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Balatonvilágos Község településszerkezeti tervéről

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE - LEÍRÁS
A terv beágyazottsága:

Balatonvilágos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 399/2006. (XII.19.)
Kt sz. határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervét.
Balatonvilágos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. mellékletben csatolt
"Balatonvilágos településszerkezeti terve - Leírás" dokumentumot és a 2. mellékletben csatolt T-1 jelű
"Településszerkezeti terv" című, 2013. ..... dátumú tervlapot.

előretekintés - TFK (Településfejlesztési Koncepció)
A 2012. évi Településfejlesztési Koncepció – első sorban az aligai fejlesztési projekt által teremtett
lehetőség miatt –
>
egyrészt az 1990. körüli népesség és alkalmazási szintet,
>
másrészt a szezonális szerkezet megváltoztatását tűzi ki célul.
TFK – növekedési célok (17. oldal)
>
Lakosság: 3 – 4000 fő
>
Új szállodai férőhely: 1000 – 1500
>
Új üdülőegység: 800 – 1000
>
Új munkahelyek száma: 2000

Kelt: Balatonvilágos, 2013.

Fekete Barnabás
polgármester

visszatekintés – ÁRT (Általános Rendezési Terv)
Balatonvilágos településszerkezeti célkitűzései részben folytatni kívánják a korábbi
tervi
elhatározásokat, részben túl szándékoznak lépni azokon.
Az 1991-ben 2010-re becsült 13500 fős nyári népesség mintegy 20%-kal kevesebbre -10000 fő körüli
értékre - prognosztizálható.
Ezzel szemben az 1400 - 1500 fő közé jelzett állandó lakosság számát távlatban legalább a
kétszeresére szeretné emelni Balatonvilágos.

dr. Pavlek Tünde
jegyző

Átfogó célok
>
>
>

A lakosság – nem csak anyagiakban mért – életszínvonalának emelése
A lakosságszám szabályozott növelése
A helyi jelleg – Balaton kultusz - erősítése

Specifikus célok - Balatonvilágos jövőképe
>
>
>
>
>
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Sajátos arculatú, üdülő- és lakóhelyként kedvelt, kulturális, turisztikai központ
Több lábon álló, stabil turisztikai gazdaság
Kellő számú és minőségű munkahely, képzett fiatalok megtartása
Infrastrukturális, társadalmi-kulturális, és környezeti értelemben vett magas minőségű
lakókörnyezet.
Egész évre kiterjesztett Balaton-kultusz és lélekarányos strand biztosítása.
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A célok eléréséhez szükséges prioritások

FÖLDRAJZI BONTÁS

Balatonvilágos abban a helyzetben van, hogy céljai megvalósításához külső és belső forrásokra
egyaránt támaszkodhat.

Aliga – komplex belterületi fejlesztés
A volt Club Aliga a településen belül pontosan körülhatárolt területi egység.
A fejlesztés a település majd minden vonatkozásában változást hoz.
> Az idegenforgalmi,
> kulturális,
> lakócélú
fejlesztések és az ahhoz kapcsolódó műszaki kiépítések (közmű, közlekedés, partstabilizálás,
zöldterületek) a település
> üdülő- és
> lakó létszámát,
> munkaerő kínálatát,
> munkahelyeit
megtöbbszörözik hosszú távon.
A kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátási használatok szaporodása mind
> a távolsági, helyközi, mind
> a helyi mozgásformák sűrűségét növeli.
A fejlesztések szinergia-hatásaként a község belső lehetőségei is jobban kiteljesednek.
A 46 hektáros fejlesztési terület lényeges újdonsága a kisvárosias jelleg, mely a 12 hónaposra
tágítandó szezon egyik feltétele.

A község belső energiáinak kihasználása, erősítése a következő területeken lehetséges:
>
a meglévő vállalkozások erősödése,
>
a mezőgazdasági-, illetve szőlőterületben rejlő agrár- és turisztikai vállalkozási lehetőségek
szárba szökkenése,
>
az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása (bérlet, eladás),
>
a helyi örökségi értékek védelme, bemutatása
A település 15-20 éves távlatban – döntően az Aligai fejlesztés hatásaként – lélekszámban,
munkaerőhelyzetben, üdülő- és szállodakapacitásban, és az ehhez szükséges infrastruktúrában a
településfejlesztési koncepcióban leírtakkal összhangban növekszik, fejlődik.
A célokhoz vezető eszközök
A község fejlesztési lehetőségeit
> részint földrajzi,
> részint területfelhasználási,
> részint korábbi / új döntések
csoportosításban mutatjuk be.

Hagyományos településközpont fejlesztése
A megújuló településközpont Balatonvilágos súlypontjában igazgatási, oktatási, szociális egészségügyi,
kulturális intézményeivel a település egyensúlyát is hivatott biztosítani az aligai terület jelentős
fejlesztései mellett.
Lakóterületi fejlesztések
A belterület alkalmas helyein,
> északon (Barackos utca),
> középen (Dobó István utca) és
> délen (Ady Endre utca)
lakóterületi fejlesztések lehetségesek.
Külterületi fejlesztések
A külterület
> részben a mezőgazdasági célú fejlesztések (szőlőkultúra),
> részben a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységek (barnamezős és zöldmezős
gazdasági területek),
> részben a turisztikai
fejlesztések területe.
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TERÜLETFELHASZNÁLÁSI BONTÁS
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
A már kijelölt, szabályozott lakóterületek 2-300 fő befogadására nyújtanak lehetőséget. Ezek a
lakótelkek részben foghíjszerűen találhatók a beállt települési szöveten belül, másrészt korábban
szabályozott, a hatályos tervben szereplő utcasorok.
Utóbbiak elhelyezkedése a meglévő, egy oldalon beépített utcák (Dobó István, Ady Endre, Balogh
Ádám, Temető) túloldalán
>
mind településképi,
>
mind műszaki ellátási szempontból
kedvező.
Az üdülőterületek átalakulása lakóterületté lassú, de folyamatos tendenciaként érvényesül.
Kisvárosias lakóterületek
Ezek részben az aligai fejlesztés területén, részben amellett, az egykori Gagarin lakótelep területén
találhatók.
Kertvárosias lakóterületek
Balatonvilágos jellemző lakóterületei, melyek az üdülőterületekkel keverten helyezkednek el, azoktól
településképi vonatkozásban alig térnek el. A falu új lakóterületi fejlesztéseit is ebbe a
területfelhasználásba soroljuk.
Az aligai fejlesztés határterületei ugyancsak kertvárosias lakóterületekkel csatlakoznak északi irányban
a meglévő lakó- és üdülőterületekhez.
Falusias lakóterületek
Ezen területek a külterületen vagy ahhoz csatlakozva helyezkednek el: Mathiász telep északon,
Világos-puszta középen és az Ady Endre utca végén fekvő terület.

Üdülőterületek
Általában a lakóterületekkel vegyesen, a vízparton viszont kizárólagosan helyezkednek el a
településszerkezetben.
Az üdülőházas terület az aligai fejlesztés jellemző területfelhasználása, de néhány korábbi
nagyüdülő is ide tartozik a vízparti sávban. Az üdülőházas területeken biztosítani kell egyéb
vendéglátási, szolgáltatási használati módok elhelyezhetőségét is a szabályozás során.
A hétvégiházas területek – a kertvárosias terület mellett – Balatonvilágos másik jellegzetes
területfelhasználása.
Különleges – beépítésre szánt - területek
Legjelentősebb változás a volt Club Aliga megnyitása, de a meglévő önkormányzati és magánterületek
is lehetőséget nyújtanak speciális idegenforgalmi vállalkozások megvalósítására.
A vízparton a volt Club melletti önkormányzati ingatlan a TNM rendelettel összhangban a vízparttól
számitott 30 méteres sávban szabad parti sétány és
>
strand terület, azon túl
>
szabadidőközpont (különleges) terület.
Sport- és strandterületek – Aliga megnyitása után – elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre.
Önkormányzati tulajdon és magánerő összefogásából van lehetőség a hagyományos településközpont
közelében, az autópálya és a jelenlegi belterület között szabadidős tevékenység fejlesztésére
(növénybemutató kert, sportpálya) Területfelhasználási besorolása:
>
növénykert
A fent említetteken kívül a
>
kikötő
>
a sportpálya és a
tartozik ebbe a területfelhasználásba.

Vegyes területek
Településközponti vegyes területek
A településközpont a hatályos terv szerinti kialakításhoz képest átértékelése kerül.
A meglévő épületállomány elavult, a lélekszám növekedésével új foglalkoztatókra, osztálytermekre,
bölcsödére, szociális ellátó létesítményekre, sportterületre lesz szükség. Ezen célokra már a hatályos
terv is kijelölte a településközpont bővítésének helyét önkormányzati területen.
Az alapfokú oktatási és egészségügyi ellátás megtartása a növekvő település számára is a meglévő
központban alapvető cél, az új fejlesztések (Aliga) és a meglévő települési szövet jobb
összekapcsolásának egyik eszköze.
A Polgármesteri Hivatal környezete üdülőterületből településközpont vegyes területfelhasználásba
kerül.
A község központján kívül egyes elszórtan elhelyezkedő ellátást biztosító területek (Zrínyi utca, Aligai
út) ugyancsak ebbe a területfelhasználásba tartoznak.
A meglévő településközpont megőrzésével, fejlesztésével és az új aligai központi funkciók
megjelenésével tudatosan kettős – igazgatási, alapellátási és üzleti, idegenforgalmi – településközpont
kialakítása a cél.
Központi vegyes területek
Ezen területfelhasználás az aligai fejlesztés területén jelenik meg, ahol a község határán túlmutató
vonzerővel rendelkező intézmények elhelyezése várható (szállodák, konferenciaközpont, piac,
kereskedelmi, vendéglátó, szórakoztató létesítmények)
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Gazdasági területek
A településen gazdasági vállalkozásokhoz
>
mind beépítésre szánt,
>
mind beépítésre nem szánt területek rendelkezésre állnak.
A most is prosperáló
>
Új Vinoservice és
>
Balaton Fruit
fejlesztése mellett
>
a volt Badacsonyi Állami Gazdaság és
>
a Balatonfői MgTsz az egykori Petőfi TSZ, Világos puszta területén barna-mezős gazdasági
fejlesztésre van lehetőség.
>

A vasút és a magaspart által elválasztott településrészek összekapcsolása
Az aligai partfalon gyalogos lejárók épülnek összhangban a partstabilizálással.
Az aligai vasútállomásnál alul- vagy felüljáró épül az aligai fejlesztést és a magasparti településrészt
összekapcsolva. Aluljáró esetében szintben átjárás biztosítható a közpark és az aligai fogadótér között.
A balatoni vízmű és a magaspart zöldfelülete (víztározó) között ideális telepítési helye van egy
felvonónak, mely,
>
egyrészt újabb kapcsolatot jelent az elválasztott településrészek között,
>
másrészt akadálymentesen használható,
>
harmadrészt az aligai fejlesztés és a hagyományos településközpont, az intézmények érintésével
egy gyalogoskörre ösztönöz a községen belül,
>
negyedrészt vonzó kilátási lehetőséget biztosít.
A magasparti sétányok kiterjesztése
Erre az aligai fejlesztés ad lehetőséget, ahol a part felső élén – a lejáró út felett híddal átkötve - a déli
(Mészöly Géza, Csók István) sétányok a Szélső utcával összekapcsolhatók.

Zöld-mezős gazdasági terület az enyingi csomópontban kijelölt gazdasági terület.
A parti sétány kiterjesztése
A TNM rendelet szerinti helyeken a szerkezeti terv és a szabályozási terv zöldterületként kijelöli a
sétányokat. A rendszer központja az aligai nagy közpark. A tulajdonossal kötendő megállapodás
alapján innen közhasználat előtt megnyitott magánterületként folytatódik tovább a sétány észak felé,
ahol a tervezett hotelcsoport előtt visszaköt az aligai fasorba.

Fejlesztési lehetőségek mezőgazdasági területen:
A mezőgazdasági területeken a Balaton törvény keretei közt van mód fejlesztésekre, mely
>
a szőlőterületeken ad lehetőséget többrétű, idegenforgalmat is vonzó vállalkozásokra,
>
az általános mezőgazdasági területeken lovasturizmusra.

Beépítésre nem szánt területek

A 71-es út és a 7118-as út csatlakozása (az autópálya-kapcsolat) jelenleg is veszélyes kereszteződés.
A kereszteződés átépítésére távlatban számítani lehet függetlenül attól, hogy a forgalom növekedése a
jelenlegihez képest csekély lesz. Az átépítést a balatonfőkajári településrendezési terv tartalmazza.
Az Aligai út bevezető szakaszán a növekedés ennél nagyobb arányt képvisel, a zajterhelést
figyelemmel kell kísérni és a szükséges beavatkozásokat megtenni. Az aligai út alternatív nyomvonalát
a vasútvonal közelében be nem építhető területként kell kezelni, abból a célból, hogy szükség esetén
az aligai út - jelentősebb forgalomnövekedés miatt - kiváltható legyen.

Közlekedési területek
A település közlekedési rendszere kialakult, megfelelő, de részben korábbi döntések alapján, részben a
várható fejlesztések miatt módosításokra kell felkészülni.

A kerékpárforgalom növekedésével a kerékpárutak vonalvezetése átértékelésre kerül.
A kikötő bővítésével jelenleg nem számol a terv.
Veszély esetében helikopter leszállásra a sportpálya használható.

Sajátos gazdasági fejlesztésre, tevékenységre ad lehetőséget az önkormányzati tulajdonban lévő
autópálya melletti sáv a település központjában, ahol az autópálya védőtávolsága miatt más
tevékenységre nincs lehetőség.

Korábbi döntések
A vasúti aluljáró (Aligai út) balatoni oldalán körforgalom épül.
A kiszolgáló utcákat meglévő kialakult szélességükben lehet hagyni, felszabályozásuk csak kivételesen
szükséges.
Az új fejlesztésekhez kapcsolódó döntések
A volt Club megnyitása
A Zrínyi utca és az aluljáró összekötésével az üdülőn átvezető útvonal gyűjtőút funkciót kap. Az északi
útszakasz (Balatonfőkajár felé) gyalogos és kerékpáros elsőbbséggel alakítandó ki.
Az aligai fejlesztés következtében az utcahálózat kiépítésével magánterületek nagy mennyisége válik
közterületté. Ezt a helyi parkolási rendeletben is kezelni kell, mert a magasabb rendű jogszabályi
kereten belül a gépkocsik elhelyezését részben az új közterületeken lehet biztosítani. A közterületen
elhelyezendő gépkocsik 16-22 méteres szabályozási szélességeket igényelnek.
A fejlesztési területet a Balaton körüli kerékpáros úthálózatba be kell vonni.
A kiszolgáló utak hálózata önkormányzati tulajdonú közterület lesz.
A magánutakat, közhasználat előtt megnyitott útvonalakat a nemzeti szabványok szerint kell kiépíteni.
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Zöldterületek
A település zöldfelületi ellátottsága, a zöldfelületek minősége jó, megőrzendő, ahol lehet, fejlesztendő.
A volt Club megnyitása új zöldterületek aktivizálását jelenti, amit a közlekedési elemek közt felsoroltunk.
(Közpark, vízparti sétány, fasor, magasparti sétány)
A korábban kijelölt Dobó István utcai új lakóterülethez kapcsolódó közpark módosítva, a
mezőgazdasági öntözőhálózat vezetékéhez alkalmazkodva szerepel jelen szerkezeti tervben.
Az aligai fejlesztések
>
rálátási és
>
ökológiai szempontok érvényesítése érdekében jelentős részben zöldtetővel épülnek.
A rálátás részben a magaspart alatt fekvő épületek, részben a vízről látható sziluett vonatkozásában
fontos. Ugyanakkor a Vadrózsa és a Lehel utca közötti kerékpáros pihenő építésére lehetőséget kell
biztosítani.
A zöldterülettől eltérő más területfelhasználási kategóriákban kötelezően növényzettel fedett jelentős
méretű területeket – zöldfelületeket – a településszerkezeti terv kijelöli.
Erdőterületek
A vasútvonal és az Aligai út térségében található 012/2 hrsz. legelő művelési ágú terület erdőbesorolásának településrendezési indoka nincs. A tulajdonosi szándék ellenére történő erdőkijelölés
konfliktushelyzetét fel kell oldani. Három új erdőkijelölés történik jelen tervben: az egyik az 537 hrsz-on
található parkerdő, másik az aligai fejlesztési területen északi irányban kiágazó völgyutat kísérő partfal,
harmadik az enyingi körforgalom mellett lévő gazdasági terület és a 7-es út határán fizikai állapotában
meglévő erdősáv. A három terület összesen közel 2 ha, így a 012/2 hrsz ingatlan mezőgazdasági
területbe átsorolható. További felhasználást, beépíthetőségét a következő településrendezési eljárás
során meg kell vizsgálni a közösségi és a tulajdonosi érdek összhangjának megteremtésével.
A Balaton Törvény szerint erdőtelepítésre alkalmas területet korlátozott mezőgazdasági területként kell
a távlati erdőtelepítés céljára fenntartani.

Közművek
A Balaton Törvény előírásait érvényesíteni kell a szabályozásban. Az építések függvényében új
középnyomású gázellátást és új középfeszültségű áramellátást kell biztosítani Enying irányából az
országos hálózat csatlakozási pontjától.
A vízellátás közhálózatról működtethető, de az aligai fejlesztés nagyságrendje miatt vizsgálni érdemes
a helyi ellátás – esetleg részbeni – kiépítését.
Elsőséget kell biztosítani a megújuló energiaforrások mind teljesebb körű hasznosítására, előtisztított
víz, mint ipari víz használatára, vízforgató berendezések alkalmazására. Törekedni kell az épületek
tervezése és kivitelezése során a passzív elemek, energiatakarékos megoldások mind szélesebb körű
beépítésére, az egyes épületek energia-fogyasztásának minimalizálására.
Közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, a
meglévő hálózatok korszerűsítése alkalmával a tájkép védelme és az esztétikai követelmények
érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi szempontjainak
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.
Az épületekre – akár utólag, akár építéskor – helyezett berendezéseket a szabályzat segítségével a
minimálisra kell szorítani.

Mezőgazdasági területek
A településszerkezeti terv a mezőgazdasági területek vonatkozásában az előző - erdőterületek - címszó
alatt részletezett településrendezési célból a 012/2 hrsz ingatlan mezőgazdasági területbe sorolását
irányozza elő.
Vízgazdálkodási területek
A Balaton Törvény előírásai szerint jelöli ki a terv a területfelhasználást.
Természetközeli területek
A nádasfoltok a tómeder részeként vízgazdálkodási területbe sorolva helyezkednek el.
Különleges – beépítésre nem szánt - területek
A 7-es és a 7118-as utak csatlakozásában fekvő
>
turisztikai övezet is többféle használati módra ad lehetőséget (kemping, borpanzió, sport).
A partfalstabilizálás által érintett, be nem építhető magasparti sáv az aligai fejlesztési területen
magánterületként ugyancsak ebbe az övezetbe tartozik, területfelhasználási besrolása:
>
parkterület.
A település további beépítésre nem szánt különleges területe a
>
temető.
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VÉDELMEK - KORLÁTOZÁSOK
KORÁBBI / ÚJ DÖNTÉSEK
Az alábbi felsorolásban a változtatásra szánt területfelhasználásokat osztályozzuk az alcím szerinti
bontásban.
A fejlesztési célok egy részét a korábban hatályossá vált településrendezési eszközök tartalmazták. A
fejlesztési célok másik csoportját alkotják az új döntések.
Jelen tervben hatályossá vált, új fejlesztési célok
Az aligai fejlesztés parti sávon kívüli, a település belterülete felé eső része. Ide tartoznak a következő
területfelhasználások:
> kisvárosias terület,
> kertvárosias terület,
> köponti vegyes terület,
> üdülöházas terület,
> hétvégiházas terület.
A hagyományos településközpont körzetében új fejlesztési cél a
> növénykert (különleges beépítésre szánt terület)
Korábban hatályossá vált fejlesztési célok
Az aligai fejlesztési terület parti sávjában tervezett fejlesztések.
Északról dél felé haladva a következő területfelhasználások:
> üdülőterület,
> központi vegyes terület,
> közpark,
> közlekedési terület,
> kikötő,
> strandterület,
> különleges – szabadidőközpont terület.

Európai védelem: a Balaton, mint Natura 2000 terület
Országos védelem alatt álló értékek a településen nincsenek.
A négy nyilvántartott régészeti lelőhely vonatkozásában az Örökségvédelmi Törvényt kell alkalmazni.
Helyi védelemre a következő értékeket javasoljuk.
Településképvédelmi terület:
Magasparti sétányok, zöldfelületek
Magaspart, mint geológiai érték
Volt Club Aliga parkszerű faállománya
Művi értékek:
A volt Club Aliga területén:
Elnöki villa
Kádár villa
Étterem- konferenciaterem
Szász villa
Bíró villa
Kmetty villa
Református kápolna
A Rákóczi úti SOTE üdülő kerítése
Szobrok, emlékművek
Helyi értékvédelmi terület:
A Mathiász telep területe

A belterületi határhoz tartozó lakóterület-fejlesztések:
> északon (Barackos utca),
> középen (Dobó István utca) és
> délen (Ady Endre utca)
A külterületen tervezett fejlesztések:
> különleges turisztikai terület (beépítésre nem szánt különleges terület),
> kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (enyingi körforgalom mellett),
> kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (a volt Badacsonyi Állami Gazdasághoz
csatlakozóan),
> kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület (a déli belterülethez csatlakozóan – Balaton-Fruit)

Régészeti lelőhelyek:
1. lelőhely - R1:
Érintett helyrajzi szám: 1079/15; 1079/16; 1079/17; 1079/18; 1079/20; 1079/21; 1079/29,
1079/30, 1079/31; 1079/32; 1079/33, 1079/34, 1079/35.
2. lelőhely - R2:
Érintett helyrajzi szám: 1042/10; 1042/12; 1054; 1055, 1056; 1057, 1058/6, 1059/7, 1060/6, 1062;
1063.
3. lelőhely - R3
Lelőhely neve: Balatonvilágos - Kertészet
Érintett helyrajzi szám: 297
4. lelőhely - R4
Lelőhely neve: Balatonvilágos - Marhalejáró – Romlás
Érintett helyrajzi szám: 301/8,9, 302, 303/11-18,21,26
Be nem építhető területek
A Településszerkezeti Terven jelöl sávok: 30 méteres parti sáv, elkerülő út száméra fenntartott terület
Védőtávolságok
Közlekedési területek védőtávolsága: vasút: 50-50m, külterületen: autópálya, főútvonal: 100-100m,
egyéb közút: 50-50m
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Földtani veszélyforrás területe
Balatonvilágost a Balaton-törvény a földtani veszélyforrás területe kiemelt térségi övezetébe sorolja.
A magaspartokat a „TALAJMECHANIKAI ÉS HIDROGEOLÓGIAI SZAKVÉLEMÉNY A
MOZGÁSVESZÉLYES PARTFALAK STABILIZÁCIÓS PROGRAMJÁVAL” című dokumentáció alább
részletezett előírásai szerint kell kezelni.
A geotechnikai védőterületek rajzi lehatárolását a településszerkezeti terv tartalmazza.
1.1
A Balaton és a magaspart „lába” közötti előtér
(C. jelű geotechnikai védőterület)
Nem mozgásveszélyes, beépíthető terület. A beépíthetőségnek nincsenek geotechnikai korlátai,
azonban a tervezéshez épületenként, vagy épület csoportonként geotechnikai vizsgálatot és olyan
vízellátást, szennyvízelvezetést, ill. vízrendezést kell megkövetelni, amelynek nincs káros hidrológiai és
környezetvédelmi hatása.

c.
Geotechnikai tervet kell készíteni, amely a stabilizációs programmal összhangban az épület
terepbe illesztése függvényében kidolgozza
a törmeléklejtőbe történő bevágás munkatér határolásának,
ideiglenes és végleges megtámasztásának,
az építmény alapozásának,
a térszint alatti terek vízmentesítésének
a műszaki megoldását.
d. Előirányozható épület kialakítások:
merev épület szerkezet; a legalsó szint vb. dobozként kialakítva,
mélyalapozás a törmeléklejtő kevert anyaga alatti pannon képződményen (Fúrt cölöpalapozás,
vagy cölöpökkel gyámolított vb. lemezalap).
A törmeléklejtő bevágásába, esetleg közvetlenül a magaspart elé telepített épület a fenti szerkezeti
kialakítással, szakszerű méretezéssel stabilizáló műtárgyként is funkcionál.

1.2
Az előtér és a partfal közötti törmeléklejtő
(B. jelű geotechnikai védőterület)
Potenciálisan felszínmozgás veszélyes területsáv, amelynek veszélyeztetettségét műszaki
beavatkozással meg lehet szüntetni. és beépítésre alkalmassá lehet tenni. Ennek kötelező lépései:
a.
A geodéziai tervezési alaptérképet ki kell egészíteni a magaspart éle és Balaton partja között
geodéziai keresztszelvényekkel az építészeti és geotechnikai tervezés geodéziai alapadataként.
b.
A beépítéssel összhangban, annak feltételeként részletes talajfeltáráson alapuló, komplex
geotechnikai stabilizációs programot kell készíteni, amely programnak ki kell térni
- A pannon vízvezető rétegekből érkező vizek megcsapolására, összegyűjtésére és elvezetésére.
Előirányozható műtárgyak:
szivárgó bordák,
fúrt drének rendszere,
szivárgók,
gyűjtő aknák, átemelők.
- A törmeléklejtő felszínének és a felszíni víznek a rendezésére.
Követelmény:
nagy tömeg áthelyezések kerülése,
maximálisan 1:2 hajlású rézsű kialakítása,
burkolt övárok építése
- Az erózió elleni felületvédelemre:
felület erősítés geo-műanyaggal ,
szakszerű biológiai felületvédelem
- A tereplépcsők állékonyságát biztosító műtárgyakra, a vízkivezetés megoldásával:
gabion támfal,
máglyafal,
rézsűkő támfal (korlátozott magasságig),
vasalt föld támfal,
burkolt vízelvezető árok a fal elé.
- A vizes közművek biztonságos kialakítására
lejtés irányú nyomvonal vezetés,
védőcsövek alkalmazása, flexibilis kapcsolatok,
megfigyelő aknák a töréspontokon,
a vízforgalom ellenőrzésének követelménye.
- Monitoring kiépítés a felszínmozgás ellenőrzésére.

1.3
A törmeléklejtő feletti, közel függőleges partfal
(AII. jelű geotechnikai védőterület)
A partfal potenciálisan mozgásveszélyes, geometriája miatt nem beépíthető. Elengedhetetlen azonban
az állékonyság biztosításához szükséges műszaki beavatkozásokat megtenni és a terület- és
vízrendezést végrehajtani. Ezek az alábbiak:
Állékonyságot biztosító műszaki beavatkozások:
a partfal rendezése a felület letisztításával, meredek jellegének megtartásával,
az omlások, leszakadások meggátolására talajszegezéses, kőzetcsavaros biztosítás, vagy
talajhorgonyok alkalmazása,
gabion megtámasztó szerkezetek elhelyezése,
omladék fogó hálók telepítése.
Terület- és vízrendezés:
a partél mögötti, korábbi anyagnyerő helyek vízgyűjtő mélyedéseinek, a lefolyástalan
területeknek a megszüntetése tömörített visszatöltéssel,
az eróziós mélyedések, vízmosások betöltése a víz ki- és elvezetés biztosításával,
felületrendezés rézsűk kialakításával, támfallal megtámasztott tereplépcsőkkel (gabion támfal,
máglyafal, rézsűkő támfal, vasalt föld támfal) víz ki- és elvezetéssel, burkolt vízelvezető árokkal.
A partfal és környezete mozgásmegfigyeléséről monitoring rendszer kiépítésével gondoskodni kell.
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Az É-i partfal szakaszon, a Szélső u. vonalában lévő, közel vízszintes területsáv sem építhető be, mert
az utca teljes hosszában egy korábbi, több szakaszból álló, hosszirányú omlás (lezökkenés)
tapasztalható. Ebben a sávban semmilyen épület telepítése és semmilyen vízforgalom nem engedhető
meg.
A partfal stabilizálás tervezése során célszerű figyelembe venni a partél és a „hegyláb” közötti gyalogos
megközelítés lehetőségének biztosítását fa-, vagy könnyű fém-szerkezetű lépcső építésével.
Az A/II geotechnikai védőterületen belüli és ahhoz közvetlenül csatlakozó területeken a telekalakítások
előtt célszerű a partfal és a tagolt felszínű területrészek stabilizációt szolgáló műszaki beavatkozásainak
tervezése. Javasoljuk, hogy a Szabályozási Terv intézkedjen a geotechnikai tervezés és a
telekalakítások összehangolása tekintetében.
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1.4
A partfalat övező, eróziótól szabdalt morfológiájú, tagolt területrészek
(A/III. jelű geotechnikai védőterület)

1.5
A XLI. jelű meglévő épület É-i falsíkjától a D-i területhatárig terjedő partfal és törmeléklejtő
(AI. jelű geotechnikai védőterület)

Potenciálisan felszínmozgás veszélyes területrész, amely az alábbiakban részletezett műszaki
követelmények betartásával építhető be.

Aktív felszínmozgás veszélyes területsávhoz csatlakozó területrész, amely geotechnikai, hidrogeológiai
és morfológiai adottságai miatt nem beépíthető.

A beépítés feltétele, hogy részletes geodéziai tervezési alaptérkép birtokában talajfeltárás, részletes
geotechnikai szakvélemény és annak alapján geotechnikai terv készüljön, amely tartalmazza:
a.
Az épületek terepbe illesztésének és szerkezetének követelményeit a geotechnikai szempontok
figyelembe vételével.
Javaslatok:
Elsősorban a tereplejtéshez, vagy a teraszos terepkialakításhoz igazodó, teraszos
szint-kialakítású épületek (teraszházak) tervezése.
Több épületszint bevágásba helyezése esetén a bevágás fala ideiglenes és végleges
állékonyság biztosító műszaki megoldására szükség szerint kihorgonyzott, vb. szerkezeti fal
és/vagy hézagos cölöpfal alkalmazása.
Hosszirányban 50 m-nél kisebb távolságonként teljes dilatációval tagolt,
épületegységek tervezése, merev megtámasztó szerkezettel/szerkezetként.
b.
A felszínmozgás minden formája elleni védekezés műszaki megoldásának komplex
stabilizációs programját, amelynek keretein belül az épületek terepbe illesztésének függvényében ki kell
dolgozni:
a bevágások fala ideiglenes és végleges állékonyság biztosító műszaki megoldását,
a víztartó pannon rétegeket feltáró mély bevágások esetén a vizek megcsapolására,
összegyűjtésére és elvezetésére szolgáló alternatív műszaki megoldásokat,
Javaslatok:
szivárgó bordák,
fúrt drén rendszer,
szivárgók,
gyűjtő aknák, átemelők alkalmazása
a terepfelszín rendezés és a felszíni vízrendezés műszaki megoldásait,
Javaslatok:
a terepfelszín teraszosítása max. 1:2 hajlású rézsűkialakítással,
a tereplépcsők állékonyságát biztosító műtárgyak (gabion támfal, máglyafal, rézsűkő
támfal, vasalt föld) alkalmazása vízkivezetéssel
az eróziós vízmosások, mélyedések betöltését rétegenkénti terítéssel és tömörítéssel, a víz kiés elvezetés megoldásával,
az erózió elleni felületvédelmet felület erősítő geo-műanyag és hatásos biológiai felületvédelem
alkalmazásával,
a vizes közművek biztonságos kialakítását.

1.6
A felső partél mögötti terület
(C jelű geotechnikai védőterület)
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Közel vízszintes, sík felszínű, nem mozgásveszélyes, beépíthető terület.
Azonban a partéltől számított 30-40 m-es mozgásveszélyesnek ítélt területsáv csak akkor építhető be,
ha a beépítés hosszában és azt 30-30 m-rel meghaladó szakaszon a partél stabilizálását, valamint az
A/II területnél részletezett terület- és vízrendezést végrehajtják.
A partfal alatti potenciálisan mozgásveszélyes területrészek állékonyságának biztonsága érdekében
alapvető követelmény a vizes közművek biztonságos kialakítása, nevezetesen:
a partél mögötti, korábbi anyagnyerő helyek vízgyűjtő mélyedéseinek, a lefolyástalan
területeknek a megszüntetése tömörített visszatöltéssel,
védőcsövek alkalmazása,
megfigyelő aknák kialakítása a töréspontokon,
vízforgalom ellenőrzése.
A partfal mozgásmegfigyeléséről monitoring kiépítésével gondoskodni kell.
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ILLESZKEDÉS

SZÁMSZERŰ ADATOK

Az aligai fejlesztés és a csatlakozó, meglévő településrészek közti illeszkedés érdekében az alábbi
területfelhasználási - övezeti rendszert irányozza elő a településszerkezeti terv.

Közigazgatási terület (FÖMI – Internet)
Ebből belterület
a Balaton
további külterület
Ebből szántó
szőlő
erdő
nádas
külterületi beépítésre szánt vagy beépített
belterülethez csatolni tervezett

1

az aligai fejlesztési területet
határoló területfelhasználások
hétvégi házas üdülőterület

2

kisvárosias lakóterület

3

közlekedési terület (vasút)

4

különleges szabadidőközpont
terület

az aligai fejlesztés csatlakozó
területfelhasználási javaslata
hétvégi házas üdülőterület,
kertvárosias lakóterület,
különleges parkterület
kertvárosias lakóterület,
kisvárosias lakóterület
közlekedési terület,
központi vegyes terület,
kisvárosias lakóterület
különleges szabadidőközpont
terület

Zöldterület (KSH – területi statisztikai adat – 2010)
(azaz: belterületre vetítve: 5%)

445ha
251ha
40ha
4ha
62ha (számított)
18ha (számított)

14ha (139036m2)

Új fejlesztések a külterületek felhasználásával
Összes terület
Hagyományos településközpont
Lakóterületek

A BELTERÜLETI HATÁR VÁLTOZÁSA
A meglévő belterületi határ változását ott tervezzük, ahol az új beépítésű terület határos a meglévő
belterülettel (és jelenleg külterülethez tartozik) Ilyenek a településközpont bővítése, a Dobó István, Ady
Endre, Balogh Ádám, Temető utcák beépítetlen oldalán történő lakóterület-fejlesztések.
A TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁSOK, SZINTTERÜLET-SŰRŰSÉGEK ,
KÖMŰVESÍTETTSÉG
(a szintterületsűrűség értékei a településszerkezeti terven
>
csak a jelmagyarázatban láthatók azon területfelhasználásokesetében, melyek egyféle értékkel
rendelkeznek,
>
a jelmagyarázatban és a térképen is láthatók, azok esetében, amelyek többféle értékkel
rendelkeznek)
Területfelhasználási egység

Szintterület-sűrűség

Közművesítettség

Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Vegyes Településközponti terület
Vegyes Központi terület
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
Üdülőházas üdülőterület
Különleges területek

1,0
0,4
0,2
1,0
0,5 – 0,8 – 1,5
0,3 - 0,6
0,3 - 0,6 – 0,8 – 1,0
0,1 – 0,2 – 0,5

Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
Részleges + vezetékes szennyvízelvezetés
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Különleges turisztikai övezet
Gazdasági terület

46ha
7ha (Dobó István utca)
5ha (Dobó István utca)
3ha (Temető utca)
1ha (Béri Balogh Ádám utca)
4ha (7-es út és 7118-as út csatlakozása)
2ha (volt Badacsonyi ÁG. folytatása)
24ha (enyingi körforgalom)

A belterület tervezett növelése: + 18 ha, azaz a belterület tervezett nagysága: 299ha
Új fejlesztés (Aliga) a belterület intenzitásnövelésével
Összes terület
Közhasználatú terület
Parti sétány, közpark, kikötő, főutak
8ha
Önkormányzatnak átadandó belső úthálózat, közparkok
6ha
Szolgalmi joggal megnyitott területek településrendezési szerződés esetén
(parti sétány)
2ha
Beépítésre szánt terület (strand is)
Beépítésre nem szánt terület (közhasználatú területeken kívül)

46ha
16ha

25ha
5ha

Összes építhető szintterület

261e m2

Összes zöldterület (közpark, parti sétány - 54400m2)
(azaz a fejlesztési területre vetítve: 12%)
Összes telken belüli zöldfelület (növényzettel fedett terület)
a min. zöldfelületi arányon belül kijelölt kötelező zöldfelület
Különleges parkterület, erdő (partfal – 58900m2)

5ha

Balatonvilágos - Településszerkezeti terv - jóváhagyandó munkarész

12ha
1ha
6ha

2013.05.09.

18/20

SZABÁLYOZÁSI IRÁNYELVEK
19.
1.

Egységes szerkezetben kell elkészíteni a HÉSZ módosítása település egészére
20.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

Funkcionális szempontok
Kertvárosias lakóterületen bizonyos (pl. 1000 m2-es) teleknagyság felett a terület ellátását
biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények elhelyezhetők legyenek
korlátozott méretben (pl. legfeljebb 6 db gépkocsi parkolási igényig, legalább 30%
lakófelhasználás mellett)
Nem zavaró hatású kézműipari, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet a központi vegyes
építési övezetekben a földszinten, területi korláttal meg lehet engedni.
A kötelezően megépítendő mélygarázsokhoz kapcsolva, épületen belüli üzemanyagtöltőt
megfelelő megközelítés biztosíthatósága mellett lehet kialakítani.
Beépítési jellemzők
A parti sávban (a part és az út között) kis beépítettségre kell törekedni.
Aliga-4 fennsíkján lehet sűrűbb beépítést alkalmazni a többi terület lazább beépítése céljából.
Általában a fennsíkokon lehet sűrűbb beépítést alkalmazni annak érdekében, hogy a Balatonparti sáv lazább beépítésű maradjon.
A magasabb épületeket jobb a partfal előterében elhelyezni, mint a partfal tetején.
A magassági szabályozást a meglévő település csatlakozó építési övezeteihez átmenettel kell
kialakítani.
A háromszintes (10,5 m körüli) beépítést helyes preferálni a kisvárosias utcaképben (a szoliter
magasépületeken kívül)
Az előkertek minimális vagy pontos méretét differenciáltan kell szabályozni.
A szintterületi mutató korlátját a fejlesztési területeken mindenképp, a beállt területeken esetleg
meg kell határozni.
Zöldfelületek
A tetőket minél nagyobb felületen zöldtetőként kell kialakítani minimum cserjeszintű
növénytelepítéssel.
Az épületek kiképzése legyen lépcsőzetes, teraszház jellegű, abból a célból, hogy minél több
homlokzatfelület kerüljön zöldfelület takarásába.
Előfásítást kell végezni, minél rövidebb ideig maradjon lombkoronaszint nélkül a terület.
A geotechnikai okból beépíthetetlen szakadópart sávokat (völgyfalak) telken belüli kötelezően
növényzettel fedett területként (zöldfelületként) kell szabályozni.
Az építési övezetekben kötelezően növényzettel fedett területeket a szabályozási terven is
kötelező elemként jelölni kell. Az ÁBT által előírt zöldfelületeket (Aliga II. 20 méteres parti
sétány, 298 hrsz. levezető út két oldalán jelzett zöldfelületek, Szélső utca alatti zöldsáv, Zrínyi
utca feletti zöldsáv)

21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

Szakadópart - geotechnika
A szakadópartot önálló telekként, beépítésre nem szánt különleges területként (magánpark) kell
szabályozni.
A lejáró úttól délre és északra elterülő szakadópartokat teraszházakkal kell egyszerre
stabilizálni és épülettel beépíteni, a teraszozó beépítésen belül talajjal összefüggő
zöldfelületeket is kell biztosítani, a rétegvizek átvezetéséről gondoskodni kell.
Telekalakítás
Egy-egy telekként kell kialakítani a strandokat, a szakadópartot.
A partfalstabilizálás által érintett területeken telekalakítást csak a mérnökgeológiai építmények
engedélyezése után lehet végezni.
Közlekedési szempontok
Az úthálózatot közterületként kell szabályozni.
A kiszolgáló utcák szélességét az utcákat határoló épületek magasságával arányosan kell
meghatározni. A sűrű beépítésű magas-fekvésű beépítések területén a mindkét oldalon
beépített utcák szélessége 16 méter legyen.
A lejáró völgy két oldalát a partélen híddal össze kell kötni.
A vasút alatti gyalogos-kerékpáros aluljárót gyalogos prioritású fogadótérre kell érkeztetni.
A fogadótér és a partél között sétáló üzletutcát kell kialakítani lehetőleg árkádos földszintekkel.
A javasolt gyalogos összeköttetéseket a tömbökön illetve a partfalon keresztül a
szabályozásban is jelezni kell, de méretezett rögzítésük csak az épületek, építmények
tervezése során kötelező.
A lejáró völgytől északra elterülő teraszházon a gépkocsiforgalmat keresztül kell vezetni a
partfal lába előtt kiszabályozandó új útig, hogy a fasor gyalogos-kerékpáros prioritása
biztosítható legyen.
Eltérések az OTÉK-tól
Az új szabályzatban a hatályos szabályzat olyan előírásait, melyek eltérnek az OTÉK
előírásaitól meg kell őrizni, az Állami Főépítész hozzájárulását kell hozzá kérni. Ilyenek a
következők:
üdülőterületen belül lakóépület elhelyezése, ilyen lakóépület számára az üdülőépülettől eltérő
beépítési maximum engedélyezése
Az üdülőterületek szabályozása során biztosítani kell, hogy a terület ellátását biztosító
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó létesítmények elhelyezhetők legyenek – ehhez az Állami
Főépítész hozzájárulását kell kérni.
A Gagarin lakótelep mellett tervezett lakóterület – a tulajdonviszonyok összekapcsolódása miatt
- az Önkormányzat és a magántulajdonos közös fejlesztésében tudnak megvalósulni –
amennyiben itt – az előzetes vizsgálódás alapján – sorházas beépítést fog a szabályozás
tartalmazni, javasoljuk a 8 lakásos épületegységek biztosítását – ez kertvárosias besorolás
esetében az Állami Főépítész hozzájárulását igényli.

Látványvédelem
A partfal előtt álló épületek a partfalra merőlegesen álljanak, minél kevesebbet takarjanak a
partfalból.
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