendelkező telkek 

képviselik (244 db), amely jól mutatja, hogy alacsony a több szinttel rendelkező épületek 

száma és aránya a községben. Az átlagos szintterületi mutató 0,15, még a legmagasabb értékkel 

rendelkező ingatlan esetében sem közelíti meg a mutató értéke az 1,0-t (0,62). A hatályos Helyi 

Építési Szabályzat nem tartalmaz a szintterületi mutató vonatkozásában előírásokat. 

A belterületi telekállomány szintterületi mutató szerinti megoszlását a lenti diagram mutatja be. 

 

 
 

A beépítések mértékét a V-12 Telek beépítettség vizsgálat - belterület című rajz szemlélteti. 

 

1.14.5.3. Magasság, szintszám, tetőidom 

 

A községben viszonylag egyenletes a beépítési magasság. Falusias településről lévén szó a 

földszintes családi házak jelentős dominanciája a jellemző, a főépületeket tekintve a 
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belterületi épületállomány 92 %-a földszintes (F). Mindemellett nagyobb számban találhatunk 

olyan épületeket is a településen, melyek a földszintesnél magasabbak. Ezek között, a 

belterületen elszórtan elhelyezkedő, tetőtér-beépítéses (F+T) épületek vannak túlsúlyban (6 

%). Az ennél magasabb épületek elhelyezkedése jóval koncentráltabb. A lakott területre 

bevezető fő útvonal (az Alkotmány utca északi szakasza, illetve az 51162 sz. út nyugati szakasza) 

mentén több földszint+emeletes (F+1) épülettel is találkozhatunk (1 %), mindemellett itt 

található a legtöbb alápincézett (P+F, P+F+T) épület is (szintén 1%). A nagyobb épületmagasság 

miatt tehát ez a terület lényegesen eltér a belterület többi részétől, azonban a falusias 

lakóterületekhez hasonlóan az épületek, egyenletes magasságukkal ezen a kertvárosias 

lakóterületen is egységes utcaképet, karaktert teremtenek. 

A tetőidomokat tekintve a magastetős kialakítás a jellemző a községre. A tetők általában az 

utcára merőleges gerincűek, általában oromfalasak, de sokszor az utca felől kontyoltak, illetve 

jelentős számban találhatunk sátortetős épületet is a belterületen. A községben is megjelentek 

az alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező mediterrán-jellegű épületek (pl. az 51162 sz. út 

nyugati szakasza mentén).  Lapostetős épülettel elvétve találkozhatunk csak a község 

belterületén.  

 

Az épületek szintszám szerinti vizsgálatát a V-15 Épület - szintszám vizsgálata - belterület című 

rajz mutatja be. 

 

1.14.5.4. Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, 
jellegzetes épülettípusok 
 

Gerjen a Duna partján elhelyezkedő, döntően szabályos utcahálózattal és telekállománnyal bíró 

település. Egyik fő jellegzetessége a nyílt árokrendszeres utcái. A keskenyebb útfelület mellett 

mindkét oldalon széles zöldsáv található, árokkal. Ez a kiépítés a település belterületén majdnem 

minden utcára jellemző.  Az általában 15-18 méter széles utcákat jellemzően földszintes épületek 

szegélyezik, így azoknak téraránya 1:4-hez. Az Alkotmány utcában magasabb épületek vannak, 

ahol a térarány nagyjából 1:3-hoz.  

 

 
Jellemző, nyílt árokrendszeres utca 
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A település belterületén a falusias területek bírnak a legnagyobb kiterjedéssel és a 

településkarakterben is a falusias elemek a legdominánsabbak. Jellemzően az utcára 

merőleges tetőgerincű, tornácos épületek nyeregtetői több esetben csonkoltak, de 

padlásnyílással ellátott oromfal is sokszor megjelenik az utcaképben.  A község legkorábban 

kialakult részein figyelhető meg az az egyedi tömegformálás, mely szerint egy telken belül a 

főépülethez, azzal párhuzamosan, egy olyan kisebb épület kapcsolódik, amely formájában, 

anyag és színvilágában is illeszkedik a főépülethez.  A településen elszórtan, de nagyobb 

számban találkozhatunk sátortetős kockaházakkal is, amelyek koncentráltabban a Jókai 

utcában vannak jelen. Alkotmány utca észak-dél irányú szakaszán tetőtérbeépítéssel rendelkező, 

magasabb, általában nyeregtetős épületek is nagyobb számban megfigyelhetőek, ahogyan ez a 

kialakítás jellemzi az üdülőterületek épületállományát is. A sokszínűség ellenére, mivel 

viszonylag koncentráltan helyezkednek el az azonos típusú épületek, az utcák egységes 

képet mutatnak. 

 

  
Jellemző utcakép 

Az utcai zöldsávok mellett a község központjában, a Béke téren nagyobb zöldfelület is található, 

ami egy pihenő és emlékpark, illetve mellette található egy új játszótér is. A park a templom, a 

Községháza és Egészségház által van közrefogva. 
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Béke tér 
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1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti 

településmag 

  

A település eredetileg, a ma külterületen fekvő Ófalu területén alakult ki, köszönhetően a 

terület kedvező adottságainak, a Duna közelségének és a folyót kísérő termékeny vízparti 

területek jelenlétének. A XIX. század közepén a halmazos szerkezetű falu házainak nagy része egy 

tűzvész következtében leégett. Az újjáépítés helyett a megye egy új falu helyének kitűzéséről 

határozott. A mérnökök a mai, közvetlenül a Duna-parton fekvő területen, a gyümölcsöskertek 

helyén jelölték ki a szabályos, sakktábla alaprajzú település helyét, ahová 1855-re sikerült az 

összes lakost áttelepíteni.  

A gondos tervezettség jól látható a legkorábban beépült településrészen, a Petőfi Sándor utca- 

Dunasor utca-Dózsa György utca-Rákóczi Ferenc utca által határolt területen. A falusias jelleget 

mutató történeti településmagot a szabályos, sakktábla alaprajz, az egymással 

párhuzamosan, egyenes vonalban haladó utcák, illetve szabályos alakú és egységes méretű telkek 

jellemzik. A település központja a történeti településmag központi részén, a Béke tér 

környezetében helyezkedik el, itt található az intézmények, valamint a kereskedelmi és 

szolgáltató egységek nagyrésze.  

A lakott terület először a Dózsa György utca déli, a Rákóczi Ferenc utca nyugati, valamint a 

Petőfi Sándor utca északi oldalán bővült. Ezen területek ugyanakkor eltérő jellemzőkkel 

bírnak, hiszen míg a Rákóczi utca menti beépülés szabályos telekállományával igazodott a 

településmag szerkezetéhez, addig a Petőfi Sándor utca és a Dózsa György utca esetében 

organikusabban kialakult, szabálytalanabb alakú és változatosabb méretű telkekből álló 

telekállománnyal találkozhatunk.  

A lakott terület a XX. század folyamán tovább bővült. A falusias településmagtól délre 

kertvárosias lakóterület alakult ki, ahol az utcák futásának iránya, a településmagtól eltérően, 

már változatosabb képet mutat, ugyanakkor a telekállomány nagy részét ugyanúgy a szabályos 

alakú telkek és az egységes telekméret jellemzik.  

A jövőben a lakóterületek dinamikus bővülése várható a településen, részben a Paksi 

beruházások hatására megnövekedett érdeklődés miatt. A közelmúltban elkezdett beépülni 

a belterület délnyugati szélén, a Jókai utcától nyugatra található felparcellázott terület, illetve 

jelentősen bővül majd a lakott terület a belterület északi oldalánál, a Petőfi Sándor utcától északra 

is.  

 

1.14.6.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű 

terület 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály 

adatszolgáltatása alapján Gerjen közigazgatási területét összesen 12 nyilvántartott régészeti 

lelőhely érinti. A lelőhelyek adatai és elhelyezkedésük a lenti táblázatban, illetve térképeken 

látható.  
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LELŐHELY

-SZÁM 

AZONO-

SÍTÓ 
NÉV HRSZ VÉDELEM 

1. 20426 Váradpuszta 074/11, 080/2, 080/4 szakmai 

2. 53422 Váradpuszta B 068/2 szakmai 

3. 53423 Ófalu 1210, 1211, 1212, 1213, 1229, 1245, 1214, 

1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 

1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 

1230, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 

1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 

1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 

1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 

1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 

1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 

1274, 1275, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 

1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 

1291, 1292, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 

1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 

1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 

1323, 1324, 1325, 1326, 1347 

szakmai 

4. 74729 Kengyeles 1. 074/10, 074/11 szakmai 

5. 74731 Kengyeles 2. 074/9 szakmai 

6. 74735 Legelőre-dűlő 041/2 szakmai 

7. 74737 Tekermónai-

dűlő 

098/4, 098/16, 098/17 szakmai 

8. 74739 Széles-dűlő 051 szakmai 

9. 74741 Jegyző-dűlő 046 szakmai 

10. 74745 Ótemető 049/1, 041/1, 045, 046, 048 szakmai 

11. 95033 Csámony - nyilvántartott 

67. 50743 Lajos major 094/9, 094/6, 094/3, 094/4, 094/5 szakmai 
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Gerjen közigazgatási területén található régészeti lelőhelyek a nevükkel megjelölve ortofotón 

 

1.14.6.3. Műemlékek 

 

A településen nem található országosan védett érték, műemlék.  

1.14.6.4. Helyi művi értékek 
 

Gerjen 4/2018. (VI.18.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településképi rendelete 

(TKR) 1. mellékletében összesen 32 helyi védelem alatt álló építményt rögzít, melynek 

majdnem mindegyike a történeti településmag területén található. A helyi védelem alatt álló 

építmények adatai a lenti táblázatban olvashatóak. 
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A hatályos Szabályozási terv helyi értékvédelmi területet rögzít a Petőfi Sándor utca- Dunasor 

utca-Dózsa György utca-Rákóczi Ferenc utca által határolt területen, a történeti településmag 

területén. 

A helyi védelem alatt álló építmények a község 54/2018. (V.31.) számú önkormányzati 

határozatával elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvében bemutatásra kerülnek. 

A helyi egyedi védelem alatt álló építmények, illetve a helyi értékvédelmi terület elhelyezkedését 

a V - 17 Épített értékek vizsgálata című rajz szemlélteti.  

 

Cím Helyrajzi szám Megnevezés Védendő érték 

Dózsa György u. 41. 392 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Dunasor u. 1/d 65 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Dunasor u. 16. 352 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Dunasor u. 17. 353 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 151 református templom teljes objektum 

Kossuth Lajos u. 120/1 művelődési ház épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 8. 255 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Kossuth Lajos u. 27. 234 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 53. 139 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kossuth Lajos u. 61. 135 lakóépület épülettömeg, udvari homlokzat 

Rákóczi Ferenc u. 4. 217 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Rákóczi Ferenc u. 34. 153 üzletház épülete épülettömeg, főhomlokzat 

Rákóczi Ferenc u. 29/b 192 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Rákóczi Ferenc u. 49. 178 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Rákóczi Ferenc u. 64. 169 lakóépület épülettömeg, udvari homlokzat 

Szent István u. 6. 278 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 34. 113/1 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 42. 109 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Szent István u. 44. 108 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 47. 92 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Szent István u. 53. 96 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 21. 331 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 24. 308 lakóépület épülettömeg, udvari homlokzat 

Vajda Ignác u. 26. 307 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 29. 335 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 33. 67 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 38. 84 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 46. 80 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 48. 79 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Vajda Ignác u. 52. 77 lakóépület épülettömeg, utcai homlokzat 

Vajda Ignác u. 56. 75 lakóépület épülettömeg, homlokzatok 

Kanális dűlő 

(külterület) 
1624 volt kastély épülete teljes objektum 
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

 

Gerjen épített környezete, számos értéke mellett néhány problémát is hordoz. A községben a 

főépületek ötöde, több mint 20 %-a rossz állagú. Ezen épületek nagy része koncentráltabban, 

a belterület északi részén található. 

A belterületi ingatlanok egy kisebb része nem felel meg a hatályos Helyi Építési Szabályzat által 

előírt paramétereknek. A belterületi telkek 11 %-a (74 db) a legkisebb kialakítható 

telekméretnél kisebb kiterjedéssel rendelkezik, míg 3 %-a (22 db) a megengedett 

legnagyobb beépítési százaléknál nagyobb mértékű beépítettséggel rendelkezik, tehát 

túlépített. Ezen telkek legtöbbje, a rossz állagú épületekhez hasonlóan, a belterület északi részén 

található.  

 

A hatályos szabályozásnak meg nem felelő belterületi telkek elhelyezkedését a V – 18 

Problématérkép - belterület című rajz szemlélteti. 
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1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

 

Nagytérségi kapcsolatok 

 

 

Gerjen község Tolna megye 

Paksi járásában, Pakstól 22 

kilométerre délre, Szekszárdtól 

27 kilométerre északkeletre 

fekszik, a Duna jobb partján. 

Vele szemben a bal parton 

Kalocsa Meszes nevű 

üdülőterülete (Foktő 

enklávéja) található, amellyel 

kompjárat köti össze. 

A dunai kompátkelés 

lehetőségét leszámítva 

zsáktelepülésnek tekinthető, 

mert közúton csak az 5112. j. 

országos mellékúton keresztül 

közelíthető meg. 

Jelentős nagytérségi és 

országos útkapcsolatot 

jelentenek a viszonylag 

gyorsan elérhető 

gyorsforgalmi utak: az M6 

autópálya és az M9 autóút, 

valamint a 6. sz. főút. 

 

 

 

 

KV-1. Térségi térkép 

 

Közúti kapcsolatok 

 

A község fő megközelíthetőségét, az országos gyorsforgalmi és főúthálózathoz való kapcsolatát az 

M6 gyorsforgalmi út és a 6. sz. I. rendű főút biztosítja, amelyek az 5112. j. összekötő úthoz 

kapcsolódó 51162. j. bekötő úton keresztül közelíthetők meg. 

 

A település közelében haladó gyorsforgalmi és országos főutak: 

Gyorsforgalmi úthálózati kapcsolatok 
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• M6 Budapest – Bóly autópálya (útkategória: K.I.A.), ÁNF= 13606 Ejm/nap 

Legközelebbi csomópontja (124+000 kmszelvénynél) kb. 17 km távolságban Dunaszentgyörgyön 

keresztül érhető el. 

• M9 autóút (útkategória: K.II.A.),   ÁNF= 4697 Ejm/nap 

A Bogyiszlói csomópont kb. 20 km távolságban található, Faddon és Tolnán kell átmenni 

eléréséhez. 

 

Országos főút: 

• 6. sz. Budapest – Pécs – Barcs I. rendű főút, ÁNF= 7056 Ejm/nap 

Faddon áthaladva, a településtől kb. 10 km távolságban közelíthető meg. 

 

Országos mellékúthálózati elemek: 

• 5112. j. (Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd) összekötő út (Útkategória: K.V.A.) 

Érintett szakaszán 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, külterületi jelleggel, kétoldali padkával, 

nyílt árokkal kiépített. Az 51162. j. úti csomópontjánál buszöbölben elhelyezett autóbusz-

megállóhelyek találhatók. 

 

• 51162. j. Gerjen bekötő út (Útkategória: K.V.A. és B.IV.b.C.) 

Külterületi szakaszán 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, külterületi jelleggel, kétoldali 

padkával, nyílt árokkal kiépített. Az 5112. j. úti kapcsolata jelzőtáblával irányított egyszerű 

csomópont. 

Belterületi szakaszán 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, belterületi jelleggel, kétoldali 

padkával, nyílt árokkal kiépített. 

 

• 51365. j. Gerjen hajóállomáshoz vezető út (Útkategória: B.IV.b.C.) 

2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, belterületi jelleggel, kétoldali padkával, szakaszosan nyílt 

árokkal kiépített. 

 

Jellemző forgalmi terhelés 

Az országos közutak kezelője, a Magyar Közút Zrt. által közzétett forgalmi adatok szerint (2020. 

évi mérések alapján) az érintett országos útszakaszok napi forgalma:  

 

5112. j. (Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd) összekötő út 

 (0 + 000 – 6 + 480 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló 

busz  

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótk nyerg spec Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 
j/na

p 
j/nap 

Ejm/

nap 

475 112 38 0 23 11 11 5 1 54 204 53 982 
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5112. j. (Dunaszentgyörgy-Fadd-Szekszárd) összekötő út 

 (6 + 480 – 15 + 594 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló 

busz  

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótk nyerg spec Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 
j/na

p 
j/nap 

Ejm/

nap 

1016 329 27 5 19 5 1 3 0 75 311 16 1637 

 

51162. j. Gerjen bekötő út 

 (0 + 000 – 6 + 283 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló 

busz  

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótk nyerg spec Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 
j/na

p 
j/nap 

Ejm/

nap 

239 91 11 2 17 5 5 13 2 17 24 5 503 

 

51365. j. Gerjen hajóállomáshoz vezető út 

(0 + 000 – 0 + 130 km szelvények között) 

Szgjm Kistgjm Szóló 

busz  

Csuklós 
busz 

Középtgj Nehézt pótk nyerg spec Mkp Kp Lassú 

jmű 

ÁNF 

j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap j/nap 
j/na

p 
j/nap 

Ejm/

nap 

120 46 5 1 8 3 3 6 1 7 12 3 235 

 

Kapacitásszámítás 

A vonatkozó útügyi műszaki előírásban (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 

03.01.11.) szerint:  

 
Külterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 

forgalomnagyság: 1400 Ejm/ó kétirányban, az eltűrhető: 2000 Ejm/ó kétirányban. 

 
Belterületen 2x1 forgalmi sávos utak esetében a megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó 

forgalomnagyság: 1500 Ejm/ó kétirányban, az eltűrhető: 2000 Ejm/ó kétirányban.  

 

Az adatok az országos közúthálózatot kezelő Magyar Közút Nonprofit ZRt. által 2020. évre 

közzétett adatbázisából származó MOF (Mértékadó Óra Forgalom) figyelembe vétele esetén 

megállapítható: 

 
- 5112. j. összekötő út (0 + 000 – 6 + 480 km szelvények között) 

MOF=88 Ejm/ó <<< 1400 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

- 5112. j. összekötő út (6 + 480 – 15 + 594 km szelvények között) 
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MOF=144 Ejm/ó <<< 1400 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

- 51162. j. bekötő út (0 + 000 – 6 + 283 km szelvények között) 

MOF=44 Ejm/ó <<< 1400 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

- 51365. j. Gerjen hajóállomáshoz vezető út (0 + 000 – 0 + 150 km szelvények között) 

MOF=21 Ejm/ó <<< 1500 Ejm/ó (megfelelő szolgáltatási szinthez tartozó forgalomnagyság) 

Tehát az érintett országos mellékutak külterületi és belterületi szakaszain egyaránt jelentős 

kapacitástartalék áll rendelkezésre. 

 

Kötöttpályás kapcsolatok 

 

A községet nem érinti kötöttpályás nyomvonal, legközelebbi kötöttpályás kapcsolat Pakson, 

Tolnán és Kalocsán található. 

 

1.15.2. Közúti közlekedés 

 

Helyi közúthálózat 

 

A község egyetlen országos közúti kapcsolatát az 51162. j. bekötő út (Alkotmány utca – Vajda 

Ignác utca) adja. Vajda Ignác utca utáni szakaszán 51365. j. útként halad tovább a hajóállomáshoz. 

Mindkét útszakasz 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, nyílt árkos csapadékvíz-elvezetéssel 

kiépített. Az összekötő út, településközponti szakaszain kétoldali járda van kiépítve. A település 

közlekedési hálózata az országos elemeken kívül burkolt és burkolatlan kiszolgáló utakból épül 

fel.  

A Karikás településrészre tervezett fejlesztés fő megközelítését a Rákóczi Ferenc és a Petőfi 

Sándor utca biztosítja, míg a gazdasági fejlesztéssel érintett terület közvetlenül kapcsolódik az 

51162. j. út település előtti külterületi szakaszához.  

 

Főúthálózat 

A helyi főúthálózat az országos közúthálózat településen áthaladó egyes szakaszaiból épül fel: 

Útkategória: B.IV.b.C. 

• Alkotmány utca (51162. j. országos mellékút átkelési szakasza) 

• Vajda Ignác utca (51162. j. országos mellékút átkelési szakasza) 

 

Mellékutak:  

A helyi közúthálózatban jelenleg gyűjtőúti szerepet betöltő utak: 

• Petőfi Sándor utca 

• Eötvös Károly utca 

Kiszolgáló utak 

Útkategória: B.VI.d.C. 

A település egyéb útszakaszai kiszolgáló utak.  

A belterületen található kiszolgáló utak hálózatát kevés kivétellel kétirányú forgalom 

lebonyolítására kevéssé alkalmas szélességű útburkolat, jellemzően nyílt árkos (vagy hiányzó) 

csapadékvíz-elvezetés, zöldsávok és egy, illetve kétoldali járdák jellemzik.  
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A településen jellemzően közúti jelzőtáblák határozzák meg a forgalmi rendet és az elsőbbségi 

viszonyokat a kereszteződésekben. 

 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. Közúti közösségi közlekedés 

 

Helyközi autóbusz közlekedés 

 

Gerjen község közösségi közlekedési ellátottsága a bekötőúton közlekedő autóbuszjárat által 

biztosított (5400 jelű járat). Két megállóhely található a településen: 

- Gerjen, temető 

- Gerjen, autóbusz-váróterem 

A buszjárat Paks, Fadd és Szekszárd irányába ad közvetlen kapcsolatot. 

A település zsákfalu jellegéből adódóan a központban található megállóhely után az autóbusznak 

vissza kell fordulnia.  

 

Ellátottság: 

 

A település lakóterületének kb. 65-70 %-a tekinthető közösségi közlekedéssel ellátottnak (300 m 

gyaloglási távolságot feltételezve a megállókig. 

 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

 

A település lakóutcáinak jelentős részén legalább egyoldali járda kiépítettsége jellemző.   

A község területén nincsenek kiépített kerékpárforgalmi létesítmények, de a kisforgalmú 

lakóutcák alkalmasak a biztonságos kerékpározásra. A legközelebbi kerékpárút a településről 

délre a Faddi-Duna partján, északra pedig a 6. sz. főút mentén, Paks déli részén található. 

 

1.15.5. Parkolás 

 

Közterületi parkolásra a település központi részén van igény. 

 

Merőleges parkolásra van lehetőség: 

 

- a sportpályánál, 
- a művelődési háznál 
- a játszótérnél 
- az élelmiszerboltnál. 

 

Az Alkotmány utca mentén egy garázssor is található. 
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1.15.6. Vízi közlekedés 
 

A településen egy kompkikötő és egy hajókikötő üzemel, közúti megközelítésük megfelelő, az 

országos mellékútról történik.  

 

1.15.7. Felsőbbrendű tervekben megjelenő fejlesztések 

 

• Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terv, 2020. 

 

 

Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terv, vonatkozó részlet 

 

Gerjen környezetében található a tervezett 5124. j. összekötő út, amely az Alkotmány utca 

meghosszabbításaként halad északi irányba a tervezett Kalocsai híd felé, egészen a Paksi 

Atomerőmű déli bejáró útjáig. További tervezett közlekedéshálózati elemként az 51162. j. út és az 

árvízvédelmi töltésen futó tervezett térségi kerékpárút jelenik meg. 

 

1.16. Közművesítés  

 

A település jelenlegi közművesítéséről 

 

Gerjen Tolna megyében, közvetlen a Duna mellett, annak jobb partján fekszik. A település 

közműellátása fokozatosan fejlődött, ennek eredményeként a település beépített területén ma 

már a teljes közműellátás lehetősége biztosított. A település közműellátottságában 2002-ben 

hozott nagy változást a közüzemű szennyvízelvezetés elérhetővé válása, amely megnyitotta a 
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lehetőséget a teljes közműellátás igénybe vételére. A teljes közműellátás komfortja jelentősen 

javítja a településen az élhetőséget és a település környezeti állapotát. 

 

A kedvezően kiépített közműellátás lehetősége ellenére, a rendelkezésre álló legutolsó statisztikai 

adatok alapján a közüzemű szolgáltatásra településszinten kiépített közművek közül csak a 

közüzemi vízellátás és a villamosenergia ellátás igénybe vétele településszintű. 2021. 

január 1-én a közcsatornás szennyvízhálózatra a lakásállomány mintegy 92 %-a 

csatlakozott. Az automatikus üzemvitelű termikus energiaellátásra a földgázellátást a 

lakásállomány mintegy 46,8 %-a hasznosította.  

 

A település népességét folyamatosan vesztő települések közé tartozik, állandó népessége 2000-

ben 1386 fő, 2010-ben 1282 fő, míg 2020-ban 1241 fő volt. Bár a népesség csökkent, új lakások 

épültek, illetve több épület átépítésre került. Az elmúlt 10 évben 4 új lakás épült a településen.  

 

1.16.1 Víziközművek 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás  

 

A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek 

tekinthető, a központi belterület beépített területén szinte minden utcában kiépítésre került, 

jelenleg 9,6 km vízelosztó vezeték üzemel a településen. A közüzemi vezetékes ivóvíz ellátást 

a teljes lakosság igénybe veszi. A településen 10 db üzemelő közkifolyó áll rendelkezésre. 

 

A településen élők számára a vezetékes ivóvízellátást a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft-

hez (Mezőföldvíz Kft) tartozó Paksi Főmérnökség üzemelteti. 

 

A település vízellátásának vízbázisa a település közigazgatási területén üzemelő vízbázis. A 

vízbázis sérülékeny vízbázisnak minősül és hidrogeológiai védőterülettel rendelkezik, 

amely a 21903/1990. számú határozattal került kijelölésre. 

 

A település vízellátó rendszerének vízbázisa 4 mélyfúrású kútból áll, amelyek adatait az alábbi 

táblázat tartalmazza: 

 

Megnevezés Létesítés Mélység (m) Hozam (l/perc) Megjegyzés 

I. vízmű kút 1967 35 200 eltömedékelés elrendelve 

II. vízmű kút 1976 32 1000  

Vízmű I. új kút 2012 40 750  

Vízmű II. új kút 2012 39 770  

 

A település területét szintén érintik a Gerjen-Dombori, illetve a Gerjen-Észak távlati vízbázis 

5 és 50 éves elérési idejéhez tartozó felszíni védőterületei. A Gerjen-Dombori távlati vízbázis a 

területi vízügyi hatóság 19157/2005. ügyiratszámú, 33115/2007 iktatószámú határozatával 

került kijelölésre, a Gerjen-Észak távlati vízbázis esetében az eljárás még folyamatban van. 
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A települést érintő vízbázisok védelme érdekében a védőterületeken belül az arra vonatkozó 

123/1997 (VII. 18.) Korm. rendeletben rögzített előírások betartása szükséges. 

 

A hálózat nagy részben körvezetékes rendszerré van kiépítve, de a hálózaton található több 

ágvezeték is. Az ágvezetékekben – különösen a kis vízfogyasztású időszakaszokban – 

könnyebben alakulhatnak ki pangó vizes állapotok, valamint csőtöréseknél, illetve más 

rekonstrukciós munkáknál a szereléshez nagyobb szakaszokat kell a vízellátásból kizárni.  

 
Tűzivíz ellátás 
 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek, 

biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást. 

 

Termálvíz ellátás 
 
A település termálvíz kivétellel nem rendelkezik, térségében a termálvíz csak nagyobb 

mélységben fordul elő. 

 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

 

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a település a felszín alatti víz szempontjából a 

fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé 

tartozik, továbbá a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján a település a vízminőség-védelmi 

terület övezetén fekszik, ezért a szennyvíz közcsatornás elvezetésének megoldása a 

település kiemelt feladata volt. A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján a vízminőség-védelmi 

terület övezetén egyedi szabályozást kell alkotni a település helyi építési szabályzatában a 

felszín alatti vizek védelmére. 

 

A település vízellátásánál leírtakkal azonosan a szennyvízelvezetés hálózati rendszerének az 

üzemeltetését is a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft-hez (Mezőföldvíz Kft) tartozó Paksi 

Főmérnökség biztosítja. 

 

A kiépített szennyvízelvezető hálózat gravitációs rendszerű, rajta a szükséges helyeken 

átemelők és a hozzájuk tartozó nyomóvezetékek üzemelnek. A településen keletkező 

szennyvizeket jelenleg a tolnai kistérségi szennyvíztisztító telepre szállítják, amely Gerjen 

településen kívül Dunaszentgyörgy, Fadd, Fácánkert, Bogyiszló és Tolna települések szennyvizeit 

fogadja. A tisztított szennyvizek befogadója a Duna folyó 1503 + 50 fkm szelvénye, sodorvonali 

bevezetéssel. 

 

A tisztítótelep 2002-ben létesült kistérségi összefogással, 2500 m3/nap kapacitással. Az azóta 

eltelt idő miatt a tisztítótelep már korszerűsítést, kapacitásbővítést igényelne, amelynek 

előkészítésére KEOP pályázati támogatás segítségével a terv elkészült, megvalósítása azonban 

szintén pályázati támogatást vár.  
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Előzetes tájékoztatások szerint a Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan több környező 

település, köztük Gerjen is támogatást kapott a lakásállomány bővítésére, illetve 

infrastruktúra fejlesztésre, amelynek nyomán jelentős fejlesztések valósulnak meg Gerjenben. 

 

A támogatás keretében a település ivóvíz- és szennyvízhálózat bővítésére, valamint a 

csapadékvíz elvezetésének megoldására is sor kerül, amelynek keretében a paksi vízműtelep 

biztosítaná az ivóvizet a településnek, és a szennyvizet is a kibővített paksi szenny-

víztelepre továbbítanák a jövőben. 

 

A településen környezetvédelmi szempontból gondot a közcsatorna hálózatra nem 

csatlakozó ingatlanok okozzák. A legutolsóként rendelkezésre álló statisztikai adatok szerint a 

közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatba a lakásállomány mintegy 92 %-a csatlakozott. A közcsatorna 

hálózatra nem csatlakozó ingatlanoknál keletkező szennyvizeket egyedi házi szennyvízgyűjtő 

medencékben gyűjtik, amelyek a hazai gyakorlatnak megfelelően legnagyobb részben 

szikkasztóként üzemelnek. Ma is ez a település egyik jelentős szennyező forrása.  

 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 

A település a Duna részvízgyűjtő területén fekszik, a Sió alegységhez tartozik. 

 

A település észak-nyugati részén a csapadékvizek továbbszállításában szerepet játszik a 

Solymos-ér, melynek 078/2, 078/1, 077 és 065 hrsz-ú telkei a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság vagyonkezelésében van.  

 

A település központi belterületén és a főbb utcákban a csapadékvíz elvezetése kiépített zárt 

csapadékcsatorna hálózattal történik. A zárt csatornahálózattal ellátott utcákon kívül, a kül- és 

belterületen a csapadékvíz elvezetés döntően nyílt árkos rendszerrel történik. 

 

A település nyílt árkos vízelvezetésű területein, az egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, 

vagy egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de vannak utcák, ahol nincs a vízelvezetés 

kialakítva, nagy záporok, hóolvadás esetén a vizek az utakon folynak keresztül. Ezen problémák 

kezelési igényére 2018-ban a település elkészítette a Béke tér komplex vízrendezését, majd 

2019-ben a Duna sor, a Jókai utca, az Alkotmány utca, az Ady Endre utca, Arany János utca, Bocskai, 

Hunyadi, valamint a Toldi utcák csapadékvíz elvezetésének engedélyezési és kiviteli tervét, a 

vízelvezetés fejlesztési feladataival. 

 
A település kedvező adottsága a csapadékvizek befogadására rendelkezésre álló, a település 

mentén haladó Duna folyó, ami egyben veszély forrása is, mivel a Dunán lefutó árhullámok a 

településen árvízi védekezési feladatokat is okoznak.  

 

1.16.2. Energiaközművek 

1.16.2.1. Energiagazdálkodás és energiaellátás  
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A település központi belterületén fekvő ingatlanok energiaellátására a vezetékes 

energiahordozók közül a villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre. A nem vezetékes, 

hagyományos energiahordozók használata is jelentős mértékű a település 

energiaellátásában.  

 

1.16.2.1.1. Villamosenergia ellátás  
 

A település villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. A 

villamosenergiát a MAVIR Zrt által üzemeltetett együttműködő országos nagyfeszültségű átviteli 

hálózati rendszerről vételezi az iparági alállomásoknál. 

 

A településen áthalad az országos nagyfeszültségű hálózati rendszer Paks – Sándorfalva 

400 kV-os villamosenergia távvezetéke és mellette, párhuzamosan haladó Paks – Kalocsa 

között kiépített kétrendszerű 132 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia főelosztó 

vezetéke. A vezetékek nyomvonalát és biztonsági övezeti területigényét figyelembe kell venni 

és korlátozó adottságként kell kezelni. 

 

A település villamosenergia ellátási bázisának a településhez legközelebb eső alállomás 

tekinthető, amely a szekszárdi 132/22 kV-os alállomás. 

 

A település villamosenergia ellátásának gerinc elosztóhálózatát az alállomásról induló 22 kV-os 

középfeszültségű hálózat képezi. A 22 kV-os gerinc elosztóhálózat oszlopokra telepítve 

üzemel és fűzi fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. A fogyasztói transzformátor 

állomásokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése.  

 

A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A 

kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel éppen csak a közlekedésbiztonsági 

igényeket elégítik ki. 

 

1.16.2.1.2. Földgázellátás  
 

A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a 

földgázellátást építették ki. A település területén mintegy 19,1 km földgázelosztó hálózat üzemel. 

A gázhálózat kiépítettségének eredményeként 2021. január 1-én 243 lakás, a lakásállomány 

46,8 %-a csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Ezeknek a lakásoknak a fűtési 

célú energiaellátását is földgázzal oldották meg biztosítva a komfortos életkörülmény lehetőségét. 

 

A település földgázellátó hálózatának üzemeltetője az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.  

 

A település gázellátása az országos nagynyomású földgázszállító vezetékről történik a Fadd 

településen üzemelő gázátadó állomásról. A gázátadó állomás az FGSZ Földgázszállító Zrt. 

kezelésében lévő ún. Szank – Szekszárd DN 400-as nagynyomású földgázszállító vezetékről 

épült ki, amely áthalad Gerjen közigazgatási területén is. A vezeték nyomvonalát és 18-18, 35-
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35 m-es biztonsági övezetének területigényét figyelembe kell venni és korlátozó adottságként 

kell kezelni. 

 

A település ellátására a földgáz DN 90-es nagyközép-nyomású gerinc elosztóvezetéken 

érkezik, amely táplálja be az Alkotmány utca mellett üzemelő települési gázfogadó és 

nyomáscsökkentő állomást. A gázfogadó-nyomáscsökkentő állomásról indul a település 

középnyomású elosztóhálózata. 

 

A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot szinte valamennyi belterületi utcában 

kiépítették. A kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, a fogyasztói igényeket közvetlen 

kielégítő kisnyomású gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal 

megoldott. Az egyedi nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de 

található ház falsíkjára szerelt nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló 

kisnyomású hálózatról elégítik az igényeket. 

 

1.16.2.1.3. Távhőellátás 
 

A településen távhőellátás nem üzemel. 

 

1.16.2.1.4. Egyéb energiaellátás 
 

A településen kiépített vezetékes földgázellátással a lakásállomány 46,8 %-a számára biztosított 

az automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja. A lakásállomány mintegy 

53,2 %-ában azonban ma is a környezetet erősebben terhelő egyéb, hagyományos, nem 

vezetékes energiahordozót hasznosítják. 

 

1.16.2.2. Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos 

energiagazdálkodás lehetőségei 

 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása kedvező 

energiagazdálkodási szempontból és a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálja. 

 

A hazánkban előforduló megújuló energiahordozók szinte mindegyike elméletileg elérhető lenne 

Gerjen területén is. A település földrajzi, topográfiai, geológiai és természeti adottsága, valamint 

funkcionális használata alapján érdemi hasznosításra a napenergia és a földhő vehető 

igénybe. A hőszivattyú használata telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még 

nem érzékelhető hagyományos energiahordozó megtakarító hatása. 

Napenergia 

 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló 

energiaforrás, napkollektorok alkalmazásával használati melegvíz termelésre, kisebb 
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mértékben fűtésre alkalmas, naperőmű panelek használatával villamosenergia előállítására 

alkalmasak. 

 

A település térségében 2000 – 2050 óra körüli a maximálisan hasznosítható éves napos órák 

száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni, különös tekintettel arra, hogy a 

napenergia igénybe vételének lehetősége és a fokozottabb fogyasztói energia igények 

jelentkezése egybe esik. Hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú 

energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított. 

 

A település külterületén, az ANNORA SUN Kft. mint beruházó, a 062/5, 062/6, illetve a 064/2 

hrsz-ú telkeken 37,74 MW teljesítményű naperőmű telepítését tervezi, több mint 85 ha-os 

területen. A tervek alapján a naperőmű az igénybe vett területen egy 132/22 kV-os 

transzformátor állomáson keresztül csatlakozik majd az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. 132 kV-os hálózatához.  

 

A napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, intézményi szinten és házi hasznosítással is 

egyre növekszik. A házi hasznosításról nyilvántartás nem áll rendelkezésre. 

 

1.16.2.3. Önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

 

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók 

hasznosításával jelenleg megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és 

technológiai igényeit elégítik ki, a termikus célú energia ellátásuk pedig földgáz hasznosításával 

biztosított, helyi hőbázis segítségével. 

 

Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, 

a szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások) 

beruházások, épületgépészeti felújítások mellett az energiahatékonyság jelentősebb javítását 

szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítását is kiépítették pályázati támogatással a Várlak 

Óvoda-Bölcsőde energia ellátására. 

 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték 

nélküli hírközlési építmények) 

1.16.3.1. Vezetékes elektronikus hálózat 

 

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt 

biztosítja. A Paksi szekunder központhoz tartozó paksi primer központ a település vezetékes 

távközlési hálózatának bázisa. A település 75-ös távhívó számon csatlakozik az országos, illetve 

nemzetközi távhívó hálózathoz.  

 

A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000-ben 343 egyéni lakásfővonal 

üzemelt, azaz a lakásállomány 65,3 %-a rendelkezett vezetékes telefonvonallal. A vezeték nélküli 
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szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés csökkent. 2021. január 1-én 245 

db (47,2 %) egyéni fővonal üzemelt, de az ellátottság ezzel is teljes körűnek tekinthető, 

mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.  

 

A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 1 db nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 

 

A kedvező műsorvétel számára 2001-ben kiépült a kábel TV szolgáltatás. 2001-ban 241 db lakás 

csatlakozott a kábel TV hálózatra, az akkori lakásállomány 45,8 %-a. A rendelkezésre álló 

legfrissebb adatsor szerint 2020. január 1-én már 347 lakás, a lakásállomány mintegy 67 %-a 

rendelkezett a korszerű műsorvétel lehetőségével. 

 

A távközléshez is és a műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. Az ágazat több 

vezetékes műsorelosztó szolgáltatót tart nyilván, mint szolgáltatásra jogosultat. Az NMHH 

nyilvántartásában a település területén 63 vezetékes távközlési szolgáltatót és 8 vezetékes 

műsorelosztó szolgáltatót tartanak nyilván. Természetesen közülük is van olyan, amelyik bár 

rendelkezésre áll, tényleges szolgáltatást nem végez, de amelyik szolgáltatást végez, az bérelt 

kiépített vonalon teszi. 

 

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat döntően föld feletti elhelyezésű, bár az 

utóbbi években épített hálózatfejlesztéseket már földalatti elhelyezéssel kivitelezték. 

 

1.16.3.2. Vezeték nélküli hírközlési építmények 

 

A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség 

biztosításához szükséges antennák a település térségében elhelyezésre kerültek, azokat a 

Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt., Vodafone Magyarország Mobil 

Távközlési Zrt. építette, üzemelteti.  

 

1.17. Környezetvédelem 

A település az alábbi környezetvédelmi vonatkozású helyi rendeletekkel rendelkezik.  

• 1/2016. (I. 14.) önkormányzati rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, 

továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 5/2014. (VI.2.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

• 3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, 

továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 5/2014. (VI.2.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

17.1. Talaj, felszíni és a felszín alatti vizek védelme 
 

A település egészét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezete. A felszín alatti víz 

szempontjából a települések szennyeződésérzékenységi besorolását a 27/2004. (XII. 25.) KvVM. 

rendelet határozza meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében, mely alapján Gerjen a 

felszín alatti víz szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen 

fekszik. A talajvíztükör nyugalmi szintje a felszín alatt a településen 2-4 m a Duna partján, 
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attól távolabb pedig 4-8 m között van (Talajvíztükör nyugalmi szintje fsz. alatt c. térkép alapján). 

A talaj-, valamint a felszíni- és felszín alatti vizek védelme szempontjából kedvező, hogy a 

településen a csatornahálózat nagyrészt kiépített. 

Gerjen legjelentősebb vízfolyása a Duna, a település külterületének nyugati felén a Solymos-ér 

folyik. Természetes állóvíz a település külterületének határában található, a Fadd településhez 

tartozó Duna-holtág, a Faddi-Duna.  

Gerjen településen futóhomok, valamint folyóvízi és folyóvízi aleuritos homok található (Gerjen 

felszíni földtani térképe alapján). A közutak potenciális közlekedési eredetű talajszennyező 

forrást jelentenek. A szennyező anyagok először a levegőbe jutnak, majd a részecskék ülepedése 

és a csapadék kimosó hatása következtében kerülnek a talajra és talajvízbe.  

A talaj, felszíni és felszín alatti vizek szempontjából a mezőgazdasági területek művelése során 

alkalmazott kemikáliák használata is potenciális veszélyforrást jelent. Az ebből származó 

diffúz szennyezés veszélyeztető forrás. 

 

Talajvíztükör nyugalmi szintje fsz. alatt Gerjen felszíni földtana 

  

forrás: MBFSZ térképszerver – Magyarország felszíni földtana és Magyarország talajvíztérképei 

 

17.2. Levegőtisztaság-védelem 
 

A 4/2002. (X.7) KvVM rendelet alapján, mely légszennyezettségi agglomerációk és zónák 

kijelölését tartalmazza, Gerjen egészével együtt a vizsgált terület is a „10. Az ország többi 

területe, kivéve az alább kijelölt városokat” zónába tartozik. 
 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 
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A 4/2002-es rendelet alkalmazásában a zónacsoport, a légszennyezettség alapján kijelölt olyan 

területegységet jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által meghatározott helyen, a 

szennyező anyag koncentrációja tartósan vagy időszakosan a levegőterheltségi szint 

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 

4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. mellékletében meghatározott tartományok valamelyikébe esik.  

„Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” légszennyezettségi agglomerációt 

érintő csoportok a következők: 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.  

O-I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött 

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról 

szóló jogszabály szerint történik. 
 

Gerjen kedvező térségi, természeti adottságaiból adódóan a levegő minősége jónak 

mondható, a közvetlen környezetében nagyobb ipari üzem nem található, a bekötő út 

alacsony forgalma miatt a közlekedési eredetű légszennyezés nem meghatározó. A táblázat 

alapján a szálló por (PM10) koncentráció jelenthet levegőminőségi problémát, azonban a 

levegőterheltségi szint ez esetben az alsó és felső vizsgálati küszöb között van.  

 

17.3. Zaj- és rezgésterhelés 

 

A zaj és rezgésvédelem előírásait a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X.29.) Korm. 

rendelet, valamint a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) 

KvVM-EÜM rendelet szabályozza. 

A települések általános zajterhelését a közúti közlekedésből és az üzemi tevékenységből származó 

zaj mértéke jellemzi.  Gerjent közúti közlekedésből származó jelentős mértékű zaj nem 

terheli. Az autópálya és a főút a beépített területektől, védendő területhasználatoktól távol halad, 

a települést nem érinti. A község bekötő útja nem rendelkezik számottevő forgalommal.  

A településen jelentős üzemi zajforrás nem terheli a lakóterületeket. A község közigazgatási 

területén működő kisebb telephelyek és üzemi létesítmények nem adnak okot hatósági zaj- és 

rezgésvizsgálatok elvégzésére. A településre stratégiai zajtérkép nem készült. 

 

17.4. Hulladékkezelés 

Gerjenben a hulladék gyűjtése megoldott, a kommunális hulladékot heti rendszerességgel 

szállítja el a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A házhoz menő kommunális, szelektív és 

zöld hulladékgyűjtésen túl, a lakosok számára igénybe vehető a Paks és Környéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Hulladékkezelő Központja, mely Pakson 

üzemel, ahol mechanikai hulladék előkezelő egység, hulladéklerakó, szelektív hulladék-

válogatómű, zöldhulladék komposztálótelep és hulladékgyűjtő udvar is működik. 

A település külterületein illegális hulladéklerakás nem jellemző. 

 

javascript:LinkUgrik('A1100004.VM','','lawref')
javascript:LinkUgrik('A1100004.VM','','lawrefbSg1KQ--')
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17.5. Vizuális környezetterhelés 

 

Gerjen településen számos környezeti érték található. A Duna partján elhelyezkedő település 

keleti oldalán lévő folyó mentén erdősáv van, mely természetvédelmi terület. A települést nyugati 

irányából mezőgazdasági területek övezik. Északon kisebb-nagyobb erdőfoltok találhatók, míg 

délen az üdülőket és a kastélyt összefüggő erdőterületek veszik körül. A külterület déli, dél-

nyugati részén a Faddi-Duna mentén kialakult, értékes vegetáció található. 

A települést vizuálisan a légvezetékeken kívül (külterületen futó nagyfeszültségű vezeték és annak 

oszlopai) nem terheli más létesítmény. 

 

17.6. Árvízvédelem 
 

A település közvetlen a Duna mentén, annak jobb partján fekszik. A Duna 1519,9-1509,5 fkm 

közötti szakasza érinti Gerjen közigazgatási területét. 

 

A Duna a kiterjedt vízgyűjtőjéről változó mennyiségű vizet szállít, amely a folyón árhullámok 

kialakulását okozza, amelyek a mélyebben fekvő part menti sávot elöntik. Az árhullámok 

levonulásakor a víz kiterülését egyes szakaszokon a kiépített földgát megfogja, de jellemzően a 

„nagyvízi meder éléig”, azaz a magas parti elhelyezkedésű területig kiterjed. 

Az elsőrendű védvonalnak tekinthető nagyvízi meder él mentén az árvízi védekezést a Duna 

1519,9-1509,5 fkm közötti szakaszán az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, illetve a 04.02. 

Siótorok-Paks elsőrendű árvízvédelmi töltés Duna jobb 43+046 – 53+149 fkm szelvények közötti 

szakaszán a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság biztosítja.  

  

A dunai árhullámok gyakoriságát és növekvő mértékét a Duna vízgyűjtőjének egyre 

intenzívebb beépítése, a burkoltsági arányának növekedése, s ezzel egyidejűleg a 

vízvisszatartó képességű növénytakaró csökkenése okozza. Az árhullámok mértékét tovább 

növelik a klímaváltozás okozta szélsőséges csapadékesemények, amelynek hatására nemcsak 

a rendkívüli többlet vízmennyiség, hanem annak a burkolt felületről való sokkal gyorsabb 

érkezése is terheli a Dunát.  

 

A település természeti adottsága, a Duna partjától kialakult kiemelkedése, a magas parti fekvése, 

amely természetes védelmet nyújt a település beépített területének. A településen az ennél 

mélyebben fekvő, többnyire beépítéssel nem rendelkező, jellemzően mezőgazdasági 

hasznosítású Duna-part menti sávok kerülhetnek magas vízállás esetén rövid időre víz alá. 

A jelenlegi nagyvízi mederbe előforduló beépítések védelme helyi kiemeléssel megoldott.  

 

A 2010-es években a Dunán levonult árhullámok az eddig mért legmagasabb vízszintet 

meghaladóan (LNV) tetőztek, amely hozzájárult ahhoz, hogy a korábban érvényben levő MÁSZ-t 

felülvizsgálják. A felülvizsgálat megtörtént, a mértékadó árvízszintre vonatkozó új előírás a 

74/2014 (XII.23.) BM rendelettel megjelent, amely alapján Gerjen területét érintő mértékadó 

árvízszintek a következők: 

 

1519,9 fkm-nél MÁSZ: 93,71 mBf  
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1509,5 fkm-nél MÁSZ: 92,97 mBf 

 

Az elsőrendűnek tekinthető árvízvédelmet a mértékadó árvízszintet meghaladó előírt 

magassági biztonság biztosítása adja, amelyhez Gerjennél a mértékadó árvízszint feletti 

+1,0 méter biztosítása szükséges. Ennek figyelembe vételével az elsőrendűnek tekinthető teljes 

védelmet nyújtó magas part szintek a következők: 

 

1519,9 fkm-nél elsőrendű védelmet nyújtó koronaszint: 94,71 mBf 

1509,5 fkm-nél elsőrendű védelmet nyújtó koronaszint: 93,97 mBf 

 

A nagyvízi meder az a terület, amelyet az árhullámok levonulása idején víz boríthat, ezért 

hasznosításánál az időnkénti víz alá kerülését figyelembe kell venni. A hullámtéri terület, 

hasznosítási lehetőségét a 83/2014 (III.14.) kormányrendelet „a nagyvízi meder, a parti sáv, a 

vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a 

folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 

szabályokról” rendelet szabályozza. A nagyvízi mederkezelési terv arra iránymutató, hogy az 

érintett területen új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki és mindazt figyelembe kell venni, 

amely korábban szerzett, még hatályos építési jogot nem sért, ami kártalanítás nélkül figyelembe 

vehető. 

 

A nagyvízi mederkezelési terv a hullámteret, illetve a nagyvízi medret a levonuló 

árhullámok okozta elöntések veszélyeztetési mértéke alapján levezető sávokra osztja. Az 

egyes zónákra a kormányrendelet 3. melléklete rögzíti a hasznosítás lehetőségét és a szükséges 

intézkedéseket. 

 

A településen az elsőrendű védelmet a természet alakította partfal, illetve kiépített 

földgátak biztosítják. Árvízvédelem keretében az árvízvédelmi műnél, annak mentett oldalán, a 

védmű lábától 10 m-es védekezési sávot az árvízi védekezés számára biztosítani kell, 

amelyben semmilyen építmény nem helyezhető el. Továbbá a mentett oldalon 110 m-es 

fakadóvíz előfordulásával veszélyeztetett sávot, a hullámtéri oldalon 60 m-es sávot kell 

kijelölni, amelyen belül felszín alatti munkálatok csak nagy gondossággal, az illetékes hatóság 

hozzájárulásával végezhetők. 

 

A Duna meder széle mellett 10 m-es, a kizárólag állami tulajdonú vízfolyások, árkok mentén 6 m-

es, az önkormányzati kezelésű vízfolyások, árkok mentén 3 m-es sávot mederkarbantartásra, 

vízügyi szakfeladatok ellátására szabadon kell hagyni.  

 

Az árvízvédelem fejezetében említeni kell az úgynevezett „villámárvíz” előfordulásának a 

lehetőségét is, amely szélsőséges csapadékesemény kapcsán fordulhat elő. A BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság elkészíttetett egy országos térképet, amely alapján a település 

„villámárvíz” előfordulási eseményre a „közepes” kockázatú területen fekszik. Ez ellen a 

csapadékvíz elvezetés gondos megoldásával lehet védekezni, ezért annak mielőbbi 

kialakítása szükséges. 
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1.18. Katasztrófavédelem 

1.18.1. Építésföldtani korlátok 
 

Földrengés veszélyeztetett területek 

 

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe valószínűségi módszer alapján készült. 

A szeizmicitás alapján kijelölt forrászónák földrengés-aktivitásának statisztikus jellemzői mellett 

figyelembe veszik a bizonytalansági tényezőket, az alapkőzetet, valamint a talaj vízszinthelyzetét. 

  

Az adatok alapján Gerjen területén 0,6-

0,8 m/s2 a maximális horizontális 

gyorsulás (PGA) értéke. Ezzel az aktív 

területnek minősülő magyarországi 

értékek átlagánál magasabb értéket 

mutat. A térkép alapján országos 

viszonylatban Gerjen a földrengés 

veszélyeztetett területek közé 

tartozik. 

 
Forrás: www.seismology.hu 

Földtani veszélyforrás területek 

 

A Tolna Megye Területrendezési Terve „földtani veszélyforrás területe” című melléklete alapján 

Gerjen közigazgatási területére nem terjed ki a földtani veszélyforrás területe.  

 

 

Kivonat az TMTrT 3.11., Földtani veszélyforrás területe című mellékletéből 
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása, adatszolgáltatása alapján 

az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésre álló gravitációs 

tömegmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban nem szerepelnek a községhez 

tartozó földrészletek, nem válnak érintetté olyan helyszínek, amelyek földtani 

veszélyforrások területe övezetbe tartoznak.  

 

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató levele szerint Gerjen ár- és belvíz 

által veszélyeztetett területeire az állandó építési tilalom kiterjesztése indokolt.  

 

1.18.2. Vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. Árvízveszélyes területek 

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége előzetes 

tájékoztatása, adatszolgáltatása alapján Gerjen „közigazgatási területének keleti részén halad az 

Igazgatóság vagyonkezelésében lévő 04.02. Siótorok-Paks I. rendű árvízvédelmi töltés Duna jobb 

43+046-53-149 tkm szelvények közötti szakasza.” A település a „töltéssel védett 1.25 számú Duna-

Sióközi öblözetben található és a települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő 

besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján a „B”, azaz a 

közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik (nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és 

amelyet nem az előírt biztonságban kiépített védmű véd).” 

Az Igazgatóság adatszolgáltatásában az árvízvédelmi szakaszra vonatkozó mértékadó vízmérce 

adatait, illetve a készültségi fokozatok elrendelésére és megszüntetésére vonatkozó vízállási 

adatokat is feltüntette táblázatos formában, amely lent látható.   

 

A vízmérce Készültségi fokozatok a vízmércén (cm) 

Neve Helye „0” pontja (mBf.) I. II. III. 

Paksi Duna jp. 1531,3 fkm 85,38 650 800 900 

 

Az Igazgatóság a fentieken túl a következő tájékoztatást adja. „A Duna nagyvízi mederkezelési 

tervének (NMT) készítése a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által 

veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 

mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. 

(III.14.) Korm. rendelet alapján elkészült a Duna folyam nagyvízi mederkezelési terv 

dokumentációja. Gerjen községet az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság által készített 

03.NMT.03. jelű terv érinti, amennyiben hullámtéren közigazgatási területére eső ingatlana 

van.”  

 

A Tolna Megye Területrendezési Terve „nagyvizi meder területe” című melléklete alapján Gerjen 

közigazgatási területére, Duna-parti településként természetesen kiterjed a nagyvizi meder 

területe, a község árvízi elöntéssel tehát veszélyeztetett.  
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Kivonat az TMTrT 3.7., Nagyvizi meder területe című mellékletéből 

 

1.18.2.2. Belvízveszélyes területek 

 

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége előzetes 

tájékoztatása, adatszolgáltatása alapján „Gerjen település közigazgatási területe a 04. 02. Bölcske-

Bogyiszlói belvízvédelmi szakasz 04. 02. 02. Paks-Faddi őrjárás területén található.” Az 

Igazgatóság tájékoztatása szerint a község a „1.25 számú Duna-Sióközi öblözetben található és a 

települések ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) 

KvVM-BM együttes rendelet melléklete alapján a „B”, azaz a közepesen veszélyeztetett 

kategóriába tartozik.”  

 

A Tolna Megye Területrendezési Terve „rendszeresen belvízjárta terület” című melléklete alapján 

Gerjen teljes közigazgatási területére kiterjed a rendszeresen belvízjárta terület.  

 

 

Kivonat az TMTrT 3.10., Rendszeresen belvízjárta terület című mellékletéből 
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A „rendszeresen belvízjárta terület”-ként lehatárolt területeket, ahol valóban vizsgálni 

kellene a területhasznosítás megváltoztatásának lehetőségét, a vízügyi ágazat nem tart nyilván, 

arra iparági definíciója sincs. Az iparág csak „Belvíz-öblözetet” tart nyilván és arról szolgáltat 

adatokat, de azokra vonatkozóan sincs területhasznosítási lehetőségeket korlátozó, szabályozó 

iparági előírása. Önmagában a belvíz-öblözet ténye a belvíz okozta veszélyeztetés mértékére és 

annak módosítási lehetőségére sem utal, ehhez segítségül a veszélyeztetési mértékkel is 

foglalkozó Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi tanulmány szolgál. Ebben a tanulmányban a 

veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába 

sorolják, az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az 

erősen veszélyeztetett kategóriákba. Ezek közül a településrendezési tervekben, mint 

korlátozó adottságot, csak a közepesen és erősen veszélyeztetett területeket kell jelölni 

tekintve, hogy ezeken a területeken a területhasznosításra csak korlátozottan van lehetőség. Az 

alig veszélyeztetett és mérsékelten veszélyeztetett területek területfelhasználási korlátozást 

nem igényelnek. Ezeket célszerű a településrendezési eszközökben feltüntetni 

tájékoztatásul, hogy a terület belvízi veszélyeztetettsége miatt, annak hasznosítása előtt a 

vízrendezés megoldása szükséges. 

A Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép alapján Gerjen nagy része az alig 

veszélyeztetett területhez tartozik. A belterületétől délre belvízzel mérsékelten veszélyeztetett 

területek találhatóak, amelyeknek a feltüntetése tájékoztatásul javasolt a településrendezési 

eszközökben.  

 

 
Forrás: Országos Vízügyi Főigazgatóság, www.ovf.hu  

 

1.18.2.3. Mély fekvésű területek 

 

A településen vannak mélyebben fekvő területrészek, amelyek a topográfiai adottságok 

mellett, a természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki.  
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A mély fekvésű területről a vízelvezetést a csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében 

kell megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon ki vízállásos terület. 

 

1.18.2.4. Árvíz- és belvízvédelem 

 

Gerjen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi veszélyeztetéssel terhelt település. 

Nagyvízi mederrel érintett, így vízügyi szintű árvízvédelem szükséges. Az árvízi védekezésre a 

település katasztrófavédelmi terve ad megfelelő utasítást.  

 

A település beépített területein előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada a 

vízelvezető hálózat kialakításának hiányából, vagy karbantartásának a hiányából 

származik. A helyi vízkár megelőzésére helyi vízvisszatartás kiépítése szükséges. A helyi 

vízvisszatartás kiépítését valamennyi új, burkolt felület növekedésével járó beruházásnál meg kell 

oldani. Ehhez a helyi építési szabályzatban a feladatokat, kötelezettségeket rögzíteni kell. 

 

1.18.3. Tevékenységből adódó korlátozások 

 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 

1. Vízellátás szolgáltatási területén 

• Vízmű kutak és azok hidrogeológiai védőterülete 

• Gerjen-Dombori távlati vízbázis 5 és 50 éves elérési idejéhez tartozó felszíni védőterületei 

• Gerjen-Észak távlati vízbázis 5 és 50 éves elérési idejéhez tartozó felszíni védőterületei 

• Vízmű létesítmények és műtárgyak 

2. Szennyvízelvezetés 

• Szennyvízátemelő műtárgyak és hatásterületük 

• Térségi szennyvíz főnyomó csatorna 

• Vízminőség-védelmi terület övezete 

3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

• Solymos ér 078/2, 078/1, 077 és 065 hrsz-ú telkei és 6-6 m-es mederkarbantartó sávja 

• Önkormányzati kezelésű csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok, tavak 3-3 m-es 

mederkarbantartó sávval 

• Belvízzel veszélyeztetett területek 

4. Árvízvédelem 

• Duna folyó és a meder telkétől mért 10 m-es mederkarbantartó sáv 

• Árvízvédelmet szolgáló védmű területe 

• A védmű mentett oldali lábától árvízi védekezést szolgáló 10 m-es karbantartási sáv 

• A védmű mentett oldalán 110 m-es fakadóvízzel veszélyeztetett sáv, hullámtéri oldalon 60 

m-es felszín alatti tevékenységre korlátozott sáv 

• Nagyvízi mederkezelési tervben a levezető sávokra előírt területhasznosítási korlátozás 

5. Energiaellátás 

 Villamosenergia 
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• „Paks – Sándorfalva” 400 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia átviteli távvezeték 

nyomvonala és 40-40 m-es biztonsági övezete (a 28-as oszloptól a 30-as oszlopig 30-40 m 

között változik) 

• 132 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia főelosztó vezeték nyomvonala és 20-20 m-

es biztonsági övezete 

• 22 kV-os gerinc elosztóhálózat nyomvonala, a külterületen 7-7 m-es oszloptengelytől mért 

biztonsági övezete 

• 22/0,4 kV-os transzformátor 

 Földgázellátás 

• „Szank – Szekszárd” DN 400-as nagynyomású földgázszállító vezeték 18-18 m, 35-35 m-

es biztonsági övezettel és bányaüzemi hírközlési földkábellel 

• Nagyközép-nyomású regionális jelentőségű gerinchálózat 7-7 m-es biztonsági övezettel 

• Gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás 

6. Elektronikus hírközlés 

• Vezeték nélküli elektronikus hírközlési létesítmény 

 

1.19. Ásványi nyersanyaglelőhely 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása, adatszolgáltatása alapján 

Gerjen közigazgatási területén nincsen érvényes bányatelek, bányaüzem vagy más 

engedély alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelés. A tájékoztatás alapján a település 

területén nincsen az ásványvagyon védelmi övezetbe tartozó területrészlet.  

 

A Tolna Megye Területrendezési Terve „ásványi nyersanyagvagyon-terület” című melléklete 

alapján Gerjen közigazgatási területére nem terjed ki az ásványi nyersanyagvagyon-

területe. 

 

 

Kivonat az TMTrT 3.8., Ásványi nyersanyagvagyon- terület című mellékletéből 
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1.20. Települési klíma 

 

A településen belül, a mesterségesen kialakított környezetben a beépítés miatt sajátos éghajlat 

alakul ki, amit „városklímá”-nak neveznek. A be nem épített külterület felöl a beépített terület felé 

haladva egyre magasabb lesz a hőmérséklet, melynek növekedését a beépített területen 

megjelenő zöldfelületek, vízfolyások, árkok-csatornák medre, kisebb beépítettségű telkek meg 

tudják törni. De a beépítés „sűrűjében” a hőmérséklet növekszik és azzal együtt a hőérzet 

fokozódik. 

A „városi” klíma alakítását települési szinten a meteorológiai adottságok alapvetően befolyásolják, 

de azt a beépítéssel, annak az alakításával, intenzitásával javítani is és rontani is lehet. Az évi 

középhőmérséklet 10,8 °C. Az uralkodó szélirány északnyugati és délkeleti. Az évi csapadék 

átlagos mennyisége 536 mm. Az átlagos vízhiány április 1-je és szeptember 30.-a között 163 mm. 

A beépített terület mikroklímáját az utcafásítások javíthatják, a napfényhatást csökkentő 

árnyékoló hatásukkal. A fasorok, cserjék telepítésének lehetőségét a föld felett és alatt vezetett 

közműhálózatok (villamosenergia ellátás és elektronikus hírközlés hálózatai) valamint a nyílt 

árkok is korlátozzák. 

A települési mikroklíma helyi javításához a község zöldfelületi intenzitásának, arányának, 

biológiai aktivitásának növelésével lehet hozzájárulni. A megfelelően kialakított 

növénytelepítések, fatelepítések célzottan segíthetik az utcák, terek, akár épületek 

mikroklímájának javítását. 
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HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 
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2.1. A helyzetfeltárás és helyzetelemzés eredményeinek értékelése, 

szintézise – problémák, értékek, fejlesztését befolyásoló külső és belső 

tényezők összegzése 

 

Településhálózati összefüggések, térségi kapcsolatok 

Gerjen község a Dél-dunántúli régióban, Tolna megye keleti szélén található a Paksi járásban. 

Keleti irányból a települést a Duna határolja. 

A községet közúton jelenleg csak nyugati irányból, az 51162 sz. bekötő úton lehet megközelíteni. 

Az 5112 jelű mellékúton tovább haladva érhető el Dunaszentgyörgy, Fadd, valamint Tolnán 

keresztül a 6-os főút és az M6-os autópálya. A települést csupán egy buszjárat érinti közvetlenül, 

amely 4 helyen áll meg a községben. A vonatközlekedés legközelebb a 15 km-re található Tolnán 

érhető el. A Gerjeni komp állomás a község északkeleti felén található. A kompjárat Kalocsával 

biztosítana összeköttetést, azonban a járat jelenleg nem üzemel.  

A közeljövőben igen jelentős közútfejlesztés várható a térségben. A NIF óriásprojektjének 

keretein belül az M6-os autópálya és Kalocsa között új főúti pályaszakasz épül, melyhez 

kapcsolódóan kialakításra kerül egy, a Dunán átívelő, majdnem 1 km hosszú híd, illetve az új, 

5124-es számú mellékúti pályaszakasz, amely összeköti Gerjent Pakssal. A fejlesztések 

megvalósulása után jelentősen javul a község megközelíthetősége, közvetlen közúti kapcsolat 

alakul ki a járásközponttal, illetve gyors kapcsolat nyílik keleti irányba, Kalocsa felé is.  

 

Településfejlesztési és rendezési tervi előzmények 

Gerjen Településfejlesztési Koncepciója 2003-ban került elfogadásra. A dokumentum a település 

önkormányzatának hosszú távú céljaként fogalmazza meg, hogy „a község lakosainak egészséges, 

a kor színvonalának megfelelő, rendezett, esztétikus lakókörnyezetet nyújtson, a térség 

településeivel partneri viszonyban együttműködve alakítsa ki fejlesztési szándékait, programjait.” 

A célkitűzés elérése érdekében a fejlesztési dokumentumban célok és programok kerültek 

meghatározásra.  

 

A község hatályos Településszerkezeti Terve (TSZT) 2003-ban készült el, majd került módosításra 

2009-ben, 2019-ben és 2021-ben. A TSZT Gerjen és a szomszédos Fadd község közigazgatási 

területére vonatkozik. A terv a beépítésre szánt területeken belül kertvárosias és falusias 

lakóterületeket, településközponti vegyes területet, kereskedelmi gazdasági területet, ipari-, 

mezőgazdasági üzemi területet, üdülőházas és hétvégiházas üdülőterületeket, valamint 

különleges temető és sport, strand területeket különböztet meg. A beépítésre nem szánt 

területeken belül a TSZT általános és korlátozott hasznosítású, illetve kiskertes mezőgazdasági 

területeket, zöldterületet (közpark), védelmi és gazdasági erdőterületeket, vízgazdálkodási és 

galéria erdő alkotta vízgazdálkodási területeket, vízi közlekedési területet (kikötő), valamint 

különleges naperőmű területet különböztet meg. A terv tervezett közlekedési elemként több 

irányban is kerékpárutat, illetve a Pakssal közvetlen összeköttetést nyújtó országos mellékutat 

jelöl. A tervezett közlekedési elemek közül még egy sem valósult meg.  

A község hatályos Helyi Építési Szabályzata 2003-ban készült el. A HÉSZ mellékleteit a Külterületi 

Szabályozási Terv, a Belterületi Szabályozási Terv, illetve a Belterületi Szabályozási Terv 

üdülőterületre vonatkozó tervlapjai képezik. A HÉSZ többször is módosításra került, legutoljára 
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2021-ben. A hatályos HÉSZ/SZT a TSZT-ben meghatározott területfelhasználási egységeken belül 

csak néhány esetben különböztet meg több övezetet (a kertvárosias lakóterület, a kereskedelmi, 

szolgáltató terület és a közúti közlekedési terület esetében). Az SZT a TSZT-vel ellentétben, 

néhány telket érintően, kisvárosias lakóterületet is jelöl a Dózsa György utca déli oldalán, amely 

ugyanakkor az utca mentén található többi területhez hasonlóan, falusias képet mutat és a TSZT-

n is falusias lakóterület besorolással rendelkezik. Az SZT jelentős belterület bővítési szándékot 

rögzít. A Jánosmajor területére vonatkozóan külön szabályozási terv készült, amely a terület 

hétvégiházas üdülőterületként történő hasznosítását irányozza elő.  

 

A település társadalma 

A Paksi járáshoz tartozó község 2020-ban 1 159 főt számlált. A település népességét, területét és 

népsűrűségét tekintve is a járási mezőny utolsó harmadában helyezkedik el. A községet 1960 óta, 

néhány gyarapodást hozó esztendőtől eltekintve, napjainkig folyamatos és jelentős 

népességfogyás jellemzi.  

Gerjen korfája is a Magyarország, sőt majd egész Európa társadalmára jellemző elöregedés képét 

mutatja. Az utóbbi húsz esztendőben számottevően csökkent a gazdaságilag aktív korcsoport és a 

fiatalok aránya is, jelentősen növekedett viszont a 60 év felettiek aránya a községben. Ugyanakkor 

Gerjen az alacsonyabb öregedési mutatóval rendelkező települések között van a járásban, az 

utóbbi időszakban pedig minden területi szintnél alacsonyabb volt az öregedési mutató értéke.  

A népmozgalom alakulását szemlélve, a halálozások száma majdnem minden vizsgált 

esztendőben meghaladta az élveszületések számát, a vizsgált időszak nagy részében pedig több 

ember hagyta el Gerjent, mint ahányan letelepedtek a településen. Ennek hatására a 2000-2020 

közötti időszakban évente átlagosan 9 fővel, összességében pedig 195 fővel csökkent a község 

lélekszáma.  

Az eddig a településen zajló demográfiai folyamatok tehát a község népességszámának 

stagnálását, további csökkenését prognosztizálják. Ugyanakkor fontos szempontként kell 

figyelembe venni a Paksi beruházások várható társadalmi, gazdasági hatásait a térségre. Ezen 

hatások, Pakssal szomszédos településként már érzékelhetőek is a községben, láthatóan 

megnövekedett az érdeklődés a település iránt. Erre reagálva az önkormányzat két új lakóterület 

kijelöléséről, illetve kialakításáról is döntött (a Jókai utcától nyugatra található terület és a Karikás 

kertek elnevezésű terület). Ezek beépülése részben már elkezdődött.  

Az új lakóterületek beépülésével a népességszám mellett a lakásállomány jelentős bővülése is 

várható, amely hosszú ideje várat magára a településen. A lakásépítések intenzitásának mértékét 

vizsgálva megállapítható, hogy a 2001-2020 közötti időszak jelentős részében egyáltalán nem 

épültek lakások Gerjenben, a járási, megyei, régiós és országos értékek ráadásul majdnem minden 

vizsgált évben jelentősen meghaladták a települését. A Paksi beruházások hatásaként 

megnövekedett érdeklődés miatt ugyanakkor az eddig kihasználatlan, sok esetben rossz 

állapotban lévő ingatlanok megújulhatnak, az üres telkek, illetve az új lakóterületek beépülésével 

pedig akár 200-250 új lakással is gyarapodhat a település, jelenleg 519 db lakást számláló 

lakásállománya. 

 

Gerjen belterületi része viszonylag komplett egységet alkot, így térbeli elkülönülésről kevésbé 

lehet beszélni a településen. Számottevően elkülönül ugyanakkor a község belterületétől a 

Jánosmajor, hétvégi házaknak és kisebb számban lakó épületeknek helyet adó területe. A KSH a 
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2011-es népszámlálási adatokra támaszkodva megnevez egy szegregációval veszélyeztetett 

területet. A 40 % feletti szegregációs értékkel rendelkező terület a településközpont közelében 

található az 51162. jelű út – Kossuth Lajos utca – Dózsa György utca – Rákóczi Ferenc utca által 

határolt lakótömbben. A területen 86 fő él 34 lakásban. A társadalmat formáló, fontos 

szempontként kell figyelembe venni, hogy a község foglalkoztatottjainak majdnem 60 %-a napi 

szinten másik településre (főleg Paksra, Szekszárdra és Tolnára) jár munkavégzés céljából. Az 

ingázás jelentősen befolyásolhatja az érintettek szerepvállalásának mértékét a helyi társadalom 

életében. Összességében azonban Gerjen társadalmának csoportjai között megvan az 

átjárhatóság, jelentősebb konfliktusok nem alakultak ki a község társadalmában.  

 

A régre visszanyúló, gazdag történelmi múlttal rendelkező településen igen erős a közösség 

összetartása, meglehetősen intenzív társadalmi, közösségi élet jellemzi, amelyben fontos 

szereppel bír a hagyományőrzés, a sport és a vallás. Aktív hagyományőrző egyesülete mellett ki 

kell emelni a kézművességet és a település gazdag lovas hagyományait (Gerjeni Lovasnapok). 

Gerjen hagyományainak, értékeinek bemutatására az önkormányzat Tájház megnyitását tervezi, 

ennek kialakítása már folyamatban van. A társadalmi élet fontos színtere a település 

közművelődési intézménye, a Közösségi Ház, amely nemrég felújításra került és új funkciókat 

kapott. A községben meglehetősen magas a megrendezésre kerülő programok száma, melyek 

helyszínei legtöbbször a Közösségi Ház és környezete, valamint a sportpályák. Az utóbbi években 

több olyan újszerű, friss program és kezdeményezés is meghonosodott a településen, amely 

jelentős közösségformáló erővel bír (pl. „Vízkereszti kaland Gerjenben”, „Ismerd meg Gerjent” 

elnevezésű programsorozat). A település kisebb mérete ellenére meglehetősen élénk sportélettel 

rendelkezik, nagy népszerűségnek örvend a labdarúgás, a lovassport és a gyeplabda is, a 

testmozgáshoz számos sportterület áll rendelkezésre. A nemzetiségi, etnikai kötődést tekintve 

Gerjen egy viszonylag homogén közösségnek számít. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a 

községben a lakosság 96 %-a vallotta magát magyarnak, A településen a legnépesebb kisebbségi 

csoport a cigányságé, akiket létszámuk alapján a németek követnek. A településen Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat működik. A sokáig református településként számon tartott községben 

a római katolikusok aránya a legmagasabb. A református múlt azonban még ma is érezhető, a 

községben igen élénk a gyülekezeti élet. A településen egy református és egy római katolikus 

templom, valamint a Gerjeni Pünkösdi gyülekezett által fenntartott Misszióállomás áll nyitva a 

hívők előtt. Alacsonyabb lélekszáma ellenére a településen viszonylag magas a civil szervezetek 

száma, melyeket az önkormányzat minden évben igyekszik minél nagyobb mértékben támogatni.  

 

A település humán infrastruktúrája 

A település kisebb méretéhez, alacsonyabb lélekszámához képest Gerjenben a humán 

infrastruktúra intézményei viszonylag nagy számban és kapacitással állnak az itt élők 

rendelkezésére. Ráadásul az utóbbi időszakban olyan jelentős fejlesztések zajlottak, melyek 

számottevően emelték az ellátás színvonalát Gerjenben. A magasabb fokú közszolgáltatások 

igénybevételéhez ugyanakkor a község lakóinak másik településekre, elsősorban Paksra és 

Szekszárdra kell utazniuk. 

Az egészségügyi alapellátást a településen 1 háziorvosi (a gyermek és felnőtt lakosságot is ellátva), 

1 védőnői és 1 fogászati körzet biztosítja. Az alapellátást a település központjában található 

Egészségházban tudják a községben élők igénybe venni, amely a közelmúltban jelentős átépítésen 



185 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

és felújításon esett át. A rendelési időn kívüli orvosi ügyelet és a szakrendelések legközelebb 

Pakson vehetők igénybe, kórházi ellátás Szekszárdon áll a helyiek rendelkezésére. 

A község önkormányzata a szociális feladatokat egy térségi társulás keretein belül látja el. A Paks 

Kistérségi Szociális Központ felel a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásáért, a 

gyermekek átmeneti gondozásáért, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a házi gondozás, 

valamint a szociális étkeztetés (Napközi konyha) működéséért. A községben jelentős a szociális 

étkeztetésben részesülők száma. 

A településen egy bölcsőde, egy óvoda és egy alapfokú oktatási intézmény is a gyermekek 

rendelkezésére áll. 2021 őszén nyílt meg a község új, modern nevelési intézménye, a VárLak 

Óvoda- Bölcsőde a község központjában, melyet az önkormányzat üzemeltet. A 3 csoportos óvoda 

jelenleg viszonylag magas, 70 % feletti kihasználtsággal működik. A bölcsőde 14 férőhelyes. A 

község oktatási intézménye a Kenessey Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 

amely szintén a település központjában, az új Óvoda- Bölcsőde mellett található. A Magyar 

Pünkösdi Egyház által fenntartott intézmény alacsony kihasználtsággal működik, ráadásul a 

tanulók létszáma az utóbbi 10 évben számottevően csökkent. Az intézmény épülete a 

közelmúltban komplex energetikai korszerűsítésen esett át. 

A község közművelődési intézménye a Közösségi Ház, amely a hivatal szomszédságában működik.  

A közelmúltban jelentősen megújuló, a könyvtárnak is helyet adó intézmény a közművelődési, 

kulturális funkciója mellett a település kiemelkedő közösségi helyszíne is egyben. 

A község önkormányzatának közigazgatási feladatait a Gerjeni Polgármesteri Hivatal látja el. A 

Hivatal épülete egy sikeres pályázatnak köszönhetően 2021-ben megújult. A településen nem 

működik rendőrség. A Paksi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja teljesít szolgálatot és tart 

ügyfélfogadást Gerjenben, akinek a munkáját a helyi polgárőrség segíti.  

A település rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP), amely a 2019-2024 közötti 

időszakra vonatkozik. Az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség biztosításának érdekében 

megalkotott HEP az esélyegyenlőség kérdésében leginkább érintett csoportokkal 

(mélyszegénységben élők és romák, gyermekek, nők, idősek, fogyatékkal élők) foglalkozik, 

beazonosítja a problémákat és vázolja a fejlesztési lehetőségeket, intézkedési tervet.  

 

A település gazdasága 

Gerjen népességének gazdasági aktivitását tekintve elmondható, hogy 1980 és 2011 között 

folyamatosan nőtt a községben a munkanélküliek és az inaktív keresők, csökkent viszont a 

foglalkoztatottak és az eltartottak száma és aránya. 2001 és 2011 között jelentősen nőtt az 

ingázók aránya a községben, 2011-ben a foglalkoztatottak majdnem 60 %-a járt másik településre 

(főként Paksra, Szekszárdra és Tolnára) dolgozni. Ugyanebben a vizsgált időszakban 

számottevően csökkent a munkahelyek száma Gerjenben és a helyi foglalkoztatottak aránya a 

település munkahelyein.  

2000 és 2019 között mind Gerjenben, mind pedig átlagban a járás településein növekedett a 

működő vállalkozások száma. Gerjenben az utóbbi nagyjából 5 esztendőben folyamatosan 

gyarapodott a működő gazdasági szervezetek száma. 2019-ben a községben 59 vállalkozás 

működött, amivel a járási középmezőnyben helyezkedik el. A vállalkozások közül az összes mikro- 

és kisvállalkozás. A település gazdasági szereplőinek esetében is igaz, hogy a stabil működés, 

illetve a fejlesztési elképzelések megvalósítása, a saját anyagi források szűkössége miatt, szinte 

kizárólag külső forrásoktól függ.  A 2007-2013-as uniós programozási időszakban nem sikerült, a 
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2014-2020-as időszakban azonban összesen 47 alkalommal tudtak pályázatot nyerni a település 

gazdasági szereplői, ugyanakkor a pályázatok döntő többsége kisebb támogatási összeggel járó 

kompenzációs vagy környezetgazdálkodási kifizetés volt.  

Gerjenben a primer szektorban működik a legkevesebb, míg a tercier szektorban a legtöbb 

gazdasági társaság. Ugyanakkor a vállalkozások számát tekintve az országosnál jóval kisebb súlyt 

képvisel a településen a szolgáltatási szektor, dominánsabb viszont az ipari és kiváltképp a 

mezőgazdasági szektor. Gerjenben az Építőipar nemzetgazdasági ágban tevékenykedik messze a 

legtöbb vállalkozás, amelyet a Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat, valamint a 

Kereskedelem, gépjárműjavítás és a Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

nemzetgazdasági ágak követnek. A foglalkoztatottak gazdasági szektorok szerinti megoszlását 

tekintve 2011-ben az ipari szektor volt a legerősebb. Ebben a tekintetben az országosnál jóval 

magasabb a primer és szekunder szektorokban foglalkoztatottak aránya, míg a tercier szektorban 

jelentősen kevesebben dolgoznak arányaiban a községben, mint az országban. A Paksi 

beruházások hatására várhatóan tovább erősödik Gerjenben az építőipar, illetve a tervezett 

gazdasági zóna megvalósulásával jelentősen növekedhet az ipari és szolgáltatási profilú 

vállalkozások száma is a községben  

A magasabb térségi szintek helyzetére kitekintve elmondható, hogy Gerjen ugyan az ország egyik 

legkevésbé fejlett régiójának része, ugyanakkor a Paksi járással együtt, Paks vonzáskörzetében 

lévő településként, a régió jóval erősebb gazdasági potenciállal rendelkező gazdasági tengelyéhez 

kapcsolódik. Bár a település jelenleg nem képvisel jelentős gazdasági erőt a járásban, ugyanakkor 

tekintve a település kedvező elhelyezkedését, valamint a Pakson zajló, illetve tervezett 

beruházásokat, a jövőben várhatóan jelentősen növekedni fog Gerjen gazdasági potenciálja és 

szerepe a járásban. 

A település gazdasági versenyképességét befolyásoló tényezők tekintetében az elérhetőséget, a 

munkaerő képzettségét, illetve a turizmust kell kiemelni. Az elérhetőséget szemlélve elmondható, 

hogy az eddigi zsáktelepülés jelleg feloldódik, a település megközelíthetősége jelentősen javul a 

közeljövőben meginduló közútfejlesztési óriásprojekt megvalósulása után, hiszen közvetlen 

közúti kapcsolat alakul ki a járásközponttal, illetve gyors kapcsolat nyílik keleti irányba, Kalocsa 

felé is. A munkaerő képzettségét tekintve elmondható, hogy 2001 és 2011 között csökkent az 

alacsonyabb végzettségűek aránya, míg a magasabb végzettséggel rendelkezők aránya növekedett 

a településen. Ugyanakkor 2011-re a 7 évesnél idősebb népességnek még mindig csupán 

kevesebb, mint a negyede rendelkezett legalább érettségivel a községben. Különösen nagy 

különbség figyelhető meg Gerjen és az ország egészét összehasonlítva, a számottevő javulás 

ellenére a település munkaerő képzettsége jelenleg meglehetősen kedvezőtlen.  A turizmust 

szemlélve elmondható, hogy sem Gerjen, sem pedig a környezete nincs híján az idegenforgalmi 

szempontból kedvező adottságoknak. Az adottságokban rejlő lehetőségek pedig nagyrészt 

kihasználásra is kerülnek a térségben, az idegenforgalmi ágazat megyei összehasonlításban 

fejlettséget mutat. Ugyanakkor a településben és környezetében is jóval több turisztikai potenciál 

van, mint amennyit az idegenforgalmi ágazat fejlettsége mutat. Bár az utóbbi időszakban jelentős 

fejlesztések zajlottak a településen a turizmus élénkítése céljával, ahhoz, hogy az idegenforgalom 

a település gazdaságának meghatározó ágazatává váljon, ahhoz mindenképpen az adottságokra 

alapozó, további fejlesztésekre van szükség a községben. A további szálláshelybővítés, illetve új 

kiszolgáló egységek kialakítása és a meglévők fejlesztése mellett jó lehetőségek rejlenek egyebek 
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mellett a kompkikötő fejlesztésében, a Tájház megnyitásában, kerékpárút kialakításában, 

valamint a Mádi Kovács kastély fejlesztésében.  

Az ingatlanpiaci viszonyokat tekintve elmondható, hogy a magántulajdonban lévő, illetve a 

tulajdonosi jogcímmel használt lakások vannak abszolút többségben. A településen viszonylag 

alacsony a nem használt, lakatlan lakások aránya. A lakásállomány viszonylag nagy átlagmérettel 

és kedvező komforthelyzettel bír, ugyanakkor magas a lakásállomány átlagéletkora. Az 

ingatlanpiaci viszonyokat jelentősen befolyásoló tényezőként kell megemlíteni a Paksi 

beruházások hatásait, amelyek már érzékelhetőek a községben. Az utóbbi években érezhetően 

megnövekedett az érdeklődés Gerjen iránt. Az eddig a lakásállomány megújulásának hiányával 

küzdő településen a jövőben a kihasználatlan, sok esetben leromlott állagú ingatlanok 

megújulhatnak, az üres telkek, illetve az új lakóterületek beépülésével pedig akár 200-250 új 

lakással is gyarapodhat a település lakásállománya.   

 

Az önkormányzat tevékenysége 

Az önkormányzat vagyongazdálkodását tekintve elmondható, hogy az utóbbi időszakban 

folyamatosan emelkedik az önkormányzati bevétel teljes összege. A költségvetés pozitívumaként 

kell megemlíteni, hogy nem jelenik meg hitelfelvétel bevételi forrásként, illetve a bevételek 

stabilan jelentős tételét képezi az iparűzési adóból befolyt összeg. Bár a kiadás összege, a 

bevételhez hasonlóan, folyamatosan növekedett, ugyanakkor az utóbbi időszakban mindig bőven 

pozitív mérleggel zárt a község önkormányzata. A beruházásokra és felújításokra minden évben 

igen jelentős összeget költött az önkormányzat, amely jelzi, hogy folyamatosak a fejlesztések a 

községben. 

Az önkormányzat rendelkezik gazdasági programmal, amely a 2019-2024 közötti időszakra 

vonatkozik. A programban fontos szerepet kap egyebek mellett a saját bevételek, illetve a 

pályázati források bevonásának a folyamatos növelése, az adópolitika és a munkahelyteremtés 

feltételeinek az elősegítése, de markánsan megjelennek a településfejlesztési elképzelések is. A 

program bemutatja a település 2020-2030 közötti fejlesztési lehetőségeit. Rögzítésre kerül 

egyebek mellett a lakosságszám további növekedése 2000 főig, az alapfunkciók továbbfejlesztése, 

a közmű infrastruktúra fejlesztése, új gazdasági területek kialakítása, naperőmű park kialakítása, 

valamint a közlekedési területek fejlesztése, de fontos szerepet kap a szociális öngondoskodás 

megmaradása és az idegenforgalmi ágazat fejlesztése is. 

Gerjenben a településfejlesztés általános irányvonalainak meghatározása a képviselő-testület 

feladata. A településfejlesztés legfontosabb dokumentuma a Településfejlesztési Koncepció (TFK), 

amely 2003-ban került elfogadásra. A TFK az önkormányzat hosszú távú célkitűzését és ennek 

elérése érdekében konkrétabb célokat és programokat fogalmaz meg.  

Az önkormányzat, felismerve a településmarketing fontosságát, nemrégiben megalkotta és 

bemutatta, a településnek egységes arculatot adó logót és szlogent.  

A település önkormányzatának esetében is igaz, hogy a fejlesztések finanszírozásában a saját 

források mellett különösen nagy szereppel bírnak a külső, főleg uniós támogatások. A 2007-2013-

as uniós programozási ciklusban összesen 2 uniós pályázatot sikerült megnyernie az 

önkormányzatnak, mindkét pályázat az ivóvíz minőség javítását célozta. A 2014-2020 közötti 

uniós ciklusban az önkormányzat 3 nyertes pályázatot könyvelhetett el, melyeknek köszönhetően 

új óvoda és bölcsőde kialakítását, az általános iskola energetikai korszerűsítését, illetve az 

Egészségház kialakítását valósíthatta meg. A fentieken túl fontos fejlesztési forrásokhoz jutott az 
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önkormányzat a Magyar Falu Programnak (pl. a hivatal épületének felújítása) és a Jövőnk 

Energiája Térségfejlesztési Alapítványnak (pl. önkormányzati vendégház kialakítása, játszótér 

megújítása, a leendő tájház épületének felújítása) köszönhetően.  

A Paksi beruházásokhoz kapcsolódóan Gerjenben is új gazdasági terület kialakítása tervezett a 

leendő, Gerjent Pakssal összekötő mellékút mentén,  kb. 70 ha kiterjedésben. Az önkormányzat 

fontos célja, hogy a kisebb és nagyobb vállalkozásoknak is helyet adó gazdasági zóna a Paksi 

atomerőmű bővítésének befejezése után is életképes maradjon. A gazdasági terület nagy előnye 

lenne a közvetlen közúti kapcsolat és a Dunán keresztül a vízi kapcsolat. A gazdasági területhez is 

kapcsolódóan egy naperőmű park kiépítése is tervben van.  

A foglalkoztatási helyzetet szemlélve megállapítható, hogy a foglalkoztatottak aránya némileg 

alacsonyabb az országos értéknél, míg a regisztrált munkanélküliek arányát nézve az országoshoz 

hasonló értékkel találkozhatunk. A 2000 és 2020 közötti időszakban összességében jelentősen 

csökkent a községben a munkanélküliek száma. A munkanélküliek aránya a 2010-2019 közötti 

időszakban szintén jelentősen csökkent a községben, jelenleg az országos mértéknél csupán 

minimálisan magasabb. Az utóbbi húsz esztendő alatt ugyanakkor számottevően nőtt a magasabb 

fokú iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők, illetve a szellemi foglalkozású munkanélküliek 

aránya. Fontos kiemelni, hogy a településen jóval nagyobb a foglalkoztatottak aránya a férfiaknál, 

mint a nőknél, és az országos értékekhez viszonyítva is jól látható, hogy Gerjenben a férfiak 

foglalkoztatási aránya számottevően magasabb, míg a nőké jóval alacsonyabb, amely rámutat a 

nők kedvezőtlen foglalkoztatási helyzetére a községben. A település önkormányzata fontos 

feladatának tekinti a munkanélküliség elleni küzdelmet. A foglalkoztatási helyzet javításának egy 

fontos eszköze a közmunkaprogram. A vizsgált 2013 és 2020 közötti időszak elején folyamatosan 

nőtt a közfoglalkoztatásban résztvevők száma Gerjenben, 2016 óta ugyanakkor folyamatosan 

csökken a létszám a településen.  

Az önkormányzat tulajdonában jelenleg 3 családi ház áll. Az önkormányzat gazdasági 

programjában külön kitér a lakás- és egyéb önkormányzati helyiséggazdálkodására. Ennek 

keretében egyebek mellett kiemelésre kerül a szolgálati lakások biztosításának a szükségessége, 

illetve egy szociális program keretében a lakhatás biztosítása a helyi fiatalok számára.  

A községben található közintézmények legtöbbje önkormányzati fenntartás alatt működik. Nem 

önkormányzati fenntartással üzemel az általános iskola, melynek jelenleg a Magyar Pünkösdi 

Egyház a fenntartója. 

A község önkormányzata számára is fontos cél az energiafelhasználás racionalizálása, az 

energiahatékonyság növelése, amelyet energetikai fejlesztésekkel, korszerűsítéssel lehet elérni. 

Az ilyen célú nagyobb volumenű fejlesztések (is) leginkább pályázati támogatásokkal 

valósulhatnak meg. Az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységének köszönhetően az utóbbi 

időszakban majdnem minden középület megújulhatott a községben. Épületenergetikai 

korszerűsítésen esett át az Egészségház, az általános iskola és a hivatal épülete is, illetve megépült 

az új óvodai-bölcsődei intézmény, amely során kiemelt szempont volt az energiahatékonyság. Az 

önkormányzat egyéb módon is aktív tevékenységet folytat a sikeres energiagazdálkodás 

tekintetében. A belterülettől északnyugatra egy vállalkozás naperőmű telepítését tervezi, amely 

országos szinten is jelentős teljesítménnyel rendelkezik majd. Ennek megvalósíthatósága 

érdekében már megtörtént a településrendezési eszközök szükséges módosítása.  
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Gerjenben az önkormányzat a településüzemeltetési feladatok ellátásához saját tevékenységét 

kiegészítendő több szolgáltatót is bevon. A településüzemeltetési feladatok ellátásában szerepet 

vállalnak a közfoglalkoztatási programokban részvevők is. 

 

A táji-, természeti adottságok tájszerkezet 

Gerjen síkvidéki település, ebből adódóan nem jellemzik változatos domborzati viszonyok. 

Tájszerkezetének meghatározó eleme a település keleti szélén húzódó Duna és ártere, illetve a 

nyugati részt meghatározó nagy kiterjedésű, sík, beépítetlen mezőgazdasági táj. A természeti 

környezet és az emberi tevékenység nyomán kialakult hagyományos tájhasználat határozza meg 

a település szerkezetét és megjelenését.  

A település erdősültsége alacsony 4,7 % körüli. Gerjenen az összefüggő erdőterületek jellemzően 

a település északi részén a Temetői dűlőnél, a déli oldalon Puszta dűlőn és a Bovári részen, illetve 

a Duna mentén fekszenek, ezek vízparti puhafás és keményfa liget-erdő társulások.  

A hatályos településszerkezeti terv a kijelölt erdőterületeket védelmi rendeltetésű erdő 

területfelhasználásba sorolta, melynek következtében az erdészeti kataszter szerinti elsődleges 

rendeltetéssel kisebb eltérés mutatkozik, melyben a gazdasági rendeltetésű erdőterületek aránya 

a legmagasabb.  

A hagyományos tájhasználatból fakadóan mezőgazdasági területek foglalják el a külterületek 

legnagyobb részét 80,5 %-át. Ezen belül a szántók aránya kimagasló, a külterületek tekintetében 

78 %. A jó minőségű szántóföldek művelés alatt állnak, jellemzőek a nagyüzemi művelés formái. 

A művelt mezőgazdasági területek hegemóniáját A Solymos-eret kísérő gyepek törik meg, melyek 

kiterjedése mára nem éri el a 0,2 %-os arányt sem. 

A mezőgazdasági területek közül a szőlők, gyümölcsösök részaránya is alacsony a településen, a 

külterületen a gyümölcsösök aránya csupán 0,02 % %. Ezek a kiskertes mezőgazdasági 

területeken helyezkednek el, ahol jellemzően a kertes, gyümölcsös, beékelődő kisebb szántó 

művelési ágú földrészletek és parcellák mozaikosan váltakoznak.  

A szántóföldi művelés területeinek nagy része Má jelű intenzív használatú általános 

mezőgazdasági terület (szántó) területfelhasználásba sorolt. Ezenkívül megkülönböztetésre 

került az Mko jelű övezet, mely korlátozott hasznosítású mezőgazdasági terület, Mke jelű övezet 

kiskertes mezőgazdasági terület és Me jelű övezet, ami a mezőgazdasági véderdő-sáv. 

A hatályos településrendezési tervekben kialakított, differenciált területfelhasználási és övezeti 

rendszer, mely megkülönbözteti a védendőbb területhasználatokat, az ökológiai szempontból 

érzékenyebb területeket a nagyüzemi szántóföldi művelés területétől kedvező. A differenciált 

területfelhasználási rendszer a továbbiakban is fenntartandó, azonban némiképp korrekcióra 

szorul. 

A kivett területek aránya a külterületre vetítve 14,5 %. A kivett területek jelentős hányadát, 66,1 

%-át teszi ki, a tájat erősen meghatározó és alakító Duna vízügyi területe és az ahhoz kapcsolódó 

töltések, melyek 12,05 %-ban tartoznak a külterületekhez. A települést érintő Duna és Solymos-

ér, valamint a hozzátartozó árkok, csatornák, töltések és víztározók, a TSZT-n vízgazdálkodási 

területbe soroltak, összterületük 13,7 %-ot tesz ki. Ezenfelül kivett területek 10 %-át a külterületi 

utak és közművek jelentik. 

Gerjen gazdasági területei a külterület 9,35%-át teszik ki, a TSZT-n jellemzően Gip és Gksz 

területfelhasználásba sorolt területek. Ezek a Gerjeni Tehenész Kft. és a D&D Origó Kft., a Dinotti 

Pig Kft. telephelye, a Jako Fémárugyár Kft., illetve a Gerjeni Agrár Zrt. 
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A település külterületét jellemzően a beépítetlen mezőgazdasági táj határozza meg, a 

koncentráltan jelentősebb beépítettséggel rendelkező fenn említett gazdasági területeken kívül, 

csak elvétve találkozhatunk beépítésekkel. 

 

A nemzetközi védelmek közül Gerjen településen a Duna és annak mentén a Natura2000 hálózat 

található meg, mely a közigazgatási terület közel 12 %-át teszi ki. A Gerjent érintő Natura2000 

terület a Tolnai Duna elnevezésű különleges természetmegőrzési terület.  

Gerjen közigazgatási területén belül találhatunk ökológiai magterületeket és ökológiai folyosókat, 

melyek elsősorban a Dunát és árterét fedik le szintén.  

Gerjen településképét meghatározó beépítetlen mezőgazdasági táj, Duna és környezete, szántók, 

véderdősávok mozaikossága, sajátos jelleget kölcsönöznek a településnek, emiatt tájképvédelmi 

terület is érinti a település keleti és nyugati szélein.  

A vizsgálatok során Gerjen külterületének földhivatali nyilvántartás szerinti művelési ágai, 

továbbá valós tájhasználata is elemzésre került. A földhivatali nyilvántartásban szereplő 

adatoktól eltérő területhasználat a településen kevésbé jellemző, valamint a művelési ágtól eltérő 

intenzívebb területhasználat beszántások, beépítések aránya is elenyésző. A parlagon maradt 

szántóterületek beerdősülési, begyepesedési folyamatai előfordulnak, melyek azonban kedvező 

irányú folyamatok, annak tükrében, hogy a településen alacsony az erdőterületek aránya. 

A település tájszerkezetében a hagyományos tájhasználati formák és evvel összefüggésben a 

természeti értékek megőrzése kiemelt feladat, melyet a településrendezés eszközeivel is 

biztosítani kell. A mezőgazdasági területek továbbra is megőrzendőek, a helyi gazdaság 

szerkezetében a jó minőségű termőterületek védendők, a vízfolyásokat kísérő természetközeli 

területek, erdők rendszere fenntartandó. Gerjen mezőgazdasági területein a beépítetlenség a 

továbbiakban is megőrzendő. Gerjen tájképi és ökológiai szempontból is értékes területeinek 

védelmét szintén biztosítani szükséges, az ökológia szempontból értékes területek esetén a 

természetvédelemnek alárendelt tájhasználat, és a településrendezési eszközökben ennek 

megfeleltetett területhasználat és övezeti rendszer által. 

 

Zöldfelületi rendszer 

A település zöldfelületi rendszerének elemzéséből kitűnik, hogy Gerjen zöldfelületi ellátottsága a 

tényleges használati értékkel rendelkező zöldterületeket tekintve alacsony.  

A településrendezési szinten kijelölt zöldterületek többségén jelenleg még nem történt 

zöldterületi fejlesztés, bár ezeknek a területeknek a zöldfelületei megfelelően karbantartottak, 

közparki funkcióval nem rendelkeznek. Az övezeti terven nem jelölt, de kialakított közparkokban 

megtalálható funkciók (játszótér, sportpálya) a különböző korosztályok (kisgyermekek, 

kamaszok, idősek) eltérő rekreációs igényeit szolgálja. Ezek a hatályos településrendezési 

eszközökben nem zöldterületi kategóriában szerepelnek, hanem közlekedési területbe soroltak. 
 

A település intézményeinek kertjei (temetőkert, sportpályák) és az intézményi zöldfelületek 

(templomkert, iskolakert, óvodakert, sportcsarnok) ápoltak, gondozásuk folyamatos, így 

növényállományuk állapota jónak mondható. 

Gerjen különleges területei a hatályos építési szabályzat szerint és funkciójukat tekintve nem 

különülnek el a korábban említett meghatározó zöldterületektől. Ezek a jelenleg beépítetlen, 
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különleges funkciók befogadására alkalmas területek beépítetlensége és növényállománya 

hozzájárul a település kondicionáló felületeinek növeléséhez. 
 

Összességében elmondható, hogy a kijelölt zöldterületek mennyisége megfelelő a településen, 

ugyanakkor kevés a kiépített, tényleges funkcióval rendelkező közpark. A település zöldfelületi 

ellátottsága a kijelölt, jelenleg használati értékkel nem bíró, szabad zöldterületek, valamint sport- 

és rekreációs területek komplex, a társadalmi igények mellett a természeti adottságokat is 

figyelembe vevő fejlesztésekkel javítható. 

 

Belterületi területhasználat és telekállomány 

A síkvidéki jelleg, illetve a lakóterület XIX. századi tűzvészt követő újratervezése miatt, a belterület 

szerkezete szabályos, sakktábla alaprajzú, az utcák nagy része egyenes vonalban, egymással 

párhuzamosan fut, amely egységes képet kölcsönöz a településnek.  

A község legkorábban kialakult részét, a település magját a Petőfi Sándor utca-Dunasor utca- 

Dózsa György utca-Rákóczi Ferenc utca által határolt terület jelenti. A község fő tengelyét az 

Alkotmány utca és az 51162 sz. út vonala adja. A község központja a Béke tér környezetében 

található, itt működik a közintézmények, valamint a kereskedelmi és szolgáltató egységek nagy 

része is. 

Az építési telkek legjelentősebb része lakóingatlan. Gerjen belterületét a településközponthoz 

kapcsolódó falusias lakóterületek túlsúlya jellemzi, ez határozza meg a leginkább a település 

karakterét. A falusias lakóterületekhez délről később beépült, kertvárosias lakóterületek 

csatlakoznak kisebb kiterjedésben. Mind a falusias, mind pedig a kertvárosias településrészt a 

szabályos alakú, egységes méretű telkekből álló telekállomány jellemzi a leginkább, ugyanakkor 

találkozhatunk szabálytalan alakú és keskenyebb szalagtelkek alkotta lakótömbökkel is. A 

lakóterületeknél jóval változatosabb telekstruktúrát mutat a településközponti vegyes terület. 

A gazdasági területek nagy része a külterületen, a lakóterülettől egyértelműen elkülönülve 

található. Gazdasági területfelhasználású területként a belterületen csupán az 51162 sz. út déli 

oldalán található, fémárugyártással foglalkozó telephely területe jelölt. A belterületen 

találkozhatunk beépítésre szánt különleges területekkel is (temető, sportterület). A beépítésre 

nem szánt területek legjelentősebb képviselői a belterületen a zöldterületek és a közlekedési 

területek.  

A belterületi telekállományban túlsúlyban vannak a kisebb méretű telkek. A telekállomány 

legjelentősebb része 500 és 1000 m² közötti kiterjedéssel bír, az átlagos telekméret 1 235 m² 

körüli. A község belterületén viszonylag alacsony, 11 % azon ingatlanok aránya, melyek mérete 

nem éri el a hatályos Helyi Építési Szabályzat által meghatározott kialakítható legkisebb 

telekméretet.  

A belterületen az ingatlanok túlnyomó része, 84 %-a magántulajdonban van, de jelentős a 

területen az önkormányzati tulajdonú telkek száma is. Ezek legtöbbje közlekedési terület, 

közpark, intézményterület, de magas a beépítetlen önkormányzati ingatlanok száma is.  

A meglévő funkciókat tekintve elmondható, hogy a községben biztosított az alap egészségügyi, 

szociális, nevelési és oktatási ellátás és rendelkezésre állnak kulturális intézmények. Ugyanakkor 

a település kisebb méretéből, alacsonyabb népességszámából is adódóan, a magasabb fokú 

közszolgáltatásokat a község lakóinak más településeken kell igénybe venniük. Gerjent a 

legszorosabb kapcsolat, a szolgáltatások és a munkahely tekintetében is, a szomszédos 
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járásközponthoz, Pakshoz, valamint Tolnához és Szekszárdhoz fűzi. Az utóbbi években igen 

jelentős fejlesztések zajlottak a közintézményeket érintően a településen, amelyek mind 

mennyiségi, mind pedig minőségi értelemben javították az ellátás színvonalát Gerjenben és 

bővítették a funkciók körét a településen.  

 

Beépítési jellemzők és épületállomány a belterületen 

A belterületi telkek viszonylag magas aránya, 78 %-a beépített. A belterületen csak néhány 

ingatlan esetében találkozhatunk 50 %-nál nagyobb beépítési mértékkel. A legsűrűbb beépítéssel, 

az intézmények legtöbbjének helyet adó település központban, a Béke tér környezetében 

találkozhatunk. Jóval lazább beépítés jellemzi a település lakóterületeit, ahol átlagban mindössze 

15 %-os a telkek beépítési mértéke. A községben meglehetősen alacsony, 3 % azon ingatlanok 

aránya, melyek beépítettsége meghaladja a hatályos Helyi Építési Szabályzat által megengedett 

legnagyobb beépítettség mértékét, tehát túlépített. 

A szintterületi mutatót tekintve, a beépítettséghez hasonlóan, ritkábban találkozhatunk a 

településen magasabb szintterületi mutatóval rendelkező ingatlannal. A belterületi telekállomány 

legnagyobb részét a 0,1 – 0,2-es érték közötti mutatóval rendelkező telkek képviselik, amely jól 

mutatja, hogy alacsony a több szinttel rendelkező épületek száma és aránya a községben. A 

hatályos Helyi Építési Szabályzat nem tartalmaz a szintterületi mutató vonatkozásában 

előírásokat. 

A község belterületének legjelentősebb részét a lakóterületek, ezen belül is a falusias területek 

alkotják. Ennek megfelelően, néhány szabadon álló beépítéssel rendelkező ingatlantól eltekintve 

az oldalhatáron álló beépítési mód jellemzi a község belterületét. 

Gerjen belterületén a főépületek zöme lakóépület, jellemzően egylakásos családi ház. Többlakásos 

lakóépülettel (2 lakás) csak elvétve találkozhatunk a községben. A belterületi épületek nagy része 

melléképület, ezek között számottevő a mezőgazdasági tevékenységekhez kötődő melléképületek 

száma. A belterületi főépületek zöme átlagos állagú (60 %), a jó és a rossz állagú épületek 

nagyjából azonos arányban vannak jelen (20-20 %).  

A településen az intézményi épületek viszonylag koncentráltan helyezkednek el, többségében a 

település központjában. A Béke tér környezetében található a Községháza, a Közösségi Ház, az 

Egészségház, a református templom és a parókia épülete, míg a Rákóczi Ferenc utcában található 

a sportcsarnok és a Napközi konyha, a Szent István utcában pedig az általános iskola és az új 

óvoda-bölcsőde épülete. A központtól távolabb, a Hunyadi utcában található a község katolikus 

temploma, a Dunasor utcában pedig a Gerjeni Misszióállomás működik. A Vajda Ignác utcában kap 

helyet a település tájháza, ami jelenleg kialakítás alatt áll. A kereskedelmi, szolgáltatási, illetve 

vendéglátási funkciójú épületek nagy része is a Béke tér környékén található, ugyanakkor a 

belterület több másik pontján (pl. Kossuth Lajos utca, Bocskai utca, illetve Hunyadi utca) is 

találhatóak üzletek, szolgáltató, illetve vendéglátó egységek. A településen több szálláshely is 

működik (vendégházak), ezek legtöbbje a belterület déli részén található. 

A községben viszonylag egyenletes a beépítési magasság. Falusias településről lévén szó a 

földszintes családi házak jelentős dominanciája a jellemző, a főépületeket tekintve a belterületi 

épületállomány 92 %-a földszintes. Mindemellett elszórtan nagyobb számban találhatunk tetőtér-

beépítéses épületeket is. Az ennél magasabb (földszint+emeletes), illetve az alápincézett épületek 

elhelyezkedése jóval koncentráltabb (az Alkotmány utca északi szakasza, illetve az 51162 sz. út 

nyugati szakasza mentén). Bár az épületmagasság miatt ezen területek lényegesen eltérnek a 
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belterület többi részétől, ugyanakkor az épületek, egyenletes magasságukkal itt is egységes 

utcaképet, karaktert teremtenek. 

A tetőidomokat tekintve a magastetős kialakítás a jellemző a községre. A tetők általában az utcára 

merőleges gerincűek, általában oromfalasak, de sokszor az utca felől kontyoltak. Jelentős számban 

találhatunk sátortetős épületet is a belterületen. A községben is megjelentek az alacsony 

hajlásszögű tetővel rendelkező mediterrán-jellegű épületek. Lapostetős épülettel elvétve 

találkozhatunk csak a község belterületén. 

 

Az épített környezet értékei, problémái 

Gerjen egyik fő jellegzetessége, hogy a keskenyebb útfelület mellett mindkét oldalon széles 

zöldsáv található, nyílt árokkal. Ez a kiépítés a település belterületén majdnem minden utcára 

jellemző.   

A településkarakterben a falusias elemek a legdominánsabbak. Jellemzőek az utcára merőleges 

tetőgerincű, tornácos épületek, a padlásnyílással ellátott oromfal is sokszor megjelenik az 

utcaképben.  A község legkorábban kialakult részein figyelhető meg, hogy egy telken belül a 

főépülethez, azzal párhuzamosan, egy olyan kisebb épület kapcsolódik, amely formájában, anyag 

és színvilágában is illeszkedik a főépülethez. Az épületállomány sokszínűsége ellenére, az azonos 

típusú épületek viszonylag koncentrált elhelyezkedése miatt, az utcák egységes képet mutatnak. 

Gerjen közigazgatási területét összesen 12 nyilvántartott régészeti lelőhely érinti. A településen 

nem található műemléki védelem alatt álló érték, ugyanakkor helyi védelem alatt 32 db építmény 

áll Gerjenben. Ezek majdnem mindegyike a történeti településmag területén található. A Petőfi 

Sándor utca- Dunasor utca-Dózsa György utca-Rákóczi Ferenc utca által határolt történeti 

településmag helyi értékvédelmi terület.  

 

Gerjen épített környezete, számos értéke mellett néhány problémát is hordoz. A községben a 

főépületek ötöde, több mint 20 %-a rossz állagú. A belterületi ingatlanok egy kisebb része nem 

felel meg a hatályos Helyi Építési Szabályzat által előírt paramétereknek. A belterületi telkek 11 

%-a a legkisebb kialakítható telekméretnél kisebb kiterjedéssel rendelkezik, míg 3 %-a a 

megengedett legnagyobb beépítési százaléknál nagyobb mértékű beépítettséggel rendelkezik, 

tehát túlépített.  

Klasszikus értelemben vett barnamezős területek nem találhatóak Gerjenben. A gazdasági 

területek, a mezőgazdasági és ipari telephelyek használatban vannak a településen.  

Gerjenben is általános problémát jelent a lakásállomány megújulásának hiánya, az épületek 

fokozatosan romló állapota, amely akár degradálódott területek kialakulásához, szlömösödéshez 

is vezethet.  A településen a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2011-es népszámlálási adatokra 

támaszkodva lehatárol egy szlömösödő területet, amely szegregációval veszélyeztetett. A terület 

a község központjától nem messze, az 51162. jelű út – Kossuth Lajos utca – Dózsa György utca – 

Rákóczi Ferenc utca által határolt lakótömbben található.  

A szegregációval veszélyeztetett területen túl a község más részein is vannak olyan néhány 

épülettel, kisebb lélekszámmal rendelkező területek, melyek esetében megfigyelhető a 

szlömösödés, degradálódás folyamata. Ilyen területtel találkozhatunk a belterület északi részén, a 

Petőfi Sándor utca mentén, illetve a belterület déli részén, a Dózsa György utcából nyíló köz 

környezetében. Külön kiemelendő a belterülettől délre elhelyezkedő, attól térben jelentősen 

elkülönülő Jánosmajor területén található Mádi Kovács kastély. A kiterjedt zöldfelülettel és gazdag 



194 

GERJEN       MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2022 
 

                                                                      KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. 
 

                                                       

      SZÉKHELY: 1191 Budapest, Ady Endre út 32-40. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191,  

                        E-mail: telepules@kasib.hu 

                                                    www.kasib.hu 

növényvilággal körülölelt, de rendkívül romos, életveszélyes állapotban lévő kastély állaga 

folyamatosan romlik.   

 

Közlekedés 

 

A község fő megközelíthetőségét, az országos gyorsforgalmi és főúthálózathoz való kapcsolatát az 

M6 gyorsforgalmi út és a 6. sz. I. rendű főút biztosítja, amelyek az 5112. j. összekötő úthoz 

kapcsolódó 51162. j. bekötő úton keresztül közelíthetők meg. Az M6 gyorsforgalmi út legközelebbi 

csomópontja kb. 17 km távolságban, Dunaszentgyörgyön keresztül érhető el. Az M9 autóút a 

Bogyiszlói csomópontnál érhető el, amely kb. 20 km távolságban található, Faddon és Tolnán kell 

átmenni eléréséhez. A 6. sz. főút Faddon áthaladva, a településtől kb. 10 km távolságban 

közelíthető meg. 

A vonatkozó útügyi műszaki előírás (ÚT 2-1.201:2008, „Közutak tervezése” – e-UT 03.01.11.) 

szerint a belterületi és külterületi utak esetében a forgalomnagyság az eltűrhető szintnél 

alacsonyabb. Tehát az érintett országos mellékutak külterületi és belterületi szakaszain egyaránt 

jelentős kapacitástartalék áll rendelkezésre. 

A községet nem érinti kötöttpályás nyomvonal, legközelebbi kötöttpályás kapcsolat Pakson, 

Tolnán és Kalocsán található. 

A község egyetlen országos közúti kapcsolatát az 51162. j. bekötő út (Alkotmány utca – Vajda 

Ignác utca) adja. A Vajda Ignác utca utáni szakaszán 51365. j. útként halad tovább a 

hajóállomáshoz. Mindkét útszakasz 2x1 forgalmi sávval, aszfaltburkolattal, nyílt árkos 

csapadékvíz-elvezetéssel kiépített. Az összekötő út, településközponti szakaszain kétoldali 

járda van kiépítve. A település közlekedési hálózata az országos elemeken kívül burkolt és 

burkolatlan kiszolgáló utakból épül fel. A belterületen található kiszolgáló utak hálózatát 

kevés kivétellel kétirányú forgalom lebonyolítására kevéssé alkalmas szélességű útburkolat, 

jellemzően nyílt árkos (vagy hiányzó) csapadékvíz-elvezetés, zöldsávok és egy, illetve 

kétoldali járdák jellemzik.  

Gerjen község közösségi közlekedési ellátottsága a bekötőúton közlekedő autóbuszjárat által  

biztosított (5400 jelű járat). Két megállóhely található a településen. A buszjárat Paks, Fadd 

és Szekszárd irányába ad közvetlen kapcsolatot.  A település lakóterületének kb. 65-70 %-a 

tekinthető közösségi közlekedéssel ellátottnak (300 m gyaloglási távolságot feltételezve a 

megállókig. 

A község területén nincsenek kiépített kerékpárforgalmi létesítmények, de a kisforgalmú 

lakóutcák alkalmasak a biztonságos kerékpározásra. A legközelebbi kerékpárút a településről 

délre a Faddi-Duna partján, északra pedig a 6. sz. főút mentén, Paks déli részén található. 

Közterületi parkolásra a település központi részén van igény. Merőleges parkolásra a 

sportpályánál, a művelődési háznál, a játszótérnél és az élelmiszerboltnál van lehetőség. Az 

Alkotmány utca mentén egy garázssor is található. 

A településen egy kompkikötő és egy hajókikötő üzemel, közúti megközelítésük megfelelő, az 

országos mellékútról történik.  

Tolna Megye Térségi Szerkezeti Terve (2020) rögzíti Gerjen környezetében a tervezett 5124. j. 

összekötő utat, amely az Alkotmány utca meghosszabbításaként halad északi irányba a tervezett 

Kalocsai híd felé, egészen a Paksi Atomerőmű déli bejáró útjáig. További tervezett 
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közlekedéshálózati elemként az 51162. j. út és az árvízvédelmi töltésen futó tervezett térségi 

kerékpárút jelenik meg. 

 

Közművesítés  

A település beépített területén ma már a teljes közműellátás lehetősége biztosított. A település 

közműellátottságában 2002-ben hozott nagy változást a közüzemű szennyvízelvezetés elérhetővé 

válása. 

A vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a közüzemi 

vezetékes ivóvíz ellátást a teljes lakosság igénybe veszi. A településen 10 db üzemelő közkifolyó 

áll rendelkezésre. A vezetékes ivóvízellátást a Mezőföldvíz Regionális Víziközmű Kft. üzemelteti. 

A település vízellátását biztosító vízbázis sérülékeny vízbázisnak minősül és hidrogeológiai 

védőterülettel rendelkezik. A település területét szintén érintik a Gerjen-Dombori, illetve a 

Gerjen-Észak távlati vízbázis védőterületei. A vízbázisok védelme érdekében a védőterületeken 

belül az arra vonatkozó rendeletben rögzített előírások betartása szükséges. A községben 

tűzcsapok biztosítják a szükséges tűzivíz ellátást.  

Gerjen a fokozottan érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé 

tartozik, továbbá a vízminőség-védelmi terület övezetén fekszik, ezért a szennyvíz közcsatornás 

elvezetésének megoldása a település kiemelt feladata volt. A vízminőség-védelmi terület övezetén 

egyedi szabályozást kell alkotni a település helyi építési szabályzatában a felszín alatti vizek 

védelmére. A szennyvízelvezetés hálózati rendszerének az üzemeltetését is a Mezőföldvíz 

Regionális Víziközmű Kft. biztosítja. A kiépített szennyvízelvezető hálózat gravitációs rendszerű. 

A településen keletkező szennyvizeket jelenleg a tolnai kistérségi szennyvíztisztító telepre 

szállítják. A tisztított szennyvizek befogadója a Duna folyó. A 2002-ben, kistérségi összefogással 

létesült tisztítótelep már korszerűsítést, kapacitásbővítést igényelne. A Paks II. beruházáshoz 

kapcsolódóan Gerjen is támogatást kapott, az ebből megvalósuló fejlesztésekkel a jövőben a paksi 

vízműtelep biztosítaná az ivóvizet a településnek, és a szennyvizet is a kibővített paksi szenny-

víztelepre továbbítanák a jövőben. A településen környezetvédelmi szempontból a gondot, az 
egyik jelentős szennyező forrást a közcsatorna hálózatra nem csatlakozó ingatlanok jelentik, 

amelyek a keletkező szennyvizeket egyedi házi szennyvízgyűjtő medencékben gyűjtik, melyek 

részben szikkasztóként üzemelnek.  

A zárt csatornahálózattal ellátott utcákon kívül, a kül- és belterületen a csapadékvíz elvezetés 

döntően nyílt árkos rendszerrel történik. Az egyes utcákban, utcaszakaszokon kétoldali, vagy 

egyoldali nyílt árkot alakítottak ki, de vannak utcák, ahol nincs a vízelvezetés kialakítva. Az ebből 

fakadó problémákat az önkormányzat vízrendezéssel, fejlesztésekkel igyekszik megoldani. A 

település észak-nyugati részén a csapadékvizek továbbszállításában szerepet játszik a Solymos-

ér. A település kedvező adottsága, hogy a csapadékvizek befogadására rendelkezésre áll a Duna, 

amely ugyanakkor a lefutó árhullámok miatt egyben veszélyforrás is.  

A település villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. A 

településen áthalad a Paks – Sándorfalva 400 kV-os villamosenergia távvezetéke és mellette a 

Paks – Kalocsa között kiépített 132 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia főelosztó vezeték. A 

vezetékek nyomvonalát és biztonsági övezetét korlátozó adottságként kell kezelni. A település 

villamosenergia ellátásának gerinc elosztóhálózatát a szekszárdi alállomásról induló 22 kV-os 

középfeszültségű hálózat képezi, amely oszlopokra telepítve üzemel. A település közvilágítását 
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tekintve, a kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel éppen csak a 

közlekedésbiztonsági igényeket elégítik ki. 

A településen a lakásállomány 46,8 %-a csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra, 

melynek üzemeltetője az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. A gázellátás az országos 

nagynyomású földgázszállító vezetékről történik a Fadd településen üzemelő gázátadó 

állomásról. Az ún. Szank – Szekszárd DN 400-as nagynyomású földgázszállító vezeték 

nyomvonalát és biztonsági övezetét korlátozó adottságként kell kezelni. A település ellátására a 

földgáz DN 90-es nagyközép-nyomású gerinc elosztóvezetéken érkezik, a gázfogadó és 

nyomáscsökkentő állomás az Alkotmány utca mellett üzemel. A fogyasztók ellátására az 

elosztóhálózatot szinte valamennyi belterületi utcában kiépítették. A kisnyomású gáz előállítása 

telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott.  

A lakásállomány mintegy 53,2 %-ában ma is a környezetet erősebben terhelő egyéb, 

hagyományos, nem vezetékes energiahordozót hasznosítják. 

A megújuló energiaforrások hasznosítása kedvező energiagazdálkodási szempontból és a 

fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálja. Érdemi hasznosításra a napenergia és a földhő vehető 

igénybe. A napenergia napkollektorok alkalmazásával használati melegvíz termelésre, kisebb 

mértékben fűtésre alkalmas, naperőmű panelek használatával villamosenergia előállítására 

alkalmas. A település külterületén, az ANNORA SUN Kft. naperőmű telepítését tervezi, több mint 

85 ha-os területen. A tervek alapján a naperőmű csatlakozik majd az E.ON Dél-dunántúli 

Áramhálózati Zrt. 132 kV-os hálózatához. Az önkormányzat az energiahatékonyság javítását 

energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások által igyekszik biztosítani (pl. meglévő 

épületek korszerűsítése, az új VárLak Óvoda- Bölcsőde megújuló energiaforrást hasznosító 

épületének megépítése).  

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg a Magyar Telekom Távközlési Nyrt biztosítja. 

Az ellátottság teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített. 

A településen 1 db nyilvános távbeszélő állomás üzemel. 2001-ben kiépült a kábel TV szolgáltatás. 

2020. elején, a lakásállomány mintegy 67 %-a rendelkezett a korszerű műsorvétel lehetőségével. 

A távközléshez és a műsorelosztásra is több szolgáltató áll rendelkezésre. A településen belüli 

vezetékes távközlési hálózat döntően föld feletti elhelyezésű, bár az utóbbi években épített 

hálózatfejlesztéseket már földalatti elhelyezéssel kivitelezték. A vezetékes szolgáltatást a vezeték 

nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség biztosításához szükséges antennák a 

település térségében elhelyezésre kerültek. 

 

Környezetvédelem 

Gerjen a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny terület, valamint a 

teljes település területét lefedi az Országos vízvédelmi terület övezete.  

Felszíni vizek tekintetében Gerjen meghatározó elemei a Duna és Solymos-ér. Természetes állóvíz 

a település külterületének határában, a Fadd településhez tartozó Faddi-Duna holtág. 

A talaj, felszíni és felszín alatti vizek szempontjából a mezőgazdasági területek művelése során 

alkalmazott kemikáliák használata jelent potenciális veszélyforrást.  
 

Levegőtisztaság és védelmi szempontból a közlekedési eredetű légszennyezés meghatározó, mely 

elsősorban a község bekötő útja mentén és annak közvetlen közelében tapasztalható, ez azonban 

a település belterületi lakott részeit kevésbé terheli. Gerjenben nem található jelentős 
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légszennyező ipari üzem. A településen sem állandó, sem időszakos légszennyezettség mérés nem 

történik. Diffúz légszennyezést a növényzettel időszakosan fedett szántóföldekről illetve 

burkolatlan utakról származó por okozhat. 
 

Zaj- és rezgésterhelés szempontjából Gerjen kedvező helyzetben van. 

Közúti közlekedés tekintetében a nagyforgalmú M6 autópálya és 6-os út elkerüli, a község bekötő 

útja pedig nem rendelkezik számottevő forgalommal, így közlekedési eredetű zaj tekintetében 

nem adódik konfliktus. 
 

Gerjenben a hulladék gyűjtése megoldott, a kommunális hulladékot heti rendszerességgel szállítja 

el a Paksi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A település külterületein illegális hulladéklerakás 

nem jellemző. 

 

Katasztrófavédelem 

Magyarország földrengés-veszélyeztetettségi térképe alapján országos viszonylatban Gerjen a 

földrengés veszélyeztetett területek közé tartozik. Tolna Megye Területrendezési Terve (TMTrT) 

alapján Gerjen közigazgatási területére nem terjed ki a földtani veszélyforrás területe. A 

Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása alapján a településen nincsenek olyan helyszínek, 

amelyek földtani veszélyforrások területe övezetbe tartoznak.  

A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság levele szerint Gerjen ár- és belvíz által 

veszélyeztetett területeire az állandó építési tilalom kiterjesztése indokolt.  

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság előzetes tájékoztatása alapján Gerjen keleti részén halad 

az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Siótorok-Paks I. rendű árvízvédelmi töltés. A települések 

ár-és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolása alapján a község a „B”, azaz a közepesen 

veszélyeztetett kategóriába tartozik (nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el és nem az előírt 

biztonságban kiépített védmű védi). 

A TMTrT alapján Gerjen közigazgatási területére kiterjed a nagyvizi meder területe, a község 

árvízi elöntéssel tehát veszélyeztetett.  

A TMTrT alapján Gerjen teljes közigazgatási területére kiterjed a rendszeresen belvízjárta terület. 

Ilyen területet a vízügyi ágazat azonban nem tart nyilván, arra iparági definíciója sincs. Ehhez 

segítségül a veszélyeztetési mértékkel is foglalkozó Pálfai-féle belvíz-veszélyeztetettségi 

tanulmány szolgál. Ez alapján Gerjen nagy része az alig veszélyeztetett területhez tartozik. A 

belterületétől délre belvízzel mérsékelten veszélyeztetett területek találhatóak, amelyeknek a 

feltüntetése tájékoztatásul javasolt a településrendezési eszközökben.  

A településen vannak mélyebben fekvő területrészek, melyek esetében a vízelvezetést a 

csapadékvíz elvezetés rendezésének keretében kell megoldani, hogy indokolatlanul ne alakuljon 

ki vízállásos terület. 

Gerjen a vízügyi ágazat nyilvántartása szerint árvízi veszélyeztetéssel terhelt település. Az árvízi 

védekezésre a település katasztrófavédelmi terve ad megfelelő utasítást.  

A település beépített területein előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada a vízelvezető 

hálózat kialakításának vagy karbantartásának a hiányából származik. A helyi vízkár megelőzésére 

helyi vízvisszatartás kiépítése szükséges. Ehhez a feladatokat, kötelezettségeket a helyi építési 

szabályzatban rögzíteni kell. 

A Bányászati Osztály előzetes tájékoztatása alapján Gerjen közigazgatási területén nincsen 

érvényes bányatelek, bányaüzem vagy más engedély alapján végzett ásványi nyersanyag 
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kitermelés. A TMTrT alapján Gerjen közigazgatási területére nem terjed ki az ásványi 

nyersanyagvagyon-területe. 

 

2.2. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

2.2.1. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek 

lehatárolása 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2011-es népszámlálási adatokra támaszkodó 

adatszolgáltatása szerint a községben nincsen szegregátum, azonban a KSH lehatárol egy 

szegregációval veszélyeztetett területet a település központjának közelében. A 40 % feletti 

szegregációs értékkel rendelkező terület az 51162. jelű út – Kossuth Lajos utca – Dózsa György 

utca – Rákóczi Ferenc utca által határolt lakótömbben található. A szegregációval veszélyeztetett 

terület elhelyezkedése a lenti térképen, a teljes település és a szóban forgó terület lakóinak, illetve 

lakásállományának jellemzői a lenti táblázatban láthatóak.  

 

 
Forrás: KSH adatszolgáltatás 

 

 

Mutató 
Gerjen 

összesen 

1. veszélyeztetett terület 

(51162 sz. út - Kossuth L. u. - 

Dózsa Gy. u. - Rákóczi F. u.) 

Lakónépesség száma 1202 86 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 14,5 15,1 
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Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 61,5 58,1 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 24,0 26,7 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 

33,6 60,0 

Rendszeres munkajövedelemmel nem 

rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 

évesek) belül 

42,8 58,0 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel 

nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 

21,0 40,0 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen 

belül 
53,6 40,7 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 43,3 45,7 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban 

foglalkoztatottak aránya 
61,0 72,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a 

lakónépességen belül 
57,5 67,4 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 14,3 10,7 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 

napos munkanélküliek aránya) 
10,6 - 

Lakásállomány (db) 515 34 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 18,3 29,4 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások 

aránya a lakott lakásokon belül 
15,3 29,4 

Adatok forrása: KSH adatszolgáltatás 
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Munkaszám:

Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:Ügyvezető:
Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

KV-VIZ

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365

 Email: kozmu@kesztervezo.hu

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Tervezők:

M=1: 8.000

É

Gerjen településrendezési eszközök felülvizsgálata

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

83/2021

Szolóczki Bálint

Ziman Gergely

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Ördög-Beke Ágnes
Bíró Előd

Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval

JELMAGYARÁZAT

Meglévő Tervezett

Hidrogeológiai B védőterület

Víztorony

Távlati hidrogeológiai A védőterület

Közmű és elektronikus hírközlés:

VÍZELLÁTÁS

Vizsgálat

Távlati hidrogeológiai B védőterület

Víztároló medence

Vízmű kút

Ivóvíz vezeték

V

2021. december

Megjegyzés: A település teljes közigazgatási területe a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

alapján vízminőség-védelmi terület övezetének fekszik.
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Munkaszám:

Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:Ügyvezető:

Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

KV-CSAT

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365

 Email: kozmu@kesztervezo.hu

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Tervezők:

M=1: 8.000

É

Gerjen településrendezési eszközök felülvizsgálata

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

83/2021

Szolóczki Bálint

Ziman Gergely

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Ördög-Beke Ágnes
Bíró Előd

Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval

JELMAGYARÁZAT

Meglévő Tervezett

Közmű és elektronikus hírközlés:

VÍZELVEZETÉS

Vizsgálat

Gravitációs szennyvízcsatorna

Nyomó szennyvízcsatorna

Szennyvízátemelő hatásterülettel
SZÁ

Térségi nyomó szennyvízcsatorna

2021. december

Megjegyzés: A település teljes közigazgatási területe a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

alapján vízminőség-védelmi terület övezetének fekszik.

Csapadékvíz csatorna
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Római katolikus templom
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Munkaszám:

Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:Ügyvezető:

Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

KV-VILL

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365

 Email: kozmu@kesztervezo.hu

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Tervezők:

M=1: 8.000

É

Gerjen településrendezési eszközök felülvizsgálata

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

83/2021

Szolóczki Bálint

Ziman Gergely

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Ördög-Beke Ágnes
Bíró Előd

JELMAGYARÁZAT

Meglévő Tervezett

Közmű és elektronikus hírközlés:

VILLAMOSENERGIA ELLÁTÁS

Vizsgálat

132 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia

főelosztóvezeték 20-20 m-es biztonsági övezettel

22 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia

elosztóvezeték, külterületen az oszloptengelytől

mért 7-7 m-es biztonsági övezettel

22/0,4 kV-os transzformátor állomás

2021. december

400 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia

átviteli távvezeték 40-40 m-es biztonsági övezettel

(28-astól a 30-as oszlopig 30-40 m között változik)
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Római katolikus templom
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Munkaszám:

Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:Ügyvezető:
Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

KV-HIRK

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365

 Email: kozmu@kesztervezo.hu

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Tervezők:

M=1: 8.000

É

Gerjen településrendezési eszközök felülvizsgálata

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

83/2021

Szolóczki Bálint

Ziman Gergely

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Ördög-Beke Ágnes
Bíró Előd

Elektronikus hírközlési légvezeték

(Tarr Kft.)

JELMAGYARÁZAT

Meglévő Tervezett

Elektronikus hírközlési földkábel, alépítmény

(Magyar Telekom)

Elektronikus hírközlési iparági légvezeték

(MVM Net)

Elektronikus hírközlési légvezeték

(Magyar Telekom)

Közmű és elektronikus hírközlés:

ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS

Vizsgálat

Elektronikus hírközlési földkábel, alépítmény

(Tarr Kft)

2021. december
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Római katolikus templom
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Munkaszám:

Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:Ügyvezető:

Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

KV-GAZ

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365

 Email: kozmu@kesztervezo.hu

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Tervezők:

M=1: 8.000

É

Gerjen településrendezési eszközök felülvizsgálata

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

83/2021

Szolóczki Bálint

Ziman Gergely

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Ördög-Beke Ágnes
Bíró Előd

JELMAGYARÁZAT

Meglévő Tervezett

Közmű és elektronikus hírközlés:

FÖLDGÁZELLÁTÁS

Vizsgálat

Nagyközép-nyomású földgázvezeték 7-7 m-es

biztonsági övezettel

Gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás

Középnyomású földgázvezeték

2021. december
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Munkaszám:

Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:Ügyvezető:

Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

KV-KORL-1

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365

 Email: kozmu@kesztervezo.hu

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Tervezők:

M=1: 14.000

É

Szolóczki Bálint

Ziman Gergely

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Ördög-Beke Ágnes
Bíró Előd

Közmű és elektronikus hírközlés:

KORLÁTOZÓ KÖZMŰ ADOTTSÁGOK

Vizsgálat

2021. december

83/2021

Vizsgálat

Gerjen településrendezési eszközök felülvizsgálata

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

Nagyközép-nyomású földgázvezeték 7-7 m-es

biztonsági övezettel

Gázfogadó és nyomáscsökkentő állomás

132 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia

főelosztóvezeték 20-20 m-es biztonsági övezettel

JELMAGYARÁZAT

Meglévő Tervezett

Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval

Hidrogeológiai B védőterület

Távlati hidrogeológiai A védőterület

Távlati hidrogeológiai B védőterület

Víztorony

Víztároló medence

Vízmű kút

V

Szennyvízátemelő hatásterülettel

SZÁ

Térségi nyomó szennyvízcsatorna

Nagynyomású földgázszállító vezeték 18-18 m,

35-35 m-es biztonsági övezettel és bányaüzemi

hírközlési földkábellel

Adótorony

Megjegyzés: A település teljes közigazgatási területe a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet

alapján vízminőség-védelmi terület övezetének fekszik.

400 kV-os oszlopokon haladó villamosenergia

átviteli távvezeték 40-40 m-es biztonsági övezettel

(28-astól a 30-as oszlopig 30-40 m között változik)

Tervezett naperőmű park számára kijelölt terület
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93,71 mBf

1519,9 fkm

92,97 mBf

1509,5 fkm

Munkaszám:

Módosítás:

Tervfázis:

Tervszám:

Méretarány:

Dátum:Ügyvezető:
Szakági vezető tervező:

Hanczár ZsoltnéBíró Attila

Hanczár Zsolt

Szakági vezető tervező:

MK: 01-2456,

TV-T, TE-T, TH-T

MK: 01-2418,

TV-T, TE-T, TH-T

KV-KORL-2

KÉSZ KÖZMŰ ÉS ENERGETIKAI TERVEZŐ KFT.

1016 Budapest, I. Naphegy utca 26. Tel.: 489-0365

 Email: kozmu@kesztervezo.hu

Ez a terv a KÉSZ Tervező Kft. szellemi tulajdona, amely védelmét jogszabály biztosítja.

Megbízó:

A munka

megnevezése:

A munkarész

megnevezése:

Tervezők:

M=1: 14.000

É

Szolóczki Bálint

Ziman Gergely

Hanczár Gábor

Herczik Eszter

Tóth Árpád

Csima-Takács Judit

Ördög-Beke Ágnes
Bíró Előd

Közmű és elektronikus hírközlés:

ÁRVÍZ- ÉS BELVÍZVÉDELEM

Vizsgálat

83/2021

Vizsgálat

Gerjen településrendezési eszközök felülvizsgálata

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.

1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.

JELMAGYARÁZAT

Meglévő Tervezett

Vízgazdálkodási terület mederkarbantartási sávval

Belvízzel nem, vagy alig veszélyeztetett terület

(I. kategória)

Belvízzel mérsékelten veszélyeztetett terület

(II. kategória)

2021. december

Másodlagos levezető sáv

Elsődleges levezető sáv

Átmeneti levezető sáv

Elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal a mentett

oldalán 10 m-es védekezési sávval

Fakadóvízzel veszélyeztetett 110 m-es terület, a

hullámtéri oldalon 60 m-es felszín alatti

tevékenységre korlátozott sáv


