
BALATONVILÁGOS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 
VIZSGÁLAT 

MEGBÍZÓ:  
BALATONVILÁGOS ÖNKORMÁNYZATA 

TERVEZŐ:  
POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 

  

 

 

 

 

BALATONVILÁGOS HELYZETE A BALATON 
KELETI MEDENCÉJÉBEN ÉS NEM 
PARTMENTI SZOMSZÉDJAI KÖRÉBEN 
  

2011. 02. 



  
  
 

 

 
 

BALATONVILÁGOS 
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

VIZSGÁLAT 
 
 
 

BALATONVILÁGOS HELYZETE A BALATON KELETI 
MEDENCÉJÉBEN ÉS NEM PARTMENTI SZOMSZÉDJAI KÖRÉBEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TERVEZŐ:  
POMSÁR ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 

1065 BUDAPEST, NAGYMEZŐ UTCA 25. 
TEL: 36-13010380, EMAIL: pomsart@t-online.hu 

www.pomsarestarsai.hu 
VÁROSY PÉTER OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK,  

VÁROSRENDEZÉSI SZAKMÉRNÖK 
VEZETŐ TERVEZŐ TT-1, É-1 01-2320 

HAMBEK ZOLTÁN OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 
ZIKKERT ZOLTÁN ARNOLD OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK 

 
MEGBÍZÓ:  

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
8171 BALATONVILÁGOS, CSÓK ISTVÁN SÉTÁNY 38. 

TEL: 36-88480845 
 

2011. 02.

  
  
 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 

I. JELENLEGI ÁLLAPOT --------------------------------------------------------------------01 
I. A. Népmozgalom -------------------------------------------------------------------------------01 
I. B. Munkaügy-------------------------------------------------------------------------------------02 
I. C. Lakáshelyzet ---------------------------------------------------------------------------------03 
I. D. Szociális ellátás, oktatás ------------------------------------------------------------------04 
I. E. Gazdasági szervezetek, személyi jövedelemadó -----------------------------------05 
I. F. Kereskedelem, idegenforgalom----------------------------------------------------------07 
I. G. Összefoglaló következtetések -----------------------------------------------------------08 
 Ábrák 1-45.------------------------------------------------------------------------------ 09-18 
II. AZ ELMÚLT 10 ÉV VÁLTOZÁSA (2000-2010) --------------------------------------19 
III. TÁVLATI ÁLLAPOT (2025-2030) -------------------------------------------------------20 
III. A. Közigazgatási terület, belterület aránya -----------------------------------------------21 
III. B. Lakások, nem lakott üdülők aránya-----------------------------------------------------21 
III. C. Belterületi népsűrűség - állandó lakosság --------------------------------------------22 
III. D. Belterületi népsűrűség – nyári állapot--------------------------------------------------22 
III. E. A belterületi népsűrűség és az összes parthossz  
 viszonya – nyári állapot--------------------------------------------------------------------23 
III. F. A közhasználat számára elérhető parthossz  
 viszonya az összes parthosszhoz-------------------------------------------------------23 
III. G. A belterületi népsűrűség és a közhasználatú parthossz  
 viszonya – nyári állapot--------------------------------------------------------------------23 
III. H. Balatonvilágos aránya a Balaton keleti medencéjében 
  %-ban kifejezve kategóriánként---------------------------------------------------------24 
III. I. Összefoglaló következtetések -----------------------------------------------------------24 
 Ábrák 46-62. ---------------------------------------------------------------------------- 25-35 
IV. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET ---------------------------------------------------------36 
V. EGYÉB FEJLESZTÉSI ÉS NÖVEKEDÉSI ADATOK ------------------------------37 
 Ábrák 63-72. ---------------------------------------------------------------------------- 38-47 
 



BALATONVILÁGOS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – VIZSGÁLAT  1/49 
BALATONVILÁGOS HELYZETE A BALATON KELETI MEDENCÉJÉBEN  2011. FEBRUÁR 
 

 

BALATONVILÁGOS HELYZETE A BALATON KELETI MEDENCÉJÉBEN ÉS 
NEM PARTMENTI SZOMSZÉDJAI KÖRÉBEN 
 
I. JELENLEGI ÁLLAPOT 
statisztikai elemzés (az adatok forrása: KSH Területi Atlasz) 
 
I. H. Népmozgalom 1-11. ábra 

1. Lakónépesség, 2009. 01. 01. (fő) 
2. Népsűrűség, 2009. 01. 01. (fő/km2) 
3. A 60 éves és idősebb népesség 
aránya az állandónépességen belül, 
2009. 01. 01. (%) 
4. A 14 éves és fiatalabb népesség 
aránya az állandó népességen belül, 
2009. 01. 01. (%) 
5. Élveszületés 1000 lakosra, 2008 

6. Halálozás 1000 lakosra, 2008 
7. Természetes szaporodás, ill. fogyás 
1000 lakosra, 2008 
8. Házasságkötés 1000 lakosra, 2008 
9. Válás 1000 lakosra, 2008 
10. A belföldi vándorlási különbözet 1000 
lakosra, 2008 
11. A belföldi vándorlási különbözet évi 
átlaga 1000 lakosra, 2000-2008 

 

 *Kis lélekszám* 
 *Ritkán lakott* 
 *Kirívóan fogyó népesség* 

 
A lakónépesség Balatonvilágoson az egyik legkisebb a Balaton keleti 

medencéjében, népessége a környezetében fekvő háttér-településekénél is kisebb. 
 
Népsűrűsége a legkisebb ebben a régióban. A hozzá hasonló adottságú 

üdülőtelepülések és a szomszédos, nem partmenti helyek jelentősen sűrűbben 
lakottak, a központi szerepkörű városok pedig többszörösen nagyobb 
népsűrűségűek. A központi szerepkört betöltő Siófok, Balatonfüred és 
Balatonalmádi lakónépességében és népsűrűségében is tükröződik azok kiemelt 
helyzete. Népsűrűségben Balatonfűzfő viszi a prímet a térségben.  

 
Az idősek és a gyermekkorúak népességen belüli aránya Balatonvilágoson 

átlagosnak mondható a partmenti települések körét tekintve. A Balatontól távolabbi 
szomszédai azonban jóval fiatalosabbak, ami az idősek és a gyermekek arányából 
is kiolvasható. Általában elmondható, hogy a Balatonvilágos hátterében fekvő 
Balatonfőkajár, Lepsény, Enying és Balatonszabadi társadalmi összetétele 
jelentősen eltér a partmenti üdülőtelepülésekétől.  

 
Az élveszületések számát illetően Balatonvilágos kiugróan rossz adatokkal 

rendelkezik, akár a szomszédaival, akár a keleti medence településeivel hasonlítjuk 
össze, és ez a halálozások átlagosnál magasabb számával párosulva a régióbeli 
legnagyobb természetes fogyást jelenti. Eközben a dinamikusan fejlődő Siófokon 
sok az újszülött, és Balatonalmádival együtt az átlagnál kedvezőbb képet mutat a 
természetes fogyás mértéke. Mindemellett pozitív mutató, vagyis természetes 
szaporodás csak Lepsényben volt 2008-ban.  
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A házasságkötések számában bír Balatonvilágos az átlagnál jobb értékkel, és 
a régióbeli legkisebb arányú itt a válások száma. Házasságkötésben Balatonfőkajár 
van az átlaghoz képest lemaradásban, Paloznakon pedig a válások száma kiugróan 
magas.  

 
Nagy negatív vándorlási különbözettel egészült ki a nagy arányú természetes 

fogyás Balatonvilágoson 2008-ban, és a 2000-2008-as időszak átlagában is csak 
minimális vándorlási nyereség volt. Eközben a keleti medence településein 
általában komoly vándorlási nyereség jelentkezett, csupán Balatonkenese volt 
Világoshoz hasonló helyzetben, valamint a szomszédos, nem partmenti 
településeket érinti elvándorlás.  
 
 

I. I. Munkaügy 12-17. ábra 
 
12. Nyilvántartott álláskeresők aránya, 
2008.12. 20. (%) 
13. A női munkanélküliek aránya a 
nyilvántartott álláskeresőkből, 2008.12. 
20. (%) 
14. A regisztrált 180 napon túl munka 
nélkül lévők aránya a nyilvántartott 
álláskeresők körében, 2008.12. 30. (%) 

 
15. A szellemi foglalkozásúak aránya a 
nyilvántartott álláskeresők körében, 
2008.12. 30. (%) 
16. A legfeljebb általános iskolai 
végzettségűek aránya a nyilvántartott 
álláskeresők körében, 2008.12. 30. (%) 
17. A pályakezdők aránya a nyilvántartott 
álláskeresők  körében, 2008.12. 20. (%) 

 

 *A női és a szellemi foglalkozású álláskeresők száma kiemelkedő* 
 
A nyilvántartott álláskeresők arányát illetően a vizsgált térségben 

Balatonvilágos átlagos mutatóval rendelkezik, azonban ez abból adódik, hogy a 
környezetében lévő települések rosszabb, a nem partmenti települések kiugróan 
rossz értékekkel bírnak, míg a távolabbi, északi parti helyek és Zamárdi 
álláskeresői kevesebben vannak.  

 
A nők aránya az álláskeresők közül Balatonvilágoson a legnagyobb.  
 
A tartósan munka nélkül lévők arányában vegyes a kép: a partmenti, 

Balatonvilágoshoz hasonló adottságú településeken jellemzően jobb a helyzet, 
Siófokon, Balatonalmádiban és Balatonfűzfőn viszont rosszabb. Ezen a téren is 
kedvezőtlen helyzetben van a parttól távolabb fekvő Lepsény és Enying. Szintén az 
utóbbi két településre jellemző, hogy az átlaghoz képest jóval nagyobb az alacsony 
képzettségű állástalanok aránya és az átlagnál jelentősen kisebb a szellemi 
foglalkozású álláskeresők aránya. Hozzájuk hasonló, bár valamivel az átlaghoz 
közelebbi képet mutat Balatonfőkajár és Balatonszabadi helyzete.  

 
A szellemi foglalkozású álláskeresők aránya Balatonvilágoson átlag fölötti, a 

legfeljebb általános iskolát végzett álláskeresők aránya átlag alatti, valamint a 
pályakezdők aránya is kisebb az álláskeresők között, mint a térségben jellemző. 
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I. J. Lakáshelyzet 18-19. ábra 
18. 100 lakásra jutó lakos, 2008 (fő) 19. Az épített lakások 10000 lakosra jutó 

száma, 2008 (lakás) 
 

*Üdülő használat jellemző* 
 
A lakásonkénti lakosok száma Balatonvilágoson a térségben az egyik 

legkevesebb, ami a település üdülőjellegéből következik, vagyis a lakásokban is 
kevesen laknak itt állandó jelleggel. Ebben Csopak és Balatonkenese hasonlít 
Világoshoz, a többi partmenti településen nagyobb a lakásonkénti lakosok aránya. 
A nem partmenti – nem üdülő - településeken természetesen jóval magasabb ez az 
arány. 

 
A 2008-ban épített lakások lakosokra vetített számában Siófok kiugróan 

vezet, de Balatonvilágos mutatója is jelentősen átlag fölötti. Ugyanakkor a szintén 
2008-as negatív vándorlási különbözet arra mutat, hogy az újonnan épített 
lakásokat is üdülőcéllal építik, nem állandó lakosok veszik azokat igénybe. A többi 
partmenti település mutatója csak kisebb eltéréseket mutat egymástól. Jóval kisebb 
az épített lakások lakosonkénti száma Balatonfőkajáron, valamint különösen 
Balatonfűzfőn és Enyingen. 
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I. K. Szociális ellátás, oktatás 20-25. ábra 

20. A közgyógyellátási igazolvánnyal 
rendelkezők száma 1000 lakosra, 2008 (fő) 
21. Egy nyugdíjasra jutó öregségi nyugdíj, 
2008 (Ft/hó) 
22. Nyugdíjban, nyugdíjszerű járulékban 
részesülők száma 1000 lakosra, 2008 (fő) 

23. 100 óvodai férőhelyre jutó beírt 
gyermek, 2008 (gyermek) 
24. Óvodás gyermek 1000 lakosra, 
2008 (gyermek) 
25. Általános iskolai tanuló 1000 
lakosra, 2008 (tanuló) 

 

*Átlagos helyzet* 
 
A szociális adatokból látszik legjobban Balatonvilágos parttól távolabb fekvő 

szomszédai (Balatonfőkajár, Lepsény, Enying, Balatonszabadi) társadalmi 
összetételének eltérése a partmenti településekétől.  

 
Az öregségi nyugdíj mértéke  jóval alacsonyabb átlagosan ezeken a 

településeken, ugyanakkor az idősek arányával párhuzamosan a nyugdíjban 
részesülők aránya is jelentősen kisebb, mint a Balaton mellett fekvő üdülőhelyeken. 
Ha a partmenti településeket hasonlítjuk össze, az látszik, hogy a déli és keleti 
parton kisebbek az öregségi nyugdíjak, mint az északin.  

 
A nyugdíjban részesülők aránya pedig a klasszikus hétvégiházas 

üdülőtelepüléseken nagyobb, mint a központi szerepkörrel bíró városokban 
(Balatonfüred, Balatonalmádi, Siófok). 

 
Az óvodai férőhelyek számában Balatonvilágos 2008-ban nagyon kedvező 

helyzetben volt: a jellemző 90-95%-os kihasználtsággal szemben itt 66%-os volt a 
kihasználtság. Ez persze nem csak az óvodai kapacitásnak, hanem az átlagnál 
kevesebb óvodás gyermeknek is köszönhető. Balatonfűzfőn a sok óvodás gyermek 
ellenére is a második legkedvezőbb az óvodai férőhelyek száma. Balatonalmádiban 
pedig az átlagos népességadatok ellenére meglepően kevés az óvodás gyermekek 
aránya, csakúgy, mint az általános iskolai tanulók 1000 lakosra vetített száma. 
Balatonvilágos ezen a téren átlagos helyzetben van. 
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I. L. Gazdasági szervezetek, személyi jövedelemadó 26-37. ábra 
26. Működő vállakozások száma 1000 
lakosra, 2007 
27. Egyéni vállalkozások aránya a 
működő vállalkozásokból, 2007 (%) 
28. A működő vállalkozásokból a 
legalább 10 főt foglalkoztatók aránya, 
2007 (%) 
29. A működő vállalkozásokból mező-
gazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halá-
szat gazdasági ágban tevékenykedők 
aránya, 2007 (%) 
30. A működő vállalkozásokból bányá-
szat, feldolgozóipar, villamosenergia, 
gáz-, gőz-, vízellátás gazdasági ágban 
tevékenykedők aránya, 2007 (%) 
31. A működő vállalkozásokból az építő-
ipar gazdasági ágban tevékenykedők 
aránya, 2007 (%) 

32. A működő vállalkozásokból keres-
kedelem, javítás, szálláshelyszolgáltatás, 
vendéglátás, szállítás gazdasági ágban 
tevékenykedők aránya, 2007 (%) 
33. A működő vállalkozásokból pénzügyi 
tevékenység, ingatlanügyek gazdasági 
ágban tevékenykedők aránya, 2007 (%) 
34. A működő vállalkozásokból az egyéb 
gazdasági ágakban tevékenykedők 
aránya, 2007 (%) 
35. Az 1000 lakosra jutó adózók száma, 
2008 
36. Személyi jövedelemadó-alapot 
képező jövedelem egy állandó lakosra, 
2008 (Ft) 
37. Személyi jövedelemadó egy állandó 
lakosra, 2008 (Ft) 

 

*Legkisebb a vállalkozási, a vendéglátási szint, átlagos a vállalkozási 
szerkezet* 

 
A működő vállalkozások lakossághoz viszonyított aránya a partmenti 

településeket tekintve Balatonvilágoson a legkisebb, ami részben az üdülőjelleg 
egyik következménye. Ráadásul a vállalkozásokból az egyéni vállalkozások aránya 
is itt a legnagyobb. Ugyanakkor a szomszédos, nem partmenti településekhez 
képest még ezekben a mutatókban is jobb Balatonvilágos helyzete, ott jóval kisebb 
a vállalkozások száma, és hasonlóan sok az egyéni vállalkozás. Az egyéni 
vállalkozások aránya Siófokon és Balatonalmádiban a legkisebb a nagyobb, 
központi szerepkörből fakadóan, ami lehetővé teszi több, nagyobb vállalkozás 
működését. Balatonfüred ilyen szempontból kivétel, ott magas az egyéni vállalkozók 
aránya, ami valószínűleg a város különleges szerepére vezethető vissza. 

 
A legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások aránya Balatonfőkajáron 

kiugróan magas, ami helyi sajátosságnak tekinthető. A keleti part településeire 
jellemző egyébként az átlag feletti arány ezt a mutatót tekintve, illetve Siófokon sok 
még a legalább 10 főt foglalkoztató vállalkozások száma. Az északi parton kisebb 
arányban vannak ilyenek. 

 
A vállalkozások gazdasági ágak szerinti megoszlását tekintve elmondható, 

hogy a mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat szerepe inkább a keleti 
parti települések esetében mérvadó, beleértve Balatonvilágost is, illetve Enyingnél 
kiugró az arány. A bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás 
Balatonfűzfő, Balatonfőkajár és Lepsény esetében tölt be fontos szerepet, 
Balatonvilágoson ez a gazdasági ág átlag alatti súlyú. Az építőipar esetében szintén 
Balatonfőkajár szerepe sajátos, itt a működő vállalkozások közel 30%-a ebben a 
gazdasági ágban tevékenykedik. Balatonfüreden, Balatonalmádiban, Siófokon és 
Zamárdiban átlag alatti az építőipar aránya, Balatonvilágoson átlagosnak 
mondható. 
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A kereskedelem, javítás, szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás, szállítás 

gazdasági ág az egész térségben kiemelt szerepű, ami az ezen a területen 
tevékenykedő vállalkozások arányában jelenik meg. Csak Paloznak és Enying 
kivétel, ahol kisebb arányú a gazdasági ág szerepe. Őket viszont a sorban hátulról 
Balatonvilágos követi 30%-os rátával, ami a partmenti településeket tekintve 
kifejezetten alacsony aránynak mondható. Kiugróan magas Zamárdi 47%-a. A 
pénzügyi tevékenység, ingatlanügyek gazdasági ágat nézve Balatonvilágos átlagos 
helyzetben van. Balatonfőkajáron képvisel ez a tevékenység nagyon alacsony 
szintet, és a nem partmenti településeken átlag alattiak az arányok. 

 
Az adózók 1000 lakosra vetített száma és a személyi jövedelemadó 

lakosokra vetített mértéke szintén a Balatonvilágos hátterét képező, nem partmenti 
települések körében alacsony. Balatonvilágos ezen mutatókban is átlagosnak 
mondható, Siófokhoz hasonló helyzetben van. Átlag feletti adózóval Balatonfüred, 
Csopak, Alsóörs és Balatonalmádi, vagyis az északi parti települések bírnak, és 
Csopakon, Paloznakon, Alsóörsön, Balatonalmádiban magas a személyi 
jövedelemadó szintje egy állandó lakosra.  



BALATONVILÁGOS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – VIZSGÁLAT  7/49 
BALATONVILÁGOS HELYZETE A BALATON KELETI MEDENCÉJÉBEN  2011. FEBRUÁR 
 

 

 

I. M. Kereskedelem, idegenforgalom 38-43. ábra 
38. Kiskereskedelmi üzlet 10000 lakosra, 
2008 
39. Kereskedelmi és magánszálláshelyek 
szállásférőhelyei 1000 lakosra, 2008. 07. 
31. 
40. Kereskedelmi és magánszálláshelyek 
vendégéjszakái 1000 lakosra, 2008 

41. A külföldi vendégek aránya a 
kereskedelmi és magánszálláshelyeken, 
2008 (%) 
42. A külföldiek által eltöltött vendég-
éjszakák aránya a kereskedelmi és 
magánszálláshelyeken, 2008 (%) 
43. Átlagos tartózkodási idő a 
kereskedelmi és magánszálláshelyeken, 
2008 (éjszaka) 
 

 

*A helyzet átlag alatti* 
 
A kiskereskedemi üzletek számát tekintve Balatonvilágos alacsony szintet 

képvisel a partmenti települések körében, csak a parttól távolabbi településeket 
előzi meg ezen a téren. Különösen figyelemre méltó a sok szempontból hasonló 
adottságú Balatonkenese jobb mutatója. Kiugró értéket Siófok, Zamárdi és 
Balatonfüred mutat az üzletek számában. 

 
Szállásférőhelyekben Balatonvilágos átlagos, bár ez nem egy számtani átlag, 

mert Balatonfüred, Alsóörs és Siófok nagyságrendekkel nagyobb kapacitásokkal 
bír. A többi partmenti település közül Balatonalmádi, Balatonfűzfő és Balatonkenese 
viszont átlag alatti szintet ér el. A vendégéjszakák száma párhuzamba állítható a 
szállásférőhelyek számával, csupán Zamárdi bír nagyobb aránnyal, vagyis az ottani 
férőhelyek az átlagnál jobb kihasználtságúak. 

 
A külföldi vendégek arányát illetően Paloznak és Balatonszabadi mutat 

kiemelkedő értékeket, valamint kevésbé meglepő módon Balatonfüred. 
Balatonvilágos ezen a téren a leggyengébb a partmenti települések közül. 

 
Az átlagos tartózkodási időt tekintve szintén Balatonszabadi mutatója kiugró. 

A többi település számai hasonlóak, a Balatonvilágoson eltöltött éjszakák száma a 
kisebbek közé tartozik. 
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I. N. Összefoglaló következtetések 
 
*Népességfogyás, kevés vállalkozás, gyenge idegenforgalmi potenciál* 
 
Az adatok alapján Balatonvilágos helyzete a térségben hátrányos. 

Népességnövekedésre lenne bőven lehetősége - és szüksége is. Ez új lakók 
vonzásával lehetséges. A bevándorlás  általában fiatalítást jelent, ami pedig 
nagyobb gyermekvállalást hozhat magával, vagyis segíthet megfordítani a rossz 
trendeket, a népességcsökkenést, és javíthat a nyugdíjasok illetve az óvodások 
arányain is. 

 
A fejlődés igénye a partmenti településeknél rosszabb munkaügyi helyzetből 

is következik. Balatonvilágosnak új munkahelyekre van szüksége, hogy 
csökkenthesse a munkanélküliek számát, és különösen szükséges a női 
munkanélküliek rossz arányán javítani. 

 
Az állandó lakosok üdülőnépességhez viszonyított arányát is érdemes lenne 

javítani, hogy minél többen éljenek életvitelszerűen a településen, dolgozzanak itt 
és vegyék igénybe a település szolgáltatásait télen és nyáron, amivel helyben 
teremtenének munkahelyeket és az intézmények fenntarthatóságát is javítanák, 
nem beszélve arról, hogy a lakókörnyezetükkel szemben az igényességük is 
nagyobb az állandó lakóknak. 

   
Hátrányos Balatonvilágos helyzete a vállalkozások alacsony arányát, és a 

vállalkozásokon belül túlsúlyban lévő egyéni vállalkozások arányát tekintve is. 
Különösen szembeötlő a kereskedelem, szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás terén 
való elmaradás a partmenti településekhez képest. Szükséges Balatonvilágosra 
vállalkozni akaró, szolgáltatásokat nyújtani tudó vállalkozások vonzása, illetve a 
helyiek ilyen irányú potenciáljának kibontakoztatása. Ez persze nem független a 
fent említett igénytől az állandó lakosság növelésére, hogy kellő kereslet is 
alátámassza a vállalkozások létét. A kettő együtt pedig az adófizetési szintet 
emelheti. 

 
A vállalkozások számával függ össze az is, hogy Balatonvilágoson kevés a 

kiskereskedelmi üzlet, és alacsony a szálláshelyek férőhelyeinek száma. Különösen 
kevés a külföldiek által eltöltött éjszakák száma. Ezen a téren komoly fejlődési 
lehetőség áll a település előtt, amihez minőségi szálláshelyekre van szükség. A 
kiskereskedelmi üzletek száma a több lakó és a több üdülővendég következtében 
nőhet meg, ami választékbővülést és színvonal emelkedést is jelent. 
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1 – 6. ÁBRA 
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7 – 11. ÁBRA 
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12 – 17. ÁBRA 
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18 – 19. ÁBRA 
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20 – 25. ÁBRA 
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26 – 31. ÁBRA 
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32 – 37. ÁBRA 
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38 – 43. ÁBRA 



BALATONVILÁGOS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – VIZSGÁLAT  17/49 

BALATONVILÁGOS HELYZETE A BALATON KELETI MEDENCÉJÉBEN  2011. FEBRUÁR 

 

 
 

44. ÁBRA 
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45. ÁBRA
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II. AZ ELMÚLT 10 ÉV VÁLTOZÁSA (2000-2010) 
statisztikai elemzés  
(az adatok forrása: A Magyar Köztársaság Helységnévtára – 2010 - KSH) 
 
 
II. A. A népesség és a lakásszám változása a környező településeken 2000-

2010 44. ábra 
Grafikon 
 
 
II. B. A népesség és a lakásszám változása a környező településeken 2000-

2010 45. ábra 
Oszlopdiagram 
 
II. C. Összefoglaló következtetések 
 
Az előző fejezet adataiból leszűrt „halmozottan hátrányos” helyzet tükröződik ezen 
kimutatásokban is. A parti települések közül csak Balatonvilágoson csökkent 
mindkét mutató. 
A népességcsökkenésben társa még Csopak és Balatonkenese, a lakásszám 
csökkenésében Zamárdi.  
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III. TÁVLATI ÁLLAPOT (2025-2030) 
statisztikai elemzés (az adatok forrása: változó, lásd az ábrákon) 
 
Az előző fejezetben áttekintett statisztikai adatok és az azokból levont 
következtetések után az alábbi elemzés a balatonvilágosi fejlesztések távlatában 
létrejövő helyzetével foglalkozik.  
 
A feldolgozás rendszere a balatonvilágosi ismert fejlesztési adatokra támaszkodik. 
Ezek az adatok a település egészére vonatkoznak, de a legjelentősebb súlyt 
egyértelműen az aligai fejlesztések képviselik. A keleti medence egyéb településein 
ilyen nagyságrendű fejlesztési tervek nem vagy csak véletlenszerűen ismertek. 
Ennek ellenére a többi település változatlan szerepeltetése 15-20 éves időtávlatban 
minden bizonnyal nem a valós jövőképet mutatja. Elmondható tehát, hogy a 
következő elemzés azt a fiktív szélső értéket jelenti, melyet Balatonvilágos a többi 
település stagnálása mellett képviselne. 
A feldolgozásban szereplő adatok forrását a tervlapokon jelöljük. Az alábbi 
értékelés során a paloznaki adatok említésétől a település minden szempontból kis 
mérete miatt eltekintünk.  
 
A kitekintés Balatonfüredtől Zamárdiig tartalmazza a partmenti településeket 
(Balatonfüred, Csopak, Palóznak, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüzfő, 
Balatonkenese, Balatonfőkajár, Siófok, Zamárdi), továbbá tartalmazza 
Balatonvilágos közvetlen szomszédjait (Lepsény, Enying, Balatonszabadi) a 
háttértelepülések közül.  
 
A települések közül város: Balatonfüred, Balatonalmádi, Balatonfüzfő, 
Balatonkenese, Siófok, Enying. 
 
A települések a Balatonfüredi, Balatonalmádi, Siófoki, Enyingi kistérségeket érintik. 
(46. ábra) 
 
Az alábbi elemzés  
> először azt mutatja be, hogy a balatonvilágosi hosszú távú fejlesztések előtt 

és után melyik keleti medencében található társához hasonlít községünk, 
> ezután azt mutatjuk be, hogy a balatonvilágosi hosszú távú fejlesztések előtt 

és után mekkora hányadot képvisel Balatonvilágos a keleti medencében 
(közvetlen szomszédjait is ideértve) 
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III. A. Közigazgatási terület, belterület aránya 47. ábra 
 

*Kis település, kis belterületi arány* 
 
A kimutatásban a vízfelületet nem szerepeltetjük. 
 
Balatonvilágos belterülete kicsi és belterületének aránya a közigazgatási területhez 
képest is kicsi. Belterületi nagyságrendje (281ha) Alsóörssel (285ha) és Csopakkal 
(229ha) azonos. A jellemző belterületi méret ennek két-háromszorosa.  
A belterület aránya (23%) Balatonfüreddel és Csopakkal (22 és 20%) rokon. A többi 
településre a 30-45%-os érték jellemző. 
 
Ezek az értékek távlatban nem változnak, belterületi növekményt Balatonvilágos – a 
most is hatályos rendezési tervében szereplőtől eltérő mértékben – nem tervez. 
 
III. B. Lakások, nem lakott üdülők aránya 48. ábra 
 

*A lakásszám és arány a kicsitől a közepes felé tolódik* 
 
Balatonvilágos lakásszáma a vizsgált területen szinte a legkisebb. Mértéke (588db) 
Balatonfőkajárhoz (537db) és Alsóörshöz (667db) hasonló. Az üdülők száma (1471) 
Alsóörshöz (1621db) és Csopakhoz (1280db) hasonlítható. 
A lakások aránya az összes egységen (lakó+üdülő) belül: 28%, amely Alsóörs 
(29%), Balatonkenese (24%) és Zamárdi (24%) jellemzője. 
 
A fejlesztések után lakásszámban Balatonvilágos (1554db) meghaladja Zamárdit 
(1052db), Balatonszabadit (1139db) és közelíti Balatonkenesét (1667db) 
A fejlesztések után üdülőszámban Balatonvilágos (2230db) meghaladja Alsóörsöt 
(1621db), Csopakot (1280db) és közelíti Balatonfüredet (2623db) 
A lakások arányát tekintve ez 28%-ról 41%-ra való módosulást jelent az összes 
egységen (lakó+üdülő) belül, ami Csopakra jellemző nagyságrend: 38%. 

BALATONVILÁGOS – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV – VIZSGÁLAT  22/49 
BALATONVILÁGOS HELYZETE A BALATON KELETI MEDENCÉJÉBEN  2011. FEBRUÁR 

 

 
III. C. Belterületi népsűrűség - állandó lakosság 49. ábra 
 

*Az állandó lakosság népsűrűsége a az utolsó helyről az élvonalba kerül* 
 
Jelenleg Balatonvilágos a legalacsonyabb népsűrűségű települések közé tartozik 
(4fő/ha), mint Alsóörs (5fő/ha), Balatonkenese (4fő/ha), Zamárdi (4fő/ha) 
Az állandó lakosság (1192fő) tekintetében Balatonvilágos a legkisebb település. 
Balatonfőkajár (1357fő) és Alsóörs (1412fő) követi. 
 
A fejlesztések után az állandó lakosság (3704fő) elhagyja Csopak (1576fő), 
Zamárdi (2385fő), Balatonszabadi (3022fő) és Balatonkenese (3267fő) jelenlegi (!) 
népességét. 
Belterületi népsűrűségben (13fő/ha) Balatonalmádi (12fő/ha) és Siófok (12fő/ha) 
jelenlegi (!) sűrűségéhez lesz hasonló és csak Balatonfüred (19fő/ha) fogja 
megelőzni. 
 

III. D. Belterületi népsűrűség – nyári állapot 50. ábra 
 

*Nyári népességben és népsűrűségben az utolsó helyről enyhe elmozdulás 
történik* 
 
A jelenlegi – 5000 fő körüli - nyári népesség a parti települések között a legkisebb. 
Csopak 6000 fő körüli értékkel a következő. 
Ez népsűrűségben (18fő/ha) is a legkisebbek közé tartozik, a parton csak a 
kevéssé üdülő jellegű Balatonfőkajár és Balatonfüzfő (9fő/ha) ritkább népsűrűségű 
nyáron.  
 
A fejlesztések után a nyári állapot körülbelül a kétszeresére növekszik (10000fő, 
35fő/ha), amivel Csopak (kb. 6000fő) jelenlegi (!) állapotát haladja meg 
Balatonvilágos és közelít Alsóörshöz, Balatonkeneséhez és Zamárdihoz (12000fő). 
Nyári népsűrűségben így Csopak (26fő/ha) és Zamárdi (19fő/ha) mutatóit lépi túl. 
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III. E. A belterületi népsűrűség és az összes parthossz viszonya – nyári állapot 
 51. ábra 
 

*A legkevésbé kihasznált partvonal pozíciójából enyhe elmozdulás történik * 
 
Balatonvilágos a fejlesztések után a jelenlegi, a térségben legkisebb kb. 1fő/m-es 
kategóriából – ahova még Csopak és Balatonkenese tartozik – a 2fő/m-es 
kategóriába lép, ahol Alsóörs és Zamárdi lesznek a társai.  
Jövőben is messze elmarad a nagy üdülőhelyek nyári parthosszhoz viszonyított 
sűrűségétől (Balatonfüred – 31fő/m, Siófok – 16fő/m) 
 
III. F. A közhasználat számára elérhető parthossz viszonya az összes 

parthosszhoz 52. ábra 
 

*A közhasznú partszakasz arányát tekintve közepes település * 
 
Az üdülőlétszámot az összes parthosszhoz viszonyítani csalóka lehet, mert a part 
megközelítési lehetősége változó. Azért, mert nádassal benőtt, vagy, mert ipari 
üzem van ott, vagy – mint Balatonvilágoson – magántelkekkel elzárt. A szállodák, 
kempingek, strandok partjait viszont jelen kimutatásban közhasználatúnak 
tekintettük.  
 
Az érték (közhasznú part / összes part) 76% (Zamárdi) és 20% (Alsóörs) között 
változik. Balatonvilágos mutatószáma 41%, ami Balatonkeneséhez áll a 
legközelebb. 
 
III. G. A belterületi népsűrűség és a közhasználatú parthossz viszonya – nyári 

állapot 53. ábra 
 

*A legkevésbé kihasznált partvonal pozíciójából enyhe elmozdulás történik * 
 
Balatonvilágos a fejlesztések után a jelenlegi, a térségben legkisebb kb. 2,5fő/m-es 
kategóriából – ahova még Balatonkenese (2,5fő/m) és Zamárdi (3,5fő/m) tartozik – 
az 5fő/m-es kategóriába lép, ahol Csopak lesz a társa.  
Jövőben is messze elmarad a nagy üdülőhelyek nyári parthosszhoz viszonyított 
sűrűségétől (Balatonfüred – 44fő/m, Siófok – 25fő/m)  
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III. H. Balatonvilágos aránya a Balaton keleti medencéjéban %-ban kifejezve 
kategóriánként 

 
ábra  jelenlegi tervezett 
    

54. Közigazgatási terület (vízfelület nélkül) 5% 

55. Belterület 4% 

56. Közhasználatú parthossz 7% 

57. Állandó népesség 2% 6% 

58. Nyári népesség 1% 2% 

59. Kereskedelmi és magánszállások férőhelye 3% 5% 

60. Lakásszám 2% 5% 

61. Nem lakott üdülők 6% 8% 

62. Lakás + üdülő összesen 4% 7% 
    
 

A fenti százalékos értékekből levonható az a leegyszerűsített következtetés, hogy 
Balatonvilágos fizikai adottságaihoz képest (belterület, parthossz) – 5-7% - jelenlegi 
állapotában „alulhasznált” – 1-6% -, a távlati fejlesztések után arányosan „használt” 
– 2-8% - lesz.  
 
III. I. Összefoglaló következtetések 
 

*Elmozdulás az utolsó helyről a középmezőny irányába * 
 
Összehasonlítottuk Balatonvilágos és a keleti medencében lévő társainak mutatóit 
a jelenlegi és a jövőbeni állapotban. Ebből az tűnik ki, hogy községünk a 
„sereghajtó” szerepéből a középmezőny felé közelít, néhol el is éri azt. Jelentős 
pozícióváltás – az „élmezőnybe” lépés - egy adatban történik: az állandó lakosság 
belterületre vetített népsűrűségében. 
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46. ÁBRA 
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47. ÁBRA 
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48. ÁBRA 
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50. ÁBRA 
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IV. SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET 
elemzés (az adatok forrása: a keleti medence településeinek rendezési terve ) 
 
Az alábbi vizsgálatban a települések hatályos rendezési terveit elemeztük. A 
beépíthető terület és az építménymagasság legnagyobb értékét ábrázoltuk 
településenként és építési övezetenként. 
 
 

ábra 
A keleti medence legnagyobb értékei Balatonvilágos tervezett legnagyobb értékei 

(2011. február) 
   

63. Kisvárosias lakóterület  
 30-75% legnagyobb beépíthetőség 30% 
 6-12,5m legnagyobb építménymagasság 12,5m 
   

64. Kertvárosias lakóterület  
 30-50% legnagyobb beépíthetőség 30% 
 5-7,5m legnagyobb építménymagasság 7,5m 
   

65. Településközpont vegyes terület  
 40-80% legnagyobb beépíthetőség 40% 
 12-15,5m legnagyobb építménymagasság  8m 
   

66. Központi vegyes terület  
 40-55% legnagyobb beépíthetőség 80% 
 7,5-16,5m legnagyobb építménymagasság  25m 
   

67. Hétvégi házas üdülőterület  
 10-25% legnagyobb beépíthetőség 20% 
 4,5-9,5m legnagyobb építménymagasság  5,5m 
   

68. Üdülőházas üdülőterület  
 10-30% legnagyobb beépíthetőség 30% 
 4,5-16,5m legnagyobb építménymagasság  18,5m 
   

69. Különleges szabadidőközpont terület (vagy 
hasonló) 

 

 8-40% legnagyobb beépíthetőség 30% 
 7,5-30m legnagyobb építménymagasság  8m 

 

Általánosságban megállapítható, hogy a balatonvilágosi értékek az OTÉK által 
állított határt elérik. A társtelepülések azt néha túl is lépik, aminek a meglévő 
beépítések, mint adottságok az okai. 
 
Ugyanilyen jellegű – a hatályos szabályozásokon alapuló - kimutatást közöl a 70. 
ábra a települések parti sávjára vonatkozóan. 
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V. EGYÉB FEJLESZTÉSI ÉS NÖVEKEDÉSI ADATOK 
 
 
A 71. ábrán áttekintést adunk a keleti medence megépült négy szintnél magasabb 
épületeiről. 
 
A 72. ábrán néhány ugrásszerűen növekvő település elmúlt húsz évben mutatott 
adatait közöljük. Ezek mellett Siófok és Zalakaros népesség növekedését 
szerepeltetjük, mint a Balaton Régió dinamikus településeit. Nem meglepő, hogy 
robbanásszerű növekedésre Budapest környékén találunk példákat. 
 
Végül néhány interneten található adat az SCD által tervezett balatoni 
fejlesztésekről 

> Összes fejlesztési terület: 170ha, amiből a legnagyobb egység a 
balatonfüredi Füred Resort: 21ha (Aliga Projekt: 46ha) 

> Magán partszakasz: 9km 
> 1200-1300 3-5 csillagos szállodai szoba 2015-ig 
> 210-230 vitorláshely 
> 750-800 lakás 
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