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Balatonvilágos átnézeti térképe a jellegzetes elnevezésekkel 
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2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 
 
2000. évi CXII. törvény (Btv.) 
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és  
a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 
 
A térségi területfelhasználás és a térségi övezetek településszerkezeti tervvel való összevetését a Országos 
Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből (TeIR) elektronikus úton átvett adatok és a 
településszerkezeti terv digitális állománya segítségével végezzük el. A TeIR-ből részben térképi, részben 
számszerű adatok nyerhetők, ezeket tartalmazzák a következő oldalakon bemutatott térképek és területi 
mérőszámok. Az összevetésnek mind a térségi területfelhasználásra, mind a térségi övezetekre ki kell 
terjednie.  
 

TERÜLETFELHASZNÁLÁS 
 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet térségi szerkezeti terve – Btv. 3. számú melléklete 
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Balatonvilágos területét 
> erdőgazdálkodási térség, 
> mezőgazdasági térség, 
> települési térség, 
> vízgazdálkodási térség 
területfelhasználásokba sorolja a térségi szerkezeti terv. 
 
A térségi területfelhasználás a(Btv.) 4/B § előírásai szerint határozza meg a települési területfelhasználást. 
 

Btv. 4/B. §  
A térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell 

alkalmazni: 
a) az erdőgazdálkodási térséget  
legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni; 
b) a mezőgazdasági térséget  
legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 

nem jelölhető ki; 
c) a települési térséget  
beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy az új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 

200 m-nél közelebb nem jelölhető ki, kivéve, ha a külön jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás keretében végzett 
területrendezési (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja; 

d) az M8 gyorsforgalmi út szentkirályszabadjai csomópontja és az M75 gyorsforgalmi út 71. sz. főúttal alkotott csomópontja között az M8, M7, 
és az M75 gyorsforgalmi utak és a Balaton-part között kijelölésre kerülő gazdasági területeken ipari terület települési területfelhasználási egység 
nem jelölhető ki és egyik települési területfelhasználási egységben sem helyezhető el csarnok jellegű kereskedelmi és raktározási rendeltetésű 
épület; 

e) a d) pont szerint meghatározott gyorsforgalmi utakhoz csomóponttal kapcsolódó közutak (vagy közvetve kapcsolódó utak) nem Balaton-part 
felé eső szakasza mentén, az autópálya-csomóponttól számított 1500 méteres szakaszáról kiszolgált új beépítésre szánt területeken kijelölésre 
kerülő gazdasági területeken ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki és egyik települési területfelhasználási egységben 
sem helyezhető el csarnok jellegű kereskedelmi és raktározási rendeltetésű épület; 

f) a vízgazdálkodási térséget  
legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület 

nem jelölhető ki; 

 
A településszerkezezeti terv a következő eltérésekkel és megfelelésekkel viszonyul a területrendezési tervhez. 
Új beépítésre szánt területet nem jelölünk ki. 
 
Adottság – kialakult állapot – hogy a meglévő beépítésre szánt területek sok helyen érintkeznek a 
közigazgatási határral. 
 
A d) és e) pont nem érinti Balatonvilágost. (lásd a mellékelt térképet) 
 
Nagyvárosias lakóterület nincs kijelölve mezőgazdasági térségben. 
 
A vízgazdálkodási térség – Balaton – teljes egészében vízgazdálkodási területbe van sorolva. 
 
Az erdőgazdálkodási és a mezőgazdasági térségre előírt 95%-os arány a településen – a hatályos terv, mint 
kialakult állapot szerint - nem teljesül. Ennek számszerű és területi adatait, a térségi és a települési 
területfelhasználás kapcsolatát a következő tervlapokon mutatjuk be. Jelen tervi elhatározások nem érintik 
ezen mutatószámokat. 
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Térségi szerkezeti terv - erdőgazdálkodási térség 

 
Az erdőgazdálkodási térség kiterjedése a Btv. szerint: 44,91 ha 
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Településszerkezeti terv - erdőterület 

 
Az erdőgazdálkodási térségből nem erdőterületbe sorolt területek: 
 
jel A B C D E F G összesen 
területfelhasználás KÖk Má Vg Má Gksz KÖu KÖu  
terület ha 1,82 1,46 0,60 1,42 0,21 0,95 3,31 9,77 
 
Az eltérés mértéke: 9,77 : 44,91 = 21,75% 
A besorolásokat a hatályos terv tartalmazza, jelen terv a fenti értékeket nem érinti. 
 
Balatonvilágoson az összes külterületi erdőterület: 43,59 ha, ezzel összevetve az eltérés (a 44,91 ha-tól): 
1,32ha, azaz 2,94%, amit a szöveges elemzés végén az 1-es lap mutat be. 
 

 
 

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT  7/53 
ÖSSZEVETÉS A MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 2013. AUGUSZTUS 

   

 
Az eltérés jogszabályi indokai: 
 ha %  határozat rendelet 
E 0,21 4,68 gazd. ter. - enyingi körforg. 417/2003 (XI.25.) 27/2006 (XII.30.) Kt. 
      
Az említett jogszabályok ellen korábban nem merült fel jogszabályon alapuló kifogás a véleményező 
szervezetek részéről. 
 
Az eltérés településrendezési indokai: 
 ha %  
A, F, G 6,08 13,54 közlekedési területek  
B, C, D, 3,48 7,98 mezőgazdasági és vízgazdálkodási területek 
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Erdészeti üzemi térkép 
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A településszerkezeti terven erdőterületbe sorolt területek és az erdészeti üzemi térkép adatainak 
összevetése 
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Térségi szerkezeti terv – mezőgazdasági térség 

 
A mezőgazdasági térség kiterjedése a Btv. szerint: 805,20 ha 
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Településszerkezeti terv – mezőgazdasági terület 

 
A mezőgazdasági térségből nem mezőgazdasági területbe sorolt területek: 

jel  A B C D E F  
területfelhasználás  KÖu KÖk Lf Gksz Z KÖu  
terület ha  0,52 0,93 0,80 21,18 2,56 21,27  
jel G H I J K L M  
területfelhasználás K KÖu Lf E KÖu E Ktz  
terület ha 1,26 2,48 1,11 1,57 1,41 1,34 4,48  
jel N O P R S T U összesen 
területfelhasználás KÖu E Gksz Lf Z Lke E  
terület ha 2,45 1,02 4,22 0,96 0,77 2,39 0,71 73,43 

 
Az eltérés mértéke: 73,43 : 805,20 = 9,12% 
A besorolásokat a hatályos terv tartalmazza, jelen terv a fenti értékeket nem érinti. 
Balatonvilágoson az összes mezőgazdasági terület: 755,32 ha, az autópálya – Btv-ben mezőgazdasági 
térségbe sorolt – területe: 24,50 ha, ami összesen 779,82 ha. Ezzel összevetve az eltérés (a 805,2 ha-tól) 
csak 25,38 ha, azaz 3,15 %, amit a szöveges elemzés végén található 2-es lap mutat be. 
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Az eltérések jogszabályi okai: 
 ha %  határozat rendelet 
T 2,39 0,30 Ady-Temető-Balogh lakóter. 417/2003 (XI.25.) 24/2003 (XII.10.) 
G 1,26 0,16 település kp. bővítés 417/2003 (XI.25.) 24/2003 (XII.10.) 
M 4,48 0,57 különleges turisztikai ter 417/2003 (XI.25.) 27/2006 (XII.30.) Kt. 
D, E 23,74 2,95 gazd. ter. - enyingi körforg. 417/2003 (XI.25.) 14/2011 (X.4.) önk. 
P, R, S 5,95 0,74 gyüm. feld, egyéb gazd. ter. 399/2006 (XII.19.) Kt. 27/2006 (XII.30.) Kt. 
      
Az említett jogszabályok ellen korábban nem merült fel jogszabályon alapuló kifogás a véleményező 
szervezetek részéről. 
 
Az eltérések településrendezési okai: 
 ha %  
A, B, F, H, K, 
N 

29,06 3,61 közlekedési területek  

J, L, O, U 4,64 0,58 erdőterületek –  
csak más erdőterület kijelölése mellett lenne megváltoztatható 

C, I 1,91 0,24 külterületi lakóterületek - hagyományosan kialakult állapot 
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TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

A kiemelt téségi övezetek – A Btv. 4. számú melléklete 
 
Balatonvilágos területére a vastagon keretezett tervlapok tartalmaznak szabályokat. 
 
A vastag folyamatos vonallal keretezett térségi övezeteket mind a VÁTI által közölt, 2008. évi - nem 
jogszabály erejű - területi mérleg (excel táblázat), mind a TeIR-en található térinformatikai térképek 
tartalmazzák. A vastag szaggatott vonallal keretezett térségi övezetek - C-1, P-2 - csak a fent említett 
táblázatban, a vastag kétpontvonallal keretezett térségi övezetek - T-2, D-1 - csak a fent említett térképen 
szerepelnek. A C-1 és P-2 rajzi hiba voltára a VÁTI rávilágított, a TeIR térkép a korrigált állapotot mutatja. 
 

  
4.1 magterület, ökológiai folyosó, pufferterület (Ö-1, 2, 3) 4.2 tájképvédelmi terület (T-1)  
 

  
4.3 történeti települési terület (T-2) 4.4  világörökség, világörökség-várományos terület (T-3)  
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4.5 szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható (L-1) 4.6 ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület (A-1) 
 

  
4.7 komplex tájrehabilitáció, ökológiai rehabilitáció (R-1) 4.8 felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (SZ-1)  
 

  
4.9 földtani veszélyforrás területe (P-1) 4.10 vízeróziónak kitett terület (P-2) 
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4.11 felszíni vízminőség-védelmi terület, tómeder (F-1, D-1) 4.12 térségi hulladéklerakó hely vizsgálható (H-1) 
 

  
4.13 települési (U-1), gazdasági (U-2), 4.14 kiváló termőhelyi adottságú szántó- és erdőterület 
mezőgazdasági (M-1, 2), erdő (E-1, 2) övezetek  szántó- (M-3) és erdőterület (E-3) 
 

  
4.15 turisztikai fejlesztés (Ü-1), szőlő termőhelyi kataszter (C-1) 4.16 kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület (K-1) 
 

A fent megjelölt tervlapok és az ide vonatkozó szabályok bemutatása a következő oldalakon történik 
párhuzamosan az Országos Területrendezési Terv (OTrT) vonatkozó tervlapjaival és előírásaival. 
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A TeIR adatai és a térségi övezetek összefüggéseit bemutató táblázat 

 
TÉRSÉGI ÖVEZETEK 

OTrT-ben előírt 

Országos övezetek Kiemelt térségi övezetek 

Balaton-törvény által 
egyedileg meghatározott 

övezetek 

BALATONVILÁGOST ÉRINTŐ TERÜLETEK 
(VÁTI)  

 

TERÜLETRENDEZÉSI TERV 
ÖVEZETEINEK LEHATÁROLÁSAKOR 

KAPOTT TERÜLETNAGYSÁGOK 

övezet 
megnevezése 

jel 
övezet 

megnevezése 
jel 

övezet 
megnevezése 

jel teir.vati.hu 2007. 09. 13. excel táblázat területnagyság eltérés (%) 

   

  Magterület Ö-1   1603,10 ha 
1580,49 ha 

Balatonfőkajárnál: 139,09 ha 
összesen: 1719,58 ha 

1720,49 ha 100,05% 

  
Ökológiai 
folyosó Ö-2   - 0,00 ha   

  Pufferterület Ö-3   - 0,00 ha   

  
Térségi jelen-
tőségű tájkép-
védelmi terület 

T-1   432,82 ha 432,82 ha 432,82 ha 100% 

  
Történeti 
települési terület T-2   

850,11 + 350,22 
= 1200,33 ha -   

  
Világörökség és 
várományos 
terület 

T-3   - 0,00 ha   

    
Szélerőmű 
elhely. vizsgálat 
alá vonható ter. 

L-1 
0,53 ha 

(rajzi hiba) 
-   

Ásványi nyers-
anyag-gazdál-
kodási terület 

A-1     
2,02 ha 

(rajzi hiba) -   

    
Térségi jelen-
tőségű komplex 
tájrehab. ig. ter. 

R-1 - 0,00 ha   

    
Ökológiai 
rehabilitációt 
igénylő terület 

R-2 - 0,00 ha   

    
Felszíni szeny-
nyezésre foko-
zottan érz. ter. 

SZ-1 
848,40+1953,32 

= 2801,72 ha  

2801,71 ha 
Balatonfőkajárnál 139,09 ha 

összesen: 2940,80 ha 
2920,77 ha 99,32% 

  
Földtani 
veszélyforrás 
terület 

P-1   
2,88 + 148,30 = 

151,18 ha 155,77 ha 155,77 ha 100% 

  
Vízeróziónak 
kitett terület 

P-2   - 
2,00 ha 

(rajzi hiba - ld. 45. oldal - jkv) 
  

    
Felszíni 
vízminőség-
védelmi terület 

F-1 - 0,00 ha   

    Tómeder D-1 1603,10 ha -   

  

Térségi 
hulladékl. kij.-
hez vizsgálat alá 
vonható ter. 

H-1   
0,82 ha  

(rajzi hiba) 
-   

    Települési terület U-1 340,22 ha  340,57 ha 323,72 ha 95,05% 

    
Gazdasági 
terület 

U-2 9,65 ha 9,64 ha  9,41 ha 97,61% 

    
Általános 
mezőgazdasági 
terület 

M-1 805,20 ha 805,20 ha 779,82 ha 96,85% 

    
Kertgazdasági 
terület M-2 -    

Kiváló termő-
helyi adottságú 
szántóterület 

M-3     481,07 ha 486,32 ha 462,87 ha 95,18% 

    Erdőterület E-1 36,48 ha 36,48 ha 36,92 ha 101,21% 

  
Erdőtelepítésre 
alkalmas terület E-2   8,43 ha 8,43 ha 8,22 ha 97,51% 

Kiváló termő-
helyi adottságú 
erdőterület 

E-3     6,74 ha 6,74 ha 6,74 ha 100% 

    
Turisztikai 
fejlesztési terület 

Ü-1 -    

    
Szőlő termőhelyi 
kataszteri terület 

C-1 - 
1,95 ha  

(rajzi hiba - ld. 43. oldal - jkv.) 
  

   
TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS    

Vízgazdálkodási térség  1603,10 ha    

Erdőgazdálkodási térség  44,91 ha  43,59 ha 97,06% 

Mezőgazdasági térség  805,20 ha  779,82 ha 96,85% 

Települési térség  350,22 ha  1720,49 ha 100,05% 

   Település területe  
(földhivatali nyilvántartás - www.takarnet.hu - szerint: 2920,76 ha)  2803,43 ha    
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Btv. 
Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete 
Ö-1 

 
 

Balatonvilágoson a tó, mint magterület övezetébe tartozó felszíni víz tartozik ide, így az alábbi használati 
korlátozások kivételes esettől eltekintve nem értelmezhetők. Ez utóbbi a Btv. 23. § a) és b) pontjának való 
megfelelés. (nádas telepítés, rálátás-védelem) 
 

23. §  
A magterület övezete (Ö-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat országos övezetre, valamint 

a magterület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg; 
b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes 

építmények megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; 
c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetők el; 
d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok 

megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet; 
e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet; 
f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, kereszt, kőkép) 

helyezhető el; 
g) 10 m magasságot meghaladó építmény - kápolna, kizárólag kilátó rendeltetésű építmény, víztorony kivételével - nem 

létesíthető, csarnok jellegű épület, reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető; 
h) erdőtelepítés, erdőfelújítás, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető; 
i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető. 
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OTrT 
Országos ökológiai hálózat övezete 

 

 
13. §  
(1)  
Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető 

ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2)  
Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
(3)  
Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint 

pufferterület övezetbe kell sorolni. 

 
Magterület övezete 

17. §  
(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 
a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, és 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület a külön jogszabály szerinti 

területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az 
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

(3) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a természetvédelmi célok megvalósulását 
nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. 

(4) Az övezetben a közlekedési infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását 
biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetbe tartozó település helyi építési szabályzatában és szabályozási tervében elő kell írni a tájszerkezetbe illeszkedő beépítési 
mód, a tájra jellemző építészeti hagyományok és építmények megőrzését és ezek követelményeit. 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 
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Btv. 
Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
T-1 

 
 

26. §  
A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott 

> országos jelentőségű tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint  
> a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület kiemelt térségi és megyei övezetre  

vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) a művelési ág váltása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a 

tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében az illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető; → 
HÉSZ előírás  

c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pedig az egyes építmények 
megvalósítása során kiemelten kell érvényesíteni; → HÉSZ előírás 

d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy stb.) megőrzendők; 
e) országos jelentőségű védett természeti területen a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a 2700 m2-nél kisebb telek nem 

építhető be, szántóművelési ágú területen építmény nem helyezhető el; → HÉSZ előírás, kertgazdasági terület nincs 
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a 

helyi építészeti hagyományok figyelembevételével történhet; → HÉSZ előírás 
g) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító - kivéve a biológiailag lebomló szerves 

anyagok lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás - nem 
létesíthető; 

h) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok 
korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani; → HÉSZ előírás 

i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető. → HÉSZ előírás 
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OTrT 
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 
Az OTrT nem szerepelteti Balatonvilágost az országos jelentőségű tájképvédelmi területek övezetében. 

 
14/A. §  
(1) Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategória jelölhető ki, 

amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek fennmaradását nem veszélyezteti. 
 (2) Az övezetbe tartozó település településszerkezeti tervében csak olyan területfelhasználási egység jelölhető ki, továbbá helyi építési 

szabályzatában és szabályozási tervében csak olyan építési övezet és övezet hozható létre, amely a kijelölés alapjául szolgáló tájképi értékek 
fennmaradását nem veszélyezteti. 

 (3) Az építési övezetre vagy övezetre vonatkozóan meg kell határozni az ott elhelyezett építmények tájba illesztésére vonatkozó szabályokat, 
ennek ellenőrzéséhez a tájképet jelentősen megváltoztató építmények terveihez külön jogszabályban meghatározott látványtervet is kell készíteni. 
→ HÉSZ előírás 

 (4) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
 (5) Az övezetben közművezetékeket és járulékos közműépítményeket tájba illesztett módon, a tájképvédelmi célok megvalósulását nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával - beleértve a felszín alatti vonalvezetést is - kell elhelyezni. → HÉSZ előírás 
 

A településszerkezeti terv a Btv. 26. § a), d), g), pontjának, az OTrT 14/A § (2), (4) bekezdésének megfelelően 
készült, a térségi övezet és a települési területfelhasználás kapcsolatát a következő tervlapokon mutatjuk be. 
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Kiemelt térségi övezetek - térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete 
 
A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének kiterjedése a Btv. szerint: 432,82 ha 
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A településszerkezeti terv és a térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének viszonya 
 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete beépítésre nem szánt területbe van sorolva. 
 
 
 

 
 
Lásd még: 4-es lap a szöveges elemzés végén 
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Btv. 
Történeti települési terület övezete 
T-2 

 
 

27. §  
(1)  
A történeti települési terület övezetének (T-2) területét - a kulturális örökségvédelem tekintetében illetékes államigazgatási szervek 

állásfoglalása alapján - a településrendezési tervekben a tényleges kiterjedésnek megfelelően a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése 
érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni és e törvény előírásait a településrendezési tervekben lehatárolt területen kell 
érvényesíteni. 
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(2)  
A történeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az OTrT által meghatározott  

> kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint  
> a történeti települési terület kiemelt térségi és megyei övezetre  

vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) a település szabályozási tervében, a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti örökség védelméről szóló rendeletben - a külön 

jogszabályban meghatározottak szerint - meg kell határozni, és elő kell írni  
> a látványvédelmet, → HÉSZ előírás 
> a településkép-védelmet, → HÉSZ előírás 
> a zöldfelületek fejlesztését, → SZABÁLYOZÁSI TERV, HÉSZ tartalma, előírása 
> az épületek paramétereit, → HÉSZ előírás 
> az építmények helyi építészeti hagyományokhoz illeszkedő megjelenését meghatározó előírásokat és → HÉSZ előírás 
> a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő építési anyagok használatát; → HÉSZ előírás 

b) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok 
korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani; → HÉSZ előírás 

c) új üzemanyagtöltő állomás, hulladéklerakó, hulladéktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító és hulladékátrakó állomás nem létesíthető. 
 

OTrT 
Kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek övezete 
 
Az OTrT nem szerepelteti Balatonvilágost a kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő területek 
övezetében. 

 
14/B. §  
A kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési tervekben a 

világörökség és világörökség-várományos terület vagy a történeti települési terület övezetbe kell sorolni, továbbá az érintett települések 
közigazgatási területének megjelölésével kell meghatározni. 

A fenti térségi övezetek tényleges kiterjedésének megfelelő határát a településrendezési tervben kell meghatározni. 

 
Balatonvilágoson az épített értékekről területi értelemben nem lehet beszélni.  
Országos vagy helyi védettség semmilyen téren nincs a településen. 
A hatályos tervhez készült Örökségvédelmi Hatástanulmány (2005) megállapította, hogy a település 
zöldfelületi, táji adottságai mellett az épített értékek másodlagosak. A jelen tervhez készített Örökségvédelmi 
Hatástanulmány a volt Club Aliga épületállományát vizsgálja részletesen.  

> A református kápolna és  
> a Mathiász telep, mint beépítés mellett  
> a volt Club hat épületét  

javasolja helyi védelemre jelen terv. 
A helyi építési szabályzatban az épített örökség és az értékes zöldfelületek védelmére előírásokat tervezünk, 
melyekkel a Btv. 27. §-nak fog megfelelni a releváns településrendezési eszköz.
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Btv. 
Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete 
Sz-1 

 
31. §  
A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által meghatározott  

> kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos övezetre vonatkozó övezeti előírások és  
> a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet előírásai  

mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható; → HÉSZ előírás 
b) új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékkezelő telep - kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és további felhasználására 

alkalmassá tételét végző telepek (komposztüzemek), valamint a hulladékátrakó állomás - és vegyszertároló nem létesíthető. 

 
OTrT 
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek övezete 

Az OTrT nem szerepelteti Balatonvilágost a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területek 
övezetében. 

15. §  
A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 
 

A településszerkezeti terv a Btv. 31. § b) pontjának, az OTrT 15. §-ának megfelelően készült.  
Lásd még: 5-öss lap a szöveges elemzés végén. 
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Btv. 
Földtani veszélyforrás terület övezete 
P-1 

 
 

32. §  
(1)  
A földtani veszélyforrás terület övezete (P-1) területét - a földtani veszélyforrások tekintetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása 

alapján - a településrendezési tervekben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési 
tervekben lehatárolt területen kell érvényesíteni. 

(2)  
A földtani veszélyforrás terület övezet (P-1) tekintetében az OTrT által meghatározott földtani veszélyforrás területe kiemelt térségi és megyei 

övezetre vonatkozó előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) az övezetbe besorolt területeken a beépítés feltételeit a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; → 

HÉSZ előírás 
b) a felszíni vizek és belvizek szakszerű elvezetésére szolgáló műtárgyakat a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban 

tervezni kell.  
 

OTrT 
Földtani veszélyforrás területének övezete 

 
25. §  
Földtani veszélyforrás területének övezetébe tartozó település veszélyeztetett területein a település településszerkezeti tervében 

beépítésre szánt terület csak kivételesen, geológiai szakvélemény alapján jelölhető ki. 
 

A településrendezési eszközök a beépítés feltételeit, ezek között a felszíni és rétegvizek kezelésének 
előírásait, a beépítés területi korlátait tervi és szabályzati szinten fogják tartalmazni. 
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Kiemelt térségi övezetek – földtani veszélyforrás övezetébe tartozó települési térség 
 
A földtani veszélyforrás övezetébe tartozó települési térség kiterjedése a Btv. szerint: 155,77 ha 
 
 
 



BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT  28/53 
ÖSSZEVETÉS A MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 2013. AUGUSZTUS 

   

 
 

 Településszerkezeti terv – geotechnikai védőterületek 
 
A földtani veszélyforrás terület övezete és a települési területfelhasználás, védőterületek kapcsolatát a 
következő tervlapon mutatjuk be. Jelen tervben a talajmechanikai és geotechnikai alátámasztó 
munkarészeknek megfelelően határoltuk le az építési korlátozásokban különböző – AI, AII, AIII, B jelű - 
területeket. 
 

 
 
Lásd még: 6-os lap a szöveges elemzés végén. 
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Btv. 
Felszíni vízminőség-védelmi terület és tómeder övezete 
D-1 
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35. §  
A tómeder övezetén (D-1): 
 
a) a Balaton tómedre az érvényes partvonal-szabályozási tervben meghatározottakon túlmenően nem csökkenthető; 
b) a Balaton jogi partvonalát - a partvonal-szabályozási tervtől eltérően - megváltoztatni és az élővilágra, a vízminőségre káros befolyással bíró 

tevékenységet végezni nem lehet; 
c)  

> a parti móló,  
> hullámtörő,  
> kikötői építmény és a  
> fürdőházak eredeti formában történő újjáépítése  

kivételével a tómederbe állandó építmény, sziget nem építhető; → HÉSZ előírás 
d) a tómederhez kapcsolódó élőhelyek védelme érdekében a tómederbe a nád gyökérzónáit kevésbé sértő, ideiglenes jellegű, csak az üdülési, 

illetve horgászidényben használatos műtárgy (pl.  
> horgász- és  
> napozóstég)  

helyezhető el; → HÉSZ előírás 
e) az I-III. osztályú nádasban, illetve attól legalább 2 m-re, a környezeti kárelhárítás vagy az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges 

beavatkozás, valamint az engedély nélkül létrehozott feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől eltekintve, tilos minden olyan mechanikai 
beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, csónak- út-, horgászhely-létesítés), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg 
a nádas pusztulását eredményezheti; → HÉSZ előírás 

f) a IV-V. osztályú nádasban - védett természeti terület kivételével - az e) pont szerinti tevékenység - a vízi állás létesítés kivételével - a 
hatóság engedélyével végezhető, vízi állás a jegyző engedélyével létesíthető; 

g) a védett természeti területen található nádasban osztályba sorolástól függetlenül, természetvédelmi kezelés kivételével - amelynek módját a 
természetvédelmi kezelési terv határozza meg - tilos a kotrás, valamint minden olyan tevékenység, amely a nádas állományát veszélyezteti, vagy 
károsítja; 

h) a tómeder nádasában, a kihirdetett vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek - első felülvizsgálatukat követően a partvonal-szabályozási és 
vízpart-rehabilitációs tervek - által kijelölt kikötésre alkalmas partszakaszokon engedéllyel rendelkező kikötők esetén legfeljebb 5 méter széles 
bejáró, valamint a meglévő közhasználatú strandok előtt, fövenyes strandszakasz kialakítása érdekében, a IV-V. osztályú nádasban, legfeljebb 30 
méter széles bejáró a hatóság engedélyével fenntartható; 

i) az az üzemeltetési engedélyköteles vízi jármű, amely nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel és kiépített kikötőben kikötőhellyel, a 
tómeder területén nem tárolható; 

j) a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi jármű a tómeder területén csak kiépített kikötőben tárolható. 
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Btv. 
Települési terület, gazdasági terület, általános mezőgazdasági terület, kertgazdasági terület, 
erdőterület, erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
U-1, U-2, M-1, E-1, E-2 
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37. §  
A települési terület övezetén (U-1): 
 
a) a településszerkezeti terveknek a  

> történeti,  
> építészeti,  
> településszerkezeti,  
> környezeti és természeti adottságokkal, valamint  
> a felszíni vízrendezéssel,  
> közművesítéssel,  
> környezetalakítással,  
> tájrendezéssel  

foglalkozó szakági munkarészeit, illetve  
> a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területekre készült tanulmányterveket  

a helyi építési szabályzatban kötelezően figyelembe kell venni; 
b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem alakítható ki;  
c) az új beépítés szabályozásakor a meglévő beépítési magassághoz kell igazodni; → HÉSZ előírás 
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak 

figyelembevételével a helyi építési szabályzatban kell meghatározni; → HÉSZ előírás 
e) a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévő hálózatok 

korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a műszaki lehetőségek és a védett értékek védelmi 
szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani. → HÉSZ előírás 
 

Lásd még: 7-es lap a szöveges elemzés végén. 
 

38. §  
A gazdasági terület övezetén (U-2): 
 
a) a településszerkezeti tervben új jelentős mértékű zavaró hatású ipari terület nem jelölhető ki; 
b) a település központi belterületéhez kapcsolódó gazdasági területen az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%-os, valamint az 

egyéb ipari terület legfeljebb 40%-os beépítettségű lehet, és az új telephelyek területének legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telekhatár 
mentén takarást biztosítva kell kialakítani; → HÉSZ előírás 

c) a település központi belterületétől elkülönülő gazdasági területen az új kereskedelmi, szolgáltató terület, valamint az egyéb ipari terület 
beépítettsége legfeljebb 30%-os lehet, és az új telephelyek területének legalább 50%-át fás növényzettel fedetten kell kialakítani. → HÉSZ előírás 

 

Lásd még: 8-as lappár a szöveges elemzés végén. 
 
39. §  
(1) 
Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1): → HÉSZ előírások 
a) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
b) szántóművelési ágban lévő területen 20 ha és azt meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerű használatát szolgáló, a 

lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 
c) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
d) gyepművelési ágban lévő területen 5 ha és azt meghaladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, a lakófunkciót is kielégítő 

épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 
e) szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
f) a szőlőművelési ágban lévő területen - a g) pontban foglaltak kivételével - 2 ha és azt meghaladó telekméret esetén a szőlőtermelést, 

borászatot és a borturizmust szolgáló, a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 2%-át, és a 800 m2-t nem 
haladhatja meg; 

g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlőműveléssel hasznosított 2 ha alatti területű telkekkel rendelkező tulajdonos - ha az egy 
borvidéken lévő telkeinek összterülete 5 ha-nál nagyobb - a szőlője művelésével, fel dolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai célú) 
borturizmussal összefüggő építési tevékenysége engedélyezhető csak az egyik, a nemzeti park területének természeti és kezelt övezetén kívül 
lévő telkén. A beépíthető terület nagysága a beszámított telkek összterületének 1%-át, egyúttal a beépített telkek beépítettsége a 25%-ot nem 
haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén lévő telkek is beszámíthatóak, de építési jogot 
e telkekre csak a kertgazdasági terület övezeti előírásai szerint lehet szerezni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépítésre nem 
került telkekre telekalakítási és építési tilalmat kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni; 

h) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető; 
i) gyümölcsművelési ágban lévő területen 3 ha és azt meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást szolgáló, a lakófunkciót is 

kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 1%-át, és az egyes épületek alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg; 
j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek 

művelt területének 60%-án meghatározó, azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési 
szabályokkal rendelkező művelési ágra vonatkozó előírás szerint lehet építeni; 

k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó állattartást szolgáló épületet - a lovasturizmus céljait szolgáló épület kivételével - 
tómedertől legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől legkevesebb 200 méter távolságra lehet elhelyezni. 
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A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban kell 

rendelkezni; 
l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el; 
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő fásításokat a településrendezési tervekben és a helyi 

építési szabályzatban meghatározott módon kell telepíteni; 
n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtelepedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karbantartási munkáihoz szükséges 

feltételek biztosítása mellett kell megoldani. 
 
(2) → HÉSZ előírás 
 Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha területű telken alakítható ki - parti és partközeli településen az adott településhez tartozó, 

a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő településen pedig a birtokközpont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos települések 
közigazgatási területéhez tartozó - legalább 50 ha összterületű, több telekből álló birtok esetén. A magterület, ökológiai folyosó és térségi 
jelentőségű tájképvédelmi terület övezetben szabályozott területeken a birtokközpont nem alakítható ki. A beépített terület nagysága a birtok 
összterületének 1%-át és a beépített telek területének 25%-át nem haladhatja meg. 

(3) 
A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú hasznosítását a településrendezési eszközökben kell szabályozni gazdasági területként, 

ahol környezetet nem zavaró gazdasági tevékenység folytatható. 
(4) 
Az övezetben az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben különleges beépítésre szánt terület 

települési területfelhasználási egységként meghatározott területek közül a nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű kereskedelmi célú 
területek kialakítása nem engedélyezhető. 

 

Lásd még: 9-es lap a szöveges elemzés végén 
 
42. §  
Az erdőterület övezetén (E-1): 
a) a szőlő művelési ágban történő hasznosítás - a szőlő termőhelyi kataszteri területbe is besorolt területeken - az erdészeti hatóság által 

engedélyezhető; 
b) a védett erdőben csak a természetvédelmi kezelési tervben meghatározott területeken természetvédelmi bemutatási, kezelési, illetve 

erdészeti célból szabad építményt elhelyezni; 
c) a nem védelmi célú erdőben épületet 10 ha-nál nagyobb földrészleten legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet építeni; 
d) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát - tulajdoni állapottól függetlenül - biztosítani 

kell; 
e) a védőerdők kivételével kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad; 
f) új vadaskert létesítése nem engedélyezhető; 
g) terepmotorozás, terepautózás nem engedélyezhető. 

 

Lásd még: 10-es lappár a szöveges elemzés végén 
 

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
43. §  
Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet (E-2) tekintetében az OTrT által meghatározott erdőtelepítésre alkalmas terület kiemelt térségi és 

megyei övezetre vonatkozó előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) az erdőtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható; 
c) erdőtelepítést az élőhelynek megfelelő, természetesen kialakult őshonos fafajokból álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 

 

OTrT 
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete 
 

19/A. § 
Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. 

 

> új gazdasági terület nem kerül kijelölésre, 
> kertgazdasági terület nem kerül kijelölésre 
> A településszerkezeti terv a Btv. 37. § b) pontjának, a 39. § (3), (4) bekezdésének, a 43. § a) 

pontjának az OTrT 19/A §-nak  megfelelően készült. Utóbbi két joghely az erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezetében a beépítésre szánt terület kijelölését tiltja, azonban a hatályos tervben az 
erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében van beépítésre szánt terület kijelölve. Ennek számszerű 
és területi adatait, a térségi övezet és a települési területfelhasználás kapcsolatát a következő 
tervlapokon mutatjuk be. Jelen tervi elhatározások nem érintik ezen mutatószámokat. 
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Kiemelt térségi övezetek - erdőtelepítésre alkalmas terület övezet (E-2) 

 
Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetének (E-2) kiterjedése a Btv. szerint: 8,43 ha 
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A településszerkezeti terv és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetének (E-2) viszonya 

 
Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezetében (E-2) beépítésre szánt területbe sorolt területek: 
 
jel A összesen 
területfelhasználás Gksz  
terület ha 0,21 0,21 
 
Az eltérés mértéke: 0,21 : 8,43 = 2,49% 
A besorolásokat a hatályos terv tartalmazza, jelen terv a fenti értékeket nem érinti. 
 

 
 
Az eltérés jogszabályi indoka: 
 határozat rendelet 
A 417/2003 (XI.25.) 14/2011 (X.4.) önk. 
Az említett jogszabályok ellen korábban nem merült fel jogszabályon alapuló kifogás a véleményző 
szervezetek részéről. 
Lásd még: 11-es lap a szöveges elemzés végén 
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Btv. 
Kiváló termőhelyi adottságú szántó- és erdőterület övezete 
M-3, E-3 

 
 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

41. §  
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet (M-3) tekintetében az OTrT-ben meghatározott kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 
a) csak a fenntartható minőségi termelést szolgáló - a talaj fizikai, kémiai, biológiai védelmét biztosító - agrotechnikai módszerek 

alkalmazhatók; 
b) csak a termőhelyi adottságokat megőrző területhasználat folytatható. 

 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

44. §  
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet (E-3) tekintetében az OTrT által meghatározott kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

országos övezetre vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások érvényesek: 
a) az övezetbe tartozó területeket az illetékes erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a tényleges kiterjedésnek megfelelően a 

településrendezési tervekben kell lehatárolni; 
b) az a) pontban lehatárolt területek a településrendezési eszközökben csak erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolhatóak.  
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OTrT 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 
13/A. §  
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön 

jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 
 
13/B. §  
(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában, a külön 

jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelek megállapítása, illetve bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehetséges. 
 

> A településszerkezeti terv a Btv. 44. §-ának, az OTrT 13/A, 13/B §-nak  megfelelően készült,  
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Kiemelt térségi övezetek - Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (M-3) 

 
 
Az kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének (M-3) kiterjedése a Btv. szerint: 486,32 ha 
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A településszerkezeti terv és a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének (M-3) viszonya 

 
Az kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében (M-3) beépítésre szánt területbe sorolt területek: 
 
jel A összesen 
területfelhasználás Gksz  
terület ha 21,18 21,18 
 
Az eltérés mértéke: 21,18 : 486,32 = 4,36% 
A besorolásokat a hatályos terv tartalmazza, jelen terv a fenti értékeket nem érinti. 

 
Az eltérés jogszabályi indokai: 
 ha % határozat rendelet 
B 21,18 4,40 417/2003 (XI.25.) 14/2011 (X.4.) önk. 
Az említett jogszabályok ellen korábban nem merült fel jogszabályon alapuló kifogás a véleményező 
szervezetek részéről. 
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Az egyeztetési szakaszban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatalában felvett jegyzőkönyv (lásd 
lejjebb) megállapításai szerint a térségi övezet lehatárolását az átlagosnál jobb minőségi osztályba sorolt 
művelési ágban lévő földterületek igénybevételével korrigálni lehet.  
Így megmaradó eltérés csak az enyingi körforgalomban meglévő gazdasági terület  mennyisége, mely 
azonban az 5%-on belül van. Ezt mutatja be a szöveges elemzés végén található 12-es lap. 
 
 

 

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VIZSGÁLAT  41/53 
ÖSSZEVETÉS A MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLATOK 2013. AUGUSZTUS 

   

 
Kiemelt térségi övezetek – kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3) 

 
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének (E-3) kiterjedése a Btv. szerint: 6,74 ha 
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A településszerkezeti terv és a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének (E-3) viszonya 

 
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (E-3) erdőterületbe van sorolva. 
 

 
 
Lásd még: 14-es lap a szöveges elemzés végén. 
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A VÁTI és a Lechner Lajos Tudásközpont (LLTK) irodájában tartott egyeztetésről készült email és 
jegyzőkönyvek 
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283/2002. (XII.21.) Kormány rendelet  
a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről 
40/2004. (XII.30.) TNM rendelet Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs követelményekkel érintett 
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról 
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A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv  
területi hatályát a Balaton partvonala és a Rákóczi valamint Zrínyi utcák vonala között határozza meg. 
 
Fenti rendeletek a következő területfelhasználásokat teszik lehetővé: 
> Részlegesen összevont területfelhasználás  

(lehetőség: vegyes, üdülő, különleges, közlekedési, zöld, erdő, vízgazdálkodási, mezőgazdasági 
területfelhasználásokra) 

> Üdülőterület 
> Különleges terület Strand 
> Szabadidő központ 
> Kikötő 
> Zöldterület 
> Közlekedési terület 
> Vízgazdálkodási terület 
 
A felsorolt területfelhasználások közül az alábbiakat alkalmazza – a megfelelő helyeken - a 
településszerkezeti terv: 
> Vegyes terület (központi) 
> Üdülőterület (hétvégi házas és üdülőházas) 
> Különleges terület Strand 
> Szabadidő központ 
> Kikötő 
> Zöldterület 
> Közlekedési terület 
> Vízügyi terület 
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A balatonvilágosi strandviszonyok – távlati állapot 
 

A fejlesztések távlatában Balatonvilágoson a strand-használók létszáma és a strand-területek a 
következőképpen alakulnak: 
 
Létszámadatok: 

   meglévő távlati növekmény távlat – összesen 
   fő strand-

használó 
fő strand-

használó 
fő strand-

használó 
            

állandó 
lakósok 

 1192 10% 119 (760+206) 
x2,6=2512 

10
% 

251 3704 10% 370 

magán  (760+98) 
x2=1716 

üdülők 

kereske
delmi 

3968 -832 
50% 

1568 

1050x0,6 
=630 

50
% 

1173 6314 -832 
50% 

2747 

Lélek-
szám 

össze-
sen 

 5160  1687 4858  1424 10018  3111 

strand 
terület 
igény 
(m2) 

    16870   14240   31110 

 
Felhasznált alapadatok: 
KSH adatok, Településfejlesztési Koncepció, számított értékek – lásd: Balatonvilágos helyzete a Balaton keleti 
medencéjében és nem partmenti szomszédjai körében – 49, 50. ábra 
A meglévő parti üdülők nyári létszáma (920 fő szálláshely x 0,60, + 140 üdülőtelek x 2) miatt minusz 832 fő a 
nyári népességből a strandhasználók száma 
Lakosság 10%-a, üdülőnépesség 50%-a strandhasználó (ÉVM-VÁTI segédlet) 
Strand-méretezés: 10m2/fő  
 
Területi adatok: 
jel 
(ábra) 

 parthossz  
fm 

terület m2 

 Meglévő strandok, fürdőhelyek      
1 Fizetős strand –  

hrsz 1251, 1252, 1253/2 
75 

4145 

2 Szabadstrand – hrsz 1346 80 1918 
6063 

     
3 Önkormányzati szabadidőközpont – 

hrsz 295/1 
100 

9865  

15928 

      
 Tervezett strandok, fürdőhelyek     
4 Aliga 1 – szabadidőközpont  50 7300 
5 Aliga 1 – strand  200 30200 

37500 

7 Aliga 2 – sétány  
a tulajdonossal történő megállapodás 
esetében 

650 
(16400) (8200) 

45700 

      
6 Aliga 1 – közpark  490   43000 

104628 

 összes parthossz 1645     
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A balatonvilágosi strandolási, fürdési lehetőségek bemutatása - ábra 
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Balatonvilágos zöldfelületi, zöldterületi viszonyai 

 
A teljes belterület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenti ábrán bemutatjuk a belterület tervezett - nem településrendezési kategóriaként értelmezett! - jellemző 
zöldfelületeit. A telken belüli kötelező (minimális) zöldfelületek közül csak a készülő szabályozási terven 
térképi határvonallal rögzített zöldfelületeket ábrázoljuk. Viszont megjelenítjük teljes egészében a vasút 
területét, az erdőket, strandokat és zöldfelületként kialakítandó különleges területeket (arborétum, magaspart) 
A kimutatott területből kb. 30 ha a vasút területe, amelynek legfeljebb egyharmada a vasúti pálya, ennek 
levonásával 18%-ra csökken a zöldfelületek kimutatott aránya.  
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A következő két ábrán összehasonlítjuk a Club Aliga és a Club Aligán kívüli belterület zöldfelületi/zöldterületi 
ellátottságát. Az összehasonlítás különbözik az előző összehasonlítástól. Itt a vasutat teljes egészében 
kivonjuk a számításból. Beszámítjuk a közparkokat, a zöldfelületként fenntartandó beépítésre nem szánt 
területeket (magaspart), az erdőket, a telken belüli kötelező (minimális) zöldfelületek szabályozási tervi  
határvonallal rögzített részeit.  

 
A Club Aligán kívüli 
belterület domináns 
zöldfelületei (vasút 
nélkül) 
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A Club Aliga 
domináns 
zöldfelületei  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Látható, hogy az aligai zöldfelületi ellátottság minden összehasonlításban többszöröse a település egyéb 
belterületének zöldfelületi ellátottságával. Az adatokhoz hozzá kell tenni azt is, hogy egy olyan 
Balatonvilágoshoz hasonlítjuk az aligai fejlesztést, mely már jelenleg - Balatonfüred után - a második helyen 
áll zöldterületi ellátottságban a Balaton keleti medencéjében. 
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Képviselő-testületi határozat a zöldterületekkel kapcsolatban 
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