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ÜTEMEZÉSI SZEMPONTOK (CLUB ALIGA FEJLESZTÉSE) 

 
A volt Club Aliga 46 hektáros területének fejlesztése, átalakítása egy-két évtizedes távlatban 
végbemenő folyamat.  
A százmilliárdos nagyságrendű beavatkozást csak tervszerű előrelátással lehet megvalósítani. Ez 
érdeke a fejlesztőknek és a lakosságnak egyaránt. 
Természetesen ekkora időtávlatban nem láthatók a közreható erők mindegyike, a gazdasági és 
kulturális, társadalmi trendek feltétlenül változnak, de még a meteorológiai, geográfiai helyzet 
módosulása is előfordulhat. 
 
Ha az első megállapításunk a tervezés, ütemezés szükségessége volt, a második az, hogy az idő 
előrehaladtával a visszajelzéseket regisztrálni és a levont következtetéseket a tervekbe visszatáplálni 
szükséges. Ennek során az eredetileg tervezett ütemek, prioritások megváltoztathatók. 
A tervezett ütemezést nem csak a későbbiekben megváltozó helyzet befolyásolja. Eleve kikerülhetetlen 
a több változatra való felkészülés, erre az alábbiakban utalunk. 
 
Az ütemezést több, önállóan is vizsgálható szempontból lehet végiggondolni. Ilyenek lehetnek a 
következők. 

1. Településfejlesztési szempontok 
2. Térbeli szempontok 
3. Tervezési, hatósági engedélyezési szempontok 

 
Maga a műszaki megvalósítás több témakörben vizsgálható. Ilyenek lehetnek a következők. 

4. Közlekedés - parkolás 
5. Zöldfelület fejlesztés 
6. Régészeti feltárás 
7. Geotechnikai létesítmények 
8. Durva tereprendezés 
9. Helyi értékvédelem – helyreállítások 
10. Közművesítés 
11. Környezetvédelem - monitoring 
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Településfejlesztési szempontok – az önkormányzati feladatok ütemezése 1 
 
Az alapellátási feladatok a lakosságszám növekedésével nőni fognak. Az Önkormányzat és a Fejlesztő 
összehangolt, szerződésben rögzített együttműködésével, évi rendszerességgel szükséges monitorozni 
a lélekszám növekedését és abból előreszámítani a megfelelő kapacitásbővítést. (iskolai, óvodai 
férőhely) 
 
Térbeli szempontok 2 
 
Az aligai fejlesztés a szabályozási tervben jól meghatározott tömbökből, azokat közterületekből áll.  
Ezek kiépítésének sorrendje, összefüggései településképi, műszaki, üzletpolitikai szempontokból 
elemezhetők. Meg lehet határozni azokat a kiépítéseket, melyek csak egymást követően történhetnek 
és azokat, melyek sorrendje szabadon választható.  
 
Az összetartozó fejlesztési területek rendszerét az 1. ábrán mutatjuk be. A beavatkozásokat három fő 
csoportba célszerű osztani ahhoz, hogy a köztük lévő összefüggéseket bemutassuk.  
Ezek  

> az utak, 
> a partfalak és 
> a funkcionális (beépíthető) területegységek. 

 
Az utakat A-D betűkkel, a partfalszakaszokat I-VII. római számokkal, a területegységeket 1-14. arab 
számokkal jelöljük.  
9 összetartozó fejlesztési ütemet logikus megkülönböztetni, ezeket mutatjuk be a 2-10. ábrákon, de 
aláhúzzuk, hogy az ütemek összevonatók és tovább bonthatók, számos további változat lehetséges. 
 
Az első, második és harmadik összetartozó ütem fontosságát ki kell emelni a következők közül. Ezeket 
a következők előtt és ebben a sorrendben kell megvalósítani, míg a következő 4-9 összetartozó ütem 
megvalósítása szabadabban alakítható. 
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1.ábra 
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1. ütem 
A, B, C jelű utak és a hozzájuk tartozó közmű gerinchálózat. 
 
Az A jelű út – a völgyút - kialakításához a mellette emelkedő IV. jelű partfalak rendezése is 
hozzátartozik. Ez a partfalrendezés a többihez képest viszonylag kisebb beavatkozással jár, a 
növényzet megőrzése, rehabilitációja a feladat.  
 
Az ütem magába foglalja a fő közmű-gerinchálózat kiépítését. A meglévő közműhálózat néhány kisebb 
létesítmény ellátást vagy a meglévők felújítását elbírja ugyan, de az új hálózat kiépítésének 
elhalasztása a terület későbbi használatát annyira zavarná, olyan sok fölösleges átépítést okozna, hogy 
csak így célszerű ütemezni a kiépítést. Ugyanakkor a hálózat átépítése nem jelenti a főművi 
fejlesztések azonnali szükségességét, azokra csak a kapacitásnövekedés magasabb fokán lesz 
szükség. Lényeges elem az új hálózat kiépítése során, hogy a Club Aliga területén áthaladnak a 
település más területeit ellátó vezetékek is, melyek kiváltását ebben az első ütemben tervezni kell. 

 
2. ábra 
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2. ütem 
3-as terület 
A Balaton-part rendbe tétele első rendű cél, az ide látogatók ezért jönnek Balatonvilágosra, Aliga 
területére.  
A kikötő, a közpark, a strand, az aquapark létesítményei tartoznak ide.  

3. ábra
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3. ütem 
1-es és 2-es területek 
A parti sáv további beépítése: villák (2) és a butik-hotel első üteme (1) A villák előtti sétány, esetleges 
nádas telepítés ugyancsak ebbe az ütembe tartozik. 

4. ábra 
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4. ütem 
4-es terület 
A régi villák és a Zrínyi utcai meglévő üdülőkhöz csatlakozó üdülők. 
 
 

5. ábra 
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5. ütem 
5-ös, 6-os, 7-es területek, D jelű út, I-es, II-es, III-as partfalak stabilizálása 
A három partfal alatti terület csak a határoló D jelű út és mindegyik csak a fölöttük lévő partfal 
stabilizálása után építhető meg. Délről észak felé haladva egymás után is kiépíthetők az egyes 
területek, északról dél felé haladva viszont csak úgy, ha a D jelű út megépül, amihez a fölötte lévő 
partfal stabilizálása szükséges. 

6. ábra 
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6. ütem 
8-as és 9-es területek, VI-os és VII-es partfalak stabilizálása 
Az előző ütemhez hasonló, a völgyút másik, déli oldalán lévő partfal alatti területek azzal a 
különbséggel, hogy feltáró út nem épül (a 4-es terület határán lévő kiszolgáló utcától eltekintve) 
 

7. ábra 
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7. ütem 
10-es, 12-es, 13-as terület 
A három fennsíkon lévő terület egymással nincs összefüggésben, csak helyzetük hasonló. Mindegyik 
saját, belső út- és közműhálózat fejlesztéssel kiépíthető a partfalon vagy partfal alatt végzendő 
munkáktól függetlenül. A 12-es és a 13-as terület kiépítéséhez  a IV-es partfal stabilizálása szükséges, 
mely az A jelű völgyút rendezésével együtt meg kellett, hogy történjen. A 13-as terület kiépítésével 
együtt a vasúti átjárót vagy átjárókat mindenképp célszerű megépíteni, ha azok a fejlesztés korábbi 
fázisában még nem épültek volna meg. 

8. ábra 
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8. ütem 
11-es terület, E jelű út, V-ös partfal stabilizálása 
A fennsíkon lévő terület beépítése a partél kialakítását igényli, ezért az alatta lévő – II, III-as - partfalak 
stabilizálása után vagy azzal párhuzamosan építhető. A IV-es partfal stabilizálása már az A jelű völgyút 
rendezésével együtt meg kellett, hogy történjen 

9. ábra 
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9. ütem 
14-es terület 
A 11-eshez hasonló helyzet: az alatta lévő – VI-os, VII-es - partfal stabilizálása után vagy azzal 
párhuzamosan építhető. 

 
10. ábra 
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 ELŐTERVEZÉS TELEPÜLÉS-TERVEZÉS ELVI TÍPUSÚ ENGEDÉLYEZÉS ENGEDÉLYEZÉS 

 jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet 

 
RÉGÉSZETI 
FELTÁRÁS 

    2001. évi LXIV. 
törvény 
19, 20. § 

Feltárási engedély 2001. évi LXIV. 
törvény 
27. § 

Feltárást követő 
védelem 

         
PARTFAL 
STABILIZÁLÁS 

 Geotechnikai 
tanulmányterv 

      

         
  Geotechnikai 

kiviteli terv 
      

         
DURVA TEREP  Tereprendezési 

terv 
      

         
FELSZÍNI 
VÍZELVEZETÉS 

        

 1995. évi LVII. 
törvény a 
vízgazdálkodásról 

komplex 
hidrológiai - 
hidrogeológiai - 
geotechnikai - 
talajmechanikai 
szakvélemény 

      

         
A közigazgatási 
terület egységes 
szerkezetbe foglalt 
vízrendezési - 
vízelvezetési terve 

    72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 
a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör 
gyakorlásáról 
18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet 

Elvi vízjogi 
engedélyezés 
 

72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 
a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör 
gyakorlásáról 
18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet 

Vízjogi létesítési 
engedélyezés 

         

 
Tervezési folyamatok, hatósági engedélyezések szempontrendszere 3 
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 ELŐTERVEZÉS TELEPÜLÉS-TERVEZÉS ELVI TÍPUSÚ ENGEDÉLYEZÉS ENGEDÉLYEZÉS 

 jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet 

 
KÖZTERÜLETEK 85/2000. (XI. 8.) 

FVM rendelet 
Telekalakítási 
vázrajz 

     Telekalkítási 
engedély 

         

 
KÖRNYEZETI 
HATÁSVIZSGÁLAT 

        

         
300 parkolóhely 
feletti parkoló vagy 
garázs 

314/2005. (XII. 
25.) Korm. 
rendelet 
3. § (1) a) 

előzetes vizsgálat   314/2005. (XII. 
25.) Korm. 
rendelet 
5. § (2) 

Környezethasználati 
engedély 

  

Ivóvíz vezeték 1km 
felett 

        

3ha-nál nagyobb 
területfoglalású 
építmény 

        

Szennyvízgyűjtő 
hálózat 2000 
lakosegyenérték 
felett 

        

         

 
         
ÚTÉPÍTÉS         
     93/2012. (V. 10.) 

Korm. rendelet 
Elvi építési 
engedély 

93/2012. (V. 10.) 
Korm. rendelet 

Építési 
engedély 
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 jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet 

 
VÍZELLÁTÁS, 
SZENNYVÍZ-
ELVEZETÉS 

        

 1995. évi LVII. 
törvény a 
vízgazdálkodásról 

Hidraulikai 
vizsgálat,  
Igények rögzítése, 
főművi kapacitás, 
vízkivételi mű, 
tározók, 
szivattyútelep, 
gerincvezeték, 
saját vízkivétel 
kérdése 

      

Főművi 
létesítmények 
Vízellátás terve, 
főnyomócső, 
Szennyvízelvezetés 
terve, főgyűjtő,  
műtárgyak  

    72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 
a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör 
gyakorlásáról 
18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet 

Elvi vízjogi 
engedély 

72/1996. (V. 22.) 
Korm. rendelet 
a vízgazdálkodási 
hatósági jogkör 
gyakorlásáról 
18/1996. (VI. 13.) 
KHVM rendelet 

Vízjogi létesítési 
engedély 

Elosztó hálózat         
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 ELŐTERVEZÉS TELEPÜLÉS-TERVEZÉS ELVI TÍPUSÚ ENGEDÉLYEZÉS ENGEDÉLYEZÉS 

 jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet 

 
GÁZELLÁTÁS         
         
 1993. évi XLVIII. 

törvény 
a bányászatról 
a 203/1998. (XII. 
19.) Korm. 
rendelettel 
egységes 
szerkezetben 

Gázátadó 
Helykijelölési 
eljárás 
 

      

Primer hálózat         
Gázátadó 
Nyomócső - 6 bar 
Központi 
nyomásszabályzó 

  314/2012. 
(XI. 8.) 
Korm. 
rendelet 

Rendezési terv 
módosítás 
(Enying) 

  1993. évi XLVIII. 
törvény a 
bányászatról 
a 203/1998. (XII. 
19.) Korm. 
rendelettel 
egységes 
szerkezetben 

Építési 
engedély, 
vezetékjogi 
engedély 

Szekunder hálózat         
         



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 17/41 

BALATONVILÁGOS - HÉSZ MÓDOSÍTÁS – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ - ÜTEMEZÉSI SZEMPONTOK  2013. 11. 
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 jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet jogszabály tervművelet 
VILLAMOS 
ENERGIA ELLÁTÁS 

        

         
 2007. évi 

LXXXVI. törvény 
a villamos 
energiáról 
a 273/2007. (X. 
19.) Korm. 
rendelettel 
egységes 
szerkezetben 

Alállomás 
helykijelölési  
eljárás 

      

Primer hálózat         
Alállomás  
Földkábel - 20kV 
Központi 
áramátalakító 

  314/2012. 
(XI. 8.) 
Korm. 
rendelet 

Rendezési terv 
módosítás 
(Enying) 

  382/2007. (XII. 23.) 
Korm. rendelet a 
villamosenergia-ipari 
építésügyi hatósági 
engedélyezési 
eljárásokról 

Építési engedély, 
vezetékjogi engedély 

Szekunder hálózat         
         
ELEKTRONIKUS 
HÍRKÖZLÉS 

 Távközlési 
magaspont 
helykijelölési  
eljárás 

      

nyomvonalas 
építmények 

      29/1999. (X. 6.) 
KHVM rendelet 
a távközlési 
építmények 
engedélyezéséről 
és ellenőrzéséről 

bontás bejelentése 

antennatartó       1. melléklet a 
312/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelethez 
31. pont 

építési engedély 
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Szakterületek szempontrendszere 
 
Közlekedés 4 
 
Parkolás 
 
A térbeli ütemezés azonnal fölveti a parkolás ütemezését is. 
Balatonvilágos településszerkezeti tervében rögzítésre került, hogy minél jobban korlátozni kell azt a 
gépkocsiforgalmat, mely a parti sávba irányul. A távlati megoldás erre a célra a völgyút két oldalán 
tervezett két teraszházban kialakítandó mélygarázs. (11. ábra) A mélygarázsok a völgyútról közvetlenül 
feltárhatók, ezért a parti útra már nem terhel az ottani létesítmények (strand, közpark, kikötő) 
gépkocsiforgalma. Célfuvar – különösen a kikötőhöz – természetesen megengedett. 
A teraszházak megvalósítása azonban nem tartozik az elsők közé, ezért átmeneti helyzettel kell 
számolni a parkoló gépkocsik elhelyezése szempontjából is. A jelenlegi állapot is ezen átmeneti 
helyzethez tartozik, de ennél tervezettebb teljes értékű megoldást javaslunk. 
 
A 12. ábrán ábrázoljuk azokat a szabadtéri parkolókat, melyek a parti létesítmények teljes OTÉK 
alapján számolt parkolási igényét fedezik. Mindkét parkoló a magaspart jelenleg bozótos, elhanyagolt 
területén alakítható ki. Nagyobb részük (500 gépkocsi) a jelenlegi fenti parkoló kiterjesztésével 
valósítható meg. Amennyiben ez a terület nem mutatkozik elegendőnek, szükségessé válik az északi 
magasparton is egy kisebb parkoló (300 gépkocsi) megvalósítása. Az ideiglenes parkolók fásítását és 
vízelevezetését meg kell valósítani, mert azok több évig fognak működni. 
 
A parkoló gépkocsik parti sávba való leengedése nem egyszerűen a zöldfelületként megőrzendő parti 
sáv tehermentesítése. A parkolás kényelmetlenebbé tétele a környezetvédelem általános 
szempontrendszerének felel meg azzal, hogy általa a tömegközlekedés használata viszonylag 
kedvezőbb helyzetbe kerül. Amennyiben nem lehet a zöldfelületekig – a napozóágyakig – hajtani, 
érdemesebb egy-egy kánikulai vasárnapon vonattal érkezni az aligai Balaton-partra. A koncepció 
működésének másik feltétele, hogy a vasútállomás, a magasparti üdülőterület felől a vízpart felé tartó 
forgalom minden módon – így a gyalogos és kerékpáros új vasúti átjárók segítségével – meg legyen 
könnyítve. 

11. ábra 
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12. ábra 
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A 13. ábra mutatja be a fejlesztési terület teljes parkolási mérlegét. 
Az ábrán követhető, mely területegységek parkolóhely biztosítása történik területen kívül. 
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14. ábra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A parkoláson kívül a következő - a 14. ábrán jelölt - közlekedési ütemezési szempontokra hívjuk fel a 
figyelmet.
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Úthálózat 
 
Az A, B, C jelű gerincutak kiépítése a hozzájuk kapcsolódó közmű gerinchálózattal az első ütem 
feladata, ezt a térbeli ütemezés elején kiemeltük. Az utak kiépítését úgy célszerű ütemezni, hogy az 
építési forgalom az útlapon történjen. Ezt maradéktalanul nem lehet érvényesíteni, mert valószínűleg 
korábban üzembe kell venni létesítményeket, melyek ideiglenes útburkolaton való ellátása nem lenne 
helyes. 
 
A vasúti aluljáró előtt a körforgalom kiépítése minél előbb célszerű településképi és forgalomszervezési 
szempontból egyaránt. 
 
Ugyanez elmondható az új vasúti átjárókról is, melyek már a partra irányuló forgalom méltó kezelése 
szempontjából is szükségesek, de a 13-as terület kiépüléséhez feltétlenül hozzátartoznak. 
 
A magaspart és a Balaton-part között tervezett gyalogos lépcsők megvalósítása követi azt az ütemet, 
melyben fizikai helyzetük van. Ettől eltérő szempont, hogy a felszíni ideiglenes parkolók gyalogos 
forgalmának kezelése, partra vezetése céljából már előre – ideiglenes helyen – levezető lépcsőket kell 
kiépíteni. 
 
Az autópályáról azaz a Budapest felől való érkezés, a 71-es út és a 7118-as út csatlakozása jelenleg is 
veszélyes kereszteződés. Az ide javasolt új csomópont megvalósítása nem települési feladat, sőt nem 
is Balatonvilágos közigazgatási területén van, ám fontossága növekedni fog. 
 
A forgalom növekedését monitorozva fel kell készülni arra az eshetőségre, hogy a településre bevezető 
Aligai út kiváltása szükségessé válhat. Ha az út mellett sorakozó lakó és üdülő ingatlanok zajterhelése 
nem kezelhető, a szabályozási tervben helybiztosítással szabadon hagyott területet az építési telkek 
hátsókertje és a vasút-terület határán igénybe kell venni, ki kell sajátítani és az „elkerülőutat” meg kell 
építeni. Az Aligai úttól dél-keletre eső lakóingatlanok státusza ugyan megváltozik, de az ingatlanérték 
növekedni fog, mert a szóban forgó terület Balatovilágos kapujaként gazdasági, szolgáltató övezetként 
tud tovább működni. Ugyanekkor az észak-nyugatra eső teleksor zajterhelése jelentősen a jelenlegi alá 
esik. 



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 23/41 

BALATONVILÁGOS - HÉSZ MÓDOSÍTÁS – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ - ÜTEMEZÉSI SZEMPONTOK  2013. 11. 

 
Zöldfelületek védelme, kialakítása 5 
 
Parkfenntartás 
 
A meglévő zöldfelületi állományra vonatkozóan fenntartási tervet kell készíteni. Ennek alapján lehet a 
védelmeket érvényesíteni és az építési tevékenységeket a zöldfelületek alakításával összhangba hozni. 
Zöldfelületi szempontból a Club Aliga növényállománya három fő csoportba sorolható, amit a 15. ábra 
mutat. A zöldfelületeket rehabilitációs terv szerint kell kezelni addig is, amíg építkezések nem 
kezdődnek el. Ennek a parkfenntartási feladatnak a határait mutatja be a 16. ábra. 

15. ábra 
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16. ábra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Funkcionális zöldfelületek 
 
A parkfenntartáson túl a zöldfelületi elemek másik csoportja a létesítendő zöldfelületi elemek csoportja. 
Ezek általában más műszaki létesítmények megvalósításával együtt alakítandók ki a következő 
jellemzők szerint. 
 
Útfásítás tervezése – út és a parkolók engedélyezési tervének része. 
 
Zöldterület tervezése – mint növényzet nem engedélyköteles, de a park egyéb létesítményei – utak, 
világítás, vízelvezetés, épületek – miatt azokkal egységben, azok engedélyeztetésekor meg kell 
tervezni. 
 
Építési telken belüli zöldfelületek tervezése - az épület engedélyezési tervének része (tereprendezés, 
kertépítészeti terv, burkolt felületek, zöldfelületi arány biztosítása) 
 
Partfal stabilizáláshoz kapcsolódó növényzet tervezése – a mérnöki létesítményekkel egységben 
tervezendők a zöldfelületi elemek, mert ezek aktív szerepet játszanak a talaj stabilizálásában és a vízről 
feltáruló településképben. 
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Régészeti értékek védelme 6 
 
Régészeti feltárást kell végezni az aligai fejlesztési területet érintő két nyilvántartott régészeti lelőhelyen. 
A feltárást tervezni majd engedélyeztetni kell, ezután kerül sor a terepmunkára. Az eredmény 
birtokában lehet dönteni a további szükséges feladatokról. (leletmentés, in situ bemutatás) 
A régészeti feltárást a fejlesztés egyik legkorábbi szakaszában érdemes elvégezni, mert ennek 
függvénye a tervezett terep kialakítása, kialakíthatósága, esetleg egyes építmények kiképzése. A 17. 
ábrán a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket mutatjuk be. 

17. ábra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A régészeti feltáráson kívül a geotechnikai tervezés a másik, durva tereprendezési tervet befolyásoló 
tényező.  7 
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Tereprendezés 8 
 
A durva tereprendezés megtervezése olyan előkészítő munka, mely a térbeli ütemeken átfed, 
valamennyi térbeli ütemmel összefügg, a részterületek kialakítása csak ezt az átfogó tervet követően 
folytatható. Ennek során alakítható ki az utcák vonalvezetése (hoszszelvénye) és a köztük maradó 
tömbök jellemző szintje, szintjei. A terepalakításhoz kapcsolódóan humuszgazdálkodási tervet is 
készíteni kell talajmechanikai szakvélemény alapján, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal 
engedélyeztetve azt. 
 
A durva tereprendezést csak a geotechnikai tervezéssel összhangban - azzal párhuzamosan - célszerű 
megtervezni. 
A durva tereprendezéssel párhuzamosan készítendő további tervfeladat a csapadékvíz elevezetés 
tervezése. Ennek során egyrészt a végleges kiépítést kell figyelembe venni, másrészt a település 
kapcsolódó területeinek felszíni vízelvezetését is számításba kell venni. 
 
A meglévő és a tervezett terepszinteket mutatjuk be a 18. és 19. ábrán. 
A durva tereprendezés kivitelezése előtt a bontandó építményeket el kell bontani. 
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18. ábra 
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19. ábra 
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Helyi művi értékek védelme, rehabilitálása 9 
 
Balatonvilágos településszerkezeti tervében az értékvédelmi alátámasztó fejezet, az örökségvédelmi 
hatástanulmány alapján meghatározta a helyi védettségű épületeket a Club Aliga területén.  
 
A hat épület állagvizsgálata, felújítása, funkcionális rehabilitálása (új funkció szerinti átépítése), ezen 
munkafolyamatok megtervezése viszonylag önálló – egymástól is függetleníthető – ütem.  
Elvégzése azonban – hasonlóan a régészeti feltáráshoz és a geotechnikai tanulmánytervekhez – a 
legelső a sorban.  
A régészeti feltárás és a partfal-stabilizálás tervezése műszaki szükségesség az azoktól függő további 
tervek miatt. A védett épületek rehabilitációja viszont jelentős imázsképző és marketing értékkel 
rendelkezik.  
 
A helyreállított 
épületek 
előrevetítik az 
egész fejlesztés 
színvonalát, 
értékeit. A 
rehabilitációs 
tervek 
különlegessége 
lehet, hogy egy 
még aktív eredeti 
tervező és egy 
valamikori 
tulajdonos 
család ma 
építészként 
dolgozó 
leszármazottja 
vonható be a 
munkába. A 
védett épületeket 
a 20. ábra tünteti 
fel. 
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Közműellátás 10 
 
A Club Aliga területén tervezett nagyarányú fejlesztések közművekkel történő ellátására a térségi 
regionális rendszerek jelenlegi kiépítettségükben nem alkalmasak. Az igényelt kapacitások biztosítására 
főművi - területen kívüli - beruházások is szükségesek. Ezek megvalósítására a terület közművekkel 
való ellátására az alábbi ütemezés szerint kerülhet sor, szakáganként részletezve: 
 
Vízellátás 
 
A jelenlegi Club Aliga területén tervezett fejlesztések jövőbeni vízigényét – cca 960 m3/nap – a térségi 
ellátást végző Délkelet Balatoni Regionális Vízmű jelen kiépítettségében biztosítani nem tudja. Erre való 
tekintettel: 

• első lépésben el kell végezni az ellátó rendszer teljes hidraulikai felülvizsgálatát. Ennek 
eredményeként lesz meghatározható a főművek kapacitás-bővítése, úgymint vízkivételi mű 
vízbázis, tározókapacitások, szivattyútelepek, főnyomócsövek, gerincvezetékek, stb. 

• amennyiben az igényelt vízmennyiség a főművek oldaláról biztosítható, el kell készíteni a 
térség ellátását biztosító főnyomócsövek elvi vízjogi, vezetékjogi, majd vízjogi létesítési kiviteli 
terveit. Tekintettel a beruházási ütemekre, az ezzel összefüggő csatlakozási igényekre, azok 
időbeni megjelenésére. 

• A térség vízellátására számításba vehető saját vízmű létesítése is, amely a rétegvízre 
települne. A regionális rendszer felülvizsgálatából levonható következtetéseket - beruházási, 
fejlesztési, fejlesztési költségeket - össze kell vetni a saját vízmű létesítési, üzemeltetési 
költségeivel. Ezek alapján választható ki a vízellátás optimális gazdaságos módozata. Saját 
vízmű létesítésére elvi vízjogi és vízjogi létesítési terv alapján történhet. 

 
Szennyvízelvezetés 
 
A térség jövőbeni szennyvízkibocsátása - vízfelhasználási adatokból kiindulva - cca 830 m3/nap 
mennyiségre tehető. A meglévő regionális rendszer, amely a keletkező szennyvizeket a balatonfőkajári 
szennyvíztelepre juttatja, jelen kiépítettségében a többlet szennyvíz elvezetésére nem képes. Ennek 
kapcsán: 
 

• El kell végezni az elvezető rendszer - átemelők, regionális nyomócsövek, szennyvíztisztító telep 
- hidraulikai felülvizsgálatát. A tanulmány eredményeként határozhatók meg a tömbön kívüli 
beruházások, fejlesztések szükségessége, amely más települések területét is érinthetik. A 
szükséges fejlesztések ismeretében el kell készíteni azok elvi vízjogi, vezetékjogi, vízjogi 
létesítési - kiviteli terveit. 

• A terület gravitációs szennyvízelvezető hálózata, amely az összegyűjtött szennyvizeket a 
központi átemelőbe vezeti, jelen kiépítettségében a jövőbeni igényeket kielégíteni nem tudja, 
állaga erőteljesen leromlott. Az újonnan építendő gravitációs rendszer főgyűjtője, igazodva az 
igényekhez, kibocsátásokhoz, a beruházás első ütemében kerüljön megvalósításra, biztosítva a 
később épülő létesítmények csatlakozási igényeit. Létesítése vízjogi engedélyhez kötött. 

• A kibocsátott szennyvizek minősége feleljen meg a mindenkori előírásokban 
megfogalmazottaknak. Amennyiben egyes komponensei vonatkozásában a meghatározott 
határértékeket túllépi, úgy a keletkezés helyén előtisztító berendezést kell létesíteni. 
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Csapadékvíz elvezetés 
 
A változatos morfológiájú település a Balaton vízgyűjtő területén fekszik, élővízfolyás a község területén 
nincs. A viszonylag kedvező befogadói adottság - Balaton közelsége - ellenére a térség felszíni 
vízelvezetése sem tekinthető megnyugtató módon megoldottnak. A település egységes szerkezetbe 
foglalt vízrendezési tervvel nem rendelkezik. Az előzőekre, valamint a község területét borító lösztalaj 
rendkívüli vízérzékenységére, a csúszásveszélyes magaspartok jelenlétére tekintettel el kell készíteni a 
település teljes közigazgatási területének - ami értelemszerűen magába foglalja az üdülőfalu területét is 
- vízrendezési, vízelvezetési terveit. Az engedélyezett vízjogi létesítési tervek birtokában: 
 

• A beruházás első ütemében ki kell építeni az üdülőfalut érintő vízelvezető rendszerek 
alapvezetékeit, műtárgyait, a befogadónál kezdve azok megvalósítását. 

• A vízrendezési tervek a terület beépítési koncepciójának figyelembe vételével készüljenek, és 
tartalmazzák a tervezett úthálózat víztelenítését is. 

• A térszíni gépkocsi parkolók csapadékvizei csak megfelelő előtisztítás - olaj- és iszapfogás után 
vezethetők el. A tisztítás hatásfoka feleljen meg a befogadóra előírt 20/2004.(XII.21.) Korm. 
Rendeletben megfogalmazottaknak. A leválasztó berendezések beépítése vízjogi létesítési 
engedélyhez kötöttek. 

 
Gáz- és hőenergia ellátás 
 
A Club Aliga területén tervezett fejlesztések előzetesen becsült földgázigénye a végleges kiépítést 
alapul véve cca 10 em3/h. Jelzett gázenergia ez idő szerint a térséget ellátó Balatonszéplak gázátadón 
nem áll rendelkezésre. A szolgáltató képviselőivel folytatott előzetes konzultációk alapján, az igényelt 
ellátáshoz a MOL Földgázszállító Zrt. regionális nagynyomású vezetékére - az ú.n. zalai 8-as vonalra - 
új gázátadó állomás telepítése szükséges, célszerűen a szomszédos Enying község területén. (21. 
ábra) Kiindulva ebből: 
 

• Első lépésben a szolgáltató E.ON Közép - Dunántúli Gázhálózati Zrt., a MOL Földgáz 
Rendszerirányító Zrt., az érintett önkormányzatok, szakhatóságok, továbbá beruházó 
közreműködésével kell lefolytatni a tervezett gázátadó helykijelölési eljárását. 

• Az optimális csatlakozási pont meghatározását követően el kell készíteni az érintett település 
rendezési tervének módosítását, ennek keretében a gázátadónak önálló ingatlant kell 
kiszabályozni. 

• A módosított szerkezeti terv elfogadását követően készíthetők el a gázátadó engedélyezési 
tervei, az államigazgatási eljárást követően annak bővítési tervei. 

• Ezzel párhuzamosan el kell készíteni a több település területét érintő – a gázátadó és a 
központi nyomásszabályozó között húzódó 6 bar nyomócső vezetékjogi engedélyezési-kiviteli 
terveit, az érintett önkormányzatok, közreműködő szakhatóságok, közüzemi szolgáltatók, 
ingatlantulajdonosok bevonásával. 

• A primer létesítmények - hálózatok engedélyezését követően készíthetők el a szekunder 
elosztó rendszerek tervei, a végleges beépítési adatokra támaszkodva - amely tartalmazza az 
ütemezés több lépcsős kiépítés lehetőségeit is. 

 
A gázenergia felhasználáson túl számításba vehető - támogatandó megújuló energiaforrások - 
napenergia, talajhő, stb. - fűtési - melegvíz előállítási célokra történő felhasználása. A Club Aliga 
területén tervezett fejlesztések kiváló területe lehet a jövőbemutató környezetbarát megoldások 
alkalmazásának. 
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21. ábra 
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Villamosenergia ellátás 
 
A tervezett beruházások villamosenergia igénye végső kiépítésben, előzetes becslések szerint 17,56 
MVA (15,8 MW). A jelzett többlet villamosenergia szolgáltatására sem a jelenlegi 20 kV-os hálózat, sem 
az ellátást biztosító Siófok alállomás nem képes. A szolgáltatóval folytatott előzetes konzultáció alapján, 
az igényelt ellátás új állomás létesítésével oldható meg, miután a siófoki alállomás, területi adottságai 
okán, nem bővíthető. Az új állomás kialakítása az Inota-Siófok 120 kV-os főelosztó hálózat 
felhasításával, gyűjtősínes kialakítással lehetséges, célszerűen a szomszédos Enying község területén.  
(21. ábra) Erre való tekintettel: 
 

• A szolgáltató - E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. - az érintett önkormányzatok, 
szakhatóságok, ingatlan tulajdonosok, beruházó közreműködésével le kell folytatni a tervezett 
alállomás helykijelölési eljárását.  

• A csatlakozási pont meghatározását kövezően készíthetők el kell készíteni az érintett település 
rendezési tervének módosítását. Az alállomás létesítéséhez cca 1 hektáros E.ON tulajdonba 
adandó területet kell rendelkezésre bocsátani, az alállomás műszaki berendezéseinek 
tulajdonviszonyától függetlenül. 

• A módosított szerkezeti terv elfogadását követően készíthetők el az alállomás engedélyezési 
tervei, az államigazgatási eljárást követően annak kiviteli tervei. 

• Ezzel párhuzamosan el kell készíteni a több település területét érintő – az alállomás és a 
központi kapcsolótér-transzformátor között létesítendő 20 kV-os földkábel vezetékjogi 
engedélyezési-kiviteli terveit, az érintett önkormányzatok, közreműködő hatóságok, közüzemi 
szolgáltatók, ingatlantulajdonosok bevonásával. 

• A primer létesítmények – alállomás, 20 kV-os betápláló kábel - engedélyezését követően 
készíthetők el a szekunder elosztó rendszerek tervei, a végleges beépítési adatokra 
támaszkodva - amely tartalmazza az ütemezés több lépcsős kiépítés lehetőségeit is. 

 
Elektronikus hírközlés 
 
Balatonvilágos községet is magába foglaló régió vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL 
Távközlési Szolgáltató Zrt. A vezeték nélküli ellátást tekintve, a Club Aliga területén a 292 hrsz 
földrészleten Vodafone, a 297 hrsz-ú ingatlanon Telenor és Vodafone toronyra szerelt berendezései 
üzemelnek. 
 
Az üdülőfalu vezetékes fővonali igénye teljes körű ellátása jelenleg még nem határozható meg egzakt 
módon. Az mindenesetre valószínűsíthető, hogy az igényelt szolgáltatás biztosítására a meglévő 
rendszerek központok, elosztók, kábelhálózatok – jelen beépítettségükben nem alkalmasak. 
 
A beépítési terv adatai alapján pontosított fővonalszám ismeretében az igényeket - ütemekre bontva - a 
szolgáltató INVITEL Zrt.-vel közölni kell, hogy az a szükségessé váló fejlesztéseket - központ 
kapacitásbővítés, hálózatépítési munkák - időben, ütemezett módon elvégezhesse. 
 
A tervezett beépítések kapcsán az előzőekben említett Telenor és Vodafone tornyok elbontásra 
kerülnek. Kiváltásuk, áthelyezésük az érintett szolgáltatók, a Hírközlési Felügyelet, az önkormányzat, a 
szakhatóságok bevonásával lebonyolított helykijelölési eljárás alapján történhet, a Balaton törvény 
vonatkozó előírásaira tekintettel, többfunkciós állomásokként kialakítva.  
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A közműellátás átalakítása jelentős bontási munkával jár. A meglévő vezetékhálózat állapota 
bizonytalan, kapacitása csak rövid távon elegendő. A szükséges bontások nagyságrendjét és fajtáit 
mutatjuk be a 22-27. ábrákon. 

22. ábra 



ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 35/41 

BALATONVILÁGOS - HÉSZ MÓDOSÍTÁS – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ - ÜTEMEZÉSI SZEMPONTOK  2013. 11. 

23. ábra 
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24. ábra 
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25. ábra 
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26. ábra 
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27. ábra 
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A bontandó épületek nagyságrendjét a 28. ábra szemlélteti. 
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Környezetvédelem – monitoring 11 
 
Környezetvédelmi monitoring rendszert kell kiépíteni tervezéssel, engedélyeztetéssel, működtetéssel az 
alábbi szakterületeken. A mérési rendszereket a fejlesztési beavatkozások előtt kell felállítani és 
beindítani, hogy világosan kimutatható legyen, mely változás oka lehet valamely új tevékenység.  
A monitoring rendszereknek a következő szakterületekkel kell foglalkozniuk. 
Víz: felszíni víz, rétegvíz, talajvíz, fakadó víz 
Zaj, rezgés, légszennyezés: építési forgalom, közút normál használati forgalom, létesítmények normál 
használata. Az érintett településrészeken mérőhelyeket kell felállítani és a változást mérni. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó beruházás esetében a hivatkozott rendeletben 
meghatározott engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 

Az idézett rendelet 3. melléklete szerint a fejlesztési területen az alábbi hatásvizsgálat köteles 
létesítések merülhetnek fel. 

92. Önállóan létesített felszíni vagy felszín alatti autóparkoló, 
beleértve a parkolóházat is 

a) 300 parkolóhelytől 

104. Szennyvízgyűjtő hálózat a) 2000 lakosegyenérték-
kapacitástól 

128. Egyéb, az 1–127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény 
együttes beépített vagy beépítésre szánt területen 

a) 3 ha területfoglalástól 

  b) 300 parkolóhelytől 

 

 
 


