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Átnézeti helyszínrajz
Meglévő hálózat
Tervezett hálózat
Mintakeresztszelvények – 8 lap
Csomóponti vázlatok – 4 lap
Forgalomáramlási ábrák
Aligai fejlesztési terület – javaslatok a készítendő szabályozási tervhez a
kiszolgáló utak kialakítására – 2 lap
Parkolási mérleg
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1.

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK

Balatonvilágos közigazgatási területén az M7-es autópálya (E71), 7-es főút, 7118-as,
7116-os, 7117-es jelű közlekedési út halad át. A Budapesttől 90 km, Veszprémtől 30 km-re
levő települést, Balatonkenese, Balatonfőkajár, Enying, és Siófok határolja.
Balatonvilágos belterületének határán húzódik az M7-es autópálya, közigazgatási határán
pedig a 7-es számú elsőrendű főút. Ezen utakon keresztül könnyen és egyszerűen
megközelíthető a település. Átmenő forgalom jelenleg nem jellemző a településre, a
kedvező fekvése miatt, mert a nagy forgalmat lebonyolító országos közutak csak érintik. A
községen halad át a Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vasútvonal is.

Részlet Veszprém megye területrendezési tervéből (5/2005. (V.27.) Rendelet)

Balatonvilágos átnézeti térképe a jellegzetes elnevezésekkel
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Jelmagyarázat
Balatonvilágos település térségét a következő közúthálózati fejlesztések érintik:
A 2007-2013. közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek
indikatív listájáról szóló 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat szerint a 71. sz. főút elkerülő
szakasza (távlati M8), Lepsény (M7) – Balatonakarattya között.
Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint az
OTrT-be beépítésre került Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának nagytávú (2034-ig
szóló) fejlesztési koncepciója szerint az M8 gyorsforgalmi út….Veszprém – Enying
térsége….közötti szakasza.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szintén
tartalmazza az M8 gyorsforgalmi út Szentkirályszabadja – Litér – Balatonfűzfő –
Balatonkenese – Csajág – Balatonfőkajár nyomvonalat.
1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozat a gyorsforgalmi- és a főúthálózat hosszú távú
fejlesztési programjáról és nagytávú tervéről
1. melléklet az 1222/2011. (VI. 29.) Korm. határozathoz
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I. program ciklus (2011-2016)
M8/710 főút
710. sz. főút M7 csomópont – Balatonakarattya
jelenleg 2x1 sáv hossza 2,8km
távlati fejlesztés: autóút 2x2
II. programciklus (2017-2020)
M8 autóút
Balatonfűzfő (710. sz. főút) – Veszprém (73. sz. főút)
(A fejlesztés Natura 2000 területet érint)

jelenleg 2x1 sáv hossza 12,8km
távlati fejlesztés: autóút 2x1
Balatonvilágos közigazgatási területét közvetlenül jelentősebb közúthálózat fejlesztés nem
érinti.
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2.

TELEPÜLÉSI ÚTHÁLÓZAT

Balatonvilágos csak célforgalmat vonzó település, közúti forgalom szempontjából átmenő
forgalomtól mentes, szerepe távlatban sem változik. A település belső úthálózatának fő
tengelyét az ÉK-DNy irányban 7118-as jelű út (Aligai út, Dózsa György út, Dobó István
utca, Ady Endre utca) adja, melyen a forgalom növekedésének függvényében fejlesztések
szükségesek (pl: körforgalom, kerékpárút, járda, gyalogátkelő). A 7118-as jelű út
kapcsolódik a 71-es számú másodrendű főúthoz és a 7-es számú elsőrendű főúthoz, és a
településen belüli területek egymás közötti kapcsolatát is biztosítja.
Az északi Balaton-parttal és a Veszprém megyei területekkel a 71-es sz. másodrendű főút
biztosít kapcsolatot. A 71.sz. főút a településtől északra húzódik külterületen, majd felfűzi
az északi parti települések belterületét. Balatonvilágost a 7118-as jelű úton kívül 71117-es
jelű út is összeköti 7-es számú főúttal.
Balatonvilágos belterületén két párhuzamos út biztosítja a hosszanti feltárást. Egyik az
előbbiekben ismertetett fenti nyomvonal a 7118-as sz. összekötő út, másik a parton
húzódó Rákóczi u.- Zrínyi u.. Siófok utca irányából a Rákóczi u. mentén számítani lehet
kisebb forgalomnövekedésre, azonban a vízparton Balatonakarattya és Balatonkenese
település nem szándékozik gépkocsiforgalmat átengedni, ezért északi irányból nem
számítunk forgalomnövekedésre. A Rákóczi u.-Zrínyi u. korszerűsítését fokozatosan
végzik, az anyagi lehetőségeknek megfelelően.
A két hosszanti nyomvonal között jelenleg egy gyenge közúti kapcsolat létezik a
Balatonvilágos vasúti megállóhely térségében, szintbeli vasúti átjáróval, szabványostól
eltérő burkolatszélességgel, vertikális és horizontális vonalvezetése sem felel meg a
hatályos útügyi előírásoknak. A kapcsolat javítása érdekében támfalépítéssel lehetne
kedvezőbb útkeresztmetszetet kialakítani.
Az autópálya közel húzódik a településhez, ezért fontos a környezetvédelem szem előtt
tartása és a tervezett védő-zöldsávok kialakítása.
A település és Balatonakarattya jobb kapcsolata érdekében a bekötőút (Felszabadulás
utca) továbbépítését terveztük, 16 m-es szabályozási szélességgel.
A rendszerváltás után nyitottá vált Club Aliga területén jelentős fejlesztések, átépítések
várhatóak, amelyek jelentősen befolyásolják kialakuló járműforgalmakat és hatással
vannak a meglévő közlekedési hálózatra. Problémát jelent a Club Aliga bejáratánál lévő
Aligai út-Dózsa György út csomópont megfelelő kapacitásának biztosítása. A fejlesztések
megvalósulása után pontos prognózis nem adható a kialakuló forgalomnagyságokról,
azonban a férőhelyek számából az alábbi becslést végeztük el:
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Az állandó lakások és az üdülők arányát jelen pillanatban nem lehet rögzíteni, ezért
lakásegyenértékben (egy átlagos 90m2-es lakásnagysággal kalkulálva) hozzávetőlegesen
a következő darabszámokról lehet beszélni:
• Aliga 2: 11 db lakásegyenérték
• Aliga 3 alsó rész: 180 db lakásegyenérték
• Aliga 3 felső rész: 390 db lakásegyenérték
• Aliga 4 alsó rész: 230 db lakásegyenérték
• Aliga 4 felső rész: 710 db lakásegyenérték
Σ 1521 db
Szálláshely-szolgáltatás (hotelek, apartmanok) tekintetében a következő szobaszámokban
gondolkodik a beépítési terv:
• Aliga 2: 107 szoba
• Aliga 3 felső rész: 335 szoba
• Aliga 4 alsó rész: 235 szoba
• Aliga 4 felső rész: 378 szoba
Σ 1055 szoba
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Balatonvilágos utcahálózata
kialakult,
az utcákat beépített teleksorok övezik,
a közművek kiépültek.
Az utcák esetleges felszabályozása – az alább javasolt kivételekkel - nem oldható meg, sőt
a kialakult utcaképet is veszélyeztetné a szélességek változtatása.
A meglévő utcák vonalvezetése viszonylag egyenes. Ezeket javítani nem szükséges, mert
– a keskeny burkolatok miatt - fizikailag biztosítható a 30 km/h sebesség.
A József Attila utca az önkormányzat kérése alapján gyűjtőúttá fejlesztendő. Funkciója
szerint jelenleg is az, az adottságai alapján a jelenleginél nagyobb forgalom nem várható.
Az új utcanyitások esetében a 12 méter a kiszolgáló utak részére, 22 méter a gyűjtőutak
számára biztosítható. A volt Club Aliga területén átvezető út a 40/2004 (XII:30.) TNM
rendeletnek megfelelően 16 méteres. A kiszolgáló utakat itt is minimum 12 méteres
szélességgel kell kialakítani.
Balatonvilágos területén 2008-as adat szerint 99. db belterületi utca található, új utca
nyitását az átalakuló Club Aliga kivételével - nem tervezi az önkormányzat.

Feltételezésünk szerint minden lakáshoz és szobához egy autó tartozik és egy nap
leforgása alatt egy autó egyszer hajt be, illetve egyszer ki Club Aliga területéről.
Így csúcsidőben 5152≈5200 j/nap (érkező+távozó) járműforgalom várható a jelenlegi Club
Aliga területére. A fejlesztési terület több irányból is megközelíthető lesz:
• Aligai útról
• Rózsa Ferenc utcából
• Zrínyi Miklós utcából
• (Balatonkenese irányából) Balatonakarattya és Balatonkenese település nem
szándékozik gépkocsiforgalmat átengedni Balatonvilágos irányába.
A becslések szerint a forgalom 80%-a az Aligai útról hajt be, míg 10-10% a Rózsa Ferenc
utcából, illetve Zrínyi Miklós utcából. Az így kialakuló forgalomnagyságok a 6. számú
mellékleten találhatóak.

A meglévő utcák összesen 38 550m hosszúak:

A község belterületén az utcák nagy része megfelelő burkolattal rendelkezik,
kialakult szabályozási szélességük 12 -22 m.

A település utcáiban külön járda többnyire nem épült, mert nagyon sok kis járműforgalmú
utca van, ahol a gyalogosok és a járművek közös burkolatot használnak.

Ebből

Földút:
1410 m (4%)
Murvás út: 3930 m (10%)
Aszfalt út: 33210 m (86%)

Az aszfalt burkolatú utak állapota (2008 adat):
jó minőségű: 13050 m
megfelelő: 11600 m
rossz állagú: 8560 m
A szennyvíz beruházás utáni burkolat helyráállítás több helyen megsüllyedt, ~ 9 km
szakaszon új szőnyegezésre van szükség a hosszútávú problémák elkerülése céljából.

A közparkok számára közterületi megközelítést kell biztosítani.
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Az úthálózat minőségén a szabályozási szélességgel lehet és kell is javítani az alábbi
utcákban:
Rákóczi Ferenc utca, Csók István sétány, Vasúti felüljáró szakasz, Akácfa utca,
Dobó István u. Zrínyi Miklós utca, Tóth A. köz, Kinizsi Pál utca, Kölcsey Ferenc utca,
Rózsa Ferenc utca, Gagarin lakótelep, Aligai út
A csomópontoknál a szabványos csomóponti kialakítás és a biztonságos gyalogos és
kerékpáros átvezetés miatt elhagyhatatlan a kiszabályozás:
>
Vörösmarty utcai csomópontnál
>
Ady Endre – Vörösmarty csomópontnál
>
Aligai út – Dózsa György utcai csomópontnál.
A kiszabályozásnál a Magyar Közút által jóváhagyott meglévő terveket vettük alapul, úgy
hogy kiegészítettük a kerékpáros átvezetés lehetőségével. Az Önkormányzatnak nincs
lehetőség ennél nagyobb terület kiszabályozására (kisajátításra).
A vízelvezetés többé-kevésbé megoldott, de csak a kialakult módon, nem tudatos
tervezéssel kialakított. A szilárd burkolattal nem rendelkező utak burkolása is a jövőbeli
feladatok között szerepel.

A helyi építési szabályzatba javasolt előírások:

A közutak védőtávolságán belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és
egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, ill. külterületen a közút területének határától
számított 10 m-es távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közút kezelőjének
hozzájárulása szükséges.
Külterületi szakaszon védősáv esetén a tengelytől számított 30-30 m-en belül építményt,
30-30 m-en belül kerítést elhelyezni nem szabad.
A közutak szabályozási szélességén belül kiszolgáló út, kerékpárút, gyalogút, és egyéb
közlekedés célját szolgáló létesítmény, valamint közművezeték elhelyezhető.
A külterületi földutak szabályozási szélessége változó. Az utak csak a mezőgazdasági,
erdőgazdasági területek megközelítését szolgálják. Az utakon a közeljövőben sem kell
nagyobb forgalomra számítani, ezért ezek szabályozási szélességének növelése nem
indokolt.
Folyamatban lévő útfejlesztések:
Hét vezér út (engedélyezés alatt)
Aligai út csp. (engedélyezés alatt) – 5. sz. mell.

11/21
2013. MÁJUS

(1)

A figyelembe veendő szabályozási szélességeket a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2)

A meglévő utak szélessége a kialakult helyzetnek megfelelő marad, ahol új
szabályozási vonalat nem ír elő a terv.

(3)

Új épület építése, járda építése, felújítása esetén az esővizet épületről csak a járda
alatt lehet az árokba bevezetni. A vízbevezetéshez a kezelő hozzájárulását kell
kérni. A hozzájárulásban a kezelő kikötéseket tehet.

(4)

Az utak kialakítása során a tűzoltó gépjárművek közlekedésére számítani kell. A
tűzcsapokhoz való felállás mellett egy nyomsáv maradjon szabadon.

(5)

Az új beépítések közlekedési felületei (utak, parkolók) csak fásított kivitelben
készülhetnek.

(6)

A meglevő utcák, terek fásításáról a kialakult bejáratok és közmű elhelyezkedés
figyelembe vételével gondoskodni kell.

(7)

A Ktz-1 övezetben a számított gk. elhelyezési igény 20%-át közvetlenül a
közterületről elérhetően (kerítésen kívül, de saját telken) kell biztosítani.

(8)

A közutakat és közparkolókat szilárd burkolattal kell ellátni, melyről olajfogón
keresztül kell a csapadékvizet elvezetni.
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AZ ÚTHÁLÓZAT OSZTÁLYBA SOROLÁSA
4.

Külterületi utak
M7
7-es sz. út
7118-as j. út
7116-as j. út
71117-es j. út
minden egyéb út
Belterületi utak
Aligai út
Dózsa György út
Dobó István utca
Ady Endre utca
Zrínyi utca
József Attila utca
Posta utca
Rákóczi Ferenc utca
Zrínyi Miklós utca
Felszabadulás utca
Engel út
71332 j. út
71333 j. út
minden egyéb út

Autópálya
I. rendű főút
Összekötő út
Összekötő út
Bekötőút
Egyéb közút

K.I.A
K.III.A
K.V.A
K.V.A
K.V.A
K.VI.A

Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Gyűjtőút
Állomáshoz vezető út
Állomáshoz vezető út
Kiszolgáló út, Lakóút,
vegyes használatú út

B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.V.c.B
B.VI.d.B
B.VI.d.B
B.VI.d.B

FORGALMI ADATOK

M7 autópálya:
Év

Szgk.

2010

17.061
18137
21.168
22417
-

20201
20202

Autóbusz
262 134

Kistehergépjármű
2942 2810

Motorkerékpár
20 79

Tehergépkocsi
3900 5012

275 146

3651 3473

23 81

5144 6635

-

-

-

-

[j/nap]
Összesen
24.271
26172
30.261
32752
34800

[E/nap]
Összesen
30.491
33875
38.385
42908
-

7-es számú elsőrendű főút:
Év

Szgk.

2010

3834
14675
4757
14555
-

20201
20202

Autóbusz
58 124

Kistehergépjármű
822 1578

Motorkerékpár
14 103

Tehergépkocsi
398 765

[j/nap]
[E/nap]
Összesen
Összesen
5146 14270 5843 15564

62 130

1022 1967

16 114

528 1009

6403 17800 7299 19466

-

-

-

-

7000

-

71-es számú másodrendű főút:
Év

Szgk.

2010

9778
9147
12132
10747
-

20201
20202

Autóbusz
81 239

Kistehergépjármű
1465 2295

Motorkerékpár
47 106

Tehergépkocsi
1454 1812

86 265

1818 2696

53 108

1918
2325

-

-

-

-

[j/nap]
Összesen
12833
13624
16015
16166
16900

[E/nap]
Összesen
15125
16679
19009
20030
-

7118. jelű összekötő út:
Év

Szgk.

2010

2153
2092
2603
2473
-

20201
20202

1

Autóbusz
40

Kistehergépjármű
474 381

Motorkerékpár
71 55

Tehergépkocsi
70 62

[j/nap]
Összesen
2852

[E/nap]
Összesen
2812 2789

42

474 450

75 56

85 75

3409 3169

3496 3275

-

-

-

-

6500

-

A forgalomfejlődés számítása előrevetítő módszerrel történt az ÚT 2-1.118:2005 Műszaki előírás
alapján.
2
A forgalomfejlődés számítása előrevetítő módszerrel történt az ÚT 2-1.118:2005 Műszaki előírás
alapján, azonban a kapott értékek korrigálva lettek a beruházás miatt várható forgalomnövekedés
matt.
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7116. jelű összekötő út
Év

Szgk.

2010

2095
2036
2533
-

20201
20202

5.

Kistehergépjármű
330

Motorkerékpár
30

Tehergépkocsi
545

[j/nap]
Összesen
3083

[E/nap]
Összesen
3975

KÜLTERÜLETI MELLÉKUTAK, VALAMINT BELTERÜLETI GYŰJTŐUTAK

65

399

34

705

3706
3900

4765

Szabályozási szélesség:

-

-

-

-

-

Csomóponti területigény:

71117. jelű bekötőút
Év

Szgk.

2010
20201
20202

378
446
-

Autóbusz
12
13
-

Kistehergépjármű
84
99
-

Motorkerékpár
8
9
-

Tehergépkocsi
54
66
-

[j/nap]
Összesen
538
653
1100

[E/nap]
Összesen
636
756
-

Motorkerékpár
22
23

Tehergépkocsi
11
16

[j/nap]
Összesen
1167
1377

[E/nap]
Összesen
1176
1420

71332. jelű állomáshoz vezető út
Év

Szgk.

2010
20201

1000
1179

Autóbusz
264
29 4

Kistehergépjármű
85
101

71333. jelű állomáshoz vezető út
Év

Szgk.

2010
20201

592
698

Autóbusz
11
12

Kistehergépjármű
108
128

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sávok:
Padka:
Parkolási lehetőség:
Kerékpárút:
Járda:
Zöldsáv:

Tehergépkocsi
20
25

[j/nap]
Összesen
785
918

[E/nap]
Összesen
803
945

Szabályozási szélesség:
Csomóponti területigény:

Padka:
Parkolási lehetőség:
Kerékpárút:
Járda:
Zöldsáv:
A forgalomfejlődés számítása előrevetítő módszerrel történt az e-UT 02.01.31:2005 Műszaki
előírás alapján.
2
A forgalomfejlődés számítása előrevetítő módszerrel történt az e-UT 02.01.31:2005 Műszaki
előírás alapján, azonban a kapott értékek korrigálva lettek a beruházás miatt várható
forgalomnövekedés matt.

külterületen 3,50 m,
belterületen 3,00 m szélesek, irányonként 1 sáv.
1,50 m (1,25m) széles.
parkolósávként közvetlenül a burkolat mellett,
külterületen az út bármely oldalán építhető min. 2,60 m.
min.1,50 m szélességű, legalább az egyik oldalon
mindkét oldalon kialakítható.

A település kül- és belterületi helyi útjai:
Osztályba sorolás:

Motorkerékpár
19
20

külterületen: K.V.A,
belterületen: B.V.c.B.
külterületen 30,00 m
belterületen 12-30 m között változik.
szabályozási szélesség növelésével egy része
megoldható

KÜLTERÜLETI EGYÉB KÖZUTAK ÉS BELTERÜLETI KISZOLGÁLÓ UTAK

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sávok:

1

AZ ÚTHÁLÓZAT MŰSZAKI JELLEMZŐI, PARAMÉTEREI

Autóbusz
63

Osztályba sorolás:

15/21
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külterületen: K.VI.A
belterületen: B.VI.d.B.
külterületen: 6,00-10,00 m között,
belterületen: 10,00-16,00 m között változik.
rálátási háromszögek szabadon hagyásával a
felszabályozás után szabályozási szélességen belül
biztosítható.
Külterületen 3,00 m (mezőgazdasági utak esetén
megengedett a min. 3,50 m burkolatszélesség is,
kitérők alkalmazása mellett).
Belterületen 2,75 m szélesek, irányonként 1-1 sáv.
1,25 m széles.
parkolósávként közvetlenül a burkolat mellett,
külön parkoló felületként.
nem indokolt külön burkolt felület biztosítása.
helybiztosítása ajánlott, gyalogos forgalom nagysága
esetén indokolt külön burkolt felület biztosítása
(intézmények közelében pl: óvoda, iskola)
mindkét oldalon kialakítható.
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VÁRAKOZÓHELYEK LÉTESÍTÉSE

A várható parkolási igényeket általában szintbeli parkolókkal lehet kielégíteni. A parti
sávban parkolóknak kell épülni, mely célnak a Zrínyi utca elkezdett korszerűsítése
megfelel. A környezetnek megfelelő, fásított és burkolattal kiképzett, a csapadékvíz
olajfogó műtárgy után a talajba jutását lehetővé tevő színvonalas megoldás szükséges a
további szakaszokon.
Az aligai fejlesztési területen a gépkocsi tárolók létesítése az általánostól eltérő
megoldással biztosítható.
A parti sávba tervezett közpark, strand, kikötői létesítmények – az alábbi ábrán zölddel
jelölve - területén a lehető legkevesebb parkolóhely létesítése kívánatos. A szükséges
gépkocsi tárolást a területek hátterében közvetlenül kapcsolódó teraszépítmények
belsejében javasoljuk megvalósítani.
A fejlesztés teljes területén mélygarázsok – az alábbi ábrán pirossal jelölve - nyújtanak
csak megoldást a sűrű beépítésű területeken a gépkocsi elhelyezésre.

Az OTÉK 42. §-ában előírt mennyiségű és fajtájú jármű elhelyezési lehetőségét kell
biztosítani, nem tárolás célját szolgáló várakozó, parkoló helyeket, rendszeres
teherszállítás esetén rakodóhelyeket kell az ingatlanon belül létesíteni.
Az OTÉK 42. §. 3. pontja szerint minden megkezdett 50db várakozóhelyből legalább egyet
a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani.
Az OTÉK 42. §. 7. számú melléklete szerint számított kerékpár elhelyezését kell
biztosítani.
7.

MEGÁLLÓK LÉTESÍTÉSE

Jelenleg az autóbusz forgalom a 7118-as jelű úton (Aligai út, Dózsa György út, Ady Endre
utca) a Rákóczi Ferenc utcában, és Zrínyi Miklós utcában zajlik. A megállóknál az
autóbusz túlnyomórészt öbölben, de néhány helyen, a forgalmi sávon áll meg, és ezzel
torlódást okoz. A gyalogosok és a járművek számára is célszerű szabványos
autóbuszöblök és peron kialakítása. Így a buszjárat nem okoz „dugulást”, és veszélyes
előzésekre nem kényszeríti a járművezetőket. A gyalogosok, pedig nyugodtan
várakozhatnak a peronon.
Téli menetrend:
Helyközi járat sűrűség: naponta kb. 38 db Autóbusz
Nyári menetrend:
Helyközi járat sűrűség: naponta kb. 40 db Autóbusz
8.

KAPUBEJÁRÓK

Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki
paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az árkok lefedésénél legalább Ø30 cm átereszt kell
építeni a könnyű tisztíthatóság érdekében.
A területen az új funkcionális egységekhez tartozó gépkocsik elhelyezéséről
−
részben az ingatlanokon belül,
−
részben közterületen,
−
részben parkolási célra (is) kialakított ingatlanon
kell gondoskodni.
Jogszabályi felhatalmazás alapján a képviselő-testületnek meg kell alkotnia az
önkormányzat parkolási rendeletét, amelyben szabályozásra kerülnek az OTÉK
előírásaitól történő esetleges eltérések feltételei és módjai.
Jelentős forgalmat vonzó létesítmény engedélyezésekor parkoló mérleget kell küldeni a
Nemzeti Közlekedési Hatóság részére.
Új épület létesítésénél, illetve a meglévők bővítésénél a helyi parkolási rendelettel
módosított OTÉK előírások szerint számított mennyiségű gépjármű várakozóhelyet kell
biztosítani, melyet saját, illetve a parkolási rendeletben meghatározott területen belül kell
elhelyezni. A közterületeken kijelölt parkolókat szilárd burkolattal kell kiépíteni.

9.

KERÉKPÁRÚT

A településen kijelölt és önálló kerékpárút is található, mely a balatoni kerékpáros körút
része. Az igény a kerékpárútra továbbra is kiemelten nagy és minden közlekedő előnyét
szolgálná. Az idegenforgalom és a turisztika fejlesztése érdekében a község természeti
területekkel történő összekötése fontos feladat.
A Balatonmenti kerékpáros nyomvonal - mely a 71.sz. főút mellett húzódik –
Balatonakarattya felől a bekötő úton, majd a 7118.sz. összekötő úton érkezik és Siófok felé
vezet tovább.
A kijelölt kerékpárút a Szélső, Rózsa, Felszabadulás, Jókai, Aligai, Dózsa György, Révai,
Csók István, Rákóczi utcákat érinti. A Rózsa Ferenc utca helyett a Liliom utca kijelölését
javasoljuk, mert Club Aliga területére történő behajtás a Rózsa Ferenc utcából is történik,
és ezért forgalomnövekedés várható itt.
Elválasztott közös gyalog- és kerékpárút építését javasoljuk a Vörösmarty utcában a
siófoki tervezett kerékpárút folytatásaként az Ady Endre utcán keresztül egészen a
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vasútállomásig. Önálló kerékpárút építését a Zrínyi Miklós utcában a jelenlegi Club Aliga
területén keresztül egészen Balatonkenese határáig javasoljuk. Club Aliga területére
javasolt többi nyomvonal a helyszínrajzon látható.

12.

KÖZTERÜLETEK

Balatonvilágos kedvező közterületi adottságai összefüggnek a kedvező zöldfelületi
adottságokkal. A községen végighúzódó parkok gazdag és ápolt közterület rendszert
eredményeznek.
A Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmány-tervének elfogadásáról szóló 40/2004.
(XII.30.) TNM rendelet meghatározza a közterületként fenntartandó parti zöldterületeket:
közparkot, parti sétányt. Ezek kijelölése tovább gazdagítja a község eleve jó adottságokkal
rendelkező és gondosan karbantartott közterületeit és csökkenti a Club Aliga elzártságát.
11.

GYALOGOS KÖZLEKEDÉS

A gyalogos áramlási irányokat két fő csoportba lehet osztani. Az egyik a partvonallal
párhuzamos, a másik a partra merőleges áramlási irány.
A párhuzamos irányok Balatonvilágoson jól kialakultak: a magasparti sétány és a Zrínyi
utca. Utóbbinak folytatása lesz az aligai fejlesztéssel újjáélesztett fasor, mely
Balatonakarattya felé folytatja az útvonalat.
A magasparti sétány ugyancsak folytatódik az aligai fejlesztés területén, mint új gyalogos
sétány.
A párhuzamos elemek közül a harmadik, teljesen új elem az aligai területen kialakítandó
parti sétány lesz.
A part felé irányuló, merőleges gyalogos-kapcsolatok – a legyőzendő terepviszonyok és a
vaspálya miatt – sokkal hiányosabbak. Ezen a téren hozza a legtöbb eredményt az aligai
fejlesztés. Részben a partfalban, részben a vasúton át (lásd. a vasúti fejezetben) kell
kiépíteni az új összeköttetéseket.

A települést nem érintik országos jelentőségű kerékpárút hálózati fejlesztések. A község
belső kerékpárforgalma azonban – részben a országos tendenciával, részben az algai
fejlesztésekkel összhangban – egyre jelentősebb lesz. A magaspart és a Balaton-part
közötti gyalogos lejárók indulási/érkezési pontjain is kerékpártárolók kiépítésére kell
felkészülni, az új vasúti átjárókat a kerékpárosok mozgására figyelemmel kell kialakítani.
10.
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A parton a közúti forgalommal közös a gyalogos felület a nyomvonal nagy részén,
sebességkorlátozás mellett.
Javasoljuk kötélpályás kapcsolat kialakítását a magaspart és a vízpart között, melyre a
település súlypontjában van lehetőség (Vadrózsa utca)
A települést észak-déli irányban keresztülszelő, településrészek közötti közlekedést gátló
elemeken (autópálya, vasút, magaspart) keresztül tervezett és meglévő kapcsolatok
áttekintő táblázata.

VÍZELVEZETÉS

Nincs csapadékvízelvezetési terv, tanulmány. Nincs elég hely a nyílt árkos elvezetésre.
A problémás utcákban már működik a zárt csapadékvízelvezetés.
Új épület építése, járda építése, felújítása esetén az esővizet épületről csak a járda alatt
lehet az árokba bevezetni. A közutakat és közparkolókat szilárd burkolattal kell ellátni,
melyről olajfogón keresztül kell a csapadékvizet elvezetni.

meglévő
vasúti átjáró
csak gyalogos
kapcsolat

tervezett
partfal
lejáró

déli őrház (1)
világosi vá. lépcső (2)

polg. mest. hiv. (3)

gyalogos és
gépjármű
kapcsolat
jellemzően
gépjármű
kapcsolat
összesen

Csalogány utca (4)
világosi vá. közút (5)
aligai vá. alulj. (7)
aligai völgyút (6)

vasúti átjáró

partfal
lejáró
pmh – kötélpálya (10)
aligai vá.
4 lejáró - aliga-észak
felüljáró (11)
(12-15)
(ebből egy átadva)
aligai vá. aluljáró 3 lejáró – aliga dél (16(19)
18)

Rózsa utcai völgyút (20)

(M7) (8)
(7116 út – kült.) (9)
7

+11=18
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13.

VASÚTI KÖZLEKEDÉS

A Balatonvilágost érintő Budapest - Nagykanizsa - Murakeresztúr - ország-határ
vasútvonal egyvágányú, villamosított fővonal. A vasúti pálya kizárólagos állami tulajdonban
van, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében és üzemeltetésében. Balatonvilágos környezetében
az egyvágányú pálya távlatilag is megmarad. A pályára engedélyezett sebesség max. 120
km/h lehet. A tervezett szintbeni és különszintű gyalogos/kerékpáros átvezetésekre az
alábbi előírások betartása szükséges:
• a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003.
(XII.27.) GKM rendelet 4. számú melléklet (=Országos Vasúti Szabályzat),
valamint
• a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire
vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről
szóló 9004/1982. (Közl.Ért.16.) KPM-IpM számú együttes közlemény.

BALATONVILÁGOS – TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – VIZSGÁLAT, TERVJAVASLAT
KÖZLEKEDÉS

15.

A gyalogos átjárókat külön szintben szükséges megoldani a MÁV-160km tervezett
maximális sebesség fejlesztése miatt. Ezért az aligai vasúti megállónál alul- és/vagy
felüljárót javaslunk.
Kivételt a meglévő világosi vasútállomás melletti kereszteződés jelent.
Nyári vonal sűrűség:

19 db személyvonat/nap
15 db gyorsvonat/nap

Téli vonal sűrűség:

19 db személyvonat/nap
15 db gyorsvonat/nap
14.

VÍZI KÖZLEKEDÉS

Hajóállomás és vitorláskikötő a Club Aliga területén található. A kikötő a balatoni
személyhajó forgalomban, főidényben heti két alkalommal menetrendszerinti hajójáratot
fogad Balatonaliga - Balatonalmádi – Siófok és vissza viszonylatban.
A hajóállomásnál vendégmólók kialakításával mintegy 100 vitorlás hajó is elhelyezhető,
mely az üdülő saját céljait szolgálja.
A Ponty utcai csónakkikötő bővítése a fejlesztési tervek között szerepel.

TŰZVÉDELMI SZEMPONTOK

Minden ingatlan megközelíthető közterületről, vagy a közforgalom számára megnyitott
magánútról. Az építmények megfelelő közúti kapcsolattal rendelkeznek, amely megfelel az
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. Az utcák paraméterei veszélyesek, a
megfelelő határértéket súrolják.
A tervezett új utak minimálisan 12 méteres szabályozási szélessége tűzvédelmi
szempontból is megfelelő, közműcsatlakozások jól elhelyezhetők.
Az utak mellett a tűzcsapokat a közúti űrszelvényen kívül kell elhelyezni, jól
megközelíthető helyen. A tűzcsapok észlelhetőségét biztosítani kell, környezetükben a
növényzetet el kell távolítani. Új telekalakításoknál, a beépítések megkezdése előtt
biztosítani kell a közlekedési területeket, és az utakat közlekedésre alkalmassá kell tenni
(a közműkiépítések után szilárd burkolattal kell ellátni).
16.

A vonal korszerűsítése az állomásfejlesztés, valamint a központi forgalom irányító
berendezés megvalósítása megtörtént.
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SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK

Az aligai fejlesztési területen új kiszolgáló úthálózat épül. A terület szerkezeti jelentőségű
elemeit (gyűjtőutak, csomópontok) a terv tartalmazza, a kiszolgáló utak közterületként való
kialakítása a szabályozási terv feladata.
A településszerkezeti tervhez ezen kiszolgáló utak szabályozási tervben kialakítandó
mintakeresztszelvényeire adunk javaslatot a rajzi mellékletek utolsó részében.
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