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Alkalmazott rövidítések 
 
ÉTv 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 
 
OTÉK 
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 
 
OTrT 
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
 
314-es rendelet 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Kormány rendelet 
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BALATONVILÁGOS KÖZSÉG HÉSZ MÓDOSÍTÁSA  

(OTÉK 2012. VIII. 6-I ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐEN) 
2018. MÁJUS 

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 
 
 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
Balatonvilágos Község Önkormányzata településrendezési eszközének 
módosítását kezdeményezi a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - 
továbbiakban: R. - 32. § (4) bekezdése értelmében egyszerűsített 
eljárással. 
 
Balatonvilágos Község Önkormányzata településrendezési eszközének 
felülvizsgálatát már 2017. évben kezdeményezte teljes eljárásban, 
azonban  

> a teljes eljárás elhúzódása miatt, 

> jelen kis változtatási igényű, de még ez évben megvalósítani 
szándékozott beruházás sürgető szüksége miatt 

egyszerűsített eljárás lefolytatása vált szükségessé és lehetségessé. 
 
Az eljárás a R. 41. §-nak megfelelő szakaszokban történik, azaz az 
eljárás a véleményezési szakasszal indul. 
Jelen dokumentációval - mint "elkészült településrendezési 
eszközzel" - kezdeményezzük a R. 41. § (1) bekezdése szerinti 
véleményezési szakaszt.  
 
A változtatás egy ingatlant, közterületekkel határolt önálló építési 
övezetet érint: az 542/2 hrsz vendéglátást szolgáló ingatlant. 
A tervdokumentációhoz sem tájrendezési, sem közlekedési, sem 
közművesítési, sem hírközlési alátámasztó munkarész nem készül, 
mert azok nem relevánsak a tervezett módosítás szempontjából. 
 
Az állami alapadatokat tartalmazó tervezési alaptérképet 
Balatonvilágos Önkormányzata, mint Megbízó biztosította. 
 
Általában a Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, 
Távérzékelési és Földhivatali Főosztálya – továbbiakban: FTFF – 
adatszolgáltatását használjuk fel a térképek készítéséhez. 
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Jelen tervmódosítást elindító határozat 
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JOGI KÖRNYEZET 
 
Balatonvilágos Község hatályos településrendezési eszközei: 
 

> 276/2013. (IX.02.) Kt. sz. határozat a településszerkezeti tervről 
 

> 20/2013. (XII.31.) Ök rendelet a helyi építési szabályzatról, 
utolsó módosítása: 12/2015. (VIII.24.) Ök. számú rendelet 

 
A településrendezési eszközök az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos 
településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével készültek és kerültek elfogadásra. 
 
Jelen módosítás a R. 45. § (2) bekezdés a) pontja szerint - azaz az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával – történik, és 
2018. december 31-ig elfogadásra kerül. 
 
Az eljárási szabályok a R. VI. fejezetének felelnek meg. 
 
Az egyszerűsített eljárás azért alkalmazható, mert a tervezett 
módosítások a R. 32. § (4) bekezdésének megfelelnek: 
 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra 
főhálózat nem változik, 
 

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, .... 
 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli 
terület megszüntetése. 

 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése szerint az 
Önkormányzat a környezet védelméért felelős szerveket tájékoztatta 
arról, hogy környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek. 
Az illetékes szervek ezzel a döntéssel egyetértettek. 
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Tervezési program 

 
A tulajdonos bővíteni kívánja a létesítményt, melynek akadálya az 
előkert értelmezése. Az építési hatóság 5 méter előkert megtartását 
írja elő, miközben a telek szélére lenne helyes építeni a bővítményt, a 
meglévő épület folytatásában. 
Az engedélyezési terv elkészült, mely közvetve a tervezési 
programnak tekinthető. 

 
Az engedélyezési tervhez készített helyszínrajz 
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 
A változtatással érintett – továbbiakban: tervezési - terület 
elhelyezkedése a Balatonvilágos közigazgatási területén belül 
(alaptérképen) 
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A tervezési terület elhelyezkedése közvetlen környezetében 
(földhivatali alaptérképen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nem hiteles tulajdoni lapok –  Szemle másolat 
 

 
HRSZ  542/2 
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HRSZ 542/1 
 

 
HRSZ 542/3
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A tervezési terület és környezete tulajdoni viszonyai (FTFF adat) 

tulajdonok: piros: állami - narancs: önkormányzati - kék: magán 
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A tervezési terület és környezete az ortofotón (FTFF adat) 

 
A tervezési terület és környezete az erdőtérképen 

(http://erdoterkep.nebih.gov.hu/) 
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A tervezési terület a hatályos településrendezési terveken 

 
Településszerkezeti terv 

 
 

Szabályozási terv 
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A fenti térképek által nyújtott információk birtokában az alábbi 
megállapításokat tehetjük. 
 
A tervezési terület – a hrsz 542/2 ingatlan – a 71333 számú állami út 
mellett, Balatonvilágos fő útvonala: az Aligai út mellett fekszik. 
Két oldalról közlekedési területtel, két oldalról közparkkal határos, 
melyek az Aligai út kivételével önkormányzati tulajdonban vannak. 
 
A településrendezési eszközökben Vegyes településközponti 
besorolásban van a tervezési terület, építési övezete Vt-1. 
 
Jó közlekedési kapcsolata egyrészt az autópályára közvetlenül 
rávezető Aligai út, másrészt a közeli vasúti megálló hely miatt 
biztosított. 
Parkolóhely a közúti közlekedés zavartalansága mellett, de még 
közterületen van biztosítva. 
A telken aktív, az egész év folyamán nyitva tartó étterem és 
szálláshely működik. 
 
A szabad, beépítetlen környezet jelentős részben fás terület, de egyik 
se része az Országos Erdőállomány Adattárnak. 
 
A település központi belterületén található ingatlan nincs 
összefüggésben a tágabb településszerkezeti vonatkozásokkal, ezek 
vizsgálata  

> egyrészt megtörtént a 2013-ban jóváhagyott hatályos 
településrendezési eszközök készítése során, 

> másrészt nem játszik szerepet a tervezett változtatás 
szempontjából. 

 
A változtatás nem érinti a településszerkezeti tervet, a 
területfelhasználást, az infrastruktúra hálózatokat, ezért a 
területrendezési tervekkel való összhang vizsgálatára nincs szükség. 
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ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

 
Az ingatlan – azaz az építési övezet – meglévő beépítettségét és 
tervezett beépítését megvizsgálva, több ponton javaslunk 
változtatásokat a helyi építési szabályzatban. 
 
A szabályozási terv VT-1 építési övezetbe sorolja az ingatlant. 
Javaslat: önálló építési övezetbe kell sorolni az ingatlant, mert 
elszigetelt fekvése, minden oldalról közterületekkel való körülvétele 
egyedi szempontokat igényel. Az új építési övezet jele: Vt-3 
 
A hatályos szabályzat VT-1 építési övezetre vonatkozó előírásai a 
következők: 
 

22. §   
(1) Településközpont Vegyes terület építési övezetekben elhelyezhető épületek, 
használati módok: az OTÉK szerinti építmények, kivéve az üzemanyagtöltőt és a 
parkolóházat. 
 
(2) Településközpont Vegyes terület – 1 (hagyományos faluközpont – Dobó 
utca; Vt-1) övezeti előírásai: 
a) kialakítható telekterület megengedett legkisebb mértéke: 3000 m2, 
b) beépítési mód:      szabadonálló, 
c) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:  40%, 
d) építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke: 8,0 m, 
e) szintterületi mutató:     1,20, 
f) zöldfelület megengedett legkisebb mértéke:  40%, 
g) terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke: 20%, 
h) beépítésfeltétele:  

részleges közművesítettség vezetékes szennyvízelvezetéssel 

 
A 76/2018. (IV.16.) számú – feljebb közölt - Képviselő-testületi 
határozat szerint az övezeti előírások változatlanul maradnak (csak az 
építési hely pontosítása szükséges) 
 
Javaslat: 
A településközpont Vegyes terület építési övezetinek felsorolása 
kiegészül a Vt-3 építési övezet – a Vt-1 építési övezettel azonos – 
övezeti előírásaival, kiegészülve az építési hely szabályozási tervre 
utaló meghatározásával. 
 
A hatályos szabályzat a következő pontokban tartalmaz az ingatlanra 
vonatkozó további előírásokat. 
 
6. § 
Az építménymagasságra vonatkozó általános előírásokat tartalmazza 
a szakasz. 
 
Javaslat:  
változtatás nem szükséges 
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8. §   
(1)  Az előkertet a Kialakult állapotnak megfelelően kell kialakítani a már 
kialakult beépítésű területeken. A (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével 
átlagolással kell kiszámítani a Kialakult állapotnak megfelelő előkert méretét, 
melynek során a telek oldalán szomszédos öt-öt telek előkert méretének 
átlagolásából számított előkert mérettől legfeljebb 1 méterrel lehet eltérni az épület 
közterület felöli homlokzatának elhelyezése során. Amennyiben az utcafronti 
vonalon nem található öt, a telekkel szomszédos figyelembe vehető telek vagy 
előkertméret, az átlagolás során ötnél kevesebb értékkel is lehet számítást végezni. 
 
(2) Ha az egyes övezetek, építési övezetek előírásai között előírás szerepel az 
előkert méretére, vagy e rendelet előkertméretet, építési helyet határoz meg, az 
egyúttal legkisebb előkertméretként értelmezendő. 
(3) Új beépítésű területeken, ha nincs más módon az előkert meghatározva, 
akkor az előkert mérete legalább 5 méter. 
(4) Szálloda fogadóépítménye létesítése esetében legfeljebb kétszintes 
fogadóépítmény előkertje 0 méterre csökkenthető, a beépítés további részén az 
előkert legalább 5 méter. 

 
Jelen változtatás célja az építési hely megfelelő meghatározása. Az 
ingatlannak csak előkertje van, mert minden oldalról közterület veszi 
körül. Ezért az oldalkert és hátsókert meghatározásával nem 
szükséges foglalkozni. 
 
Javaslat:  
az építési hely egyértelmű meghatározása a szabályozási terven való 
jelöléssel történik. Ez - az egy telket tartalmazó építési övezet 
esetében - nem vet fel semmilyen szakmai aggályt. 
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18. (4) bekezdés, második mondat 
Gépjármű várakozóhelyek 
A hatályos szabályzat megengedi, hogy: 
„Az Lk-2, Vk-1, Vk-3, Vk-4, Vk-6, Vk-9, Vk-10 aligai építési övezetek földszintjén 
elhelyezett vendéglátó létesítmények OTÉK-ban előírt jármű elhelyezési 
kötelezettségét az építési övezeteket határoló közlekedési területeken lehet 
biztosítani az önkormányzat parkolás szabályairól szóló rendeletében foglaltak 
szerint.” 

 
Az ingatlanon működő étterem, panzió parkolási szükségletére – 
teljes egészében - jelenleg is az előtte lévő, önkormányzati tulajdonú 
közterület szolgál.  

Google-map 
 
A tervezett bővítés által keletkező gépjármű-elhelyezési igényt 
ugyancsak a közterületen lehet kielégíteni, melyre vonatkozóan az 
önkormányzat és a tulajdonos megállapodtak egymással. 
Az OTÉK 42. § (11) § alapján a közlekedési területen megvalósuló 
várakozóhelyek kialakításával a telken belüli gépjármű elhelyezési 
igény helyettesíthető. 
 
Javaslat: 
A 18. § kiegészül a VT-3 építési övezetre vonatkozó, közlekedési 
területen megengedett gépjármű várakozóhely kialakítással. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ - RENDELETTERVEZET 
 
 

Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
..../2018. (.....) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 20/2013. (XII.31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Balatonvilágos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésében, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a 
továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és 9. 
mellékletében  meghatározott államigazgatási szervek véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

Módosító rendelkezések 
 
1. §  
A helyi építési szabályzatról szóló 20/2013. (XII.31.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R) 1. számú melléklet 1. pont „Szabályozási 
terv BV-13-01 tervszámú, SZ-1 rajzszámú tervlapja” helyre az e 
rendelet 1. mellékletét képező „Szabályozási terv BV-18-01 
tervszámú, Sz-1/m1 rajzszámú tervlap” kerül. 
 
2. §  
A R. 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 
„(4a) 
A Vt-3 építési övezetben elhelyezett vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató létesítmények OTÉK-ban előírt jármű elhelyezési 
kötelezettségét az építési övezetet határoló közlekedési területeken 
lehet biztosítani az önkormányzat parkolás szabályairól szóló 
rendeletében foglaltak szerint.” 
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3. §  
A R. 22. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
„(4) Településközpont Vegyes terület – 3 (Aligai út; Vt-3) övezeti 

előírásai: 
a) kialakítható telekterület megengedett legkisebb mértéke: 

3000 m2, 
b) beépítési mód: szabadonálló, 
c) beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%, 
d) építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke:8,0 m, 
e) szintterületi mutató: 1,20, 
f) zöldfelület megengedett legkisebb mértéke: 40%, 
g) terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke: 

20%, 
h) beépítés feltétele: 
 részleges közművesítettség vezetékes szennyvízelvezetéssel, 
i) építési hely: 1. melléklet 1. pont: Szabályozási terv BV-18-01 

tervszámú, Sz-1-m1 rajzszámú tervlap szerint meghatározva.” 
 

Záró rendelkezések 
4. §   
(1) E rendelet a közlését követő 5. napon, de leghamarabb az 
elfogadásától számított 15. napon lép hatályba.  
 
 
Kelt: Balatonvilágos, 2018. .................... 
 
 
 
 
Fekete Barnabás s.k.   Kónyáné dr. Zarnovszky Judit s.k. 
polgármester    jegyző 
 
 
Kihirdetve és kifüggesztve 
Balatonvilágos, 2018. .......  Kónyáné dr. Zarnovszky Judit s.k.
     jegyző  
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1. melléklet a ....... számú önkormányzati rendelethez 

Szabályozási terv BV-18-01 tervszámú, Sz-1/m1 rajzszámú tervlap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


