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I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK,
A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Balatonvilágos a Dél-dunántúli régióban, Somogy megyében fekszik. A régió településszerkezete
kedvezőtlen, arra egyrészt a városhálózat fejletlensége, másrészt az aprófalvak- és kistelepülések
nagy aranya jellemző. A legsűrűbb városhálózat éppen a Balaton déli partján található.
Somogy megyében jelenleg is vannak városhiányos területek, ilyen a Somogyi dombvidék. A
városhiányos területek nagyrészt megegyeznek az aprófalvas területekkel. A régió
településhálózatának körülbelül 55 %-át aprófalvak alkotják, ezekben él a lakosság 10 %-a. Az
aprófalvas településszerkezetet rendszerint kedvezőtlen gazdaságföldrajzi környezetben találjuk.
Somogy megyében a községek közel 50 %-a 500 lakos alatti.
A Balaton és térsége (Balaton Kiemelt Üdülőkörzet) hazánk olyan európai jelentőségű természeti
értéke, amely nem csak természeti és kultúrtörténeti, de nemzetgazdasági jelentőséggel is bír.
A sérülékenység nem csak az elmúlt évtizedek kedvezőtlen ökológiai változásaiban, de az immár
több éve zajló gazdasági teljesítmény romlásában, a foglalkoztatottak számának csökkenésében
is nyomon követhető. A térség korábban az országos átlagot jóval meghaladó mértékben járult hozzá
a nemzetgazdaság teljesítményéhez, napjainkban ez már csak átlagosnak mondható.
Ennek oka kevésbé a térség lehetőségeinek kimerülésében, sokkal inkább azok hatékony
kiaknázásának hiányában keresendő. Az elmúlt évtizedek fejlesztéspolitikája sem célrendszerében,
sem eszközeiben nem tudta biztosítani a térség sajátos igényeihez és szerkezetéhez igazodó
megoldásokat.
A település szerepe az országos településhálózatban
Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK- elfogadva az országgyűlés 1/2014.
(I. 3.) OGY határozatával) értelmében a városstratégiák célja a többközpontú térszerkezetet biztosító
városhálózatok kialakulása, valamint a kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése.
Mindezek
szem
előtt
tartásával az OFTK olyan
funkcionális
térségeket
határoz meg, amelyek a
jövőben egy-egy, nemzeti
szinten
is
jelentős
gazdasági, társadalmi vagy
környezeti feladatot fognak
ellátni,
integrálodva
a
Balatonvilágos
nemzeti szintű társadalmi és
területi munkamegosztásba.

Forrás: OFTK, pp. 109.
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A városok és térségeik az ország
gazdasági
növekedésében és
területi fejlődésében is jelentős
szerepet töltenek be. A térségi
szemlélet érdekében az OFTK
kijelölte a növekedés elsődleges
szintereit és hálózatait. Ezeket
olyan városok alkotják, amelyek
kiemelkedő
telephelyi
lehetőségeik,
jelenlevő
és
potenciális
befektetőik,
vállalataik,
térségi
elhelyezkedésük
révén
a
növekedés
dinamikus
térségeiként jelennek meg a hazai
településszerkezetben.
Siófok,
mint
egyéb,
térszerkezeti
szempontból
jelentős
város,
egyrészt a Balatoni agglomeráció
kiemelt
települése;
másrészt
pedig – turisztikai
Forrás: OFTK, pp. 142.
Funkciójából adódóan - gazdasági-technológiai magterületként is funkcionál. Elhelyezkedése,
közlekedési kapcsolata igen kedvező, hiszen az M7 autópályának köszönhetően mind a főváros felől,
mind Nagykanizsa irányából könnyen megközelíthető. Országos jelentőseget a Balaton, valamint az
ebből következő turisztikai funkciója adja.
A település szerepe a megyei és a járási településhálózatban
Somogy megye a Dunántúl déli részén terül el. Területe 6065 km2, ezzel az ország tizenkilenc
megyéje közül az ötödik legnagyobb. Népességszáma 2014. január 1.-én 315,5 ezer fő volt, ezzel a
tizenharmadik legnépesebb megye. Népsűrűsége ennek megfelelően a legalacsonyabb az országban,
52 fő/km2. A településhálózat szerkezete elaprózott, de a régió átlagának nagyjából megfelelő.
A megye településhálózati szempontból négy nagyobb térségtípusra különíthető el: magasabb
népsűrűség jellemzi a Balaton partját és Kaposvár agglomerációját. Nagyobb területű, ám viszonylag
alacsony népességű települések találhatók a Dráva mentén, a dombsági területeken (főként a
Balatontól délre és Kaposvár tágabb környékén) azonban az aprófalvak dominálnak.
Siófok a Koppány-völgy – Marcali vonaltól északra a legnagyobb város, ezért hatóköre a megye
északi harmadán erősen érvényesül, nem tekinthető pusztán járásközpontnak. Igaz, megyei
hatókörű igazgatási funkciókban ez nem nyilvánul meg, ám a gazdasági életben annál inkább, illetve
a tabi és a fonyódi járás egyes igazgatási ügyei is ide tartoznak. Megyei ügyekben Kaposvárhoz,
regionális ügyekben pedig Pécshez tartozik, ami közlekedés-földrajzilag kedvezőtlen, hiszen
Székesfehérvárral sokkal jobb kapcsolata van, mint az említett városokkal.
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Siófoknak
van
a
megyehatárokon
átnyúló szerepköre is: megyeszéli
fekvésének
és
a
közlekedési
hálózatokban
betöltött
szerepének
köszönhetően
Tolna
megye
északnyugati, Fejér megye délnyugati,
illetve kis részben Veszprém megye
délkeleti területeire is kiterjed a
vonzáskörzete.
Megmutatkozik
ez
például abban is, hogy a városi kórház
súlyponti kórháznak minősül, és a fent
említett térségek ellátásáért felel.
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bizonyít, hogy 1961. óta önálló település, ezelőtt még Balatonfőkajárhoz tartozott és Világos-major
néven szerepelt, utalva ezzel a tiszta égboltra és a sok napsütésre. Elnevezése is jellegzetes: Aliga
egy - valószínűleg - létező csárdáról kapta a nevét, Világos pedig az itteni föld világos színéről.
Az aligai terület vízparti része a rendszerváltásig a legfelsőbb vezetés kedvelt pihenőhelye volt, azóta
a Club Aliga a település népszerű üdülőhelye. A Balaton medre itt homokos, a vízminőség kiváló,
vízmélysége sekély, több száz méteren biztonságosan élvezhetik a vizet az úszni nem tudók is.
Legszebb kilátás a Panoráma-kilátóról nyílik, ahol Mészöly Géza és Csók István festőművészek
merítettek ihletet balatoni képeikhez. Mészöly Gézának emlékművet állítottak a róla elnevezett
sétányon. A 12 m magas Millenniumi emlékmű Mihály Gábor szobrászművész alkotása.
A nyári szezont Világosi Napokkal indítják július második hétvégéjén. A nyár folyamán
szombatonként színes programok szórakoztatják a turistákat.

Forrás:
Siófok
Településfejlesztési
Koncepció – Megalapozó vizsgálat
A siófoki járást 24 település
alkotja, a járás székhelye,
valamint
legnépesebb
települése (több mint 25 ezer
fővel)
Siófok,
ennek
megfelelően az összes járási
hatókörű igazgatási, oktatási,
egészségügyi stb. intézmény
is itt található. Ezen felül
Balatonföldvár és Zamárdi
rendelkezik városi ranggal,
ám központi városi szerepük
csak
korlátozottan
érvényesül.
Mindennek
megfelelően
Siófok foglalkoztatási központ
is, közel 5 ezer fő más
településről
jár
Siófokra
dolgozni. Ezzel a megyében
Kaposvár mögött a második
legnagyobb foglalkoztató és
ingázási központ.

Balatonvilágos

A Siófok környékén található települések különböző mértékben kapcsolódnak a városhoz. A szorosan
vett vonzáskörzetbe 12 település tartozik – ide sorolódik Balatonvilágos is - , amelyek minden
szempontból Siófokhoz integrálódnak.
A település vonzáskörzete
Balatonvilágos térségének közlekedése erősen kötődik a Balaton partjához, illetve az oda kifutó
völgyekhez. Az északkelet-délnyugati irányú közlekedés kiváló (M7 autópálya és 7. sz. főút, illetve a
Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa vasútvonal), jó eljutási lehetőséget nyújt távolabbi
célpontok és a járás parti települései felé. Közúton észak felé a Balaton jelentősen korlátozza a
település hatósugarát, csak a tavat keletről megkerülve, a 71. sz. főút mentén lehet erre ésszerű
időn belül eljutni. (Ugyanakkor a komp közvetlen kapcsolatot biztosít számos északi parti
településsel: Balatonfüreddel, Csopakkal, Balatonalmádival). Dél felé Siófoktól induló 65. sz főút
Tamásin keresztül Szekszárddal és Dombóvárral biztosit kapcsolatot; de Balatonvilágostól nem
messze csatlakozik a 7. sz. főúthoz a 64. sz. főút (Simontornya fele). A megyeszékhely fele a 67. sz.
főút (Balatonlelle érintésével) vezet. A közúthálózat fésűs elrendezésű: a 7. sz. főútra kapcsolódnak
a dél felé, patakvölgyekben futó összekötő utak.
A Budapest felől érkezők Balatonvilágosnál érik el a Balatont. Fürdőhely, mely két üdülőtelep, Aliga
és Világos egyesüléséből keletkezett. Meglehetősen rövid történelmi múlttal rendelkezik, amit az is
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1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
A község elsősorban a nyugalomra és kikapcsolódásra vágyóknak kedvez, de megtalálják a
számításaikat az aktív pihenők is, akik sportolni, teniszezni, úszni, vitorlázni szeretnének. A nyaralók
között a gyermekes családok nagy számban vannak jelen, a vízpart biztonságos élvezhetősége miatt.
A sétát, kerékpározást, lovaglást kedvelők megfelelő útvonalat találnak a magas parton, ahonnan
gyönyörű látkép nyílik a Balaton egész keleti medencéjére. A vendégfogadók barátsága, kedvessége
az idelátogatók többségét újból visszahozza, így népes a törzsvendégek tábora.
A település fontosabb jellemzői:
belterület nagysága:
281 ha 1942 m2
külterület nagysága:
2639 ha 5708 m2˛
ebből Balaton meder:
1720 ha 8187 m2˛
teljes közigazgatási terület:
2920 ha 7650 m2
forrás: Fókusz Geodézia 2017 végi földhivatali térképi állomány
lakosság száma 2018. január 1-jén:
1249 fő
forrás: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=14&type=308#!DocumentBrowse

Az EU 2020 stratégia
Az „Európa 2020” az Európai Unió 2010-ben útnak indított, 10 évre szóló növekedési és
foglalkoztatási stratégiája. Célja, hogy az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen.
E három, egymást kölcsönösen erősítő prioritás azt hivatott elősegíteni, hogy az Unióban és a
tagállamokban magas legyen a foglalkoztatottság és a termelékenység, és erősödjön a társadalmi
kohézió. Az EU öt nagyszabású célt tűzött ki maga elé a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a
társadalmi befogadás és az éghajlat/energiapolitika területén, amelyeket 2020-ig kíván
megvalósítani. Mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el az említett területeken.
Magyarország számára a legfontosabb fejlesztéspolitikai célkitűzés az ország gazdasági
teljesítményének (GDP), valamint a foglalkoztatás szintjének, minőségének növelése, amelyek révén
az életminőség és az életkörülmények érdemi javulása érhető el. Mindehhez kapcsolódva a Nemzeti
Reform Program vállalásai a következők:
a 20–64 évesek foglalkoztatási rátájának a jelenlegi 60%-ról legalább 75%-ra növelése;
a kutatás-fejlesztési ráfordítások bruttó hazai termékhez viszonyított szintjének 1,8%-ra
növelése;
az üvegházhatású gázok kibocsátásának legfeljebb 10 százalékos növekedése a 2005. évi
szinthez képest; a teljes energiafelhasználáson belül a megújuló energiaforrások részarányának 14,6
százalékra történő növelése; a 10 százalékos energia megtakarítás elérése;
a felsőfokú vagy annak megfelelő végzettséggel rendelkezők arányának 30,3 százalékra
növelése a 30-34 éves népességen belül; az oktatásban, képzésben nem részesülő, legfeljebb alsó
középfokú végzettséggel rendelkezők arányának 10 százalékra csökkentése a 18-24 éves
népességen belül;
a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élő népesség számának 450.000 fővel
való csökkentése, amely 5 százalékpontos csökkentést jelent.
Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
Az OFTK – felszámolva az ágazati (Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció) és a területi (Országos
Területfejlesztési Koncepció) fejlesztés dualitását - a kormányzati fejlesztéspolitika 2030, illetve
2014-2020 között megvalósítandó stratégiai céljait, prioritásait jelöli ki. A koncepcióban foglaltak
szerint Magyarország 2030-ban Kelet-Közép-Európa egyik vezető gazdasági es szellemi központja
lesz, lakosságának biztonságos megélhetést biztosító, az erőforrások fenntartható használatara
épülő versenyképes gazdasággal, azzal összefüggésben gyarapodó népességgel, megerősödött
közösségekkel, javuló életminőséggel és környezeti állapottal.
Ennek érdekében az OFTK négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt, valamint 13, az
átfogó célokénál egyenként jóval szűkebb tárgykörű ágazati és területi specifikus célt fogalmaz meg.
AZ OFTK az alábbi, Balatonvilágos koncepciójában is meghatározó, főbb területpolitikai irányokat és
teendőket határozza meg:
hálózati szemlélettel működő, valamint települési adottságokat és lehetőségeket egyaránt
figyelembe vevő területi tervezési folyamat kialakítása, amely decentralizált térszerkezet kialakulását
és hálózatos térszerkezetet eredményez,
a város-vidék együttműködése, a kölcsönös előnyökön nyugvó, együttműködéseken alapuló
kapcsolatrendszer kialakítása,
hatékonyan és fenntarthatóan működő gazdasági térszerkezet megvalósítása az adott térség
valós potenciáljainak, igényeinek és kitörési lehetőségeinek felismerésével,
periferikus térségek felzárkóztatása a helyi adottságaik figyelembe vételével,
Az OFTK a Balaton térségére egyedi fejlesztéspolitikai célokat is megfogalmazott, hogy a környezet,
a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai kínálat diverzifikálásával a térség
adottságainak szélesebb körű hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő partnerségét
biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton
térség jöjjön létre. A célok Balatonvilágosra vonatkozóan általános keretfeltételeket rögzítenek,
azaz:
A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire
épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása.
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A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével, ennek
érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése.
Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg differenciált
tervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, nemzeti
park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok gasztronómia stb.) alapuló
alternatív turisztikai termékek kínálatának kifejlesztése és „értékesítése” a parttól távolabbi
településeken.
A Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának
megóvása és további javítása, a vízszint ingadozásból fakadó problémák mérséklése, a Balaton-part
terhelésének korlátozása, a nádasok védelme, a térség élő és élettelen természeti értekeinek
megőrzése.
A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, a tájsebek kezelése, az
eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem).
Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken
új funkciókkal való hasznosítása (pl. lakófunkciók, tudásalapú gazdasági tevékenységek, országos
közigazgatási, közszolgáltatási funkciók).
A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő
gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése.
A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása.
Egységes, turisztikai vonzerőkent is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer
megteremtése.
Települési együttműködés és egységes elvek menten zajló fenntartható városfejlesztés a
Balaton városgyűrűjében.
A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása.
A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, építkezések
leállítása, az eredeti állapot visszaállítása.
A Balaton-térség háttér településeinek fejlesztése. Az OFTK megyei szinten a következő fejlesztési
irányokat határozza meg:
Határon átnyúló együttműködések erősítése, Horvátország uniós csatlakozásával a határ
menti gazdasági és közlekedési kapcsolatok javítása, a természeti kincsekre alapozott komplex
turizmusfejlesztés hálózati rendszerének kialakítása, a termálvizes fürdők fejlesztése. A Balaton
turisztikai termékpalettájának színesítése, újabb kompkapcsolat kiépítése.
A piaci körülményekhez rugalmasan alkalmazkodni képes, innovatív megoldásokat alkalmazó
gazdasági bázisok kiépítésének elősegítése, a meglevők megerősítése. Az integrált
élelmiszergazdaság fejlesztése, a technológiai műszaki innováció támogatása, kihasználva a
Kaposvári Egyetemben rejlő lehetőségeket. Jó minőségű, magas hozzáadott értékű, versenyképes
agrártermékek előállítása, többcélú erdő-, hal- és vadgazdálkodás. Vállalkozásélénkítés,
munkahelyteremtés, a vidéki népesség megtartása érdekében.
Az aprófalvas, periferikus térségek leszakadásának mérséklése, területi különbségek
csökkentése, a hátrányos helyzetű térségek és népesség felzárkóztatása, a centrum és a periféria
közötti (északi és déli) különbségek mérséklése. Társadalmi befogadás segítése, a szegénység elleni
harc, a leszakadt népréteg munkára ösztönzése.
A megye nagytérségi kapcsolatainak kialakítása, az elérhetőség javítása, a fő- és mellékút
hálózat minőségének javítása, a vasútvonalak korszerűsítése, a közösségi közlekedés fejlesztése, a
kerékpárút hálózat kiépítése.
A megújuló energiaforrások (különösen biomassza, geotermikus- es napenergia)
hasznosítási arányának jelentős növelése elsősorban a helyi, közösségi energiatermelő es –ellátó
rendszerek elterjedésével.
Területi különbségek mérséklése. Kaposvár centrum/polisz szerepének erősítése.
Harmonikus városhálózat kialakulásának előmozdítása, a közszolgáltatások színvonalának javítása.
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Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja (BKTFP) - elfogadva a 31/2014 (12.29.) BFT
határozattal
A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) – a térség szereplőinek bevonásával - elkészíttette a 2014-2020
időszakra szóló területfejlesztési tervezési dokumentumokat, amelyek elemei:
Helyzetértékelés,
Koncepció,
Területfejlesztési Program /Stratégia, Operatív Program/
Projektkidolgozások a kiemelt fejlesztésekre, fejlesztési célokra,
Balatoni Integrált Területfejlesztési Program – a kiemelt térség fejlesztési programjának az
ágazati operatív programokhoz illeszkedő kivonata.
A 2014-30 közötti időszakra megfogalmazott koncepció értelmében a Balaton, a természetesség és
a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója lesz. A fő cél a Balaton térségének
dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész
évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet. A koncepció a fő célhoz
kapcsolódóan 4 átfogó célt és ezekkel összefüggésben 8 stratégia célt definiált, amelyek
Balatonvilágos fejlesztési irányait is meghatározzák.
A turizmus fejlesztése, mint a régió meghatározó gazdasági ágazata kiemelten fontos. A turisztikai
termékek fejlesztésénél elsődleges prioritást az exkluzív (egyedi értékeket nyújtó), a parttól
távolabbi településeken a meglevő természeti értékekre, kulturális örökségre építő adottságok
fenntartható kihasználásával megvalósuló, egész éves szolgáltatást nyújtó (pl. rendezvények és
konferenciák, egészég-turizmus kerékpározás, természetjárás) fejlesztések jelentenek. A turisztikai
fejlesztéseknek kiemelt célcsoportjai a családok, fiatalok, illetve a nyugdíjasok, akik turisztikai
szempontból eddig kevésbé kihasznált szezonokban (tavasszal es ősszel) – a gyógyfürdőhelyeken
túl – akar a térség többi területen is - az eddigiekhez képest nagyobb számban - vendégkent
jelentkezhetnek. A turisztikai marketing során törekedni kell a Balaton értekeinek (pl. jó vízminőség)
kommunikálására.
Valamennyi vállalkozás sikerének fontos feltétele, hogy milyen infrastrukturális környezetben
tevékenykedik. E feltételek között meghatározó a természeti, települési környezet, a vállalkozások
működéséhez szükséges vízi- és energia közművek rendelkezésre állása, a megközelíthetőség, a
közlekedés módja és kényelme mellett a korszerű technológiák, - például a széles sávú távközlési
szolgáltatások - elérhetősége, illetve az infokommunikációs technológiák megfelelő színvonalú
rendelkezésre állása és használata.
A BKTFP ugyanakkor leszögezi, hogy a Balaton-térség fejlesztése kapcsán nem célszerű általánosan
kijelölni fejlesztési térkategóriákat, mivel az egyes fejlesztési területeken (turizmus, általános
gazdaságfejlesztés, környezeti infrastrukturális rendszerek, human ellátórendszerek) eltérő térségi
összetételű és léptékű együttműködések a relevánsak.
Az általános célú (nem turisztikai) gazdaságfejlesztési támogatásokat javasolt térségi programokon
keresztül szervezni, amely során a helyi szereplők bevonásával hatékonyabban érvényesíthetők a
térségi adottságok, illetve valósulhat meg a tudásbázisok, szakmai tapasztalatok magasabb
színvonalú hasznosítása. A térségi gazdaságfejlesztési programokat javasolt olyan meghatározó
lélekszámú városok, illetve agglomerációs körzetek köré szervezni (pl. Siófok), amelyek
vonzáskörzete döntően a Balaton térségében van.
Siófokot a BKTFP a három markáns térségi központ egyikeként definiálja. A déli part mentén
fokozattan törekedni kell arra, hogy a parttól távolabbi településeket a korábbi időszakhoz képest
még intenzívebben vonják be a természet közeli turisztikai programkínálatba.
A stratégia és az operatív program a koncepcióban meghatározott célokhoz és prioritásokhoz
intézkedéseket is rendelt, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül befolyásolják
Siófok térségének, egyben Balatonvilágos jövőképét.
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Prioritás

Gazdaságfejlesztés

Turizmus

Egészségipar

Mezőgazdaság,
élelmiszeripar

Társadalmi
megújulás

Környezetfejlesztés

Intézkedés

Balatonvilágos
térsége

Helyi
térségi
tudásbázisokhoz
kapcsolódó
innováció orientált térségi alapon szervezett
vállalkozás-fejlesztés
Turisztikai
vállalkozások
tevékenységének
diverzifikációja
Balatoni
kézművesipar
fejlesztése
(helyi
alapanyagból helyben készült, de nem élelmiszer
termékek)
Térségi marketing – befektetések ösztönzése

Kerékpáros turizmus
Természetjárás, túrázás, gyaloglás
Vitorlázás fejlesztése
strandok fejlesztése
Turisztikai menedzsment rendszer és marketing
fejlesztése
horgászturizmus
Kulturális
turisztikai
vonzerő,
programok
fejlesztése
Szálláshelyek, vendéglátás fejlesztése – minőségi
színvonalának javítása
Lakosság közeli egészségügyi szolgáltatások
fejlesztése
Az időskori szolgáltatások és ellátások fejlesztése
Rehabilitációs szakellátások és szolgáltatások
fejlesztése a meglévő és
Egészségturizmus fejlesztése
Mezőgazdasági
termelés
és
értékesítés
ösztönzése
Mezőgazdasági termékek helyi feldolgozása és
minőségi élelmiszerfogyasztás, vendéglátás és
helyei termék értékesítés ösztönzése
Halászat, horgászat feltételeinek javítása és
halfogyasztás ösztönzése
Egészséges életmód iránti elköteleződés
Közösségfejlesztés
és
foglalkoztatás
az
elhanyagolt ingatlanok hasznosítása
Személy és vagyon biztonsági programok
A helyi társadalom kulturális és területi
identitásának növelése
Vízpart rehabilitáció
Balaton
és
térsége
vízgazdálkodásához
kapcsolódó fejlesztések
Balaton vízkormányzás támogatására egységes
megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató
rendszer
kialakítása,
Balaton-kutatások
ösztönzése
Települési környezet minőségének javítása
Biodiverzitás
és
természeti
rendszerek
fenntartása
Energiahatékonyság javítása és kapcsolódóan
megújuló energia használat terjesztése
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térségi szinten érintett

BFT
szint
és
Balatonaliga
tekintetében
tulajdonosi szint
térségi szinten érintett
(magas-part)

települési szint
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Prioritás

Intézkedés
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Balatonvilágos
térsége

Elektromos közlekedés balatoni pilot-projektjei
Vasút fejlesztések
Közúti fejlesztések
Közlekedésfejlesztés
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térségi szinten érintett

Somogy megye Területfejlesztési Koncepciója - Elfogadva a 3/2014 (II.20.) közgyűlési határozattal
A megye jövőképe szerint Somogy megye 2030-ra sokszínű, természeti értékekben gazdag tájjal
rendelkező, harmonikus, és az ott élők számára jó életminőséget biztosító versenyképes, innovatív
térséggé válik, ahol szolidáris közösségekre építve, egymást erősítve, egymás értekeire és
adottságaira alapozva vannak jelen a szolgáltatásokban erős városok és a kedvező életteret adó
vidéki térségek.
A koncepcióban a megye fejlesztését három kiemelt fontosságú átfogó cél jelöli:
1. átfogó cél: A rendszeres munkajövedelmet szerzők arányának növelése
2. átfogó cél:A megye belső erőforrásainak fenntartható hatékony hasznosítása az ökológiai-,
társadalmi- és gazdasági szempontok figyelembe vételével
3. átfogó cél:A szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlő esélyének biztosítása minden somogyi
ember számára

térségi szinten érintett

térségi szinten érintett

térségi szinten érintett

települési szint

térségi szinten érintett

2018. SZEPTEMBER

Az átfogó célok elérését a stratégiai célrendszer részeként meghatározott 5 tematikus cél és Somogy
megye sajátos területi részegységeire illesztett 5 területi célkitűzés szolgálja. A tematikus célok az
átfogó célok eléréséhez vezető út kijelölésében fókuszokat határoznak meg, körvonalazva egyben a
megye értek-választásának tengelyeit. A tematikus célok Balatonvilágos esetében általánosságban
szabjak meg a fejlesztések kereteit, a területi célok között viszont konkrétabb elvárások is
megfogalmazódnak. A járásközpontok funkcióinak megerősítése kiemelt szerepet szán a vidéki
térségközpontoknak, amelyek szolgáltatásaik révén kiszolgálói kell, hogy legyenek a vonzáskörzetük
településeinek. A vidéki lakosság életminőséget javítja és a kistelepülések megtartó erejét szolgálja
a járásközpontok jó megközelíthetősége is. A járásközpont városoknál mindez a közigazgatási és
szolgáltatási funkciók fejlesztését jelenti.
Balaton kiemelt üdülőkörzet komplex fejlesztése esetében meghatározó stratégiai cél a
versenyképesség erősítése, az egész éves foglalkoztatás bővítése és a vállalkozások
jövedelemtermelő képességének javítása. A fejlesztési cél megvalósításához elengedhetetlen az
exkluzív turisztikai kínálat kialakítása, valamint térbeli és időbeli kiterjesztése, a turizmus
menedzsment rendszer megújítása, a parttól távolabbi települések foglalkoztatásának bővítése, a
tudásalapú gazdaság és a K+F tevékenységek ösztönzése. A Balaton Fejlesztési Programnak fontos
eleme a belső- és külső közlekedési kapcsolatok erősítése, a közlekedési szövetség megalakítása, a
környezeti infrastruktúra továbbfejlesztése, a fokozott megújuló energiahasznosítás, a táji és
települési környezet megújítása, valamint a vízpart-rehabilitációs programok megvalósítása.
Továbbra is kihívást jelent azonban a szezonalitás, amelyre választ a kiemelkedő attrakciókra épülő
komplex kínálat biztosítása, az egyes turisztikai programelemek összefonódása, egymásra épülése,
valamint a turizmus szereplőinek együttműködése hozhat a kiemelkedő vonzerők térségi szinten
összehangolt fejlesztésével.
Mindennek eléréséhez további erőfeszítéseket kell tenni a már létrejött TDM szervezetek
megerősítésére, a bennük rejlő potenciálok és lehetőségek maximális kiaknázására a Balaton térsége
turisztikai kínálatának minél szélesebb körű bemutatása és megismertetése érdekében. Minden

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

14

2018. SZEPTEMBER

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

balatoni fejlesztésnél kiemelt szempont kell legyen a környezeti, természeti értékek védelme és
megőrzése, a települési zöldterületek védelme és megőrzése, továbbfejlesztése.
Többek között a turizmus lehetőségeit is meghatározó, a Balaton egyik legsürgetőbb, megoldásra
váró problémája a vízszintingadozás. A tó vízmennyiség-problémájának belátható időn belül történő
és költséghatékonyan megvalósítható megoldása az időszakos (főként téli–tavaszi) csapadéktöbblet
megőrzése a vízgyűjtőn, elsősorban a Balatonban. Mindez szorosan összefügg az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodási kapacitás erősítésével.
Erőfeszítéseket kell tenni a gazdaság diverzifikálására nem csak szorosan a Balaton közvetlen
környezetében, a táji, természeti értékek megóvásának szem előtt tartásával. Mindez a
háttértelepülések lehetőségeinek feltárását, a turizmus területi koncentrációjának csökkentését
eredményezheti, de különös hangsúlyt érdemel a mezőgazdasági termelés, elsősorban a
gabonafélék, gyümölcs, zöldség termesztés, gyógy- és fűszernövények, továbbá a hal- és
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, illetve a szőlészet és a borászat tekintetében is. A gazdaság
diverzifikálása feltételezi a munkaerő kínálatának a foglalkoztatási igényekhez való igazítását, a
modern infokommunikációs eszközök elterjesztését. Mindezt segítheti a közügyekkel,
közszolgáltatásokkal, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó intézmények szervezeti megújulása is
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1.3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Országos tervhierarchia és összefüggései:
A tervhierarchia legmagasabb szintjén az Országos Területrendezési Terv (OTrT) áll, amelyet az
országgyűlés a 2003. évi XXVI. törvénnyel hagyott jóvá és 2008-ban, valamint 2013-ban módosított
(a módosító jogszabályok: 2008. évi L. tv. és 2013. évi CCXXIX. törvény). Az OTrT határozza meg
az ország egyes térségeinek térbeli rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi,
táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, értékek megőrzésére, ill. erőforrások védelmére.
Az OTrT az ország szerkezeti tervet, valamint az országos térségi övezeteket és az ezekre vonatkozó
szabályokat foglalja magában.
A térségi, illetve megyei területrendezési tervek hivatottak a térségi területfelhasználási kategóriák
és övezetek kijelölésére, az országos területfelhasználási kategóriák, övezetek figyelembe vételével,
azok pontosításával.
A 2000. évi CXII. törvény - a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜTrT) elfogadásával olyan differenciált térségi területrendezési szabályozás lépett életbe, amely lehetővé
tette és teszi, hogy az üdülőnépesség száma csak olyan mértékben növekedjék, amilyen mértékben
az infrastruktúra is fejlődik a Balaton térségében. A Balaton törvényt, mint a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Területrendezési Tervét az Országgyűlés 2000-ben törvényi szintre emelte. Azóta
többször módosult, a legátfogóbb felülvizsgálat 2008-ban történt.
Somogy megye Területrendezési Tervet Somogy Megye Közgyűlése a 15/2004. (XII. 27.) számú
rendelettel fogadta el es a 13/2011.(IV.26.) számú rendelettel módosította. A területrendezési
intézkedéseket és ajánlásokat – amelyek többek között a településrendezés számára iránymutatást
tartalmaznak a megyei területrendezési terv elhatározásainak érvényre juttatása érdekében –
határozattal fogadta el a Közgyűlés.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint a településrendezési tervekben igazolni kell a tervezett
fejlesztések területi terveknek való megfelelőséget.
Az OTrT 6.§ (3) bekezdése szerint „az országos területfelhasználási kategóriákra vonatkozó
szabályoknak a kiemelt térség vagy a megye területére vetítve, a kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási szabályoknak a település közigazgatási területére vetítve kell teljesülniük”. Fenti
előírás miatt a településrendezési terv készítés eseten az összhangot a területfelhasználási
kategóriák és a megyei övezetek tekintetében a vonatkozó megyei területrendezési tervvel, az
országos övezetek tekintetében az OTrT-vel is kell biztosítani.
Az OTrT szerint a településrendezési tervek készítése során:
9.§ (6) a): az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi
építmények helyét a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend
figyelembevételével kell meghatározni,
9.§ (6) b): az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a
település közigazgatási területére vetített hossza legfeljebb ±5%-kal térhet el a kiemelt térségi és
megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, kivéve, ha
a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési
hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés indokolt.
12/A.§ (4): A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt térségi és megyei
területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek területének a
település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal változhat.
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Az OTrT-ben Balatonvilágost érintő országos
területfelhasználási
kategóriák
az
országos
településszerkezeti terv szerint:
mezőgazdasági térség,
települési térség,
vízgazdálkodási térség.
Országos műszaki infrastruktúra-hálózatok közül
érinti a települést:
autópálya (M7; M8)
főút
egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
országos kerékpárút törzshálózat eleme
földgázszállító vezeték
Az OTrT 6.§ (2) bekezdése szerint: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki;
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület
vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen
nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;
d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;
e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli
területfelhasználási egységbe kell sorolni;
f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
Országos övezetei érintettség:
Országos ökológiai hálózat övezte

Érinti a települést. A Balaton medre tartozik az ökológiai
hálózatba.

OTrT 13. § szerint:
„(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.”
Kiváló
termőhelyi
szántóterület övezete

adottságú

Érinti a települést.
OTrT 13/A. § szerint:
„(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetében beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági
eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.”
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Érinti a települést.
OTrT 13/B. § szerint:
„A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi
adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági
terület
területfelhasználási
egység
kijelölésénél
figyelembe kell venni.”

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezete

Érinti a települést.
OTrT 14. § szerint:
„(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében
új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint
lehet.”

Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete

Érinti a települést.

OTrT 14/A. § szerint:
„(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezete területét a kiemelt térségi és megyei
területrendezési
terv
és
annak
alapján
a
településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és
a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
helyi
jellemzőit,
valamint
a
település
teljes
közigazgatási
területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni
a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység
és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell
határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem
veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.”
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Országos vízminőség védelmi terület
övezete

Érinti a települést.
OTrT 15. § szerint:
„(1)
Az
országos
vízminőség-védelmi
terület
övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett
szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervében
rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre
vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.”
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Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve
BKÜTrT szerkezeti tervlapja szerint:
mezőgazdasági térség,
erdőgazdálkodási térség,
települési térség,
vízgazdálkodási térség.
Országos műszaki infrastruktúra-hálózatok közül
érinti a települést:
autópálya (M7; M8)
főút
egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
országos kerékpárút törzshálózat eleme
A térségi területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő – néhol az OTrT-nél szigorúbb – szabályokat kell alkalmazni:
a) az erdőgazdálkodási térséget
aa) legalább 95%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, vagy
ab) legalább 85%-ban erdőterület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni és a
fennmaradó terület beépítésre szánt területbe nem sorolható, amennyiben az aa) pontban foglalt
követelmény törvény eltérő rendelkezése miatt nem végrehajtható;
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 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;
g) az egyedileg meghatározott térség
ga) a beépítésre szánt különleges területek közül a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyagfeldolgozás céljára szolgáló terület, hulladékkezelő, -lerakó területe, a beépítésre nem szánt
különleges területek közül a nyersanyag-kitermelés (bánya), nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló
terület, vagy
gb) turisztikai fejlesztési terület övezetével érintett területen a beépítésre szánt üdülőházas
üdülőterület, a különleges területek közül az oktatási-kutatási központ, szabadidőközpont, víziközlekedési, sport- és turisztikai célú kikötő terület, állat- és növénykert területe, strandterület,
sportterület, a beépítésre nem szánt zöldterület, erdőterület, természetközeli terület vagy a
különleges területek közül egészségügyi épület elhelyezésére szolgáló terület, nagy kiterjedésű
sportolási célú terület, vadaspark, arborétum területe
települési területfelhasználási egységbe sorolható;
h) az építmények által igénybe vett térséget az adott műszaki infrastruktúra, illetve az építmény
jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 27 övezetet határol le, amelyből
több is érinti Balatonvilágos területét.
Ö-1 Magterület övezetébe tartozó felszíni Érinti a települést.
víz
BKÜTrT 23. § szerint:
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 beépítési 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.
T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
Érinti a települést.
BKÜTrT 26. § szerint:
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 megváltoztatása, illetve a más célú
hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő
termelési
szerkezet,
tájhasználat
kialakítása,
illetve
a
tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése
érdekében engedélyezhető;
c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait
mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során
kiemelten kell érvényesíteni;
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;
f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve, a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok
megőrzésével, a tájkarakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével
történhet;
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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;
i) csarnok jellegű épület és reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető.
T-2 Történeti települési terület

Érinti a települést.

BKÜTrT 27. § szerint:
(1) A történeti települési terület övezetének (T-2)
területét – a kulturális örökségvédelmi hatóság
állásfoglalása
alapján
–
a
településrendezési
eszközökben a tényleges kiterjedésnek megfelelően a
(2) bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében
szükség szerint védőövezetével együtt kell lehatárolni
és e törvény előírásait a településrendezési
eszközökben lehatárolt területen kell érvényesíteni.
T-2 Történeti települési terület övezetébe (2) A történeti települési terület övezete (T-2)
tartozó települési térség
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 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, a
településkép-védelmet, a zöldfelületek fejlesztését, az
épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti
hagyományokhoz illeszkedő megjelenését meghatározó előírásokat és a helyi építészeti
hagyományoknak megfelelő építési anyagok használatát;
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;
c)
új
üzemanyagtöltő
állomás,
hulladéklerakó,
hulladéktároló
telep,
valamint
hulladékártalmatlanító és hulladékátrakó állomás nem létesíthető.
Sz-1 Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny terület
Érinti a települést.
BKÜTrT 31. § szerint:
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)116 korlátozott vegyszer- és műtrágyahasználatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható;
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.
Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny Felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny
terület
terület övezetébe tartozó települési térség
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kialakítása érdekében, a IV–V. osztályú nádasban, legfeljebb 30 méter széles bejáró a vízügyi
hatóság engedélyével fenntartható;
i) az az üzemeltetési engedélyköteles vízi jármű, amely nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel
és kiépített kikötőben kikötőhellyel, a tómeder területén nem tárolható;
U-1 települési terület
U-2 gazdasági terület
M-1 általános mezőgazdasági terület
E-1 erdőterület
P-1
Földtani
veszélyforrás
terület
övezetébe tartozó települési terület

Érinti a települést.
BKÜTrT 32. § szerint:
(1) A földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)
területét – az állami földtani feladatokat ellátó szerv
állásfoglalása
alapján
–
a
településrendezési
eszközökben
kell
tényleges
kiterjedésének
megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a
településrendezési eszközökben 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 eszközökben kell
meghatározni;
b) a felszíni vizek és belvizek szakszerű elvezetésére szolgáló műtárgyakat a településrendezési
eszközökben tervezni kell.
D-1 Tómeder övezete

Érinti a települést.
BKÜTrT 35. § szerint:
A tómeder övezetén (D-1):
a) a Balaton tómedre az érvényes partvonalszabályozási tervben meghatározottakon túlmenően
nem csökkenthető;
b) a Balaton jogi partvonalát – a partvonalszabályozási 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;
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;
e) az I–III. osztályú nádasban, illetve attól legalább 2 m-re, a környezeti kárelhárítás vagy az életés 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-, csónakút-, horgászhely-létesítés), amely a nádas
állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas pusztulását eredményezheti;
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 által kijelölt
kikötésre alkalmas partszakaszokon engedéllyel rendelkező kikötők esetén legfeljebb 5 méter
széles bejáró, valamint a meglévő közhasználatú strandok előtt, fövenyes strandszakasz
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Érinti a települést.
BKÜTrT szerint: 37. §136 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;
d) a meglévő építmények felújításának, helyreállításának, átalakításának és korszerűsítésének
lehetőségét e törvény szabályozási előírásainak figyelembevételével a helyi építési szabályzatban
kell meghatározni;
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.
38. § A gazdasági terület övezetén (U-2):
a) a településszerkezeti tervben új, a környezetre jelentős hatást gyakorló 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;
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.
39. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetén (M-1):
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
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nagyobb – a szőlője művelésével, feldolgozásával, 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 telek 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.
A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és műtárgyak elhelyezéséről a településrendezési
eszközökben kell rendelkezni;
l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhető el;
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból nélkülözhetetlen mezővédő, útvédő
fásításokat a településrendezési eszközökben 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) 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 környezetre jelentős hatást nem gyakorló
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.
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Érinti a települést.
BKÜTrT 43. § szerint:
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.

M-3
Kiváló
termőhelyi
szántóterület övezete

adottságú

E-3
Kiváló
termőhelyi
erdőterület övezete

adottságú

Érinti a települést.
BKÜTrT 41. § szerint:
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezet (M3) 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.

Érinti a települést.
BKÜTrT 44. § szerint:
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)158 az övezetbe tartozó területeket az illetékes
erdészeti hatóság állásfoglalása alapján a tényleges
kiterjedésnek megfelelően a településrendezési
eszközökben kell lehatárolni;
b) az a) pontban lehatárolt területek a településrendezési eszközökben csak erdőterület települési
területfelhasználási egységbe sorolhatóak.

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.
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1.4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK
MEGÁLLAPÍTÁSAI
Balatonvilágos három megye határán fekszik: Fejér, Veszprém és Somogy megye találkozásánál.
2013. január 1-jétől Balatonvilágos Somogy megyéhez tartozik, addig Veszprém megye része volt.

Veszprém megye
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Ugyanez igaz a gazdasági területekre, viszont egyáltalán nincs tervezett vegyes terület (amely
építési övezet megengedi a városias, lakó és kereskedelmi, szolgáltató és más városi funkciók egy
övezeten belüli elhelyezését), és teljességgel hiányzik az intézmények elhelyezésére fenntartott
intézményterület is.
A különleges területek beépítésre szántak, speciális rendeltetésüket a településszerkezeti terv nem
jelöli, így a ténylegesen elhelyezhető funkciókat a helyi építési szabályzat állapítja meg. Beépítésre
szánt különleges területek a meglevő strandok es kemping területe, a kórház, az oktatási
intézmények és a temetők, ezek a funkciók a településszerkezeti terv módosítása nélkül
megváltoztathatók. Egyedül a rekreációs parkok területének tervezett felhasználása került beírással
jelölésre.

Balatonakarattya
Beépítésre nem szánt területek: Beépítésre nem szánt területek közül megváltozó elemként csak
közlekedési, zöld és erdőterületeket tervez a város. A külterület jelentős része a tényleges állapotnak
megfelelően mezőgazdasági, ezen belül általános és kertes hasznosítású, valamint a Balaton
vízfelületén kívül is jelentős méretű a Sió és a település közigazgatási területen lévő tavak területén
kijelölt vízgazdálkodási területek.

Balatonfőkajár

A parti sávban a két település üdülőterületei összeérnek. Az autópálya környezetében Balatonvilágos
lakóterületei a siófoki részen erdővel és mezőgazdasági területekkel határosak. Területfelhasználási
konfliktus nincs a két település terveiben. A vasúttal párhuzamos, attól délre haladó út Siófok
tervében helyi gyűjtőút, Balatonvilágos tervében kiszolgáló utca. Mindkét tervben a vasúttal
párhuzamosan északon, a parton és délen is, kerékpárutat vezetnek.

Enying
Fejér megye

Siófok

Balatonszabadi

Balatonakarattya
Jóváhagyó önkormányzati rendelet: 6/2014. (XII.08.)
Balatonakarattyának Balatonvilágossal határos része a vízfelülettel csatlakozik. A parti sávban a két
település üdülőterületei összeérnek. Jellemzően üdülőterület található itt a világosi terület
folytatásaként, illetve a magaspartot védő erdőterület területfelhasználás.

Somogy megye

Balatonvilágost 5 település határolja. Az egyes települések szerkezeti terveinek Balatonvilágosra
vonatkozó megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze:
Balatonszabadi
Jóváhagyó önkormányzati határozat: 145/2005 (X. 27.)
Belterületével Siófokhoz csatlakozik. Külterületein mezőgazdasági területek, helyenként erdősávok
szerepelnek a tervben a közigazgatási határhoz közeli részeken. Balatonszabadi területét érinti a Sió
csatorna és az iparvágány. Balatonszabadi tervében a Sió bal partján halad kerékpárút.
Siófok
Jóváhagyó önkormányzati határozat: 49/2005 (IV.28.)
A helyi építési szabályzatot (HÉSZ), az annak mellékletét képező szabályozási tervvel a
23/2005.(IV.29.) önkormányzati rendelettel fogadtak el.

Balatonfőkajár
Jóváhagyó önkormányzati rendelet: 6/2004. (IV.28.)
Balatonvilágos közlekedési kapcsolatai Balatonfőkajár irányába biztosítottak kelet felé, ahol az M7
autópálya fut tovább. A 7-es főközlekedési út azonban már Enying és Lepsény határában húzódik.
Balatonfőkajáron keresztül érhető el főúton az északi part a 71-es úton keresztül. Jellemzően
külterülettel és üdülőterülettel csatlakozik a két település mezőgazdasági és erdő
területfelhasználással.
Enying
Jóváhagyó önkormányzati határozat: 225/2004. (IX. 29.)
A helyi építési szabályzatot (HÉSZ), az annak mellékletét képező szabályozási tervvel a 35/2004.
(IX. 30.) önkormányzati rendelettel fogadtak el.
Enyinggel közvetlenül a 7-es főközlekedési út határos. Alsótekeres – Enying belterületi lakott része
– közvetlenül csatlakozik Balatonvilágos közigazgatási területéhez. A fennmaradó rész
mezőgazdasági területfelhasználású. A 64-es út csomópontja is a két település határában található,
mely Simontornyán éri el a 61-es főutat és a déli országrésszel biztosít kapcsolatot. A két település
között tájhasználati konfliktus nincs.

A tervezett, fejlesztési lehetőséget kínáló területfelhasználásokat általában a meglévőkhöz
kapcsolódóan jelöli ki a terv.
Beépítésre szánt területek: A lakóterületek közül nagyvárosias (lakótelepek), kisvárosias
(hagyományos, telkes beépítés a város központjának környezetében) és kertvárosias lakóterületeket
találunk. A tervezett lakóterületek kertvárosiasak. Teljesen hiányzik a falusias lakóterület, így nincs
olyan lakóterülete a városnak, amely teret adhatna a háztáji gazdálkodásnak A város jellegének és
hagyományainak megfelelően az üdülőterületek mindkét fajtája (üdülőházas, ami a többszintes, több
egységes üdülőépületek övezete, és a hétvégi házas, ami az 1-2 egységes nyaralok építési övezete)
megtalálható a meglevő és a tervezett területfelhasználások között is.
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1.5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA

1.6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA

Balatonvilágos hatályos településfejlesztési koncepcióját a 158/2012.(IV.02.) képviselőtestületi
határozattal hagyták jóvá. A koncepció célja volt, hogy egy piaci elemzés keretén belül a település
továbbra is élhető, de a leendő turisztikai desztináció szerepének megalapozásával
átfogó képet nyújtson a település jelenlegi helyzetéről,
vázolja fel a fejlesztéshez szükséges tényezőket, fejlesztési modulokat és a komplex
szolgáltatási jövőképet,
intézkedés szinten adjon javaslatot a továbblépés lehetőségeire vonatkozóan, az egyes
programelemekhez hozzárendelve annak támogatottságát és az esetleges pályázati források
megjelenésének helyét,
vizsgálja meg a fejlesztés fenntarthatóságának esélyeit egészségturisztikai, aktív és vízi
turisztikai, ökoturisztikai, szabadidő- kulturális programokat kínáló létesítmények (programok)
elhelyezésére, működtetésére oly módon, hogy a fejlesztések egymást kiegészítve a település
gazdagodását szolgálják.

A hatályban lévő településrendezési eszközök:
A hatályos településszerkezeti terv 2013-ban készült, a 276/2013. (IX.02.) képviselőtestületi
határozattal fogadtak el. Az eltelt évben többször módosították. A Településszerkezeti Terv (TSZT)
tervlapja karbantartott, vagyis a változásokat folyamatosan követve egységes szerkezetű.

Balatonvilágos jövőképe azt a célt szolgálja, hogy a település gazdasági és ezen belül turisztikai
versenyképessége erősödjön, valamint egy lakható és minőségileg tovább fejlődő településsé váljon.
A jövőkép megvalósításának középtávra rögzíthető vetületeként megfogalmazhatók bizonyos
koncepcionális célok és körvonalazhatók a fejlesztés fő irányai, melyek bizonyos mértékben
konkretizálják a tudatos cselekvés fókuszait és a beavatkozások lehetséges területeit.
Az 1192 fős lakónépességű településből hosszú távon közel 3200 fős élhető települést és megfelelő
színvonalú és mennyiségű üdültetésére alkalmas területet alakítsanak. Az fejlesztés üteméhez és
igényeihez mért műszaki infrastruktúra biztosítása, a szükséges alapszolgáltatások elérhetővé tétele
mellett. A belterületi lakóterületi növekedés a Balaton törvény 10 %-os keretei között marad.
A település fejlesztési céljainak kijelölése mindazonáltal nem csak a belső adottságok alapján
történik, a területfejlesztési környezet sajátosságaira tekintettel figyelemmel kell lenni a – Nemzeti
Fejlesztési Terv elveit és fejlesztési irányait tükröző - regionális szintű célokra is.
A célok közül az alábbiak helyezhetők a fejlesztési koncepció középpontjába:
1.
Több lábon álló stabil és versenyképes turizmus kialakítása.
2.
Az infrastruktúra és az életfeltételek magas szintjének biztosítása , alapszolgáltatások és
infrastrukturális hálózatok fejlesztése révén
3.
Környezetállapot megőrzése, egy élhető települési milliő biztosítása, településközpont
fejlesztésével
Integrált településfejlesztési stratégiája (ITS) nincs a településnek.
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A helyi épitési szabályzatot (HÉSZ), az annak mellékletét képező szabályozási tervvel a 20/2013.
(XII.31.) önkormányzati rendelettel fogadtak el.
A szabályozási terv a teljes közigazgatási területre egységesen készült.
Lakóterületek:
A már kijelölt, szabályozott lakóterületek 2-300 fő befogadására nyújtanak lehetőséget.
Elhelyezkedésük a meglévő, egy oldalon beépített utcák (Dobó István, Ady Endre, Balogh Ádám,
Temető) túloldalán
> mind településképi,
> mind műszaki ellátási szempontból kedvező.
Az üdülőterületek átalakulása lakóterületté lassú, de folyamatos tendenciaként érvényesül.
Kisvárosias területek:
Ezek részben az aligai fejlesztés területén, részben amellett, az egykori Gagarin lakótelep területén
találhatók.
Kertvárosias területek:
Balatonvilágos jellemző lakóterületei, melyek az üdülőterületekkel keverten helyezkednek el, azoktól
településképi vonatkozásban alig térnek el. A falu új lakóterületi fejlesztéseit is ebbe a
területfelhasználásba soroljuk. Az aligai fejlesztés határterületei ugyancsak kertvárosias
lakóterületekkel csatlakoznak északi irányban a meglévő lakó- és üdülőterületekhez.
Falusias lakóterületek:
Ezen területek a külterületen vagy ahhoz csatlakozva helyezkednek el: Mathiász telep északon,
Világos-puszta középen és az Ady Endre utca végén fekvő terület.
Vegyes területek:
Településközpont vegyes területek:
A településközpont a hatályos terv szerinti kialakításhoz képest átértékelése kerül. A meglévő
épületállomány elavult, a lélekszám növekedésével új foglalkoztatókra, osztálytermekre, bölcsödére,
szociális ellátó létesítményekre, sportterületre lesz szükség. Ezen célokra már a hatályos terv is
kijelölte a településközpont bővítésének helyét önkormányzati területen. Az alapfokú oktatási és
egészségügyi ellátás megtartása a növekvő település számára is a meglévő központban alapvető cél,
az új fejlesztések (Aliga) és a meglévő települési szövet jobb összekapcsolásának egyik eszköze. A
Polgármesteri Hivatal környezete üdülőterületből településközpont vegyes területfelhasználásba
kerül. A község központján kívül egyes elszórtan elhelyezkedő ellátást biztosító területek (Zrínyi
utca, Aligai út) ugyancsak ebbe a területfelhasználásba tartoznak. A meglévő településközpont
megőrzésével, fejlesztésével és az új aligai központi funkciók megjelenésével tudatosan kettős –
igazgatási, alapellátási és üzleti, idegenforgalmi – településközpont kialakítása a cél.
Központi vegyes területek:
Ezen területfelhasználás az aligai fejlesztés területén jelenik meg, ahol a község határán túlmutató
vonzerővel rendelkező intézmények elhelyezése várható (szállodák, konferenciaközpont, piac,
kereskedelmi, vendéglátó, szórakoztató létesítmények)
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Üdülőterületek:
Általában a lakóterületekkel vegyesen, a vízparton viszont kizárólagosan helyezkednek el a
településszerkezetben.
Az üdülőházas terület az aligai fejlesztés jellemző területfelhasználása, de néhány korábbi nagyüdülő
is ide tartozik a vízparti sávban. Az üdülőházas területeken biztosítani kell egyéb vendéglátási,
szolgáltatási használati módok elhelyezhetőségét is a szabályozás során.
A hétvégiházas területek – a kertvárosias terület mellett – Balatonvilágos másik jellegzetes
területfelhasználása.
Különleges – beépítésre szánt – területek:
Legjelentősebb változás a volt Club Aliga megnyitása, de a meglévő önkormányzati és
magánterületek is lehetőséget nyújtanak speciális idegenforgalmi vállalkozások megvalósítására.
A vízparton a volt Club melletti önkormányzati ingatlan a TNM rendelettel összhangban a vízparttól
számitott 30 méteres sávban szabad parti sétány és
> strand terület, azon túl
> szabadidőközpont (különleges) terület.
Sport- és strandterületek – Aliga megnyitása után – elegendő mennyiségben állnak rendelkezésre.
Önkormányzati tulajdon és magánerő összefogásából van lehetőség a hagyományos
településközpont közelében, az autópálya és a jelenlegi belterület között szabadidős tevékenység
fejlesztésére (növénybemutató kert, sportpálya) területfelhasználási besorolása:
> növénykert
A fent említetteken kívül a
> kikötő
> a sportpálya
tartozik ebbe a területfelhasználásba.
Gazdasági területek
A településen gazdasági vállalkozásokhoz
> mind beépítésre szánt,
> mind beépítésre nem szánt területek rendelkezésre állnak.
A most is prosperáló
> Új Vinoservice és
> Balaton Fruit
fejlesztése mellett
> a volt Badacsonyi Állami Gazdaság és
> a Balatonfői MgTsz az egykori Petőfi TSZ, Világos puszta területén barna-mezős gazdasági
fejlesztésre van lehetőség.
> Zöld-mezős gazdasági terület az enyingi csomópontban kijelölt gazdasági terület.
Fejlesztési lehetőségek mezőgazdasági területen:
A mezőgazdasági területeken a Balaton törvény keretei közt van mód fejlesztésekre, mely
> a szőlőterületeken ad lehetőséget többrétű, idegenforgalmat is vonzó vállalkozásokra,
> az általános mezőgazdasági területeken lovasturizmusra.
Sajátos gazdasági fejlesztésre, tevékenységre ad lehetőséget az önkormányzati tulajdonban lévő
autópálya melletti sáv a település központjában, ahol az autópálya védőtávolsága miatt más
tevékenységre nincs lehetőség.
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Közlekedési területek
A település közlekedési rendszere kialakult, megfelelő, de részben korábbi döntések alapján,
részben a várható fejlesztések miatt módosításokra kell felkészülni.
Korábbi döntések:
A vasúti aluljáró (Aligai út) és az Ady Endre utca kereszteződésében körforgalom épül.
A kiszolgáló utcákat meglévő kialakult szélességükben lehet hagyni, felszabályozásuk csak
kivételesen szükséges.
Az új fejlesztésekhez kapcsolódó döntések
A volt Club megnyitása
A Zrínyi utca és az aluljáró összekötésével az üdülőn átvezető útvonal gyűjtőút funkciót kap. Az
északi útszakasz (Balatonfőkajár felé) gyalogos és kerékpáros elsőbbséggel alakítandó ki.
Az aligai fejlesztés következtében az utcahálózat kiépítésével magánterületek nagy mennyisége válik
közterületté. Ezt a helyi parkolási rendeletben is kezelni kell, mert a magasabb rendű jogszabályi
kereten belül a gépkocsik elhelyezését részben az új közterületeken lehet biztosítani.
A fejlesztési területet a Balaton körüli kerékpáros úthálózatba be kell vonni.
A kiszolgáló utak hálózata önkormányzati tulajdonú közterület lesz.
A magánutakat, közhasználat előtt megnyitott útvonalakat a nemzeti szabványok szerint kell
kiépíteni.
A vasút és a magaspart által elválasztott településrészek összekapcsolása
Az aligai partfalon gyalogos lejárók épülnek összhangban a partstabilizálással.
Az aligai vasútállomásnál alul- vagy felüljáró épül az aligai fejlesztést és a magasparti településrészt
összekapcsolva. Aluljáró esetében szintben átjárás biztosítható a közpark és az aligai fogadótér
között.
A magasparti sétányok kiterjesztése
Erre az aligai fejlesztés ad lehetőséget, ahol a part felső élén – a lejáró út felett híddal átkötve - a
déli (Mészöly Géza, Csók István) sétányok a Szélső utcával összekapcsolhatók.
A parti sétány kiterjesztése
A TNM rendelet szerinti helyeken a szerkezeti terv és a szabályozási terv zöldterületként kijelöli a
sétányokat. A rendszer központja az aligai nagy közpark. A tulajdonossal kötendő megállapodás
alapján innen közhasználat előtt megnyitott magánterületként folytatódik tovább a sétány észak felé,
ahol Balatonfőkajár előtt visszaköt az aligai fasorba.
A 71-es út és a 7118-as út csatlakozása (az autópálya-kapcsolat) jelenleg is veszélyes kereszteződés.
A kereszteződés átépítésére távlatban számítani lehet függetlenül attól, hogy a forgalom növekedése
a jelenlegihez képest csekély lesz. Az átépítést a balatonfőkajári településrendezési terv tartalmazza.
Az Aligai út bevezető szakaszán a növekedés ennél nagyobb arányt képvisel, a zajterhelést
figyelemmel kell kísérni és a szükséges beavatkozásokat megtenni. Az aligai út alternatív
nyomvonalát a vasútvonal közelében be nem építhető területként kell kezelni, abból a célból, hogy
szükség esetén az aligai út - jelentősebb forgalomnövekedés miatt - kiváltható legyen.
A kerékpárforgalom növekedésével a kerékpárutak vonalvezetése átértékelésre kerül. A kikötő
bővítésével jelenleg nem számol a terv. Veszély esetében helikopter leszállásra a sportpálya
használható.

Közművek
A Balaton Törvény előírásait érvényesíteni kell a szabályozásban. Az építések függvényében új
középnyomású gázellátást és új középfeszültségű áramellátást kell biztosítani Enying irányából az
országos hálózat csatlakozási pontjától.
A vízellátás közhálózatról működtethető, de az aligai fejlesztés nagyságrendje miatt vizsgálni
érdemes a helyi ellátás – esetleg részbeni – kiépítését.
A vezetékek földkábeles elhelyezését kell biztosítani a település egész területén, kivéve ahol
műszakilag nem lehetséges mérlegelve a településképi és műszaki igényeket, lehetőségeket. Az
épületekre – akár utólag, akár építéskor – helyezett berendezéseket a szabályzat segítségével a
minimálisra kell szorítani.
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
Zöldterületek
A település zöldfelületi ellátottsága, a zöldfelületek minősége jó, megőrzendő, ahol lehet,
fejlesztendő. A volt Club megnyitása új zöldterületek aktivizálását jelenti, amit a közlekedési elemek
közt felsoroltunk. (Közpark, vízparti sétány, fasor, magasparti sétány)
A korábban kijelölt Dobó István utcai új lakóterülethez kapcsolódó közpark módosítva, a
mezőgazdasági öntözőhálózat vezetékéhez alkalmazkodva szerepel jelen szerkezeti tervben.
Az aligai fejlesztések
> rálátási és
> ökológiai szempontok érvényesítése érdekében jelentős részben zöldtetővel épülnek.
A rálátás részben a magaspart alatt fekvő épületek, részben a vízről látható sziluett vonatkozásában
fontos.
A zöldterülettől eltérő más területfelhasználási kategóriákban kötelezően növényzettel fedett jelentős
méretű területeket – zöldfelületeket – a településszerkezeti terv kijelöli.
Erdőterületek
A vasútvonal és az Aligai út térségében található 012/2 hrsz. legelő művelési ágú terület
erdőbesorolásának településrendezési indoka nincs. A tulajdonosi szándék ellenére történő
erdőkijelölés konfliktushelyzetét fel kell oldani. Két új erdőkijelölés történik jelen tervben: az egyik
az aligai fejlesztési területen északi irányban kiágazó völgyutat kísérő partfal, illetve az enyingi
körforgalom mellett lévő gazdasági terület és a 7-es út határán fizikai állapotában meglévő erdősáv.
További felhasználást, beépíthetőségét a következő településrendezési eljárás során meg kell
vizsgálni a közösségi és a tulajdonosi érdek összhangjának megteremtésével.
A Balaton Törvény szerint erdőtelepítésre alkalmas területet korlátozott mezőgazdasági területként
kell a távlati erdőtelepítés céljára fenntartani.
Mezőgazdasági területek
A településszerkezeti terv a mezőgazdasági területek vonatkozásában csak minimális korrekciót
tartalmaz.
Vízgazdálkodási területek
A Balaton Törvény előírásai szerint jelöli ki a terv a területfelhasználást.

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség
Népesség:
Annak ellenére, hogy a Balaton turizmusa a rendszerváltás óta nem fejlődik úgy, ahogy ez egy
,,kiemelt üdülőövezettől" elvárható lenne, nem lehet vitatni a tó környékének érdemeit, természeti
vonzerőit, melyek újraélesztése, továbbfejlesztése mindenképpen a jelen és a következő generáció
feladata.
Megfelelő alapot jelenthet, hogy a település kedvelt célpont a nagyvárosi életet felhagyók számára nyugalomra vágyó nyugdíjasok és a természetet kedvelő családosok, szórakozásra, élményekre
vágyók számára. A településnek helyben kell tartani a főleg fiatal, munkaképes, kisgyerekkel érkező
betelepülőket, akik a település fejlődésének elöljárói lehetnek.
Az ott élőknek (ugyanúgy, mint a több napra érkező turistáknak) meg kell adni a megfelelő
szolgáltatásokat - kulturális, sport, vásárlási, szórakozási lehetőségeket - ugyanúgy, mint az ehhez
tartozó közúti (jó minőségű utak és kerékpárutak, kulturált és biztonságos vasúti átkelési
lehetőségek, sétányok, játszóterek) közszolgáltatásbeli, és napjainkra egyre nagyobb szerephez jutó
kommunikációs (e-pontok) infrastruktúrát.

Lakónépesség alakulása
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400

Természetközeli területek
A nádasfoltok a tómeder részeként vízgazdálkodási területbe sorolva helyezkednek el.

200
0

Különleges – beépítésre nem szánt - területek
A 7-es és a 7118-as utak csatlakozásában fekvő
> turisztikai övezet is többféle használati módra ad lehetőséget (kemping, borpanzió, sport).
A partfalstabilizálás által érintett, be nem építhető magasparti sáv az aligai fejlesztési területen
magánterületként ugyancsak ebbe az övezetbe tartozik, területfelhasználási besrolása:
> parkterület.
A település további beépítésre nem szánt különleges területe a
> temető.

1970 1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Forrás: KSH – Helységnévtár
A lakó népesség adatai alapján egy erős visszaesést követően stagnálás tapasztalható. A
rendszerváltást követő nagyobb népességmozgási folyamatok után beállt az álladó lakónépesség egy
viszonylag álladó számra, mely a 1200-1250 fő között ingadozik. A születések és halálozások aránya
negatív ugyan, de ez elhanyagolható mértékű. Általánosságban elmondható hogy a vándorlási
különbözet is álladó. A lakónépességben minimális ingadozás tapasztalható, hol egy kicsit emelkedik,
hol nagyon kis mértékben csökkent az értéke. Ez az újonnan beköltözőknek, azaz a vándorlási
egyenleg pozitív mérlegének az eredménye.
Lakónépesség száma az év végén
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A be- és elvándorlást vizsgálva
megállapítható, hogy egyes éveket
vizsgálva
jelentős
eltérés
mutatkozik. A jelenlegi pozitív
mérleg
azonban
bíztató
folyamatokat vetít előre.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit
Kft.

Az adott közigazgatási egységbe
állandó vagy ideiglenes jelleggel
bejelentkezők és az onnan másik
közigazgatási egységbe állandó
vagy
ideiglenes
jelleggel
bejelentkezők
számának
különbözete, ezer lakosra vetítve.

Népesség nemek szerinti megoszlása
A
2011.
évi
népszámlálási
adatokból felállított korfán látható,
hogy viszonylag magas az 55-64
éves korosztály aránya, akik 2017.
évre már elérték a nyugdíjas kort.
A 30 év alatti korosztályok
népességszámában
erőteljes
csökkentés mutatkozik.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit
Kft.
Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%)

A nemek aránya közel kiegyenlített,
idősebb korosztály körében a nők
aránya magasabb.

Forrás:
KSH.
népszámlálás
Természetes szaporodás, fogyás (ezrelék)

–

2011.

A településen lakóhellyel rendelkező
0-14 éves személyek száma. Két
népszámlálás között továbbvezetett
adat az évenkénti természetes
népmozgalmi (születés, halálozás,
házasságkötés, bejegyzett élettársi
kapcsolat, válás) és vándorlási
(belföldi, nemzetközi) statisztikák
adatai alapján.
Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit
Kft.

évi

A halálozások száma a településen
sokkal nagyobb, minta a születések
száma. Ez alól 2 év kivétel, akkor is a
két érték kiegyenlítette egymást.

A fiatalkorúak megyei átlagon aluli
száma nem mértékadó. Az adatsor
emelkedő tendenciáját tekintjük
akkor
a
fiatalok
aránya
a
lakosságon belül bíztató.

Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%)

Az öregek aránya folyamatos
emelkedést mutat a lakosságon
belül, mely a megyei átlag feletti.
Az adott területen lakóhellyel
rendelkező 60-x éves személyek
száma. Két népszámlálás között
továbbvezetett adat az évenkénti
természetes
népmozgalmi
(születés,
halálozás,
házasságkötés,
bejegyzett
élettársi kapcsolat, válás) és
vándorlási (belföldi, nemzetközi)
statisztikák adatai alapján.

Az élveszületések és a halálozások
különbözete ezer lakosra vetítve.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit Kft.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit
Kft.
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Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves)

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A
településen
lakóhellyel
rendelkező 60-X éves személyek
száma száz 0-14 évesre vetítve.
Két
népszámlálás
között
továbbvezetett adat az évenkénti
természetes
népmozgalmi
(születés,
halálozás,
házasságkötés,
bejegyzett
élettársi kapcsolat, válás) és
vándorlási (belföldi, nemzetközi)
statisztikák adatai alapján.
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Képzettség
Felsőfokú végzettségű 25 éves és idősebb népesség aránya 2001-ben 10,8 % volt, mely 2011-re 19
%-ra változott. Ez azt jelenti, hogy jelentős számú magasan kvalifikált munkaerő jelent meg a
betelepülők között.
A legalább érettségizett 18 éves és idősebb népesség aránya 15 %-kal emelkedett 10 év alatt. (2001:
34,6 %; 2011: 49,6 %)
Az alacsonyabb végzettségűek aránya ezzel párhuzamosan jelentősen csökkent.
Foglalkoztatottság
Inverz módon közelítjük meg a foglalkoztatottság témáját. Először megvizsgáljuk a munkanélküliségi
adatokat, melyből az aktív korúak munkavállalása következik. Majd foglalkozunk a különböző
ágazatokban dolgozók elemzésével.
Regisztrált munkanélküliek száma
Az adatokból jó látszik, hogy a
2008-as válság Balatonvilágos
településen is érzékelhető volt
a munkanélküliek számában.
2013-tól jelentős csökkenés
figyelhető
meg
a
munkanélküliek
számában,
mely napjainkban stagnáló
állapotot mutat.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit
Kft.
Az itt élők nagy száma a munkaképes korú lakossághoz tartozik, akik helyben tartásának legjobb
módszere, ha a település és a közeli város megfelelő megélhetési lehetőséget (állandó, és kiegészítő
jelleggel szezonális is elengedhetetlen) kínál a szülőknek, megfelelő oktatási intézményeket a
fiataloknak.
A naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya 2001 és 2011 között jelentősen emelkedett. Míg
2001-ben a település 36,4 % ingázott, addig 2011-ben már ez 48,3 %-ra emelkedett. A megyén
belüli és a vidékfejlesztési térségen belüli ingázók száma is nőt, de nem ilyen nagy mértékben.

Forrás: TEIR – NGM adatbázis
Regisztrált munkanélküliek száma iskolai végzettség szerint

A foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 2001-ben 58.5 % volt, míg 2011-re ez az
érték 63,8 %-ot mutatott. Ez azt mutatja, hogy az aktív korú népességen belüli foglalkoztatási szint
emelkedett. meg kell jegyezni, hogy Balatonvilágos foglalkoztatotti aránya közel 10 %-kal magasabb
a megyei átlagnál.
Nemzetiségi összetétel:
Nemzetiségi kötödés 2011-ben

Megállapítható,
hogy
a
magyar
nemzetiségűek aránya a településen belül
a legjelentősebb, 81,3 %. A nem
válaszolt és egyéb nemzetiségiek aránya
mellett
elhanyagolható
az
egyéb
nemzetiségűek száma.
A településen megjelenő nemzetiségek:
roma, bolgár, horvát, német, örmény,
ruszin, szlovák.

Az
ábra
alapján
megállapítható,
hogy
jelentősen
emelkedett
az
általános iskolát és
szakmunkásképzőt
végzettek
foglalkoztatása.
A
Felsőfokú
végzettségűek
közötti
munkanélküliség
nem jellemző szinte
egyáltalán
a
településre.
Forrás: TEIR – NGM
adatbázis

Forrás: KSH. - helységnévtár
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Regisztrált munkanélküliek száma korcsoport szerint
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A munkanélküliségi
adatok
korcsoportos vizsgálata során
kitűnik,
hogy
a
2009-2012 közötti
időszakban a 40-59
év között korosztály
volt
érintve
leginkább a munkanélküliséggel.
Ez
napjainkra teljesen
kiegyenlítetté vált,
szinte
mindegyik
korosztályt tekintve.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

Jövedelmi viszonyok
Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem (Ft)

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A településen élők a megyei átlag
feletti jövedelmi viszonyokkal
rendelkeznek, ami a magasan
kvalifikált munkaerőnek és a
magas foglalkoztatotti aránynak
köszönhető.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit
Kft.
Forrás: TEIR – NGM
adatbázis
Regisztrált munkanélküliek nemek szerinti bontásban

Életminőség
Regisztrált bűncselekmények száma, ezer lakosra (db)

A nemek szerinti is megvizsgáltuk a
munkanélküliségi adatokat, melyből
jól látszik, hogy közel azonos számú
volt a női és férfi munkanélküli,
signifikáns eltérés nem tapasztalható.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit
Kft.

Forrás: TEIR – NGM adatbázis
A férfi népesség 2011-ben 572 fő volt, melyből 283 fő szerepelt a statisztika szerint a
foglalkoztatottak között. A nőknél ez a szám 598 főből 220 fő volt. Összesen 503 fő. A legjelentősebb
foglalkoztatási szektor a szolgáltató jellegű ágazat, melyben 353 fő dolgozott a népszámlálás idején.
Az ipar és építőipar ágazatában 126 fő, a mezőgazdaság és erdőgazdálkodási ágazatban pedig 24
fő.

A
bűncselekmények
száma
csökkenő tendenciát mutat, de
még mindig a megyei átlag feletti.
A betöréses lopások számának
aránya viszonylag magas, ennek
oka Balatonvilágoson a kiterjedt
üdülőterület, mely szezonon kívüli
időszakban a betörők részére
potenciális cselekményi terület.

1 fő körzeti megbízott működik a faluban, a Polgármesteri Hivatal mellett van irodája és hetente 1
alkalommal tart ügyfélszolgálatot. A polgárőrség 40 fővel aktívan működik, mint civil szervezet, az
ő munkájukra továbbra is szükség van.
1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok
1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet,
szokások, hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.)
Történeti és kulturális adottságok
A mezőföld északi része:
A Balaton medencéjét keleten, Balatonvilágostól Fűzfőig, a Mezőföld majdnem 80 m magasra
emelkedő, lösszel borított falai szegélyezik.
A harmadkorvégi pannóniai tenger vize borította utoljára a Mezőföld területét. Lassú
visszavonulásának, időközi süllyedésének, emelkedésének emlékét a partszéleken azok a szárazföldi
étegek őrzik, amelyek néhol, egymás fölött több szintben, megszakítják a tengeri üledékeket.

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

39

2018. SZEPTEMBER

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

40

2018. SZEPTEMBER

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
Balatonaliga környékén a magas, messziről sárgálló partfalban szárzaföldi eredetű, szenes, tőzeges
mocsári talajszint választja el több mint tíz rétegben a pannontengeri eredetű üledékeket.
A pleisztocén korszak vége felé alakult ki az az élesen kirajzolódó perem, amely a Balatont keleten
kíséri Aliga és Fűzfő között. Eleinte lankásan ereszkedett le a part a tóra, azonban a lejtőt alámosták
a tó hullámai, hatalmas rogyások támadtak, ezeknek anyagát a hullámok szétteregették a tó
fenekén. Amíg a tó vize nem volt szabályozva, hol itt, hol ott suradt le a part egy-egy darabja. A
magas partok lábát ma nagy törmelék és omladéklejtő takarja, a függőleges falak alsó része teljesen
vízszintesen fekvő pannóniai rétegekből van, felettük látszik a helyenként fakó sárga lösz.
A településen 2011-ben vallási felekezet
szerint a legjelentősebb csoport a
katolikus népesség volt. A más vallási
közösséghez tartozók aránya 11 % volt,
mely már az ateistákat is magába
foglalja.

Forrás: KSH. – népszámlálási adatok
Regisztrált nonprofit szervezetek ezer lakosra jutó
száma (db)

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit Kft.

1.8.1. Humán közszolgáltatások
Az óvodai ellátás és a közoktatás:
Óvoda: Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda működik a faluban. 56 fő ellátása történik három
csoportban, 6 óvodapedagógus, 3 dajka és egy kisgyermekgondozó segítségével.
Az óvoda csodálatos természeti környezetben, az úgynevezett magas parton helyezkedik el. Központi
fekvésének köszönhetően az óvoda mellett található a helyi általános iskola, a községi könyvtár, a
kultúrház, a rendezvénypark.
Az óvoda épülete az 1980-as években előre gyártott elemekből készült, melyet 2015-ben felújítottak
és a Pro-Mot Hungária Zrt. jóvoltából új óvodarésszel bővült, így 3 csoport működését tette lehetővé.
s egyben új nevet is kapott. Gyermeköltöző, csoportszobák, fejlesztő szoba, felnőtt öltöző, elkülönítő,
tornaszer raktár, mosókonyha, árnyékolóval ellátott terasz is tartozik az intézményhez. A régi és az
új épület falai is szigetelést kaptak, így energetikai szempontból is gazdaságosabban tud működni
az óvoda. Ezen kívül parkolóhelyek kerültek kialakításra. Udvarunkon rögzített és mobil
játszóeszközök, homokozók, hinták, közlekedési pálya segítik a gyermekek mozgásfejlődését és
közlekedési ismereteik gyarapodását.
Iskola: A siófoki tankerülethez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásában
Balatonföldvár, Kőröshegy, Balatonszabadi, Balatonszárszó, Kötcse, Balatonszemes, Ságvár, Ádánd,
Balatonvilágos, Nagyberény, Balatonendréd, Zamárdi és Siófok települések alapfokú oktatási
intézményei tartoznak.
Az általános iskola a faluban 8 osztállyal, 150 fő gyerekkel működik. Gamászapusztáról és
Alsótekeresről behozzák Balatonvilágosra a gyerekeket tanulni. Iskolások két idegen nyelv - angol
és német – közül választhatnak. Országos mérési eredmények a matematika és a szövegértés
területén is jobbak a községek átlagánál.
Az iskola épülete 1982-ben épült. Az oktatás 8 osztályteremben folyik, ezen felül 4 szaktanterem is
kialakításra került: informatika, művészeti, természettudományi és technika. A tornaterem
kisméretű (9mx18m). A könyvtár 5000-nél több kötettel áll a tanulók rendelkezésére. Az oktatást
segítő eszközök, szemléltető eszközök beszerzése folyamatos. Az emeleti osztálytermekben internet
elérési lehetőség van.
Az iskola udvara tágas, részben parkosított. Egy füves, és egy aszfaltos, megvilágítható
kézilabdapálya (4 kosárlabda-palánkkal bővítve) biztosítja a szabadtéri sportolási lehetőséget.
Játszóudvar is található az iskolában, az egyik sarkában modern kúszó-mászó játék segíti a kicsik
mozgás-fejlesztését.
Egészségügyi ellátás:
Orvosi rendelő a faluban a Gagarin lakótelep 1. szám alatt található, melynek felújítására 2008-ban
pályázatot nyújtott be az önkormányzat.
1 háziorvos
1 védőnő dolgozik a településen.
Fogorvos Balatonfőkajáron van. Az orvosi ügyelet és kórház Siófokon érhető el a legközelebb.
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1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
Kultúra:
A településnek van kultúrháza.
Rendezvények
Polgárőr bál
Nőnap
Tavaszi nagytakarítás
Bográcsfőző verseny
Gyermeknap
Férfinapi bál
Szezonnyitó
Grillverseny
Falunap - Világosi napok
Nemzeti ünnep
Idősek, szépkorúak napja
Nemzeti Ünnep
Adventi gyertyagyújtó
Luca-bál
Karácsonyi Ünnep

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre
időpontok
Február 9.
Március 8.
Április 19.
Május 2.
Május 17.
Május 17.
Június 21.
Június 21.
Július 12.
Augusztus 20.
Október 3.
Október 23.
November 30.
December 13.
December 19.

Balatonvilágos gazdasági helyzetének meghatározó elemei a 30-as évektől kiépülő, jó közlekedési
feltételek (M7, 7-es út, vasút) mellett lévő nagy kiterjedésű üdülőterületei, a tópart közel teljes
hosszában kiépült parti területei, a jó minőségű termőföldeken működő mezőgazdasága, valamint
Siófokhoz és Székesfehérvárhoz való közelsége.
A település lakossága a rendszerváltást megelőzően főleg az idényszerű, hétvégi csúcsokkal működő
tömegturizmusból, az Állami gazdaságból valamint az iparterületek felé: Székesfehérvárra (kisebb
mértékben Siófok) történő ingázásból élt. A helyi ipar nem volt jelentős, viszont a mezőgazdaság
meghatározó szereppel bírt (jó minőségű szántók, szőlők és gyümölcsösök).
A rendszerváltás utáni átmeneti megtorpanás Balatonvilágosra is jellemző volt.
A "hosszú megtorpanásból" eredő helyzeti hátrányát Balatonvilágos földrajzi, közlekedési, térségi
szerepköri helyzetéből adódóan, az "üdülőhely-imázs" feltámasztásával fokozatosan tudja leküzdeni.
Jelenleg már a problémák felismerése megtörtént, folyamatban van azok pontos definiálása és a
megoldás keresése mind a településen belül, mind térségi kapcsolataiban.

Minden hónapban megjelenik a Világosi Hírmondó című helyi újság, ami a honlapon is elérhető.
Ebben minden fontos hír, érdekesség, információ rendelkezésre áll, ami a falu életében fontos. A
helyi újság nagy érdeklődésre tart számot.
Az ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatás:
Családsegítő szolgálat működik.
Színjátszó kör is működik, melynek az aktív tagjai között főleg fiatalok vannak. Ifjúsági Klub is van,
de ennek aktivitása igen csekély.
Az ifjúsági valamint a kisebbségi jogok érvényesülését segítő közösségi tér biztosítása:
Az ifjúsággal kapcsolatban nincs probléma.
Civil szervezetek:
Balatonvilágos Polgárőrség
Balatonvilágosi Nők Egyesülete
Balatonvilágosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Érdekképviseleti Egyesület
Borbarátok Köre
„Mozdúlj Világos” Sportegyesület
Balatonvilágosi Horgász Egyesület
Balatonaligai Horgász Egyesület
Világosi Népdalkör
Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület
Fehér-partok Turisztikai Egyesület
Balatonvilágos Jövőjéért Alapítvány

A gazdaság szerkezetének kétharmadát kitevő szolgáltatási szektor "modernizálódása" napjainkban
indul. Nagy szükség van erre a turizmusban bekövetkező minőségi változások követése - az
alacsonyabb igényű, hétvégi üdülőturizmus helyett (illetve mellett, mert a településnek
elhelyezkedése miatt mindig is számítania kell a nyári, egynapos turisták tömegére, de a szolgáltatói
szektornak nem e rétegre kell csak alapozni) a nagyobb igényű vendégek kiszolgálására. Indokolja
ezt a környék – Siófok, Székesfehérvár, Budapest - dinamikus fejlődése, melyben megjelenő
vállalkozói réteg - és velük együtt járó konferenciák, céges rendezvények ellátására fel kell készülni.
A szolgáltató tevékenységek minőségét jelenleg nagyban befolyásolja széttagoltságuk, (szolgáltató
központ hiánya) és a parti területeket jelenleg elfoglaló Aliga 1. területén található, jellegtelen és
egységes arculat nélküli épületállomány.
A mezőgazdaság szerkezetváltása is lassan megindul. A korábban országos hírű Termelő Szövetkezet
átalakulása után némi megtorpanás következett be, ami az utódvállalat, és a helyi mezőgazdasággal
foglalkozó vállalkozóknak köszönhetően újra fejlődni látszik, ezt erősíteni kívánja az önkormányzat
is. A minőségi, egyedi növénytermelés, a szőlő- és gyümölcstermesztés lehetőségeit egyre többen
használják ki. Lassan előtérbe kerülnek azok a termények, melyek (közvetlenül vagy közvetve) a
turisztikai piacon, mint helyi termék jelennek meg.
A környék gyümölcstermésének egyik fő terménye a barack.
A Balatoni borvidéken a szőlőterület nagysága is jelentős. Egyre többen telepítenek minőségi bor
készítésére kiváló világfajtákat A balatoni borvidéken termelt borok 95 %-a fehér-, 5 %-a vörösbor.
1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása
Balatonvilágos önkormányzata és intézményei munkája során érvényesül az esélyegyenlőség. Az
egyenlő bánásmód érvényesítése érdekében elfogadott esélyegyenlőségi tervvel rendelkezik a
település, melyet 2017-ben fogadott el Helyi Esélyegyenlőségi Program 2017-2022 néven.

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

43

2018. SZEPTEMBER

A Siófoki járásban a foglalkoztatottak legnagyobb része (70%-a) a szolgáltató szektorban dolgozik.
A térségi munkavállalók 23%-át az ipar és az építőipar foglalkoztatja, míg a fennmaradó 7% a
mezőgazdasági szektorban dolgozik. A gazdasági aktivitás elsődlegesen a járás központjába, Siófok
városába koncentrálódik. A térségben foglalkoztatottak jelentős része Siófokon él, és elsősorban a
turizmussal kapcsolatos kereskedelmi szolgáltatás jelenti számukra a megélhetést. A Balaton-parttól
távolodva csökken a szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya és növekszik a mezőgazdaságból
élőké.
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Működő vállalkozások száma ezer lakosra (db)
2011-től

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

Balatonvilágoson működő vállalkozások
száma évről évre csökkentést mutat. A
csökkentés mértéke kicsi, de ez azt mutatja,
hogy a vállalkozói kedv nem jelentős. A
betelepülők inkább ingáznak és más
településen
dolgoznak,
mit
helyben
vállalkoznának.
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A turizmus ágazata meghatározó a településen.
Kereskedelmi
és
magánszálláshelyek
férőhelyek
megoszlása a Siófoki járásban az összes férőhely %-ban
(2013)

A szálláshelyek (kereskedelmi és
magán)
területi
elhelyezkedése
elsősorban a partmenti településekre
koncentrálódik.
Ezek
közül
is
kiemelkedik férőhely-kapacitásával –
Siófok mellett – Zamárdi, valamint
kisebb mértékben Balatonszemes és
Balatonföldvár.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit Kft.
Balatonvilágoson
a
működő
vállalkozások
nemzetgazdasági
megoszlása is alátámasztja a turizmus
és az arra épülő szolgáltató szektor
koncentrált jelenlétét:
a faluban a
2012-ben a működő vállalkozások
80%- a szolgáltató tevékenységet
végzett. Ez az arany magasabb mind
az országos, mind a megyei átlagnál.

Forrás: KSH, tájékoztatási adatbázis
Kereskedelmi szálláshelyek, férőhelyeinek száma (db)

Balatonvilágoson
a
kereskedelmi
szállás férőhelyek száma jellemző,
közel 70-75 %-ban ez dominál. Az
egyéb magán szállások közel 500-600
db (évente kis mértékben változó
száma) jellemző még a faluban. Ezen
kívül a településnek jelentős üdülő
területe
van,
ahol
az
üdülőtulajdonosok szinte egész nyári
szezonban ott vannak.

Somogy megye és azon belül a Siófoki járás a mezőgazdaság szempontjából jó adottságú
területekkel és éghajlati viszonyokkal rendelkezik. Ezek a lehetőségek azonban a rendszerváltás óta
eltelt időben egyre kevésbé kerültek kihasználásra. A működő vállalkozások között a mezőgazdasági
profilúak aranya igen alacsony, az elmúlt években az összes működő vállalkozáson belül a járásban
3%, Balatonvilágoson 6% körül alakult. Fontos lenne, hogy a járásközpont környékén lévő – jó
mezőgazdasági adottságokkal rendelkező település népességmegtartó képességének javítása
érdekében és közvetetten a turisztikai vonzerő erősítése érdekében a mezőgazdasági ágazatra –
főleg a növénytermesztésre – nagyobb hangsúlyt fektetne.
A területen jelentős a halgazdálkodás is, amelyet a Balaton és a térségben található halastavak
tesznek lehetővé.
Az ipari tevékenységek is koncentráltan vannak jelen a járásban, elsődlegesen Siófokon találhatók
jelentősebb
ipari kapacitások.
Az
ipari tevékenység
koncentrálódása
a
város
jó
megközelíthetőségével, a kiépült infrastruktúrájával magyarázható.
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A járás kereskedelmi szálláshelyeinek
túlnyomó többsége Siófokon található.

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit Kft.
Vendégéjszakák
száma
szálláshelyeken (db)
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1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők
Általános tartózkodási
szálláshelyeken (nap)

idő

a

kereskedelmi

Forrás: TEIR – Lechner Nonprofit Kft.

2004-től csökkent Balatonvilágoson eltöltött
vendégéjszakák
száma,
majd
kisebb
hullámzások után lassanként meghaladta a
60-680 ezer éjszakát. A külföldi vendégek
jelenléte
2007-2009
között
volt
a
legmarkánsabb,
2010
után
arányuk
folyamatosan csökkent. Jóval alatta marad a
megyei és járási átlagnál.
A
balatoni turizmusban bekövetkezett
változások a szálláshelyek számában is
megmutatkoznak, ugyanis a 2000-es évek
eleje óta kismértékű, de folyamatos
csökkenés figyelhető meg.
A kereskedelmi szálláshelyek csökkenése a vendégéjszakák számának változásával is magyarázható,
ugyanis a 2000-es évek eleje óta a külföldiek által a térség szálláshelyein töltött vendégéjszakák
száma közel a harmadára esett vissza.
Ezt a csökkenést csak részben kompenzálta a hazai vendégek számának növekedése. A szálláshelyek
minősége ugyan folyamatosan javult az elmúlt évek folyamán, viszont így is csak lassan képes
követni a vendégek átalakuló minőségi igényeit. A megfelelő mennyiségi kapacitáshoz nem minden
esetben kapcsolódik megfelelő minőségű szolgáltatás. Az elmúlt évtizedben a megváltozott
vendégkörrel es szezonidőtartammal, a minőségi szolgáltatások iránti igények fokozatos
növekedésével jelentősen átformálódott a turizmus. Balatonvilágos folyamatosan igyekszik az
igények felmérésére és azok hosszú távú eredményes kielégítésére is, melynek érdekében célul tűzte
ki a minőségi turizmus feltételeinek megteremtését, a balatoni szezon meghosszabbítását.

Balatonvilágos gazdasági versenyképességet nagyban elősegíti a már említett jó földrajzi fekvése és
kiváló megközelíthetősége. A település életében kiemelt szerep jut az M7 autópályának, amely
összeköttetést biztosit Budapesttel, Siófokkal és a déli határvidékkel is. A járás közlekedési helyzetén
az autópálya jelenléte közvetlen módon mégsem segít, mivel a térség útjainak minősége nem éri el
az országos átlagot. A járás versenyképességének növeléséhez elengedhetetlen a környező
települések infrastrukturális felzárkóztatása. Pozitív példaként emelhető ki a térségben zajló
kerékpáros úthálózat bővítése, amely nem csak a turisták számára könnyíti meg a településeken
belüli, illetve közötti közlekedést, hanem az itt élők számára is jobb közlekedési lehetőségeket nyújt.
A turizmus szerepe a falu életében és gazdaságában megkérdőjelezhetetlen és továbbra is jelentős
szerepet fog kapni. Az egyre erősödő verseny arra készteti a turisztikai szolgáltatásokra támaszkodó
gazdaságokat, hogy fejlesszenek és a minőségi irányba mozduljanak el. Erre a legnagyobb és
legalkalmasabb célterület a Club Aliga területe. Ezen kívül az utóbbi időben a turisztikai és kulturális
fejlesztések is mind a szezon meghosszabbítását célozzák.
Jóllehet a járásban a mezőgazdasági termelés az utóbbi időben visszaszorult, lehetőség van további
fejlesztésre. Az élelmiszertermelésnek helyi felvevőpiaca lehet a turizmust kiszolgáló
intézményrendszer.
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)
Balatonvilágos
négyzetméterenkénti
átlagos
ingatlan
árának
alakulása

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési
elképzelése
Balatonvilágoson
a
működő
vállalkozások
64%-a
társas
vállalkozás, amely meghaladja a
járási és megyei átlagot. Az egyéni
vállalkozások magas aranya (36%)
mind a járásra,
mind a megyére jellemző, ahol
feltételezhetően
az
egyéni
vállalkozások
egy
része
kényszervállalkozásként üzemel.
Forrás: KSH – területi adatok
Ha a működő társas vállalkozásokat lakosságszámra vetítjük ki, akkor a tényleges gazdasági aktivitás
is mérhetővé válik. E mutató alapján Balatonvilágos kedvezőtlen aktivitással rendelkezik. A járás
települései közül mégis a part-mentiek magasabb aktivitással jellemezhetők, mint a parttól távolabb
eső „háttértelepülések”.
A működő vállalkozások létszám kategória szerinti megoszlása alapján megállapítható, hogy a
településen jellemzően az 1-9 főt foglalkoztató társas vállalkozások működnek, melynek száma kis
mértékben csökkentést mutat az elmúlt években (2011: 102 db; 2012: 94 db). Ezen kívül jelenleg
3 db 10-49 főt foglalkoztató vállalkozás működik a településen. Ennél nagyobb cég nincs a faluban.
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A normál ár a mindenkori,
forintban értendő árakat
jeleníti
meg
egy
négyzetméterre vetítve, míg
a reál ár a normál ár
inflációval korrigált értéke. A
szórás megmutatja, hogy az
adott időszakban az átlagos
négyzetméter
áraktól
átlagosan mennyivel tértek
el
az
ingatlanok
négyzetméterre
vetített
árai. A reál m² ár alakulását
a
Központi
Statisztikai
Hivatal
szezonálisan
kiigazított
maginfláció
segítségével kalkuláltuk.
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS
INTÉZMÉNYRENDSZERE

reál m2 ár
1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

Forrás:
https://www.ingatlannet.hu/statisztika/Balatonvilagos

A diagramon Balatonvilágos területén
található lakóingatlanokra vonatkozó
négyzetméter árak havi alakulását
követheti nyomon. A szaggatott
vonallal
jelzett
időszakokra
vonatkozóan
nem
áll
rendelkezésünkre
elegendő
információ.
Lakóingatlanok esetén Balatonvilágos
településen az elmúlt 5 évben az átlag
négyzetméter ár 176 259 forintról
300 471 forintra nőtt, ami 124 212
forintos emelkedést jelent.

A lakóingatlanok között 2017 májusában
a legmagasabb négyzetméter ár 598 000
forint, a legalacsonyabb 108 636 forint,
valamint az átlag ár 289 837 forint.
Balatonvilágos településen a bűnesetek
száma a népesség arányában kevesebb,
mint 7%.

Balatonvilágos Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.16.)
önkormányzati rendeletet és 2016. évi költségvetési tervét vizsgálta a terv. A 2016. évi
költségvetésről szóló rendelet 579 183 e Ft bevétellel, 477 281 e Ft kiadással, 101 902 e Ft
tartalékkal került megtervezésre. A bevételek működési célú és fejlesztési célú bevételre oszlanak.
A kiadások:
Működési célú kiadások:
Személyi juttatások,
Munkaadót terhelő járulékok,
Dologi kiadások,
Működési célú pénzeszköz átadás áht. belül,
Működési célú pénzeszköz átadás áht. kívül,
Társadalom és szoc. pol. juttatás.
Felhalmozási célú kiadások:
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás,
Felújítás,
Beruházási-, felhalmozási kiadás.
A kiadás és bevételi oldal áttekintéséből egyértelműen kiderül, hogy az önkormányzat jól
gazdálkodik.
Gazdasági program
A Község gazdasági programja a Településfejlesztési koncepció irányelveit követi.
1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere

Lakóingatlan szám változás

Az alábbi diagramon Balatonvilágos
lakóingatlan számának változását lehet
látni éves bontásban. Az adatok
a
Központi
Statisztikai
Hivataltól származnak.
A lakóingatlanok száma Balatonvilágos
településen 2009-ben 588 darab volt,
mely 2014-re 605 darabra emelkedett.
Ez azt jelenti, hogy Balatonvilágos
településen a lakóingatlanok száma 5 év
alatt 2.89%-kal, azaz 17 darabbal bővült.
Ez alatt az időszak alatt a lakóingatlanok száma átlagosan egy évben 3 darabbal növekedett meg.

A településen az alábbi intézmények találhatók meg:
polgármesteri hivatal
általános iskola
óvoda
művelődési központ
háziorvosi rendelő
gyógyszertár
1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység
Az Önkormányzat gazdaságfejlesztési tevékenységének része a településrendezési eszközök jelen
felülvizsgálata, amely által a gazdasági szereplők működési feltételei javulnak.
1.10.4. Foglalkoztatáspolitika
Balatonvilágos nem önállóan tart fenn polgármesteri hivatalt, az Siófok kirendeltségeként működik,
hivatalos nevén Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltség.
Önálló művelődési háza és könyvtára van.
A településgazdálkodási feladatokat az önkormányzat saját alkalmazottjaival, valamint
közfoglalkoztatás rendszerén keresztül látja el, melyről az adatokat az alábbi táblázat mutatja.
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2013
év

Somogy megye,Siófoki járás

Hosszabb
időtartamú
közfoglalkoztatás
8
támogatása
Országos
közfoglalkoztatási
program
1
támogatása

2014
év

2015
év

2016
év

2017
hó

6

7

10

5

1

3

3

1

2018
01-07.
hó
3
1

Mindösszesen:

9

7

10

13

6

4

Közfoglalkoztatási mutató
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0,90
%

5,13
%

1,74
%

0,81 %

0,48
%

30

24

13

12

12

9

8

9

9
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8

Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban
5
részesülő álláskeresők száma zárónapon

4

6

6

5

2

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon

37

28

29

28

19

Ellátásban nem
száma zárónapon

részesülő

álláskeresők

Álláskeresési
ellátásban
álláskeresők száma zárónapon

részesülő

44

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 5,42%
Közfoglalkoztatási ráta
Munka-vállaló
létszáma

korúak

(15-64

évesek)
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma
Balatonvilágos

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

4,70 % 5,83 % 3,88 % 3,72 %

2,45 %

16,69
%

14,23
%

47,85
%

31,00
%

17,87
%

16,50
%

805

780

766

759

759

759

Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos száma Balatonvilágoson.
Forrás: http://kozfoglalkoztatas.bm.hu.
A foglalkoztatás formái: hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, Országos közfoglalkoztatási
program és Járási startmunka mintaprogram. A járási startmunka programban Balatonvilágoson csak
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás történik.
1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás
Balatonvilágos esetében lakás- és helységgazdálkodásról nem beszélhetünk, nem folyik ilyen jellegű
tevékenység.

A településüzemeltetési feladatok körébe soroljuk a településen élő lakosság, vállalkozások,
intézmények közszolgáltatásokhoz, komfortérzethez kapcsolódó igényeinek kielégítéséhez, illetve az
élhető, fenntartható települési környezet megteremtéséhez és fenntartásához szükséges, az
önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat, melyeket a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény megnevez (II. fejezet 13. § 2. pont):
„településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és
fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása)”.
Az önkormányzat a törvény értelmében kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait
önkormányzati tulajdonú vagy megbízott cégekkel biztosítja.
A településsel és az épületekkel kapcsolatos karbantartási, fejlesztési feladatokat az önkormányzat
saját alkalmazásában lévő karbantartó brigádja látja el a közfoglalkoztatottakkal kiegészítve.
Fő tevékenységeik:
•
közterületek tisztántartása és karbantartása
•
parkosítás, közparkok gondozása, fejlesztése
•
községi környezetvédelem
•
az önkormányzati utak kezelése, javítása, karbantartása
•
az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartása, fejlesztése
•
a településen történő kisebb önkormányzati beruházások fejlesztések megvalósítása
•
az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos karbantartások
•
temető karbantartása, üzemeltetése
•
egyéb községgazdálkodási feladatok.
Balatonvilágoson évő közmű közszolgáltatások:
elektromos áram (szolgáltató EON. Áramhálózati Zrt., MVM Partner Zrt.)
folyóvíz (szolgáltató DRV Zrt.)
vezetékes szennyvíz (szolgáltató DRV Zrt.)
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése (szolgáltató DRV Zrt.)
vezetékes gázellátás (szolgáltató E.ON Gázhálózati Zrt.)
hírközlés (Magyar Telekom Nyrt.)

1.10.6. Intézményfenntartás
Önkormányzati tulajdonú intézmények:
>
Ravatalozó
>
Faluház és könyvtár
>
Községháza
>
Óvoda
A felsorolt intézmények fenntartási feladatai hárulnak jelenleg az Önkormányzatra. Az általános
iskolát 2013-tól a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tartja fent.
1.10.7. Energiagazdálkodás
A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeiről az 1.16.2.2. – Megújuló energiaforrások
alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei – fejezetben írunk.
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1.12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA
Balatonvilágos község az Dunántúli-Dombság nagytájba, ezen
belül a Balaton-medence középtájba tartozik. A település a
Somogyi parti sík kistáj része és az Enyingi-hát kistáj is érinti,
így a település egy része a Mezőföld középtáj, Alföld nagytáj
része.

Földrajzi tájak elhelyezkedése Balatonvilágos területén
Forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_kornyezet/
1.12.1. Természeti adottságok
DOMBORZATI ADOTTSÁGOK
A Balaton déli partját a somogyi
meridionális
hátak
előterében
lehelyezkedő domblábi lejtős síkok
képviselik. Szelíd hajlású, alacsony
felszín. Sajátos alakulatok a meridionális
hátak tóig kinyúló elvégződései, amelyek
tavi
abrázióval
alámosott
magas,
meredek
(szakadékos)
falakként
keretezik a vízpartot. Az alacsony és
magas, meredek partfalak és a vízszegély
között helyezkedik el a tulajdonképpeni
parti sáv, amely a szabályozások előtt
vizenyős, mocsaras kis vápákkal és
mélyedésekkel tagolt, egymás mögött
sorakozó, különböző magasságú és
kiterjedésű turzások rendszere volt (104110 m tszf-i magasság között). Ma jórészt
elegyengetett,
feltöltött,
csaknem
teljesen beépített „üdülősáv”.

Forrás: Magyarország Kistájainak Katasztere

FÖLDTANI ADOTTSÁGOK

forrás: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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A terület nagyobb részét elfoglaló domblábi lejtős sík a megsüllyedt pannóniai homok- és
agyagüledékre települt prebalatoni hordalékkúp anyagából formálódott ki. A talajvíz a domblábi síkon
6-12 m, a tóparti sávban, 2-4 méteren található. Ivásra nem alkalmas. Artézi víz a pannóniai, esetleg
a szarmata üledékekből 250-300 m közötti szintről kutakkal felszínre hozható.

A MÉTA program (Magyarország Élőhelyeinek Térképi Adatbázisa) keretei között készített,
Magyarország
természetközeli növényzettel való borítottságát ábrázoló térkép szerint Balatonvilágos község
természetközeli növényzettel való borítottsága 10-30% közötti.

VÍZRAJZ – FELSZÍNI VIZEK

A Somogyi parti sík kistájon nincsenek jelen gyakori élőhelyek.

Siófoktól K-re a tájat egyetlen vízfolyás sem keresztezi. Vízháztartása ennek a vidéknek veszteséges.
A talajvíz mélysége 4 m körüli. Általában a Balatonhoz közeledve emelkedő tendenciájú, mennyisége
is kevesebb, mivel a felszín alatt a tóba szivárog. Vegyi összetételük a felhasználást nem korlátozza.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 2. melléklete szerint a tervezési területen az
alábbi fajok tekinthetőek őshonosnak:
barkócaberkenye
magas kőris
csertölgy
magyar kőris
ezüst hárs
mezei juhar
fehér fűz
mezei szil
fehérnyár és szürkenyár
mézgás éger
feketegyűrű (tatár) juhar
molyhos és olasz tölgy
feketenyár
rezgőnyár
gyertyán
törékeny fűz
kecskefűz
vadalma
kislevelű hárs
vadkörte
kocsányos tölgy
vénic szil
kocsánytalan tölgyek
virágos kőris
közönséges boróka
zelnicemeggy
közönséges nyír
A jövőben célszerű a minőségi fejlesztést a környezetvédelem biztosítása érdekében fokozottan
előtérbe helyezni.

TALAJTANI ADOTTSÁGOK
A kistáj löszös üledékekkel borított térszínein mészlepedékes csernozjomok, csernozjom varna
erdőtalajok találhatók. Balatonvilágos területén a vályog mechanikai összetételű, kedvező
vízgazdálkodású, igen jó termékenységű mészlepedékes csernozjomok képződtek.
Klimatikus adottságok, éghajlat
Mérsékelten meleg és mérsékelten száraz éghajlatú terület. Az évi napfénytartam 2020 és 2050 óra
között van. Nyáron 810-820 óra, télen 205 óra körüli napsütés.
Az évi középhőmérséklet 10,4 °C körüli. A vegetációs időszak hőmérsékleti átlaga 17,0-17,2 °C.
Április 10-től október 18-ig vagyis évente mindegy 190 napon keresztül a napi középhőmérséklet
meghaladja a 10°C-ot. A legmagasabb nyári hőmérsékletek sokévi átlaga 33,2 °C.
A z évi csapadékösszeg 650-680 mm. Az uralkodó szélirány az É-i és az ÉNY-i. Az átlagos
szélsebesség a part közvetlen közelében 3,5 m/s körüli, a parttól távolodva 3 m/s-ig csökken. A
zivatarok és hidegfrontok általában hirtelen szélerősödéssel járnak.
Az éghajlat a hőigényesebb és fagyérzékeny szántóföldi és kertészeti kultúráknak egyaránt kedvez.

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet
Növényzet
Növényföldrajzi térbeosztás tekintetében Balatonvilágos a Somogyi flórajárásba (Somogyicum)
tartozik. Természetes növénytársulásai köze tartoznak a tölgy-kőris-szil ligeterdők (QuercoUlmetum), a kőris-égerligetek (Fraxineto pannoniae-Alnetum), az égeres laperdők (ThelypteridiAlnetum), a fűz ligeterdők (Salicetea purpurae), a nádasok (Scirpeto-Phragmitetum), a láprétek
(Molinietum coeruleae, Juncetum maritimi). A kistáj nevezetes lágyszárú faja a reliktum jellegű
amerikai káka. A kistájban kevés az erdőgazdálkodási terület. A mezőgazdasági termesztés
elterjedtebb.

1.12.2.1. táj- és településtörténeti vizsgálat
Dr Kolozsváry Gábor régész Aligán a marhalejáró löszfalában egy neolithkori emberi telephelyet
fedezett fel. Ezt a marhalejárót mindenki ismeri, aki a Balaton déli partján nyaral, mert Budapestről
vasúton jövet ennek a lejárónak akácfával beültetett völgyén keresztül látjuk viszont először a
Balatont. Ez a lejáró egy természetes vízmosta völgy s ennek felső szakasza széles darabon keresztül
vágja a neolithkori kulturréteget s ezért a föld felszínén is hevernek itt olykor kőkori szerszámok.
Ezek a nem elsődleges fekvésükből származó tárgyak már régebb idő óta (1920 körül) ismeretesek
voltak a régészek előtt.
Magyarország régészeti topográfiája 2. kötetéből megtudhatjuk, hogy a Balaton partján húzódó
magas löszpartba bevágott szakadék mellett, az aligai vasúti hídtól északra fekvő lejtőn lévő római
kori telepet, már 1909-ben felfedezték. A leletanyag elemzése feltételezi, hogy a balatonaligai
vaseszközök az itteni bennszülött falu népességének eszközkészletéhez tartoztak és i. u. 2-3.
században készültek.

Vegetációs tájbeosztás
Forrás: http://www.novenyzetiterkep.hu/
Balatonvilágos a vegetációs tájbeosztás szerint a Nyugat mezőföldhöz tartozik.
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Második Katonai Felmérés (1806-1869)

Simon István az 1848/49-es magyar szabadságharc önkéntes katonája, balatonfőkajári illetőségű
lakos a megtorlástól való félelme okául, földesúri engedéllyel, Aliga kies partjára költözik és ott a
meredek homokos agyagpartba számára megfelelő lakást „lik”-at ás ki magának. Halászatból és
kertészkedésből (majd később vendéglátásból is) tartja fenn magát és Főkajáron élő családját.
Hosszú élete során (1896-ban halt meg) számos híres tudós, mint Lóczy Lajos, Jankó János
professzorok keresik fel, de írók, költők Babay Kálmán, Róna Béla stb és jeles felsők Mészöly Géza,
Aggházy, Telephy és Molnár József is szívesen látogatják, ülnek a bogrács alatt lángoló tűznél és
hallgatják Simon számtalan azóta már híressé vált balatoni anekdótáit, miközben falatoznak a messzi
földön híres halpaprikásából.
Számos fővárosi lapban és vidéki újságban is jelenik meg róla tárca, de örökbecsű emléket Babay
Kálmán egyik könyvében, mint „Az aligai krónikás” címmel írt elbeszélésében állít róla. Simon a
halász a Balaton nevezetességévé váli, s így rajta kersztül a XIX. sz-ban még lakatlan, de természeti
szépségében igen bővelkedő Aliga neve bekerül az országos köztudatba. Aliga nevét egy a XIX. sz.
második felében már nem létező, elpusztult csárdáról kapta, mely épület valamikor, ahogy Pesty
Frigyes 1864-ben kiadott könyvében olvashatjuk – „a Lepsény és Enyingi országú összefűzésénél a
balatonparti völgyben” állt.

Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)
Forrás: www.maire.eu/hu

Magyar Királyság (1869-1887) (1:25.000)

A Buda-Kanizsa vasútvonal: Széchenyi István 1846-ban a kapott megbízást az ország közlekedési
koncepciójának kidolgozására. A „javaslat a magyar közlekedésügyi rendezésről” című munkájában
négy, a magyar fővárosból kiinduló fővonal fontosságát hangsúlyozta: sorrendben másodikként a
Székesfehérváron, Balaton mentén és Károlyvároson át Fiumébe kívánt vasutat építeni. A tervezés
és az építkezés 1858-ban kezdődött el. Az építési munkálatok során az egyik legnagyobb
földmunkával az Aliga-Világos köti meredek löszfalnál végezték. A megkezdett pályatöltési
munkálatok hozzájárultak a déli tópart stabilizálásához. A vasúti töltés megakadályozta a világosi
homokpartok további alámosását is. A személy és teherforgalom 1861. év tavaszán indult meg. A
mezőgazdasági termékek és haszonállatok vasúton történ szállítási lehetősége miatt (Lepsény és
Siófok már állomást kap) az Aliga és Világos-major környéki termőföldek, szántók jelentősen
felértékelődnek. A vasúti forgalom biztonsága érdekében, a Balaton vízszintjének stabilizálását a Siózsilip kiépítésével oldották meg. A szabályozás által az Aliga- Világos vízparti része szárazzá és az
ismétlődő vízelöntés ellen védetté vált. A kiépített vasútvonalnak a későbbiekben a „Balaton
felfedezése” is köszönhető.
Az Aliga és Világos üdülőtelep kialakulása és fejlődése: Az 1898-as év novemberében a következő
híradás jelenik meg több korabeli napilapban: „Enyingen mozgalom indult meg az iránt, hogy a közeli
Világos puszta határában a Balaton mellett fürdőtelepet létesítsenek. Balatonföldvár példájára
konzorciumot szándékoznak alakítani, amely nagyobb területet megvesz és villahelyeknek
parcellázza.” Nagy György Világos-pusztai földbirtokos nem adja a tulajdonában lévő un. Vízparti
legelőrészt, de az enyingiek nyomására és nyilván üzleti megfontolásból megkezdi a terület igény
szerinti parcellázását. Ugyanakkor nagy gondot fordít a parti sáv ellenőrzésére, hogy meggátolja az
illegális helyfoglalókat.

Kataszteri térképek (XIX. század)
Forrás: www.maire.eu/hu

Aliga fölötti partfal

A település magja Világos-major néven először az 1857. évi kataszteri felmérésben szerepel.
Nevének eredetére nincs utalás. A népetimológia szerint azért világos, mert felette úgyszólván
mindig felhőtlen az ég, világos itt az égbolt. Az aligai, világosi magas-parton ritkán hull csapadék. A
napsütéses órák száma erre a legtöbb. Ezt egy természeti jelenség magyarázza. A felmelegedett
nagy vízfelületről felfelé áramló meleg levegő (termik) meggátolja a partok felett a felhősödést, s így
a helyi esők kialakulását.
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Egy Balaton mellől írt levél arra tesz tanúbizonyságot, hogy 1901 júliusában Balatonvilágos
vasútállomással rendelkezik, és új villasor kezd kialakulni, fürdőteleppel együtt.

Balaton-Világos

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

1904-ben, Aliga-Fürdőtelep fejlődését szolgálva, felépül a Hübner Jenő budapesti műépítész tervezte
30 szobás emeletes Rákóczi-szálloda. Egy évvel később pedig átadásra kerül a szerényebb kivitelű
Terézia-lak is.

Balaton-Világos Felső villasor

1902 év nyarán a Déli vasút forgalmának bővítése érdekében Balaton-Aliga kitérőnél feltételes
megállóhelyet létesít.
1902-ben az alábbiakat írják Balatonvilágosról: „A természet a világosi partot nagyon érdekesen
alakította. Közvetlen a víz mellett széles lapály terül el. Beljebb a víztől 40 méter magas part
emelkedik, melynek derekába vágott vonalon robog a vonat. A part befelé nyíló fennsík. A világosi
telep 12 villából áll. Hatot közvetlen a víz mellé építettek. Hat villa fenn büszkélkedik a parton.
Tekintetük majdnem a teljes Balatont uralja. Itt tanulmányozhatjuk csak igazán a Balaton szín
változását, édes hangulatait. Itt tapasztalhatjuk legjobban félelmetes morajlását (viharának
harsogását) szélvészének üvöltését, vad fergetegének felhőt szaggató haragját.
A tulajdonosok a villákat saját kényelmükre építették, de azért kiadó lakások akadnak bennük. A
telepen jó vendéglő van 5 szállószobával. „
A Gamásza-csárda akkor urasági cselédlakás volt, helyette a világosi vendéglő épült. A megváltozott
viszonyok eltörlik lassacskán a csárdákat, ezeket az ősi magyar intézményeket, különösen a Balaton
mentén, a hol helyettük modern vendéglők emelkednek, melyeknek fejlődése lépést tart az
idegenforgalom emelkedésével. Világos is szép jövő elé néz. Fasorokat, ligetet létesítenek,
fáradhatatlanul munkálkodnak csinosítása érdekében.

Balaton-Aliga (lejárat a fürdőtelepre)
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Terézia lak

Világos, mint fürdőhely tovább fejlődik. Újonnan épült vendéglőt (szállás lehetőséggel is) nyitnak
meg az 1906. évi szezonra. Modernizált fürdőkabinok, kávéház, olvasóterem, labdázó és teniszező
hely, tekepálya s szépen fejlődő árnyas liget áll a nyaralók rendelkezésére.
1909-ben a Világos-puszta és a hozzá tartozó fürdőtelep, Balatonvilágos, Aliga-Fürdőtelep pedig
Balatonaliga néven bekerül a Veszprém vármegye Községei és egyéb lakott helyei hivatalos neveinek
jegyzékébe.
Az I. világháború eseményei, majd az ezt követő nehéz gazdasági évek lehetetlenné tették a
fürdőtelepek további fejlesztését. A fejlődés majd az 1920-as évek elején kezdődik.
1921-ben Balatonaligán kijelölésre került az országos cserkésztábor mozgalomba is bekapcsolódó
táborhely. A következő években sorra nyílnak meg a vendéglátás egyik elterjedt formáját képviselő
penziók. Megnövekszik az Aliga és Világos ingatlanainak forgalma, vízvezeték és villamos
energiaszolgáltatás is kiépítésre kerül.

Balatonaliga fürdő (1935.)

Balaton-Aliga - vendéglő

1903-ban néhány lelkes villatulajdonos Világoson megalapítja a „Fürdőtelepet”. Még ugyan ebben az
évben Simaházi Tóth Ede balatonfőkajári földbirtokos a tulajdonában levő vízparti területet 64 db
villatelekre osztja, lejáró utat, vendéglőt épít, fürdőházat állít a vízbe és ezzel megalapítja az – AligaiFűrdőtelepet – ahogy egy későbbi írásban közli – „szolgálatot tenni óhajtván a Balatonkultusznak, a
Vármegyének és a magyar hazának.”
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Balatonvilágos – újtelepi részek kiparcellázás
után

Az 1937-ben épült református templomot Rauszek Jenő (aligai villatulajdonos) emeltette vöröskőből,
korán meghalt lánya, Júlia emlékére.
A II. világháború alatt az aligai magánvillák korántsem szenvedtek annyit, mint Világoson és főleg
Szabadin. 1947-re az épületek felét sikerült helyre állítani.
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fölfejlődés, illetve az akarattyai szövetkezet beolvadása után 1260 holdas lett a világosi Petőfi TSZ.
Nyolcvan családból mintegy 120 tagnak az érdeke fűződött a megnövekedett gazdasághoz.
A Badacsonyi Állami Gazdaság elődje, mint az aligai állami szövetkezet 1950-ben kezdte meg
működését. Jórészt azzal a céllal alakult, hogy csemegeszőlő szállítmányaival segítse kielégíteni az
export és hazai igényeket s kiváló minőségű szőlőoltványokkal lássa el a termelőszövetkezeteket és
egyéni parasztokat. 1951-ben megkezdett telepítés után nemsokára nagy területű, termőre fordult
szőlőtáblák jelezték eredményes munkájukat. 1956-ban megkezdte működését a vákuumos
rendszerű pálinkafőzde. Meggyet, barackot, szilvát és szőlőt dolgoztak fel szesszé.
Az 50-es évek végére kiépült a Balatonaligai Állami Gazdaság központja. 1960-ban több milliós
költséggel méreteiben az országban egyedülálló, hatalmas szőlőoltvány – kombinátot építettek. Az
egymillió oltvány előállítására alkalmas több mint 100 méter hosszú üvegcsarnokot központi fűtéssel
látták el. 1963-ban beindított öntözőfürt a Balatonból kivett vízzel nagyban hozzájárult a
terméseredmények növekedéséhez. Az 1970-es években a Badacsonyi Állami Gazdaság (új
elnevezést kapott) megkezdte a Traubisoda gyártását. Az üdítőitalt az osztrák Lenz-Moser cég licence
alapján gyártották az aligai töltőüzemben.
A rendszerváltás után a gazdaság részeire esett majd felszámolás alá került. A traubi üzem a
Salamon and Company magyar-amerikai csoport birtokába került, hol a mai napig folyik a méltán
népszerű üdítőital gyártás.
A közigazgatásilag Balatonfőkajárhoz tartozó Balatonvilágos és Balatonaliga lassú kiépülése csak az
ötvenes évek közepétől számítható, addig a viszonylag nagyszámú (a sok munkaalkalom miatt ide
települt) álladó lakosság a meglévő parti nyaralókat foglalta el.

Magyarország Katonai Felmérése (1941)
1948-ban az ország vezetői (Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes, Gerő Ernő közlekedésügyi, Rajk
László külügy-, és Vas Zoltán gazdasági miniszter, valamint Nagy Imre az Országgyűlés elnöke) és
sok már ismert politikus aligai magánvillákban (Grojdli, Spányi, Ertli, Kolozsváry, Konecsny stb)
pihente ki fáradalmait. A magyar Kommunista Párt központja a Keresztessy villát szerezte meg
nyaralási célra. Három év múlva (1951) Rákosi az Államvédelmi Hatóság által szigorúan őrzött un.
zárt területté nyilvánította Balatonaliga-Fürdőtelepet.
A forradalom utáni évben (1957.), egy szezonra Aliga-fürdőtelepet és szállodát megnyitották az
érdeklődők, nyaralni vágyók előtt.
1958-tól a telepet két részre osztva a szigorú őrzés és ellenőrzés fenntartás mellett újból lezárták.
Aliga I. terület az MSZMP üdülőjeként, Aliga II. területrész pedig kimondottan a felsővezetés (élén
Kádár Jánossal) részére lett kijelölve és később átépítve. A magánvillák lebontása, lerombolása az
1970-es, 80-as évekre tehető.
Az MSZMP és Kormány üdülő (Balatonaligai fürdőtelep) a rendszerváltás után továbbra is állami
tulajdonban maradt.
1998. évben a terület működése érdekében megalakult Club Aliga Holding Rt. 2001-ben újabb
átszervezés miatt Aliga az Egészségügyi Minisztérium tulajdonába került. Az értékesítés érdekében
2005 évben a terület a Kincstári Vagyonkezelési Igazgatóság kezelésébe jut. 2006-ban a Club Aliga
területe vásárlás címén a Pro-Mot Hunária fejlesztő Kft. tulajdonába, illetve kezelésébe került.
Balatonvilágos – fürdőtelep területén, különösen az un. Klára-telepen épült (szintén tömegesen
kisajátított) magán nyaralóépületeket nagyvállalatok foglalták el. A 60-as évek elején
Balatonvilágos-fürdőtelepen közel 34 SZOT és Vállalati üdülő helyezkedett el, melyek számos
családnak adtak megélhetési lehetőséget. A rendszerváltás után a privatizált vagy a teljesen
megszűnt vállalatokhoz tartozó üdülőépületek vásárlás útján újból magánkézbe kerültek.

Ma elképzelni is nehéz, hogy valamikor az alsó-Újtelepen szinte minden nyaralóépületben családok
laktak. 1961. március 1-én Balatonvilágos, Balatonvilágos-puszta, Balatonaliga, az állami
szőlőgazdaság és Diós-telep – Balatonvilágos néven – önálló községgé alakult.
A továbbhaladás érdekében a nincstelenek igen olcsón telket kaptak, hogy letelepedhessenek. Miután
önálló község lett, villannyal, vízzel közművesítették, a 23 km-nyi utat portalanították, illetve
aszfaltozták.
Mint üdülő körzet igen gyorsan fejlődött ezután. 1964-ben ezernél is többen lakták. Egy évtized
elteltével már 1300-an.
1968-ban, majd 1970-ben újabb telekkialakításokra került sor. Az úgynevezett Vadcseresznyében
290 üdülőtelket értékesíttek az OTP által. Ez azóta korszerű nyaralókkal beépített része a községnek.
Az aligai, világosi rész összeépült. Bekapcsolták a községet a gázhálózatba is. Az évtized végén
megoldották a vízparti rész szennyvízelvezetési gondját.
A rendszerváltás után jelentősen csökkent a munkavállalási lehetőség a község területén. Ennek
következtében elindult egy elvándorlás. Az újabb állandó letelepedésre szolgáló lelkek parcellázása
és eladása az önkormányzat részéről, érdekes módon megállította ezt a folyamatot.
A közlekedés biztonsága érdekében körforgalmi rendszer, kijelölt bringaút és új járdaburkolat lett
kiépítve. A parkok, közterületek ápolása, rendszeres karbantartása a nyári szezonra történő
virágültetések kedvezően befolyásolják a község arculatát, mely az utóbbi években jó benyomást
keltett az itt lakóknak és az ide látogatóknak egyaránt.

1949-tól folyamatosan népes családok települtek át az alföldi Fegyvernek községből. A
Balatonvilágos-puszta Petőfi tszcs-t 1949. február 1-én törvényesítette a felsőbb hatóság. Később
Világoson alakult egy újabb tszcs, mely November 7. nevet vette fel. A mezőgazdasági termelés
fejlődése érdekében 1955. november 1-én egyesült a két szövetkezet. Az 1960-as évi nagy
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1.12.2.2. Tájhasználat értékelése
Balatonvilágos tájszerkezetének kialakulását alapvetően meghatározza a parti fekvése, és a
domborzati adottsága. A tó partjának a település közigazgatási területére eső része szinte teljes
hosszában beépült, itt zömmel üdülési tájhasználat létesítményei találhatók (üdülők, strandok, KlubAliga területe). A lakott terület magja a magas-parton található a domborzati adottságok miatt
jelentősen magasabban, mint a part menti üdülő sáv.
A tájszerkezet alakulását szintén jelentősen befolyásoló főközlekedési nyomvonalak a Balaton
partjával párhuzamos 30. sz. vasútvonal, az M7-es autópálya és a 7-es sz főút.
A település közigazgatási területének déli részén mezőgazdasági terület alakult ki, de a
szőlőtermesztés mára háttérbe szorult, gyümölcstermesztés, kertgazdálkodás, üdülési tevékenység
váltotta fel. A település közigazgatási területének K-i részén található némi erdősült terület.

Erdők elhelyezkedése a település közigazgatási területén
belül.
Forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Tájhasználati tagoltság
tájalkotó elemek

Tájhasználat, felszínborítási térkép
(Corine 2006.)
Forrás:
http://gis.teir.hu/teirgis_termesze
ti_kornyezet/

és

fő

Forrás:
https://www.google.hu/maps/

Balatonvilágos közigazgatási területe a tó egy részét is magába foglalja. A közigazgatási terület
legnagyobb része külterület – melynek több mint felét a közigazgatási határon belülre eső tómeder
teszi ki, mindössze 10 % belterület. A belterület a Balaton parti sávja és az M7 autópálya között
helyezkedik el.
A település fontosabb jellemzői:
közigazgatási terület:
2803 ha
belterület nagysága:
280 ha
külterület nagysága:
2523 ha
ebből Balaton meder:
1603 ha
A földhivatali nyilvántartás szerint Balatonvilágos területének kétharmada kivett terület, ennek része
a Balaton is (1603,10 ha). A település felszíni állóvize 57% a teljes közigazgatási terület arányában.
A fennmaradó területet legnagyobb arányban szántok teszik ki (14%, kb. 405 ha). Balatonvilágoson
a gyepterületek (rét, legelő) összesen 8,4 hektáron terülnek el. A gazdálkodási formák közül a
gyümölcstermesztés a legjelentősebb (58,5 ha).
Balatonvilágoson alacsony az erdőterületek aranya (mindössze 1,5%, az országos átlag 2012-ben
22,1% volt), ezek a település keleti felére koncentrálódnak. Az üzemtervezett erdőterületek nagy
része elsődleges rendetetésüket tekintve védelmi erdő, de gazdasági rendeltetésű erdőterületek is
vannak a közigazgatási területén.
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1.12.3. Védett, védendő táji- természeti értékek, területek
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1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre
tervezett terület, érték, emlék

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
2015. január 1-től módosult a területrendezési tervek tájképvédelmi övezeteinek rendszere. A
korábbi két tájképvédelmi övezet – országos jelentősegű, ill. térségi jelentősegű tájképvédelmi
terület – helyett egy tájképvédelmi övezet, a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete lepett.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területi lehatárolása egyelőre
még csak az OTrT-ben történt meg, a kiemelt térségek területrendezési terveinek ez irányú
módosítása – köztük a BKÜ TrT – az OTrT 2013. decemberi módosításainak átvezetése még nem
történt meg.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeket az OTrT es a BKÜ TrT vonatkozó
tervlapjai tartalmazzak.

OTrT - tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete

BKÜ TrT - T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezete

OTrT ─ Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete által érintett területek
A közigazgatási terület mintegy 90%-a az övezet besorolása alá tartozik. A besorolás csak a 710-es
út és a 7-es út menti területeket nem foglalja magában.
BKü TrT ─ Térségi jelentőségű tájképvédelmi területek
A kiemelt térségi területrendezési terv térségi jelentősegű tájképvédelmi terület övezete az országos
jelentősegűvel átfedésben levő, de annál kisebb területet fed le. A térségi jelentősegű tájképvédelmi
övezet nem tartalmaz belterületi elemet. A tájképi szempontból védelem alá helyezett területek közé
tartozik az M7 autópálya és a 7-es főközlekedési út közötti terület autópályától délre eső részének
közel fele.

Balatonvilágos község országos védett természeti területtel nem rendelkezik.
A Balaton - a 266/2008 (XI.6.) Kormányrendelettel módosított 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet
szerinti - Natura 2000 terület.
•
különleges madárvédelmi terület: hrsz 02/45 (Balaton HUFB 30002)
•
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek kijelölt terület: hrsz 02/45 (Balaton HUFB
30002).
A község számos nem védett természeti értékkel rendelkezik
Kiemelkedő természeti értékei miatt a volt Club Aliga kitüntetett figyelmet érdemel.
A vízpart és magaspart közötti terület növényzete zömmel mesterségesen telepített dísznövény. A
park anyagát a sokféleség jellemzi - valóságos kis arborétum. A sok idegenhonos faj mellett
megtalálhatók a hazai erdőalkotó fajok is. A nem kezelt területek beerdősültek.
A
parti
rész
növényzetében
kiemelkedő fontosságú a nád. A
nádnak jelentős szerepe van a
természetes partvédelemben. A
parti
nádsáv
véd
a
part
erodálódása,
elhabolása
ellen,
iszapcsapdaként
működik,
a
szárazföld felől jövő hordalékot,
szennyezést visszatartja, tehát
saját szűrő- és védő szerepet tölt
be mindkét irányba.
A szabad strand előtti nádast a
40/2004 (XII. 30.) TNM rendelet II. a minőségi osztályba sorolta, természeti és környezetvédelmi
értéke jó.
Helyi védelemre javasolt terület
> a Csók István sétány értékes növényzete, a kilátás és a zöldfelületi rendszerben betöltött
jelentősége miatt,
> a Mészöly Géza sétány értékes növényzete, a kilátás és a zöldfelületi rendszerben betöltött
jelentősége miatt,
> a volt Club Aliga értékes növényzete és természetes állapotú partfalai a különleges
kőzetformák megtartása miatt,
> a magaspart szakadékos részének fehér színű fedetlen kőzetfelszíne a víz felől a térség
karakterét meghatározó látványa miatt
A település számos egyedi tájértékkel rendelkezik, melyeket részletesen a Település Arculati
Kézikönyv tartalmazza.
1.12.3.3. Ökológiai hálózat
Országos ökológiai hálózat övezete
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A Balaton területe az OTrT
szerint az Országos ökológiai
hálózat része (balra)
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1.13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei
1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert
meghatározó elemek

A
BKÜ
TrT
Magterület
övezetébe tartozó felszíni víz
(Ö-1) térségi övezetbe sorolja a
Balaton területét (jobbra)
1.12.4.

Tájhasználati

konfliktusok és problémák
A környezetkímélő mező- és erdőgazdálkodási módszerek elterjedése mind a környezeti adottságok
megőrzésének általános feladatai, mind a környezeti adottságokra is épülő idegenforgalom
szempontjából jelentős. A térségben ennek érdekében elsősorban a különböző kertészeti illetve
biotermesztési és forgalmazási rendszerek (vállalkozások) tevékenysége említhető.
A község területének átjárhatóságát
> a domborzati viszonyok (magaspart).
> az M-7 autópálya és
> a vasúti pálya korlátozza.
A magaspart felső és az alsó szintje közötti gépkocsi közlekedés 3 helyen lehetséges, a gyalogos
lejutást a vízpartra további négy lejáró teszi lehetővé. A közelmúltban a Club Aliga tulajdonosa egy
ötödik lejáró építését biztosította az északi üdülőtulajdonosok számára.
Az átjárhatóság további akadálya a szinte folyamatos (helyenként „zártsorú”) beépítés.
A szabad strand és a községi strand közötti 1300 m-en, a községi strand és a település déli
közigazgatási határa közötti 1600 m-en nincs kijutási lehetőség a vízhez. (Meg kell jegyeznünk, hogy
délen a vízparti beépítés a balatonvilágosihoz hasonlóan folytatódik a siófoki üdülőterületen, a vízhez
jutás lehetőségének kizárásával).
A vizuális kapcsolat teljes megszüntetését jelentik az utóbbi években eluralkodó, az átlátást, a
víztükör házak között felvillanó élményét is elvevő tömör kerítések. A Zrínyi Miklós utca sétányként
kialakított, szépen fenntartott részei, a pihenőhelyek, padok mind e látványra épültek.
Észak-déli irányban a meglévő, megnyitott parti út, az újonnan építendő magasparti sétány biztosít
új átjárhatóságot. A keresztüljárás jelenleg bemondásra működik.
A Balatonhoz jutás igen korlátozott:
> Aliga-1 (déli rész) területén a TNM rendeletben kötelező zöldfelületekkel
> Aliga-2 (északi rész) területén a tulajdonos szándéka a közforgalom előtt megnyitandó parti
sáv segítségével biztosított.
> a település többi részén a strandok területén és az utcák torkolatában lehetséges.
Az átjárhatóság és a vízpart megközelítése lehetőségének bővítésére minden lehetőséget meg kell
ragadni.
A szegélyhatás a víz-vízpart és a vízpart-magaspart viszonylatban is jelentkezik. Ezt a kedvező
ökológiai helyzetet erősíteti a kedvező DNy-i kitettség. A páratlan ökológiai feltételek biztosítják az
üdülés-idegenforgalom
létjogosultságát.
Ugyanakkor
az
üdülés-idegenforgalom
ipar
rablógazdálkodása, a vízpart közel 100 %-os beépítettsége rontotta le mára a szegélyhatást.
A Club Aliga területe a szegélyhatás összes előnyével rendelkezik még, ezért a fejlesztések során a
szegélyek megtartása alapvető követelmény.
Szegélyhatás jelentkezik az erdők – mezőgazdasági területek találkozásánál is. Ez a hatás a kevés
erdő miatt viszonylag nem jelentős.

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

67

2018. SZEPTEMBER

Zöldterületek
Zöldterületekben gazdag a település. Az egyes zöldterületek nagysága is megfelelő, nem
elaprózódott felületekről van szó.
A zöldterület funkciót betöltő sétányok egy része közlekedési területen (MÁV) fekszik. Ki kell emelni
ezek közül a Mészöly Géza sétányt, mely igen értékes növényzetével, páratlan kilátásával és jó
felszereltségével a község egyik legértékesebb területe.
A Csók István sétány egy része, valamint a Zrínyi Miklós utca hegy felőli parkosított része szintén
MÁV területen fekszik. A Csók István sétány méreteinél fogva alkalmas közparkba illő létesítmények
fogadására.
A magasparti sétányok a település felső utcáiból jól megközelíthetők. A Csók István sétány
tekintetében igen kedvező az iskola sportterülete és játszóhelye valamint a park vizuális
összefüggése.
A kedvező adottságokkal rendelkező zöldterületek további fejlesztési lehetőségeket jelentenek.
Óvoda u. - Kölcsey u. - Jászai Mari u. által határolt közpark (hrsz.: 542/3) területén a kedvező
domborzati adottságokat kihasználva kilátó is elhelyezhető.
Közlekedési területek zöldfelületei
A közterületek vonzó megjelenése a település egyik értéke. Utcafásításra, igényes kiültetésekre az
utóbbi években nagy hangsúlyt helyezett a község.
A már megemlített Mészöly Géza sétány és a Csók István sétány növényzetükkel, páratlan
kilátásukkal a község legértékesebb területei.
Fontos szerepet töltenek be a Zrínyi Miklós utca és a Dózsa György út szépen parkosított és ápolt
zöldfelületei, az új fasorok (Corylus, colurna, Sorbus aria).
Lakóterületek és intézmények zöldfelületei
A település jellegzetessége a zöldfelületek magas aránya. A lakó és üdülőingatlanok zöldfelületei
elsősorban a pihenést, rekreációt szolgálják, a házikerti termelés háttérbe szorult. Nagyobb
volumenű termesztést a kertek mérete sem tesz lehetővé.
Az alább felsorolt intézményeken túl jelentős zöldfelülettel rendelkezik a Club Aliga, az iskola és a
sportpálya.
Temető
Balatonvilágos község szép, rendezett temetővel rendelkezik. Terülte megfelelő nagyságú, bővítést
nem igényel.
Strandok
A jelenleg működtetetett két strand területe az igényekhez képest kevés.
> szabadstrand – önkormányzat üzemelteti (Zrínyi utca hrsz:1346)
> fizetős strand– vállalkozó üzemelteti (Zrínyi utca 29. hrsz: 1235/2)
A fizetős strand Zrínyi utca 27, 28. sz. telken 1500 m2-rel bővíthető.
A Club Aliga strandját a helyiek ingyen belépővel, mások belépő díjért használják.
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A zöldterületek és zöldfelületek a településrendezési eszközök tükrében
A megalapozó vizsgálat szempontjából fontos elemezni a települési
településrendezési szabályok viszonylataiban.

zöldfelületeket

a

Az alábbi ábra a hatályos terv zöldterületi besorolásait mutatja be.
> Sötétzölddel az állami és önkormányzati tulajdonú területek,
> világos zölddel az egyéb (magán vagy társasági tulajdonú) zöldterületek szerepelnek.
> Kőrrel van jelölve az egyetlen ingatlannyilvántartás szerinti közpark.
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A zöldterületek csoportosításának egyik szempontja a BKÜ TrT-ben rögzített felosztás, mely a
következő:
A.
BKÜ TrT . 6. §
„a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területre készült vízpartrehabilitációs tanulmánytervben zöldterület települési területfelhasználási egységbe sorolt terület”
B.
BKÜ TrT . 6/A §
„a településrendezési eszközökben a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel
nem érintett területeken zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt, az ingatlan-nyilvántartás
szerint önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő közpark vagy közkert”

b

C.
BKÜ TrT . 6/B §
„a településrendezési eszközökben a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel
nem érintett területeken zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt terület, amely az ingatlannyilvántartás szerint nem minősül önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő közparknak vagy
közkertnek”
Balatonvilágoson:
> Az „A” pontba tartozó területek a BKÜ TrT-nek és a TNM rendeletnek megfelelően zöldterületi
besorolásban vannak.
Az előző ábrán ezek a vízparti sávban láthatók
> A „B” pontba egyetlen ingatlan tartozik: a 090/28 hrsz önkormányzati tulajdonban lévő, az
ingatlan nyilvántartás szerint „kivett, közpark” a Mathiász telepen.
> A „C” pontba tartozik a településrendezési terv által kijelölt összes további zöldterület,
melyek egy része magántulajdonban (társasági tulajdonban) van, más része állami vagy
önkormányzati tulajdon, de ingatlan nyilvántartási besorolása szántó vagy kivett közterület.

ee

aa

Ugyancsak a zöldterületek kialakítása felől intézkedik a BKÜ TrT 18. §-a:
„(1) A települések beépítésre szánt területeinek növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%ának megfelelő, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolatban lévő közhasználatú zöldterületet
kell biztosítani. A gazdasági terület települési területfelhasználási egység területének növelése esetén
a közhasználatú zöldterület helyett védőerdő is kijelölhető. A beépítésre szánt terület csak a
zöldterület, illetve védőerdő egyidejű létesítésével és a zöldterület települési önkormányzati
tulajdonba adásával alakítható ki.”
Ilyen zöldterületet tartalmaznak a hatályos tervek a következő helyszíneken (az ábrán betűkkel
jelölve):

c
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Dobó István utcai lakóterület – hrsz 021/6, 021/7,
Hétvezér utcai lakóterület – hrsz 504/16,
Ady Endre utcai lakóterületek – hrsz 030/7, 037/6-10, 037/20-21,
Gyümölcsfeldolgozó – hrsz 030/8, 030/9,
Enyingi körforgalom gazdasági területe – hrsz 054/222
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Erdőterületek
A községben kevés az erdő, mivel a hagyományos mezőgazdasági termesztés a külterület jelentős
részét lefedi.
Kedvezőtlen, hogy az erdőterületek elaprózódott foltokban vannak jelen.
Összefüggő üzemtervezett erdőterület a község ÉK-i részén található. Ennek igen értékes része a
080 hrsz. vízfolyás és a forrásvidéke, mely természetközeli állapotú területnek tekinthető. Ezen erdők
más része azért kedvező fekvésű, mert két irányból takarást biztosítanak a volt Badacsonyi ÁG
területén működő üzemi területnek.
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1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése, a zöldfelületi rendszer konfliktusai és
problémái
A település zöldfelületi ellátása mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben aránytalanságokat
mutat: az egyes elemek térben való elhelyezkedése nem egyenletes. Az erdőterületek nagysága
ugyan kevés, de más területfelhasználási kategóriában levő zöldfelületek nagysága jelentős. Ide kell
sorolni a Club Aliga jelenleg meglevő zöldfelületeit és a vasút telkén kialakult zöldfelületeket.
A zöldfelületi ellátottság aránytalanságát jelzi, hogy a település déli része egyáltalán nem rendelkezik
kiépített közparkkal. A Z-2,3,4 jelű tervezett közparkok lakóterület fejlesztéshez kötöttek,
megvalósulásuk időtávlata bizonytalan.
1.14. Az épített környezet vizsgálata
Balatonvilágos településszerkezete viszonylag homogén, jelen állapotában igazi településközpont
nélküli, ezért inkább "üdülőfalu" jellegű.
A tagoltsága miatt nehéz igazi településközpontot találni annak minden jellemzőjével (intézményi,szolgáltatási,- és vendéglátó egységek, kulturális események helyszíne, vagy elosztó központja).
Hiányoznak az igazi "vendégcsalogató" terek (mindenképpen pozitív kivétel Aliga területe) sétányok,
melyek a település pihenő, szórakozó emberekkel való megtöltését segítik elő.
A lakó-és üdülőövezetek "egészséges keveredése" megvalósult.
Problémát jelent az egész településen az építmények (lakóházak, szolgáltató létesítmények)
egységes arculatának hiánya, sétányok kiépítettsége, az elválasztott forgalmi rend (külön gépjármű
és külön kerékpáros és gyalogos forgalom) hiánya.

Üzemtervezett erdők (forrás: Magyarországi Erdészeti Webtérkép)
Nem üzemtervezett erdők találhatók az M-7 autópálya és a belterület határ, valamint a 7 sz. főút
mentén.
A 048/2 hrsz. út folytatásában mezőgazdasági területeket megosztó erdősáv található.
Az erdők elsődleges rendeltetése: védelmi, kivéve a 8/C és 8/E jelű erdőrészleteket, melyek
gazdasági erdők.
Az erdők magántulajdonban vannak és természetvédelmi oltalom alatt nem állnak.
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1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata
1.14.1.1, 2, 3. A település szerkezete, funkciók, ellátottság, telekstruktúra, beépítés
(építmények)
Balatonvilágos térszerkezetét a Balaton parttal párhuzamosan futó magaspart (szakadó part) mint
legfontosabb tájkarakter elem határozza meg. A magaspart fizikailag elválasztja egymástól a
vízpartot a többi területtől. Ennek az adottságnak tulajdonítható a vízparttal párhuzamos
térszerkezet.
A vasút és a közút hálózat követi ezt a párhuzamosságot, rögzítve ezáltal egy merev térszerkezeti
rendszert. Utolsóként az M7 autópálya épült meg úgy, hogy elvágta a település belterületi és
külterületi részét egymástól. Minden további térszerkezeti elem ebbe a rendszerbe integrálódik ma
is.
A fentiek alapján négy jellegzetesen elkülönülő szerkezeti egységet különböztetünk meg a
településen belül.
1. Vízpart, vízpart és magaspart közötti terület
2. Magasparti sétány
3. Magasparti belterület
4. Külterület
Ezeket jelöli a mellékelt ábra.

Balatonvilágos közigazgatási területe négy fő területegység jelölésével
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1. területegység:
Vízpart, vízpart és magaspart közötti terület
A Balaton part a település legfontosabb része. A tómeder és a víz, a vízpart, a vízi, és a vízparti
élővilág ökológiailag a legaktívabb szegélyhatást mutató terület volt az idegenforgalom megjelenése
és a partvédőművek kiépítése előtt.
A Balaton jellemzői
(részlet a 2008-ban a hatályos tervhez készített Hidrológiai, Part- és Mederszabályozási
Szakvéleményből – KÖDU KÖVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség – Fejér Vilmos és munkatársai)
„A Balaton
>
területe átlagos vízszintnél 605 km2,
>
hossza 78 km,
>
átlagos szélessége 7,7 km,
>
átlagos mélysége 3,52 m.
>
Víztömege kereken 2 milliárd m3.
>
Legkisebb szélessége Tihanynál 1,5 km,
>
legnagyobb 12,7 km (Balatonaliga és Balatonalmádi között), legmélyebb a Tihanyi szorosban
10,61 m (Tihanyi kút).
Partvonalának hossza 235 km.
Vízgyűjtő területe 5.775 km2.
Fő tápláló vízfolyása a Zala, a teljes vízgyűjtő 45 %-át adja.
A vízgyűjtő terület 3 egységre bontható:
>
az északi,
>
a déli parti és
>
a Zala vízgyűjtője.
A Balaton vízállása
>
a befolyó vizek,
>
a csapadék és
>
a párolgás
mennyiségétől függ. Lényegében az időjárás függvénye.
A vízszintszabályozás (vízeresztés) a siófoki Sió-csatorna zsilipével történik. A tó 1863 óta észlelt
legkisebb vízállása 1921-ben -39 cm, legnagyobb vízállása 1879-ben 195 cm volt. A tó vízállásának
megengedhető maximuma 110 cm, a minimum 70 cm.
A tó vizét a Zala folyón kívül
>
32 Balaton-felvidéki patak és
>
11 Somogyi árok táplálja.
Sokévi átlag csapadék 619 mm. A tó felszínéről derült nyári napon 10 mm vízréteg is elpárologhat
(6 millió m3).
A napsütéses órák száma a 2.000-et is meghaladja.
A tó júliusban a legmelegebb, az eddig mért legmagasabb vízhőmérséklet 28 oC volt.
A Balaton uralkodó szél iránya: É-ÉNY-i . Napjainkban egyre gyakoribb a D-i DK-i szél is. A viharos
napok átlagos száma évente 15-20. Ilyenkor a szélsebesség eléri az 50-100 km/h értéket.
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A Balaton partja Balatonvilágos területén folyamatosan beépített belterület. A folyamatosságot a volt
Club Aliga területe szakítja meg, ahol a beépítés lazább, nagy szabad felületekkel (park, strand,
kikötő) oldott.
Ezzel szemben a Clubtól délre eső hétvégi házakkal és egykori vállalati üdülőkkel beépített sáv teljes
mértékben elzárja a közösség számára a Balaton partot. Az itt meglévő épületállomány átalakulóban
van, a szocializmusból megmaradt igényszintű épületeket egyre igényesebbek váltják fel. Ennek
negatív oldalaként megjelenik néhány brutális épülettömeg, kerítés, melyek az átjárhatatlanságot a
vizuális szintre is kiterjesztik. Ebben az értelemben az igények és a lehetőségek immár szabad
burjánzása rossz fejlődési irányt adott a Balaton-partnak.
A két kis strandon kívül a TNM rendeletben biztosított parti sétány szakítaná meg a zártságot, ez
azonban magántulajdonban van. Parti sétányként való kialakítási célon magától értetődően tesznek
kezdeményezéseket időről időre a tulajdonosok. Kiváltására – cserére - reális lehetőség van a Club
Aliga területén meglévő, ugyancsak magántulajdonú, de közhasználat előtt megnyitott sávban.
A parti telek- és beépítési struktúra örökölt hátránya az a heterogenitás, mely a különféle
eszközökkel rendelkező üdülőtulajdonosok (nagyvállalat, kis vállalat, magánember) egymástól
méretben nagyon eltérő ingatlanjaiban mutatkozik meg. Egy ilyen terület szabályozása is nehéz és
ellentmondások mellett oldható csak meg. A heterogenitásra jellemző, hogy egy utcasoron (Zrínyi
és Rákóczi utca) 10-szeres különbség van telekszélességben, telekméretben.
A parti sáv hátterében a területegység átjárhatóságát a domborzati viszonyok (magaspart) és a
vasúti pálya korlátozza és zárja ezt a területegységet. A magaspart szakadékos részének fehér színű
fedetlen kőzetfelszíne a víz felől a térség karakterét meghatározó látvány, jelenlegi formájában való
megőrzéséről, védelméről védetté nyilvánítással lehet gondoskodni.
A parti sáv része a volt Club, melyet azonban az alábbiakban az alulhasznosított, barnamezős
területek körében mutatunk be.
A parti sávban közforgalmú létesítmény kevés van. Ilyen a két kis strand és a Club Aliga néhány
létesítménye (szálló, strand, kikötő) továbbá egy étterem.
2. területegység: Magasparti sétány
A területegység kis területet foglal el. Önálló tárgyalását az indokolja, hogy a szegélyhatás
szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.
Azt a balatonélményt, melyet a parti beépítés elvett a falutól, pótolja a szépen karban tartott
közterület, melynek elrontása szinte lehetetlen.
A magaspart két szakaszra tagolódik: az É-i szakasz a balatonakarattyai, balatonfőkajári magasparti
sétány folytatása. A szomszédos települések összekapcsolódása igen értékes, mind gyalogos,
kerékpáros és gépkocsi közlekedés révén. A D-i szakasz a vasútállomástól indul és a vízpartot a
magasparttal összekötő D-i útig tart. Ettől délre a festői kilátással rendelkező Mészöly Géza
sétányban folytatódik a sétány.
Ebben a sávban közforgalmú létesítmény egyáltalán nincs és azok hiánya távlatban egyre
észrevehetőbb lesz. A sétáló és átutazó – gyakran kerékpáros – turistákra, helyiekre gondolva egyegy fogyasztóhely, szervizpont, esőbeálló, vízvételi hely szükséges. Ezek a beépült háttérből (villák)
nehezen megvalósíthatók, magán a sétányon pedig csakis nagyon érzékeny és kisléptékű
beavatkozásokkal lehetséges a kialakításuk.

Az átlagos jégvastagság 20-25 cm, rendkívüli teleken eléri a 40-50 cm-t.”
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3. területegység: A magasparti belterület
Hasonlóan a többi területegységhez, ez is a település egészén végighúzódik az északi közigazgatási
határtól a déli közigazgatási határig. Néhány önkormányzati fejlesztési tartalékterülettől eltekintve
szerkezete, beépítése kialakult. Szöges ellentétben a parti sávval, szabályos egyenletes
telekosztásban családi ház méretű, egy-kétszintes – inkább tetőteres – épületekkel van beépítve a
belterület. Az üdülőkből lakásokká való átalakítás folyamatos. Ezt az állami támogatási rendszer is
ösztökéli és a homogén struktúra felé való haladás – egyenlő lehetőségek, jogok szempontjai – is
diktálják.
A homogén rendszerben az önkormányzati intézmények hoznak változatosságot. Ezek a település
súlypontjában helyezkednek el barátságos közparkokba ágyazva. Fejlesztési területük ugyanitt
biztosított.
A kereskedelmi szolgáltatási létesítmények a lakóépületek részeiként működnek.
A közterületek általában tágasak és zöldfelülettel szépen tagoltak, a néhány szűkebb utca nem okoz
problémát.
A lakó- és üdülőépületek gondozott zöldfelületekbe ágyazva szabadon állóan helyezkednek el.
Eltérő beépítéssel
> néhány sorházas egység épült a Fecske köz mentén illetve
> tömbtelkes – úszótelkes kialakítással létesült a Gagarin lakótelep.
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1.14.1.4, 5. Alulhasznosított, barnamezős, degradálódott területek
Tipikusan a szocialista társadalmi és gazdasági rendszer maradványa az a három területe, mely
Balatonvilágoson az alcímbeli kategóriába tartozik. Ezek
a. a volt Petőfi MG Tsz,
b. a volt Badacsonyi Állami Gazdaság és
c. a volt Club Aliga.

4. területegység: A külterület
A vízpart, a partfal, a vasútvonal sávjai után a M7-es autópálya nyomvonala a következő kemény
szerkezetformáló elem. Ez zárja le a belterületet és innen folytatódik a külterület, melynek a
szabadon átlátható szántók és gyümölcsösök, szőlők adják meg a karakterét.
A kevés erdőterület szerencsésen takarja a volt állami gazdaság iparias területét. A külterületen
pontszerűen megjelenő néhány beépítések egymástól eltérőek, mindegyik más-más karakterű. Itt is
van két egység, melyet a barnamezős területek között kell tárgyalni: a volt Badacsonyi Állami
Gazdaság és volt Petőfi TSZ központja (Balatonvilágos puszta)
Gondosan kiépített üzemi terület az autópálya-mérnökség (KPM telep) északon és a
gyümölcsfeldolgozó délen.
Előbbi szabályos rendben elhelyezkedő lakóépületeket is tartalmaz, ahogyan jó utcaképet adó,
rendezett szolgálati lakások voltak egykor a külterületi Mathiász lakótelep házai is. A Mathiász
telepen és a KPM telepen kívül Balatonvilágos pusztán is vannak lakóépületek. Utóbbiak a területen
lévő tönkre ment volt mezőgazdasági célú beépítéstől eltérően nagyon rendezettek.
Északon az enyingi körforgalom mellett szabályozott üres terület várja gazdasági befektetőit, míg
délen egy kisebb turisztikai vállalkozás készül az ébredésre.
Az előbbiekhez hasonlóan pontszerű területhasználat a temető a siófoki közigazgatási határ mentén.
A külterületet is kemény infrastrukturális elem zárja a szomszédos Enying (Balatonbozsok)
irányában: a 7-es főút halad a település nyugati (délnyugati) határán.

a. Világos puszta - volt Petőfi Tsz
A település közigazgatási területének közepén már az üdülőélet beindulása előtt a XIX. században
állt Új-Tekeres puszta. Ez tekinthető a település ősi magjának, mert a mai beépítettségnek ez volt
az első eleme. Itt alakult ki később a szövetkezeti központ, mely - mint mezőgazdasági üzemi terület
- pusztulásnak indult.
A körülötte lévő lakóépületeket viszont felújították, környezetüket igényesen karban tartják.
Az állattartó épületek, gépszínek helyén, a jó közlekedési és terepviszonyok, a környező
szőlőültetvények előnyét élvezve lehetőség van újjáépülésre.
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b. Volt Badacsonyi Állami Gazdaság (Traubisoda üzem)
A 60-as években virágkorát élő gazdaság igényes dolgozói lakótelepet is épített, mely – a Mathiász
telep – ma is értékes beépítési struktúrával rendelkezik.
Az üzemi épületek azonban romlásnak indultak a rendszerváltozás után. Ez a folyamat azonban mára
megállt, sőt ellenkező irányba fordult. A beindított fejlesztések, rehabilitációk egy korszerű gazdasági
terület születésének (újjászületésének) irányába mutatnak. A terület elhelyezkedése funkcionális
tartalmával összhangban van, több szempontból is ideális.
Közlekedési vagy bármely más környezeti terhelést nem jelent a település számára, közművesítése
megoldott, erdővel és fásított sávokkal körbefogott.
Jelen településrendezési eljárás egyik célja, hogy az eddigi kialakult állapotra való szabályozást
(szabályozatlanságot) a fejlesztési igényekhez és a jogszabályi lehetőségekhez igazítsa az
Önkormányzat.
Az alábbi vizsgálatok mutatják be a terület jelenlegi helyzetét és engednek rápillantást a fejlődési
irányra.
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Ortofotó telekhatárokkal

A tulajdonok vizsgálata
A fejleszteni tervezett ingatlanok:
085/1, 083/2, 083/6
A három fejleszteni kívánt ingatlan a
>
QCM Kft és a
>
BV4 Kft.
– tulajdonosi átfedést tartalmazó
birtokában van.

A volt állami gazdaság területe a településen belül az új szabályozásra tervezett terület
keretezésével.
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A beépítettség vizsgálata
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A zöldfelületek vizsgálata
A gazdasági területet északról és keletről
üzemtervezett erdők határolják.
Déli és nyugati irányban többé kevésbé
folyamatos
fasorok
szegélyezik
az
ingatlanokat.
Ezekben a sávokban a fásítást elő kell írni
a szabályzatban.
A telekhatár menti folyamatos fásításra –
amelynek elvi vázlatát az alsó ábrán
mutatjuk be – nincs szükség.

Az ingatlanok adatai:
1.
a.

hrsz

b.

telek (m2)

c.

%

d.

zöldfelület (m2)

e.

%

f.

aszfalt (m2)

g.

%

h.

beton alaptest (m2)

i.

%

j.

éplületek (m2)

k.

%

l.

+ épület ortofoton (m2)

m.

%

n.

2.

3.

4.

5.

6.

085/1

083/2

083/6

083/7

083/4

15895,4

25399

21878

1301,8

8150,2

100

100

100

100

100

10314,1

18075,62

10455

570,2

4664

64,9

71,2

47,8

43,8

57,2

1874,5

3563

6664,3

378,4

2232,2

11,8

14,0

30,5

29,1

27,4

1149,1

46,58

0

0

0

7,2

0,2

0,0

0,0

0,0

2557,7

3713,8

4692,3

353,2

1254

16

15

21,4

27

15,4

0,0

0,0

66,4

0,0

0,0

0

0

0,30

0

0

újonnan szabályozandó terület

A vizsgált telkek fő adatainak összefoglalása:
085/1

083/2

083/6

100

100

100

a

telek (%)

b

zöldfelület (%)

65

71

48

c

burkolt felület (%)

19

14

30

d

épületek (%)

16

15

22

A jelenlegi beépítettség a három fejleszteni kívánt ingatlan esetében 15 és 22 % között van. Az
épületállományban vannak bontandó és felújítandó illetve felújítás alatt álló épületek, de épült már
új, igényesen korszerű csarnok is a területen.
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Telekalakítási javaslat
A három telek két tulajdonosa a terület felosztásában megállapodott a mellékelt ábra szerinti
kialakításban. A legkisebb kialakítható telekméretnek 7000 m2 megfelelő. Távlatban hat ingatlan
alakítható ki a jelenlegi három telekből.

Beépítési koncepció
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c. Club Aliga
A 46 hektáros részben a vízparton, részben a magasparton fekvő terület élete pontosan mutatja fel
az elmúlt bő évszázad társadalmi, gazdasági változásait, annak jellegzetes stációit.
Az eddigi életpálya három jellegzetes szakasza különböztethető meg.
>
A XX. század első fele – értékteremtés
>
A XX. század második fele – igénytelen fenntartás
>
A XXI. század - lepusztulás
A Déli vaspálya megépültével, a balatoni üdülőélet fellendülésével jelentős személyiségek villái
épültek fel a területen egymástól viszonylag nagy távolságban, amihez klasszikus szállodaépületek
is csatlakoztak.
Ugyanez a struktúra maradt fenn a szocializmus alatt is, azzal a különbséggel, hogy a terület zárt
lett, az épületállományt pedig igénytelenebb kialakítással „korszerűsítették”
A terület beépítési és funkcionális karaktere életének harmadik szakaszában sem változott. Azonban
a rendszerváltozás utószeleiben a létesítmények nagy része oly mértékben pusztul, hogy a
barnamező már-már zöldmezővé kezd válni.
A fent vázolt szomorú folyamatot sok reményt keltő esemény színezi.
Két jelentős fejlesztési terv foglalkozott a területtel.
Egyik a II. világháború körüli időszakban a háború végén és után. Ennek a nagyszabású
üdülőfejlesztésnek egyetlen megvalósult emléke a ma Étteremként nevezett modernista épület
(valószínűleg az Olgyay fivérek munkája)
A másik jelentős koncepció napjaink fejlesztési terve, melyen a hatályos (2013-as)
településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök – szerkezeti terv, építési szabályzat –
nyugszanak. Ebből még nem valósult meg semmi.
Az egyes épületek szintjén folytatva a vizsgálatot a fent említett éttermen kívül jellegzetes és igényes
>
a szocialista realista építészet emlékeként az Elnöki villa („Castro villa”) és
>
a 60-as évek jó érzékkel megtervezett Kádár villája.
A háború utáni korszak három emblematikus épületén kívül három háború előtti villa megmentését,
rekonstrukcióját is javasolják Balatonvilágos hatályos településrendezési dokumentumai.
A századelő első igényes villái közül három a régi felvételek alapján – igazi Balaton-parti
üdülőhangulatot felidézve – helyreállítható, mert viszonylag kis erőforrást igényelnek és helyszínük
miatt jól összehangolhatók a nagyléptékű fejlesztésekkel.

a
A beépítési javaslaton „a”-val jelölt épület, már a tervezett igényes fejlesztések jegyében valósult
meg – alábbi fénykép.

A Club Aliga bemutatása kapcsán a legfontosabb a természeti környezetről beszélni. Ennek három
lényegi eleme:
>
a határos tómeder,
>
a határos szakadóoart és
>
a területen belüli gazdag növényzet.
A tómeder védelme a jogszabályokban jól biztosított, jelenlegi kihasználtsága a lehetőségek alatt
van. Nádasfoltok visszaállítása, fürdőhelyek biztosítása – fürdőházzal, fövenyesítéssel, hagyományos
stégekkel – kikötőfejlesztés egyaránt hiánypótló, célszerű.
A szakadópart szerepe egyrészt a műszaki védelem, másrészt a természeti képződmény (látvány)
védelme szempontjából fontos.
A területen belüli növényzetről a hatályos tervhez készült Dendrológiai szakvélemény részletes
értékelést adott. A rehabilitáció ebben a vonatkozásban ugyanolyan fontos, mint az épületállomány
vonatkozásában. A terület degradációja következtében burjánzó növényzeten belül az értékes és
fenntartandó elválasztása az értéktelentől részletes tervezés feladata.
A terület további elemzésére nincs szükség, mert az a hatályos tervhez elkészült és változtatás csak
két kis jelentőségű részletben van tervbe véve.
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1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata
Lásd az 1.14.1.1. pontot
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Az Önkormányzat tulajdonában vannak természetszerűen
> az alapellátási intézményi ingatlanok,
> az utcák,
> zöldterületek,
> strand,
> sportterület,
> temető.
Kedvező az ingatlangazdálkodás és a távlati fejlesztési lehetőségek megvalósíthatósága
szempontjából a fenti általános jellegű tulajdonoktól eltérő sajátos ingatlanok (a térképen betűkkel
jelölve)
a Vízparti telek rekreációs beruházás céljára – hrsz 295/1
b Lakótelkek a Dobó István utca mellett
c Lakótelkek a Gagarin lakótelep környezetében
d Tartalék intézményi terület a településközpontban

1.14.3. Tulajdoni vizsgálat, önkormányzati tulajdon kataszter

c

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése
A hatályos tervhez a Club Aliga területéről készült részletes geodéziai felmérés.
1.14.5. Az építmények vizsgálata
Lásd az 1.14.1.1 pont alatt

a

1.14.6. Az épített környezet értékei
1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag
A település kialakulásának történetét részletesen az 1. 12.2.1 fejezet tárgyalja.

d

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Balatonvilágos régészeti területeiről a Miniszterelnökség adott KÖHÁT/2424/2(2017) számú
levelének mellékletében digitális formában adatokat. Az adatszolgáltatás szerint a régészeti
nyilvántartás nem változott a 2005 decemberében készült örökségvédelmi hatástanulmány és a 2012
júliusában a hatályos településrendezési eszközökhöz készült örökségvédelmi alátámasztó
munkarész készítése óta.
A négy nyilvántartott régészeti terület azonosítója: 7004, 7005, 7006, 7007

b

1.14.6.3, 4, 5. védett épített környezet, a helyi építészeti jellemzők, helyi és országos
védettség
Műemlék (országos védettség) a településen nincs.
A helyi védettségekről a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII.29.) számú önkormányzati
rendelet intézkedik. Eszerint
1. A település helyi egyedi védelem alatt álló építményei és köztéri műalkotásai:
a)
Elnöki villa,
b)
Kádár villa,
c)
Étterem- konferenciaterem,
d)
Szász villa,
e)
Bíró villa,
f)
Kmetty villa,
g)
Református kápolna,
h)
Mészöly emlékmű,
i)
Kegyelet emlékműve,
j)
Millenniumi Emlékmű,
k)
Rákóczi emlékmű,
l)
Gizella emlékmű.
A balatonvilágosi ingatlanok tulajdoni viszonyait szemlélteti az ábra
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Balatonvilágos védelemre érdemes épített értékekben nem bővelkedik. A református kápolnán kívül
(mely jellemzően kulturális érték) mindössze hat épület helyi védelme jön számításba – a, b, c, d,
e, f pontok - azonban ezek helyreállítása is már-már irreális, oly mértékben fokozódik a pusztulásuk.
Ezt a hat épületet a Club Aliga tárgyalása során már megemlítettük, az alábbiakban a a hatályos
tervhez 2012-ben készült örökségvédelmi alátámasztó munkarészből idézünk részleteket.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A Kádár villa

Az Elnöki villa (népszerű nevén Castro villa)

Karakteres szocialista-realista felfogásban épült, földszintes, kontytetős, részben alápincézett zárt
tömegű épület. Tervező: Zöldy Emil.
Antik oszlopsora erőteljes motívum. Dombtetőn ülő helyzete egyszerre uralkodik környezetén
ugyanakkor, mikor elnyúló, földszintes tömege alárendeli magát harsogó zöld környezetének, a
magas fáknak.
Az előrenyúló zöldfelületek közt kialakuló „öbölzet” a tó felé teljes megnyitást, a szárazföld felé
lezárást eredményez.
A Club Aliga szocialista periódusára kiválóan jellemző szocialista-realista építészeti és egyben
társadalomtörténeti emlék.
Felmérés - 2009
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A korszakra jellemző földszintes, lapostetős villaépület, a négyszögletes befoglaló formából Segner
kerékre emlékeztető kiugrások, faltól falig üvegfelületek, pergolák és lamellák.
Kádár János nyaralóhelye volt. Tervező: Ács Tamás, épült: 1974
Az alapvetően derékszögű szerkesztés ridegségét a ki- és beszögellő épületrészek barátságossá
oldják. Bensőséges és a külső, belső között átmeneti tereket hoznak létre. Ugyanezt a hatást segítik
a függőleges (forgatható lamella) és vízszintes (pergola) deszkázatok. A kinn és benn közötti
élményváltozatok csúcspontja a terméskőfalazattal épített kandalló és környezete.
Három telek érintette a XX. század elején a területet:
Dobroniczky Tamás, Sziderszky Béláné, Radó Ferenc tulajdonosok.
A 60-as, 70-es évekre jellemző kiemelkedő építészeti és egyben társadalomtörténeti emlék.
Felmérés - 2009
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Az Étterem – konferencia terem
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A Kmetty villa

Modernista, kétszintes, lapostetős épület, főhomlokzatán végigfutó loggiával. Hátul és oldalt
toldaléképületek egészítik ki, mögötte kazánház.
A fő épülettömeg építészeti megfogalmazása elegáns, gazdag, ötletes, tájba illő. Lenn a mögöttes
nagyteret jelző álló ablak-ajtó sor fölött a hátrahúzott fölső szint loggiája finoman érezhető, de nem
direkt itáliai emlékképet idéz. A tóra, a lemenő napra tájolt, befuttatott épület a mediterrán hangulat
mellett a magyar modernizmus értékeit is hangsúlyozza. A zöldtől alig látszó kis tömegmozdítások
(a loggia egyik végének átfordítása, a lépcsőházi tömeg síkváltása, nagy üvegtáblái) az alkotás
érzékenységét emelik. A toldalékok és melléképületek az együttes hátrányára válnak.
A 40-es évekre kiválóan jellemző, esztétikumában is jelentős modernista építészeti és egyben
társadalomtörténeti emlék. Feltételezhető, hogy az Olgyay fivérek tervezték.

Emeletes, középrizalitos villaépület. Pala és fémlemezfedés kombinációja, díszbádogozással kiemelt
középső toronysisak. Nagy belmagasság, kapcsolt gerébtokos, osztott nyílászárók. Vakolatdíszek
keretezik az épülettömeg tagozatait, a nyílászárókat.
Építészeti kialakítása születési kora rutinjának megfelelő, különlegességét a XX. század elejéről
megmaradt villák kis száma adja.
A XX. század elején épült Kmetty villa (Kmetty Károlyné) átépítése. (a rövid oldalakhoz csatlakozó
épületrészeket elbontották)
Felmérés - 2009

Felmérés - 2009
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A Bíró villa
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A Szász villa

Gazdagon tagozott tömeg, földszintes villa, középtengelyében kiugró, nyolcszögszerkesztésű zárt
veranda, a fő tömeg fölső szintjén kiemelt tetőtér, a rövid oldalakhoz nyitott veranda csatlakozik. A
padlás, tetőtér fachwerk rendszerben, a nyitott verandák gazdagon faragott díszítő és tartó
faszerkezetekkel készültek. Szegmensíves nyílások a főhomlokzaton, a zárt veranda nyílászárói
későbbi átalakítások.
Mind történeti, mind esztétikai értéke miatt kiemelkedő épület.
A mai dzsungelbe ágyazott romló építmény valamikor a Balaton felé büszkén tekintő polgári nyaraló
volt.
Faszerkezetei a Monarchiaszerte
divatos
villaépítészetet példázzák.
A XX. század elején Bíró és
Kluzsinszky villaként ismert.
(Bíró Tamásné)
Az
aligai
villaépítészet
hajnalára
jellemző,
esztétikumában is jelentős
építészeti
és
egyben
társadalomtörténeti emlék.

Egyszerű, téglalap alaprajzú, kontytetős földszintes villa, középtengelyében kiugró, nagy, nyitott
veranda.
Gerébtokos régi nyílászárók gazdagon formázott külső kerettel.
Épült: 1906-ban (Országjárás, Budapest 1943.11.03.)
Mind történeti, mind esztétikai értéke miatt kiemelkedő épület.
A mai dzsungelbe ágyazott romló építmény valamikor a Balaton felé büszkén tekintő polgári nyaraló
volt.
Faszerkezetei a Monarchiaszerte divatos villaépítészetet
példázzák.
A XX. század elején a
magyar kulturális életnek sok
jelentős személyiséget adó
Szász család villája. (Szász
Károly)
Az aligai villaépítészet
hajnalára jellemző,
esztétikumában is jelentős
építészeti és egyben
társadalomtörténeti emlék.

Felmérés – 2009
Felmérés - 2009
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2. A település helyi területi védelem alatt álló területei
a)
b)

c)
d)
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A Mathiász telep
A 60-as években épült utca a Badacsonyi Állami Gazdaság dolgozói számára. Egyik oldal
oldalhatáros, másik oldal ikres beépítésű.
Az ikres beépítés szokatlansága mellett is harmonikus utcaképet mutat a beépítés. Az oldalkertbe
épített tárolók, az oldalhatáros épületek keresztszárnya és hátsókert felé néző gazdasági épülete
szépen differenciálják a formavilágot. A lodzsásítás, az igénytelenebb melléképítmények, az elütő
ablakformák és különösen a nagyméretű oromfalak rontják az eredeti összhangot.

a volt Club Aliga értékes zöldfelülete,
a magasparti sétány értékes zöldfelülete:
ba)
Petőfi utca – hrsz. 1132,
bb)
Mészöly Géza sétány – hrsz. 1131,
bc)
Csók István sétány – hrsz. 1446 (MÁV), 1245 (MÁV), 747/39,
bd)
Fecske köz – hrsz. 1716,
be)
Szélső utca – hrsz. 291, 290,
a magaspart mint geológiai érték területe,
a Mathiász telep területe.

Területi értelemben – ellentétben az egyedi értékekkel – kiemelkedő gazdagságról beszélhetünk
Balatonvilágoson. Ez első sorban a magaspartnak, mint sétánynak, zöldterületnek és a
szakadópartnak, mint geológiai látványosságnak köszönhető.
A Mathiász telep egységes utcaképi megjelenésével különlegesség és védelemre érdemes terület.

Tabló a 2012-es örökségvédelmi fejezetből
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1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái

1.15. KÖZLEKEDÉS

Az épített környezet konfliktusai az előző fejezetekben már érintésre kerültek. Az alábbiakban
foglaljuk össze azokat.

Térségi kitekintés

A vízpart elépítése.
Ez első sorban a – sokszor az átláthatóságot sem engedő – kerítésekkel, kis részben túlzott
épülettömegekkel történik.
A volt Club Aliga épület és növényállományának folyamatos romlása.
Az építészeti, tájépítészeti pusztuláson kívül a közművek bizonytalan állapota is veszélyeztető
tényező, különösen, ha a löszfal vízfolyások általi veszélyeztetettségére gondolunk.
A volt Badacsonyi ÁG telepeinek fejlesztése.
Itt a konfliktushelyzet a fejlődési potenciál és a hatályos építési szabályzat ellentmondásából ered.
A szabályozás szerint a kialakult állapot – telekméretek, magasság, beépítettség – az irányadó, a
fejlődéshez viszont reális mutatószámok meghatározása elengedhetetlen.
A volt Petőfi TSz – mely Világos pusztaként a település ősi magja – szlömösödése.
A terület helyzete tulajdonképpen biztató, mert az itt épült lakóépületek és kertjeik igényes,
rendezett állapotban vannak, de mellettük a volt mezőgazdasági üzemi területek gazdátlanul
elhanyagoltak.
Lakóépület versus üdülőépület.
A két funkció egymás mellett élése napjainkra teljes mértékben értelmét vesztette, ugyanakkor a
falu egyes utcáiban, háztömbjeiben vagy az utca két oldalán eltérő módon szabályozott építési
övezetek vannak. Az állapot a régmúlt maradványa, amikor egyszerű anyagokból, olcsóbban lehetett
üdülőépületeket létrehozni, mint lakóépületeket. Akkor még nyereségként élte meg a tulajdonos az
üdülő státuszt.
Mára ez a helyzet több szempontból megváltozott. Az emberek életformája nem olyan kötött, mint
régen, amikor 50 hétig a lakásában tartózkodott és két hétig a nyaralójában (akinek volt) vagy a
vállalat üdülőjében. A mai embernél egyre jobban átfednek a különféle tevékenységek, bárhol tudunk
dolgozni – üdülőhelyen is, de ugyanígy bárhol tudunk pihenni – városban is. Lakásokat használunk
nyaralásra (airbandb), az üdülőben tartunk konferenciabeszélgetést. De ennél az életmódváltozásnál
sokkal fontosabb az az állami ösztönző rendszer, amely az építést – közvetve a népszaporulatot –
támogatja. Az egyén számára ma már veszteség a lakóépület helyett üdülőt építeni, a falu számára
az állandó lakósság a nyereség és a globális környezetvédelem számára is jól hőszigetelt épületek
jelentik a nyereséget. Meg kell még említeni azt az ellentmondást is, amit az átlagpolgár érzékel,
mikor bankkölcsönből, támogatásból építkezhet a szomszédja, míg ő a másik utcában – az
üdülőövezetben - nem teheti.
Napjainkra ez vált a település legjelentősebb építéssel kapcsolatos konfliktusává.
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Közúti közlekedés
Az üdülőkörzet szempontjából legjelentősebb az M7 autópálya, amelynek rekonstrukciója és
folytatása (a határig) jelentős kapacitásnövekedést eredményezett.
Térség-specifikus fejlesztési feladat a kerékpárutak fejlesztése, térségi-turisztikai kapcsolatok
szempontjából legjelentősebb a Balaton körüli kerékpárút. Itt főleg a kiszolgáló és információs
rendszer fejlesztése a legfontosabb.
A közúthálózati kapcsolatok megfelelőek, így a tömegközlekedés megoldott. Gondot a közigazgatási
rendszer jelenti. Kelet-Balaton Kistérségi központja Balatonalmádi, míg megközelítése
Balatonvilágosról közel 1-1,5 óra, és többszöri átszállással lehetséges. A megyeszékhely Veszprém,
a régiószékhely Székesfehérvár. Siófokkal határos település számára lehetőséget kellene teremteni
a rugalmasabb ügyintézésre, az átjárható közigazgatásra. A tömegközlekedési járatok rendszeresek.
A belső utak szabályozási szélessége sok helyen nem elégséges, autóbusz-fordulók nem alakíthatók
ki. A kapcsolatok további javítása (tó körüli buszjárat) kialakítása segítené a Balaton, mint komplex
turisztikai desztináció eladhatóságát, és a programok szervezhetőségét.
Vízi közlekedés
A Balatonon jelenleg több személyforgalmi kikötő működik (nyári hónapokban az Aliga 1 területén
található hajóállomásról is indulnak járatok). A hajópark a közelmúltban felújításra került. A
szolgáltatás további javítása menetrendi módosítással, kikötő felújítással, korszerűsítéssel érhető el.
A kerékpáros turizmus fejlesztése szempontjából elengedhetetlen a vízi és a kerékpáros turizmus
összekapcsolása.
Vasúti közlekedés
A térség határa mentén - a közúthálózathoz hasonlóan - nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező
vasútvonal húzódik (Budapest - Székesfehérvár - Nagykanizsa - Zágráb)
A vasútvonal jó karba helyezése elengedhetetlen feladat.
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Balatonvilágos közlekedési helyzete
1.15.1. Térségi kapcsolatok
Balatonvilágos közigazgatási területén az M7-es autópálya (E71), 7-es főút, 7118-as, 7116-os,
71117-es, valamint a 71332 jelű közlekedési út halad át. A Budapesttől 90 km, Veszprémtől 30 kmre levő települést, Balatonkenese, Balatonfőkajár, Enying, és Siófok határolja.
Balatonvilágos belterületének határán húzódik az M7-es autópálya, közigazgatási határán pedig a 7es számú elsőrendű főút. Ezen utakon keresztül könnyen és egyszerűen megközelíthető a település.
Átmenő forgalom jelenleg nem jellemző a településre, a kedvező fekvése miatt, mert a nagy
forgalmat lebonyolító országos közutak csak érintik. A községen halad át a BudapestSzékesfehérvár-Nagykanizsa vasútvonal is.

Balatonvilágos

Balatonvilágos
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Balatonvilágos település térségét a következő közúthálózati fejlesztések érintik:
Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint az OTrT-be
beépítésre került Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának nagytávú (2034-ig szóló) fejlesztési
koncepciója szerint az M8 gyorsforgalmi út |(Ausztria) - Szentgotthárd térsége - Veszprém - Enying
térsége - Sárbogárd térsége - Dunaújváros - Kecskemét térsége - Szolnok - Füzesabony térsége
(M3)|.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szintén tartalmazza az
M8 gyorsforgalmi út Szentkirályszabadja – Litér – Balatonfűzfő – Balatonkenese – Csajág –
Balatonfőkajár nyomvonalat.
Balatonvilágos közigazgatási területét közvetlenül jelentősebb közúthálózat fejlesztés nem érinti.
1.15.2 Települési úthálózat
Balatonvilágos csak célforgalmat vonzó település, közúti forgalom szempontjából átmenő forgalomtól
mentes, szerepe távlatban sem változik. A település belső úthálózatának fő tengelyét az ÉK-DNy
irányban 7118-as jelű út (Aligai út, Dózsa György út, Dobó István utca, Ady Endre utca) adja. A
7118-as jelű út kapcsolódik a 71-es számú másodrendű főúthoz és a 7-es számú elsőrendű főúthoz,
és a településen belüli területek egymás közötti kapcsolatát is biztosítja.
Az északi Balaton-parttal és a Veszprém megyei területekkel a 71-es sz. másodrendű főút biztosít
kapcsolatot. A 71.sz. főút a településtől északra húzódik külterületen, majd felfűzi az északi parti
települések belterületét. Balatonvilágost a 7118-as jelű úton kívül 71117-es jelű út is összeköti 7-es
számú főúttal.
Balatonvilágos belterületén két párhuzamos út biztosítja a hosszanti feltárást. Egyik az előbbiekben
ismertetett fenti nyomvonal a 7118-as sz. összekötő út, másik a parton húzódó Rákóczi u.- Zrínyi
u.. Siófok utca irányából a Rákóczi u. mentén számítani lehet kisebb forgalomnövekedésre, azonban
a vízparton Balatonakarattya és Balatonkenese település nem szándékozik gépkocsiforgalmat
átengedni, ezért északi irányból nem számítunk forgalomnövekedésre. A Rákóczi u.-Zrínyi u.
korszerűsítését fokozatosan végzik, az anyagi lehetőségeknek megfelelően.
A két hosszanti nyomvonal között jelenleg egy gyenge közúti kapcsolat létezik a Balatonvilágos vasúti
megállóhely térségében, szintbeli vasúti átjáróval, szabványostól eltérő burkolatszélességgel,
vertikális és horizontális vonalvezetése sem felel meg a hatályos útügyi előírásoknak. A kapcsolat
javítása érdekében támfalépítéssel lehetne kedvezőbb útkeresztmetszetet kialakítani.
Az autópálya közel húzódik a településhez, ezért fontos a környezetvédelem szem előtt tartása és a
tervezett védő-zöldsávok kialakítása.
A rendszerváltás után nyitottá vált Club Aliga területén jelentős fejlesztések, átépítések várhatóak,
amelyek jelentősen befolyásolják kialakuló járműforgalmakat és hatással vannak a meglévő
közlekedési hálózatra. Problémát jelent a Club Aliga bejáratánál lévő Aligai út-Dózsa György út
csomópont megfelelő kapacitásának biztosítása.
A község belterületén az utcák többsége megfelelő burkolattal rendelkezik.
A szabályozási szélesség 12 -22 m.
Balatonvilágos utcahálózata
kialakult,
az utcákat beépített teleksorok övezik,
a közművek kiépültek.
A település utcáiban külön járda többnyire nem épült, mert nagyon sok kis járműforgalmú utca van,
ahol a gyalogosok és a járművek közös burkolatot használnak.
A közparkok számára közterületi megközelítést kell biztosítani.
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1.15.4. Az úthálózat műszaki jellemzői, paraméterei
1.15.3 az úthálózat osztályba sorolása
Külterületi utak
M7

Autópálya

K.I.A

7-es sz. út

I. rendű főút

K.III.A

7118-as j. út

Összekötő út

K.V.A

7116-as j. út

Összekötő út

K.V.A

71117-es j. út

Bekötőút

K.V.A

minden egyéb út

Egyéb közút

K.VI.A

Aligai út

Gyűjtőút

B.V.c.B

Dózsa György út

Gyűjtőút

B.V.c.B

Dobó István utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

Ady Endre utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

Zrínyi utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

József Attila utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

Posta utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

Rákóczi Ferenc utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

Zrínyi Miklós utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

Felszabadulás utca

Gyűjtőút

B.V.c.B

Engel út

Gyűjtőút

B.V.c.B

71332 j. út

Állomáshoz vezető út

71333 j. út

Állomáshoz vezető út

Belterületi utak

minden egyéb út

Kiszolgáló út, Lakóút, vegyes használatú út

B.VI.d.B

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

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

Kül- és belterületi helyi útak
Osztályba sorolás:
külterületen: K.VI.A
belterületen: B.VI.d.B.
Szabályozási szélesség:
külterületen: 6,00-10,00 m között,
belterületen: 10,00-16,00 m között változik.
Csomóponti területigény:
rálátási háromszögek szabadon hagyásával a felszabályozás után
szabályozási szélességen belül biztosítható.
Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sávok:
Külterületen 3,00 m (mezőgazdasági utak esetén
megengedett a min. 3,50 m burkolatszélesség is,
kitérők alkalmazása mellett).
Belterületen 2,75 m szélesek, irányonként 1-1 sáv.
Padka:
1,25 m széles.
Parkolási lehetőség:
parkolósávként közvetlenül a burkolat mellett,
külön parkoló felületként.
Kerékpárút:
nem indokolt külön burkolt felület biztosítása.
Járda:
helybiztosítása ajánlott, gyalogos forgalom nagysága esetén indokolt
külön burkolt felület biztosítása (intézmények közelében pl: óvoda,
iskola)
Zöldsáv:
mindkét oldalon kialakítható.
1.15.5. Várakozóhelyek létesítése

1.15.4. Forgalmi adatok
M7 autópálya:
•
Átlagos napi forgalom: 31933 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 3452 E/nap
7-es számú elsőrendű főút:
•
Átlagos napi forgalom: 6597 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 382 E/nap
71-es számú másodrendű főút:
•
Átlagos napi forgalom: 16842 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 650 E/nap
7118. jelű összekötő út:
•
Átlagos napi forgalom: 1929 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 43 E/nap
7116. jelű összekötő út:
•
Átlagos napi forgalom: 3309 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 176 E/nap
71117. jelű bekötőút:
•
Átlagos napi forgalom: 4679 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 293 E/nap
71332. jelű állomáshoz vezető út:
•
Átlagos napi forgalom: 539 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 2 E/nap
71333. jelű állomáshoz vezető út:
•
Átlagos napi forgalom: 781 E/nap
•
Nehézgépjármű forgalom: 15 E/nap

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Külterületi mellékutak, belterületi gyűjtőutak
Osztályba sorolás:
külterületen: K.V.A,
belterületen: B.V.c.B.
Szabályozási szélesség:
külterületen 30,00 m
belterületen 12-30 m között változik.
Csomóponti területigény:
szabályozási szélesség növelésével egy része megoldható

A település saját parkolási rendelettel nem rendelkezik, ennek ellenére általánoságban a
gépjárművek parkolása megoldott. A település központban lévő kereskedelmi létesítmények,
közintézmények OTÉK szerinti parkolószáma sok helyen csak közterületen biztosítható, valamint
hiányosan, vagy nem kerültek kijelölésre a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott
várakozóhelyek.
A 10/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, továbbá a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet módosításának 1. 1 §-a rendelkezik a meglévő közforgalom számára nyitott parkolókról:
(15) „A meglévő, (10) bekezdés a) pontjában meghatározott minden megkezdett 100 várakozó(parkoló) helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell ellátni”.
bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig.
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1.15.10. Gyalogos közlekedés
1.15.6. Közösségi közlekedés
A településről a nagyvárosok megközelítése nagyon jó (Székesfehérvár, Balatonfüred, Siófok).
Autóbusz és vonat is kellő rendszerességgel közlekedik. A hajójáratot piaci alapon meg kell szervezni,
mert a turizmus élénkítéséhez elengedhetetlen lesz. Ami gondot okoz a kistérségi központ
megközelítése. A település hosszú, elnyúlt alakzatú, ezért a helyi közlekedés nehézkes. Az iskolába
járást az önkormányzat a falugondnokon keresztül megoldotta. Az idősek ellátását is ez a szolgálat
látja el.

A legjelentősebb gyalogos áramlási irányok a település belseje és a partvonal között, illetve a
partvonallal párhuzamosan jelentkeznek. Így a magasparton, a parton és a parttal párhuzamosan
számolhatunk jelentősebb gyalogos forgalommal. A parton a közúti forgalommal közös a gyalogos
felület a nyomvonal nagy részén, sebességkorlátozás mellett. A magasparton sétány épült ki. A
magaspart és a Balaton-part közötti kapcsolata a jelenlegi lépcsőkkel biztosítható, de az aligai
fejlesztés több új, magaspart, Balaton-part közötti gyalogoskapcsolatot is előirányoz.
1.15.11. Vasúti közlekedés

Autóbuszforgalom
Jelenleg az autóbusz forgalom a 7118-as jelű úton (Aligai út, Dózsa György út, Ady Endre utca) a
Rákóczi Ferenc utcában, és Zrínyi Miklós utcában zajlik. A megállóknál az autóbusz túlnyomórészt
öbölben, de néhány helyen, a forgalmi sávon áll meg, és ezzel torlódást okoz. A gyalogosok és a
járművek számára is célszerű szabványos autóbuszöblök és peron kialakítása. Így a buszjárat nem
okoz „dugulást”, és veszélyes előzésekre nem kényszeríti a járművezetőket. A gyalogosok, pedig
nyugodtan várakozhatnak a peronon.
A buszjáratok rendszeressége
Siófok irányából: 17 db/nap
Siófok irányába: 17 db/nap
Székesfehérvár irányából: 14 db/nap
Székesfehérvár irányába: 17 db/nap
Veszprém irányából: 12 db/nap
Veszprém irányába: 11 db/nap

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

Nyáron helyi autóbuszjárat közlekedési az alsó úton Siófok és Aliga 1. között.
1.15.7. Kerékpárút
A településen kijelölt és önálló kerékpárút is található, mely a balatoni kerékpáros körút része. Az
igény a kerékpárútra továbbra is kiemelten nagy és minden közlekedő előnyét szolgálná. Az
idegenforgalom és a turisztika fejlesztése érdekében a község természeti területekkel történő
összekötése fontos feladat.
A Balatonmenti kerékpáros nyomvonal - mely a 71.sz. főút mellett húzódik – Balatonakarattya felől
a bekötő úton, majd a 7118.sz. összekötő úton érkezik és Siófok felé vezet tovább.
A kijelölt kerékpárút a Szélső, Rózsa, Felszabadulás, Jókai, Aligai, Dózsa György, Révai, Csók István,
Rákóczi utcákat érinti.
A települést országos-, valamint térségi jelentőségű kerékpárút hálózati fejlesztések is érintik.
Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény valamint, a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton Területrendezési
Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény egyöntetűen kijelölik a Balatoni
Bringakörút Balatonvilágost érintő fejlesztési nyomvonalát, továbbá az utóbbi jogszabály egy térségi
jelentőségű kerékpárút fejlesztését irányozza elő a Club Aliga területén a Balaton partjával
párhuzamos nyomvonalvezetéssel.
1.15.8. Közterületek
Balatonvilágos kedvező közterületi adottságai összefüggenek a kedvező zöldfelületi adottságokkal.
A községen végighúzódó parkok gazdag és ápolt közterület rendszert eredményeznek.
A Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmány-tervének elfogadásáról szóló 40/2004. (XII.30.)
TNM rendelet meghatározza a közterületként fenntartandó parti zöldterületeket: közparkot, parti
sétányt. Ezek kijelölése tovább gazdagítja a község eleve jó adottságokkal rendelkező és gondosan
karbantartott közterületeit és csökkenti a Club Aliga elzártságát.
1.15.9. Vízelvezetés

A vonat járatok rendszeressége
Budapest irányából: főszezonon kívül 15 db/nap
Budapest irányába: főszezonon kívül 15 db/nap
Székesfehérvár irányából: főszezonon kívül 13 db/nap
Székesfehérvár irányába: főszezonon kívül 14 db/nap
Siófok irányából: főszezonon kívül 12 db/nap
Siófok irányába: főszezonon kívül 12 db/nap
1.15.12. Vízi közlekedés
Hajóállomás és vitorláskikötő a Club Aliga területén található. A kikötő a balatoni személyhajó
forgalomban, főidényben heti két alkalommal (péntek és szombat) menetrendszerinti hajójáratot
fogad - reggel 8.45 kor indul, este 6.30 kor jön vissza - Balatonaliga - Balatonalmádi – Siófok és
vissza viszonylatban.
A hajóállomásnál vendégmólók kialakításával mintegy 100 vitorlás hajó is elhelyezhető, mely az
üdülő saját céljait szolgálja.
A Ponty utcai csónakkikötő bővítése a fejlesztési tervek között szerepel.
1.15.13. Tűzvédelmi szempontok
A település jelenlegi úthálózata nem mindenhol alkalmas tűzoltó gépjárművek, valamint műszaki
mentést végző gépjárművek közlekedésére. Minden ingatlan megközelíthető közterületről, vagy a
közforgalom számára megnyitott magánútról. Az építmények megfelelő közúti kapcsolattal
rendelkeznek, amely megfelel az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. Az utcák paraméterei
veszélyesek, a megfelelő határértéket súrolják.
A tervezett szabályozási szélességeken viszont már tűzvédelmi szempontból is megfelelő út, illetve
közműcsatlakozások helyezhetők el.
Az utak mellett a tűzcsapokat a közúti űrszelvényen kívül kell elhelyezni, jól megközelíthető helyen.
A tűzcsapok észlelhetőségét biztosítani kell, környezetükben a növényzetet el kell távolítani. Új
telekalakításoknál, a beépítések megkezdése előtt biztosítani kell a közlekedési területeket, és az
utakat közlekedésre alkalmassá kell tenni (a közműkiépítések után szilárd burkolattal kell ellátni).

Nincs csapadékvízelvezetési terv, tanulmány. Nincs elég hely a nyílt árkos elvezetésre.
A problémás utcákban már működik a zárt csapadékvízelvezetés.
Új épület építése, járda építése, felújítása esetén az esővizet épületről csak a járda alatt lehet az
árokba bevezetni. A közutakat és közparkolókat szilárd burkolattal kell ellátni, melyről olajfogón
keresztül kell a csapadékvizet elvezetni.
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továbbá a település területének jelentős hányada az országos vízminőség védelmi területek övezeten
fekszik. A felszín alatti és a felszíni vizek, továbbá a Balaton vízminőség védelme különösen fontossá
tette a szennyvíz közcsatornás elvezetésének és kezelésének megoldását. Az elmúlt évtizedben
ennek megoldása a település kiemelt feladata volt.

1.16. KÖZMŰVESÍTÉS
A település jelenlegi közművesítéséről
Balatonvilágos közműellátását fokozatosan építették ki. A településen az elmúlt években
megvalósított csatornázásnak az eredményeként, mára már a település beépített területén a teljes
közműellátás lehetősége biztosított.
A településszinten kiépített a vízellátás, a szennyvíz közcsatornás elvezetés, a villamosenergia ellátás
és a földgázellátás is. A rendelkezésre álló legutolsó statisztikai adatok alapján, 2017. január 1-én a
közműszolgáltatásokat igénybevevők aránya a lakásállományra vetítve meghaladja a 100 %-ot,
mivel a hálózatokat az üdülőterület ellátására is kiépítették, így az üdülők is igénybe veszik a
szolgáltatásokat. Az igénybevevő üdülőkről adatok nem állnak rendelkezésre.
A település a kedvező népességű települések közé tartozik, állandó népességszáma 2017
januárjában 1419 fő volt, 2000 óta népességszáma 9 %-kal emelkedett, eközben a lakásállomány is
15,3 %-kal nőtt. Az utóbbi tíz évben 106 új lakás épült a településen.
1.16.1 Víziközművek
1.16.1.1 Vízgazdálkodás és vízellátás
A településen a vezetékes ivóvíz elosztóhálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a
beépített terület szinte minden utcájában kiépítésre került, jelenleg 39,3 km vízelosztó vezeték
üzemel a településen. A kiépített hálózat segítségével a lakosság 100 %-ának a közüzemi vezetékes
ivóvíz ellátása biztosított. Az üdülők vezetékes vízellátása is megoldott. A településen az időszakos
egyéb kiránduló vízfogyasztók számára 3 db üzemelő közkifolyó áll rendelkezésre.
A település közüzemű vízellátás szolgáltatója a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.). A
település ellátása a szolgáltató Délkelet Balatoni Regionális Vízműrendszeréről megoldott. A
kistérségi hálózat Balatonakarattyától Balatonöszödig húzódó területet foglalja magába és összesen
26 település ellátását biztosítja. A vízellátó rendszert a siófoki, a balatonakarattyai és a balatonöszödi
felszíni vízbázisok látják el, melyek közül Siófok állandó üzemben, a két utóbbi felszíni vízmű pedig
nyári üzemben működik.
A kiépített ivóvízellátó hálózatban a megfelelő hálózati víznyomást a településen üzemelő Dobó
István utcai 1000 m3-es térszíni medence biztosítja.
A község vízellátó hálózati rendszere a beépített terület minden utcájában megépült.
Tűzivíz ellátás
A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírások szerint a tűzcsapok felszerelésre kerültek,
biztosítva ezzel a szükséges tűzivíz ellátást.
Iparivíz – locsolóvíz ellátás

A településen a közcsatorna hálózat szolgáltatója a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) A
településen elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, amely a keletkező szennyvizek jelentős
részét (90%) a regionális hálózaton keresztül a balatonfőkajári szennyvíztisztóba szállítja, míg kisebb
részét a siófoki szennyvíztisztító telep fogadja.
A településen a közcsatorna hálózat település szintű kiépítettségűnek tekinthető, a beépített terület
szinte minden utcájában kiépítésre került.
1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
A település a Balaton vízgyűjtőjén fekszik, élővízfolyás a település területén nincs.
Balatonvilágos belterületén a település központjában levő utcák rövid szakaszán és a fő közlekedési
útvonalak egy-egy szakaszán zárt csapadékcsatorna üzemel, ezek kivételével a csapadékvizek
elvezetésére nyílt árkos csapadékvíz elszállító rendszer alakítottak ki. Az utcákban általában egyvagy kétoldali szikkasztóárkokat alakítottak ki. A település jelentős hányadán a csapadékvíz
elvezetés nincs kiépítve. A kialakított nyílt árkok karbantartása nem rendszeres és nem általános.
A település löszös talajú adottsága különösen fontossá tenné a csapadékvizek igényes elvezetésének
megoldását. A településen a csapadékvíz elvezető rendszer hiányossága különös gondot jelent a
szélsőséges csapadékesemények előfordulásakor. A nagy intenzitású, akár rövidebb időtartamú
csapadékok esetén komolyabb elöntések, vízállások, pangó vizek, felázások tapasztalhatók.
1.16.2 Energiaközművek
1.16.2.1 Energiagazdálkodás és energiaellátás
A település közvetlen a Balaton mellett fekszik, ezért a település életében meghatározó szerepet tölt
be a pihenés, az üdülés és az idegenforgalom. Jelzi ezt a statisztikai adatok alapján a lakásállományt
jelentősen
meghaladó
villamosenergia
ellátást
igénybe
vevő
ingatlanok
és
egyéb
közműszolgáltatásokat is a lakásállományt meghaladó fogyasztók száma, hogy a település
üdülőterületeit és a volt zártkerti ingatlanjainak jelentős hányadát is üdülési célra használják.
Az üdülés, pihenés számára alapvető követelmény a jó környezeti állapot és a levegő tisztasága. Az
energiaellátás terén a környezetbarát energiaellátás biztosításával lehet ehhez hozzájárulni. A
település energiaellátására a vezetékes energiahordozók közül a villamosenergia, és a földgáz áll
rendelkezésre, bár sajnálatosan a nem vezetékes, hagyományos energiahordozók használata is
jelentős mértékű. Az ezt kiegészítésre alkalmas megújuló energiahordozók hasznosítása a
településen nem jellemző. Szórványosan látható a napenergia hasznosításának lehetőségét biztosító
napkollektor, naperőmű panel alkalmazása, ezek alkalmazásáról nyilvántartás nem áll rendelkezésre.
A megújuló energiahordozók hasznosításának mértéke energiagazdálkodási szempontból jelenleg
még nem jelentős.

A településen öntözővíz hálózat került kiépítésre, amelynek üzemeltetője az Önkormányzat
tulajdonában lévő Balatonaligai Vízhasznosítási Kft. A település ellátását a Balaton partján létesített
térszíni medence biztosítja. A kiépített hálózat bizonytalan nyomvonala jelzés értékkel szerepel a
tervlapon.

A település természeti adottsága a napenergia hasznosítás lehetősége, amely éves szinten körülbelül
2000 napos óra hasznosítás lehetőségét kínálja.

A nem ivóvíz minőségű vízellátásra néhol a házi kutak is rendelkezésre állnak. A házi kutakról, egyéni
vízbeszerzésekről, az egyéni vízbeszerzésű vizek vízminőségéről nyilvántartás, adatok nem állnak
rendelkezésre.

A település villamosenergia ellátását az E.ON-Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt biztosítja.

Termálvíz ellátás
Balatonvilágos termálvíz kivétellel nem rendelkezik, térségében a termálvíz csak nagyobb
mélységben fordul elő.
1.16.1.2 Szennyvízelvezetés
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Balatonvilágos a felszín alatti víz szempontjából a
kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik,
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1.16.2.1.1.Villamosenergia ellátás

A község villamosenergia ellátásának bázisa a Siófok 132/22 kV-os alállomás, amely nagyfeszültségű
betáplálása a főelosztó hálózati rendszer vezetékéről megoldott. Balatonvilágos település
közigazgatási területét nem érinti főelosztó hálózati nyomvonal.
A Siófoki alállomásról induló 22 kV-os középfeszültségű hálózat képezi a község villamosenergia
ellátásának gerinc elosztóhálózatát. Az alállomásról három 22 kV-os középfeszültségű hálózati
vezeték érkezik településre, ebből az egyik földkábel, amely a tópart menti ingatlanok ellátást
szolgálja, másik kettő jellemzően oszlopokra telepítve, földkábeles kiegészítésekkel üzemel és fűzi
fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. A fogyasztói transzformátor állomásokról táplált
kisfeszültségű hálózatról történik közvetlen a fogyasztói igények kielégítése.
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A település közvilágítása a kisfeszültségű hálózat tartóoszlopaira szerelt lámpafejjel történik. A
kisfeszültségű tartóoszlopokra szerelt lámpafejekkel csak éppen a közlekedésbiztonsági igényeket
elégítik ki.

BALATONVILÁGOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSRENDEZÉS

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A háztartásoknál is a napenergia igénybe vétele növekszik, de nyilvántartás nem áll rendelkezésre a
helyi hasznosítási célra elhelyezett napkollektorokról, naperőmű panelekről.
1.16.2.3 Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

1.16.2.1.2 Földgázellátás
A településen az automatikus üzemvitelre is alkalmas termikus célú energiaellátásra a földgázellátást
építették ki. A település területén 2016-ban 38,7 km földgázelosztó hálózat üzemelt. A gázhálózat
kiépítettségének eredményeként 2017. január 1-én 820 ingatlan, a lakótelkeket meghaladó ingatlan
csatlakozott közvetlenül a földgázelosztó hálózatra. Ezeknek a lakásoknak-üdülőknek a fűtési célú
energiaellátását is földgázzal oldották meg biztosítva a komfortos életkörülmény lehetőségét.
Az ország egyetemes gázszolgáltatója a NKM Földgázszolgáltató Zrt, a hálózat üzemeltetője az E.ONDél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

Az önkormányzati intézmények energiaellátása vezetékes energiahordozók hasznosításával jelenleg
megoldott. A villamosenergia ellátással az intézmények világítási és technológiai igényeit elégítik ki,
a termikus célú energia ellátásuk pedig földgázzal helyi hőbázis segítségével biztosított.
Energiahatékonyság javítására, energiatakarékos fogyasztást eredményező beruházások, a
szigetelések, homlokfali hőleadást csökkentő (falszigetelések, nyílászáró cserék, javítások)
beruházások, épületgépészeti felújítások előfordultak. Az utóbbi években egyre jobban előtérbe kerül
az energiahatékonyság jelentősebb javítását szolgáló megújuló energiaforrás hasznosítása is, de
erről átfogó információ, nyilvántartás nem áll rendelkezésre.

A település gázellátásának bázisa a Siófok, Balatonszéplak városrészén üzemelő gázátadó állomás,
amelynek betáplálása az FGSZ Földgázszállító Zrt. kezelésében levő Mezőszentgyörgy – Újudvar
között üzemelő DN 400-as, ún. „zalai 8-as” nagynyomású földgázszállító vezeték.

1.16.3 Elektronikus hírközlés

A Siófoki gázátadó állomástól induló DN 200-as nagyközép-nyomású gerincelosztó vezeték táplálja
a Mathiász településrész mellett lévő ipari park nyomásszabályozóját, majd a vasutat és az
autópályát keresztezve DN 160-as mérettel érkezik a község belterületére, és működteti az Aliga úti
települési nyomásszabályozót.

A település vezetékes távközlési ellátását jelenleg az Invitel Távközlési Zrt. biztosítja. A település a
88-as távhívó számon csatlakozik az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.

A fogyasztók ellátására az elosztóhálózatot szinte valamennyi belterületi utcában kiépítették. A
kiépített gázelosztó hálózat középnyomású, a fogyasztói igényeket közvetlen kielégítő kisnyomású
gáz előállítása telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal megoldott. Az egyedi
nyomásszabályozók általában az előkertben nyertek elhelyezést, de található ház falsíkjára szerelt
nyomásszabályozó is. A helyi, egyedi nyomásszabályozótól induló kisnyomású hálózatról lehet
közvetlen kielégíteni az igényeket.
1.16.2.1.3 Távhőellátás

1.16.3.1 Vezetékes hírközlési létesítmények

A település távközlési hálózatának kiépítése eredményeként 2000-ben 893 egyéni analóg távbeszélő
fővonal üzemelt, azaz a lakásállományt meghaladó volt a vezetékes telefonvonallal rendelkezők
aránya. A vezeték nélküli szolgáltatás terjedésével a vezetékes telefon iránti érdeklődés csökkent és
ma is csökkenő tendenciájú. 2017. január 1-én 316 db (51,5%) egyéni fővonal üzemelt, de az
ellátottság ezzel is teljes körűnek tekinthető, mivel valamennyi vezetékes távközlési igény kielégített.
A statisztikai nyilvántartás szerint a településen 2017. január 1-én 2 db nyilvános távbeszélő állomás
üzemelt.
A kedvező műsorvétel biztosítására kiépítették a kábel TV hálózatot. A településen kábel TV
szolgáltatás a KSH adatok alapján 2009 óta üzemel. 2009-ben 9 lakás csatlakozott a kábel TV
hálózatra, az akkori lakásállomány 1,5 %-a. 2017. január 1-én már 82 lakás, a lakásállomány 13,35
%-a csatlakozott a jó műsorvételi lehetőséget nyújtó kábelhálózatra.

A településen távhőellátás nem üzemel.
1.16.2.1.4 Egyéb energiaellátás
A községben kiépített vezetékes földgázellátással a teljes lakásállomány számára biztosított az
automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja.
1.16.2.2 Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás
lehetőségei
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben
háttérbe szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók hasznosításának
környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló energiahordozók
különösebb ráfordítási igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz halmozódó káros
hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságokkal a fenntartható fejlődés lehetőségét
szolgálják.

A településen belüli vezetékes távközlési hálózat, és műsorelosztó hálózat is döntően földalatti
elhelyezéssel üzemel.
1.16.3.2 Vezeték nélküli hírközlés
A vezetékes szolgáltatást a vezeték nélküli szolgáltatók egészítik ki. A megfelelő vételi lehetőség
biztosításához szükséges antennák –részben a településen belül, részben a környező településeken–
elhelyezésre kerültek, azokat a Magyar Telekom Távközlési Nyrt., a Telenor Magyarország Zrt.,
Vodafone
Magyarország
Mobil
Távközlési
Zrt.
építette
és
üzemelteti.
Az internet előfizetések száma 2000-ről 2001-re több mint 10.000-rel gyarapodott, a 2003-as évtől
viszont előfizetői csökkenés tapasztalható.

A hazánkban előforduló megújuló energiahordozók mindegyike elméletileg elérhető lenne
Balatonvilágos területén is, különösen a szél- és a napenergia hasznosítási lehetőségét jelzik a
meteorológiai adatok. A település földrajzi, topográfiai, geológiai és természeti adottsága, valamint
funkcionális használata alapján érdemi hasznosításra csak a napenergia hasznosítása vehető
igénybe.
Napenergia
A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek
változóak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján a napenergia hasznosítás
lehetőségének területi vetülete is rögzíthető. Balatonvilágos területén 2000 óra körüli a maximálisan
hasznosítható éves napos órák száma, amelynek hasznosíthatóságát célszerű igénybe venni, különös
tekintettel arra, hogy a napenergia igénybe vételének lehetősége és a fokozottabb fogyasztói energia
igények jelentkezése egybe esik.. A hasznosítás lehetősége napkollektorokkal termikus célú
energiaellátásra, naperőművel villamosenergia termelésre biztosított.
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM, TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

1.17.3. levegőtisztaság és védelme

A település környezeti állapota kedvező. Nincsenek a környezet minőségét negatívan befolyásoló
tényezők és a terv távlatában sem várható ilyen változás.
A község zöldterületekkel jól ellátott. A zöldterületek és a közterületek ápoltak, a burkolatok is jó
állapotban vannak. A község esztétikai értelemben igen kedvező megjelenésű.
A település hagyományos belterülete szinte teljes mértékben lakó és üdülő funkciójú. Az intézményi
és kereskedelmi-szolgáltató funkció kis területeket vesz igénybe pontszerűen elhelyezkedve.
Gazdasági tevékenység a Mathiász lakótelep melletti volt Badacsonyi ÁG és az Ady Endre utca
folytatásában levő gazdasági területekre (Gyümölcsfeldolgozó) korlátozódik.

A 4/2002. KvVM és a 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM rendelet alapján a település légszennyezettségi
zónáját és a hozzá kapcsolódó légszennyezettségi értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek
A Balatonba - mint vízgyűjtőbe - több nagyobb átmérőjű csapadékcsatorna köt, melyek a település
felszíni vízelvezetését biztosítják.
A csapadékvíz csatorna bővítés a terv készítésével azonos időben történik.

10. sz. zóna
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PM10benz(a)-pirén
(BaP)

PM10 Ólom (Pb)

PM10 Nikkel (Ni)

PM10 Kadmium (Cd)

PM10 Arzén (As)

Talaj-közeli ózon

Benzol

PM10

Szén-monoxid

A vízparttal közel párhuzamosan húzódik az un. magaspart, mely mozgásveszélyes, súvadásnak és
partfal omlásnak is magas a kockázata. Stabilizálására folyamatosan sor kerül, de a földmozgás
legfőbb okai megszüntetésére (felszíni vízelvezetés megoldása) átfogó beavatkozások még nem
történtek. A vasút állékonyságának megőrzésére, valamint a Club Aliga létesítményeinek
megóvására – szakaszonként – történtek beavatkozások. A legutolsó nagy csuszamlás 2000-ben
történt a Club Aliga XIV sz. épülete felett kb. 250 m hosszon. Igen veszélyes a helyzet a Club Aligától
délre fekvő Csalogány utca épületei és a magaspart között.
A mezőgazdasági területeken a felületi erózió van jelen.
A talajok a község területén igen változatosak. Jellemző a jó minőség, a magas termőképesség.
A talajvíz szintje is igen változó. A Club Aliga területén a vízpart és a magaspart törmeléklejtője
között a talajvíz szintje 0,7-2,1 m között mozog. A magaspart feletti területeken 10-12 m között van
a talajvíz tükör, mely jól érzékelteti a Balaton depressziós hatását. A talajvizek a magnézium,
nátrium-hidrogénkarbonátos vizek csoportjába sorolhatók.

Kén-dioxid

1.17.1. talaj

Nitrogén-dioxid

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint

D

A közúti közlekedésből jelenleg származó levegőszennyezés kevéssé jelentős, mivel a belterülettől
keletre húzódó autópálya az uralkodó széliránnyal ellentétes irányban fekszik. A füstgázok
lakóterületre kerülését kedvezőtlen szélirány esetén a zajvédő fal akadályozza. A községi utak szilárd
burkolattal ellátottak, a nem burkolt felületek pedig növényzettel fedettek, ami szintén a
porképződést csökkentő tényező.
A távlatra prognosztizált forgalomnövekedés és a tervezett fejlesztésekkel összefüggő
gépjárműforgalom okozta levegőszennyezés (elsősorban por és füstgázok) a tervezett fejlesztések
kiépülésének ütemében azonban fokozatosan emelkedni fog. A levegőszennyezés kedvezőtlen
hatásának csökkentése érdekében a szabályozás - többek között - a következő előírásokat
tartalmazza:
1/
A leginkább terhelt Aligai út menti telkek utcai telekhatárán tömör kerítés engedélyezhető.
2/
Ugyanott a zöld sávban porszennyezés elleni sövénytelepítés szükséges
1.17.4. zaj- és rezgésterhelés
A forgalmi adatokból számított zajterhelés értékei tájékoztató pontosságúak. A tervezett
fejlesztésekhez készülő környezeti hatásvizsgálat méréseken alapuló pontos értékeket fog
meghatározni, melyek alapján a környezeti terhelések mérséklésére tett előírások, ill. a szabályozási
terv környezetvédelemre vonatkozó elemei pontosíthatók.
Környezeti ártalmat a közúti közlekedés okoz. A települést a Balaton-parttal közel párhuzamos
vonalvezetéssel a Budapest - Nagykanizsa vasútvonal, és a M-7 autópálya osztja fel részekre.
Északon a 71 sz. főközlekedési út, keleten a 7 sz. főközlekedési út határolja a községet.
Az M-7 autópálya belterület mellett elhaladó szakaszán zajvédő fal építésére került sor. A fal zajvédő
hatása megfelelő, ellenben a belterület felől nézve – elsősorban a közelsége miatt - nyomasztó.

Magyarország talajvízszint térképe (forrás: MBFSZ térképek)

A magaspart lejtőlábánál fakadó vizek, források sora figyelhető meg. A törmeléklejtő lába és a
Balaton közötti részen a talajvíztartó réteg a térszín alatti tavi üledékanyag, amely közvetlen
hidrológiai kapcsolatban van a Balatonnal, s vízszintjét a tó vízállása befolyásolja. Ez az üledékréteg
közvetítő rétegként fogható fel, mely a magaspart felől érkező talaj- és rétegvizeket vezeti a
Balatonba.
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A település belsejében haladó utak gépkocsi forgalmából származó zaj és rezgésártalom jelenleg
nem jelentős.
A távlatra prognosztizált forgalomnövekedés és a tervezett fejlesztésekkel összefüggő
gépjárműforgalom okozta zaj és rezgésártalom a tervezett fejlesztések kiépülésének ütemében
fokozatosan emelkedni fog.
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A településen a zajvédelmi határértékek és azok teljesülése a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet
3. sz. melléklete alapján a következő:
Zajtól védendő terület

E/nap*

7118 j. út északi településhatár és Club Aliga bejárata között
(2009)
7118 j. út északi településhatár és Club Aliga bejárata között
(2019)
7118 j. út Club Aliga bejáratától délre levő szakasz (2009)
7118 j. út Club Aliga bejáratától délre levő szakasz (2019)
*A forgalmi adatokat a közlekedési munkarészből vettük át.

2812

Zajvédelmi határérték
teljesülése (m)
nappal
éjjel
(60 dB)
(50 dB)
16
8

6500

30

20

2812
3496

13
18

6
9

A 2019. évre prognosztizált forgalom növekedés a Club Aligában fejlesztéseket lehetővé tevő
szabályozás alapján várható.
A legnagyobb zajterhelés az Aligai út egy szakaszát és a Felszabadulás utcát érinti.

A mellékelt helyszínrajzokon ábrázoltuk a megengedett zajterhelés határát a jelenlegi forgalmi
adatok mellett és a várható forgalomnövekedésből származó zajterhelést 2020-ra vetítve.
A kritikus szakaszokon zajvédelemről az alábbiak szerint lehet gondoskodni:
1/
Tömör kerítés építésének engedélyezése
2/
Passzív akusztikai védelem, pl.:
környezeti zajtól védendő helységek védett homlokzatú épületrészekbe történő
áthelyezése
hanggátló nyílászárók beépítése
3/
Az aligai út kiváltása
Az aligai fejlesztés bejárata
(körforgalom, vasúti aluljáró) és a
községhatár (azaz a beépített
terület határa) között van területi
lehetőség
az
Aligai
út
áthelyezésére. Ez a megoldás akkor
merülhet föl, ha
a
monitoring
során a
zajmérési adatok elérik az építési
övezetre vonatkozó határértéket és
az
ingatlantulajdonosok
védelme
az
egyéb
védekezési
módszerekkel nem elégíthető ki.
A kiváltás során az északi teleksáv védettsége teljesül, a déli teleksáv sorsa több változatban
alakulhat (kárpótlás, kisajátítás) esetleg új területfelhasználással a „városkapu” szerepkörbe
emelkedhet (üzletutca) Utóbbi változat az ingatlanérték csökkenése helyett növekedést
eredményezhet.
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1.17.5. sugárzás védelem

1.17.6. hulladékkezelés

Radon sugárzás
A Radon Kontroll Bt. által a Veszprém megye területéről 2005-ben készült radiológiai összefoglaló
helyzetértékelés szerint a megye területén évtizedeken keresztül számtalan település körzetében
végeztek radiológiai méréseket. A mérések alapján a megye egyes részein a talaj radon szintje
magasabb a világátlagnál. Az 1960-as évek előtt építkezéseknél gyakran használtak területek
feltöltésére, cementadalékként radon tartalmú salakot.
A településen új építési terület kijelölése előtt célszerű radiológiai méréseket végezni. Ezek alapján
el lehetne dönteni, hogy milyen sugárterhelésre (s így egészségkárosodásra) lehet számítani, illetve
milyen megelőző intézkedéseket célszerű bevezetni. Javasolt a program kiegészítése a radiológiai
fejezettel.

A település szilárd kommunális hulladék szállítása megoldott. Illegális hulladéklerakás csak a nagy
forgalmú utak mentén, a beerdősült szegélyekben tapasztalható, ennek mértéke is csökkenő
tendenciát mutat.
A település kommunális hulladékát a siófoki NHSZ Zöldfok Zrt. szállítja el. A szállítás hetente két
alkalommal történik.

A településen a természetes háttérsugárzás van jelen. A természetes háttérsugárzás (radon
koncentráció) elsősorban a nem alápincézett, esetleg földes padlójú épületekben (pl. melléképületek
stb.) emelkedhet meg.
Természetes háttérsugárzás
(forrás: www.chem.elte.hu/departments/magkem/hun/oktatas/mka/leirasok.../meres-1.pdf)
Az ionizáló sugárzások mindenütt jelen vannak környezetünkben, így testünk folyamatos
sugárzásnak van kitéve. Ennek az ún. természetes háttérsugárzásnak az intnzitása alacsony és
helyről helyre változik, de függ pl. az időjárástól is. A földi élőlények szervezete az évmilliárdok során
alkalmazkodott ehhez a háttérsugárzáshoz, így hatása (káros vagy hasznos) kimutathatatlan.
A radioaktív háttérsugárzás cca. 40 %-át a radon és bomlástermékei okozzák
A Nemzeti Környezetvédelmi Program jelzi, hogy kormányzati intézkedések szükségesek az épületek
radon koncentrációjának mérése, országos radontérkép elkészítése témakörben. Ennek ismerete
szükséges a cselekvési tervek kidolgozásához.
A feladat meghatározásához a radon rákkeltő hatása miatt van szükség (részlet Marx György
Atommag – közelben c. munkájából):
„A radioaktív bomlás során keletkező nemesgázok kidiffundálnak a talajból. Az Argon 40-es izotópja
teszi ki földünk légkörének 1%-át… A radon és a toron viszont radioaktivitást visz a levegőbe….
A radont belélegezzük, majd – nemesgáz lévén – kilélegezzük. De bomlástermékei fémionok, ráülnek
a lebegő porszemekre, belélegezve a tüdő falára tapadnak. Több közülük alfa-sugárzó, ami a
tüdőfalat roncsolva tüdőrákhoz vezethet.
Éjjel (csukott ablaknál) összegyűlik a radon, még inkább a leányai. Reggeli szellőztetéskor a radonkoncentráció leesik. Szellőztetés után lassan emelkedik, de ajtónyitogatás miatt mérsékelt marad.
(A napsütés felmelegíti a talajt, ami szabad levegőn nappal mérsékli a radon-koncentrációt.) Szeles
időben a huzat (és a Bernoulli-törvény által leírt szívóhatás) miatt leesik a szoba radonkoncentrációja. Télen kevesebbet szellőztetünk. A fűtés miatt a szobalevegő melegebb és könnyebb,
fölszáll és kiszökik a kéményen, ablaknyílásokon át. Ezért a szobában télen lecsökken a légnyomás,
ami szívóhatást fejt ki: a talajból, pincéből intenzívebben áramlik be a radon. A téli radonkoncentráció kétszerese lehet a tavaszinak, sokszorosa a nyárinak. Ezért a lakó dózisterhelésének
megítéléséhez egyetlen rövid mérés használhatatlan. A detektort hálószobában kell elhelyezni
párnamagasságban. Hosszú ideig kell ott tartani, hogy a napi és időjárási ingadozások
kiegyenlítődjenek.”

A szelektív, zöld, veszélyes hulladék gyűjtés, lomtalanítás rendszeres házhoz menő rendszerben
működik a szolgáltató éves ütemterve szerint.
A vendéglátással foglalkozó vállalkozások részére a hulladékszállítást szintén az NHSZ Zöldfok Zrt.
végzi egyedi szerződések alapján.
A Club Aliga hulladéka a Polgárdi hulladéklerakóra kerül, melyet a Vertikál Zrt. üzemeltet.
Az ipari üzemekben a hulladék elszállítása egyedileg kötött szerződések alapján történik.
Gazdasági területeken a hulladékok elszállítása a szabályoknak megfelelően történik.
A településen a beépítésre szánt területeken a szennyvízcsatorna hálózat 100 %-ban kiépült.
A rákötések aránya kb. 90 %.
Szippantott szennyvizet a 2/2015.(II. 25.) sz. önkormányzati rendelet alapján a DRV-vel kötött
szerződés szerint szállítják el.
Beépítésre nem szánt területen a szennyvíz elhelyezése közműpótlóval történik.
1.17.7. vizuális környezetterhelés
Vizuális környezetterhelést okoznak a használaton kívüli ipari építmények és az Aligai úti új gazdasági
terület helyét pillanatnyilag elárasztó gyomtenger.
1.17.8. árvízvédelem
Balatonvilágos községet a vízügyi ágazat, árvízi védelmet nem igénylő települések között tartja
számon, közigazgatási területe nagyvízi mederrel nem érintett, árvízzel nem veszélyeztetett.
Az árvízvédelem fejezetben a helyi vízkár előfordulási lehetőségét is említeni kell. Bár a vízügyi
ágazat alapján a települést árvíz nem veszélyezteti, a településen a csapadékvíz elvezető rendszer
karbantartási hiányosságok, illetve szélsőséges csapadékesemény, nagy intenzitású, akár rövidebb
időtartamú csapadékok esetén is olyan magas vízhozamú lefolyás alakulhat ki, amely helyi
vízelöntést okozhat.
A helyi vízkár esemény rendezése a helyi katasztrófavédelem feladata. A vízkár-elhárítási terv rögzíti
a kárfelszámolást.
1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák
A legnagyobb problémát a vízparthoz jutás, a strandolási lehetőségek nehézségei, valamint a közúti
és vasúti közlekedésből származó zaj és rezgésártalom okozzák.
Szintén gondot okoznak a magaspart instabilitásából származó veszélyek.

A radon mérések és radon térkép készítése csak országos szinten végezhető el a nyilvánosság
széleskörű bevonásával. Helyi szinten a figyelem felkeltésére, a probléma megismertetése, az
elsősorban földszinti, nem alápincézett lakásokban a gyakori szellőztetés fontosságának
hangsúlyozására van lehetőség.
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1.18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ
VAGY KORLÁTOZÓ TÉNYEZŐK)
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ábra: Mozgásveszélyes területek - Balatoni magaspartok- Balatonfő (forrás: MBFSZ térképek) zöld

1.18.1. építésföldtani korlátok
1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei
A település közigazgatási területén alábányászott területek, barlangok és pincék területei nincsenek.
1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek
A felszínmozgásra hajlamos területek földtani felépítésük, geotechnikai és vízföldtani tulajdonságaik
miatt külső, vagy belső folyamatok eredményeként a korábbi egyensúlyi állapot megváltozik. Ennek
következtében az eredeti anyagszerkezet átalakul és egy újabb, a megbomlotthoz képest stabilabb,
a változással létrejött szerkezetének megfelelőbb állapot felé mozdul az anyag. A balatoni
magaspartok térségében előforduló földtani képződmények mechanikai szempontból eléggé
instabilak. A szárazabb időszakokban viszonylag kedvező állapotok lassan változnak csak.
Ugyanakkor csapadékos időjárás esetén a bennük lezajló folyamatok felgyorsulnak, az instabilitás
fokozódik. (forrás: www.mfgi.hu)
A magaspart vasútvonallal érintett szakaszát az 1800-as évek
második felében lezajlott déli vasútépítés jelentősen átalakította. A
magaspart
eredetileg
függőleges
szakadófalát
hatalmas
földmunkával belépcsőzték. A meredek rézsűvel - bevágással
kialakított tereplépcsőn lett elhelyezve a vasúti pályatest.
A földmunkákat követően két hatalmas rézsű alakult ki: a vasút fölötti
meredekebb, és a vasút alatti valamivel menedékesebb sáv.
Az alsó rézsű állékonyságát, ami elsősorban a felülről kitermelt laza
löszös anyagból alakult ki nagy körültekintéssel igen magas
színvonalon biztosították. E célból különféle vízelvezető műszaki
létesítményeket építettek, valamint akác és juhar fajokból álló erdősítés, növénytelepítés is történt
a területen.
A Club Aligához tartozó szakasz változatlan maradt.
A Club Aligában levő szakaszon rendszeresen suvadás, omlás tapasztalható, de a vasúttal megosztott
szakaszon is előfordul földmozgás.

kör: geofizikai mérési pont, háromszög: hidrogeológiai észlelési pont, körben pont: kutak
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A hatályos tervhez készült „Talajmechanikai és hidrogeológiai szakvélemény a mozgásveszélyes
partfalak stabilizációs programjával” – FTV, 2009 – című szakvélemény a magaspart építésföldtani
helyzetét elemzi:
„A tervezési terület magas partszakasza morfológiailag szervesen kapcsolódik a Balaton északkeleti
részén kialakult magaspart vonulathoz, amely Balatonfűzfőtől kisebb megszakításokkal egészen
Balatonvilágosig tart. Kialakulása főleg a magaspartoknak a balatoni medence felső pleisztocén
szakaszos besüllyedésével áll kapcsolatban, továbbformálásukban jelentős szerepet játszott még a
tó abráziós tevékenysége is. A magaspartnak morfológiailag négy területegységét lehet elkülöníteni.
Ezek a következők:
a/ Előtér, amely a Balaton és a magaspart lába között helyezkedik el. Átlagos magassága 105-106
Bm. szinten adható meg. Ezt feltöltéssel, tereprendezéssel alakították ki részben a Balatontól
elhódítva. E terület szélessége a tereprendezéstől függően 100-200 m-ben adható meg.
b/ Törmeléklejtő, amely a magaspart pereme és az előtér között húzódik. Keletkezése a
magaspartok omlásaival, csúszásaival és kúszásos mozgásaival áll összefüggésben. Magassága 107139 Bm. közötti értékben adható meg és meredeken lejt. Rendszerint a növényzet sűrűn benőtte.
Szélessége a tervezési területen 50-80 m között változik.
c/ Partfal. A törmeléklejtő felett 15-20 m magasságú függőleges, vagy közel függőleges fal alakult
ki, ahol az azt felépítő kőzetek eredeti településben figyelhetők meg. A meredek partfal a terület
középső részén korábbi mozgások és az erózió hatására 45-60°-os hajlásszögű omladéklejtővé
alakult.
d/ A partél és a mögöttes terület. A partfal legfelső részét, ahol az megszűnik, ill. kezdődik a
leszakadás, ezt nevezzük partélnek. Magassága a tervezési területen 139-149 Bm. szint között
változik. A partél mögött alig tagolt, közel sík, kelet- délkelet irányba enyhén emelkedő területrész
található, amelynek morfológiai határa több km-re húzódik a vizsgált területtől.
A Balaton és a partfal közötti területrész morfológiailag a Balatoni medencéhez tartozik, míg a partfal
mögötti kiemelt helyzetű terület szerves része az ún. Balatonkenese-Küngösi pannon táblának.”
A szakvélemény ismerteti az állékonyság érdekében létesített műtárgyakat:
„Víztelenítő műtárgyak
A tervezési terület határát képező Budapest – Nagykanizsa vasútvonalon az 1930-as években
kezdődő, többször megismétlődő felszínmozgás megállítására, a bevágás és a rézsűk
állékonyságának növelése érdekében létesítettek víztelenítő műtárgyakat. Az adatok szerint már az
1861 évi építéskor épültek szivárgók és egy helyen vízelvezető lecsapoló táró. A többször kiújult
mozgások miatt a Csalogány u. feletti magaspart szakasz vasúti bevágásánál a 1023+38 – 1025+09
hm vasúti szelvényben 121 Bm. körüli szinten 1970-ben víztelenítő tárót építettek a táróra fúrt ejtő
kutakkal,. Miután a víztelenítés nem volt hatékony és további mozgások voltak, 1989-ben további
29 db ejtőkutat létesítettek.
A víztelenítő rendszer működésének hatékonyságáról az 1990-ben vizsgálat adatai állnak
rendelkezésünkre. A felülvizsgálat alapvető megállapítása az volt, hogy a nagyszámú ejtő kút
ellenére a megvalósult víztelenítő rendszer hatásfoka általában rossznak mondható; a fő vízszállító
maga a táró (840 l/min. vízhozammal), az ejtőkutak összes vízhozama 90 l/min. volt. Azt meg kell
jegyezni, lehet, hogy a műszaki megoldás nem volt elégséges, de sok vizet vitt el a mögöttes
talajtömegből.
…
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Az I. és II. szállók mögötti magaspart állékonyságának biztosítása és az épületek pincéinek
vízmentesítése érdekében az ötvenes – hatvanas években részben szárító tárót, részben pedig a
magaspart előterében talpszivárgót létesítettek.
E műtárgyakra vonatkozó, rendelkezésre álló vízföldtani megfigyeléseket, méréseket és
megállapításokat az alábbiakban foglaljuk össze:
A szállók mögötti magaspart a negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején megcsúszott,
veszélyeztetve ezzel az épületek biztonságát. A felszínmozgások megállítása és a lejtő stabilitásának
biztosítása érdekében dr. Jáky J. műegyetemi tanár szakvéleményében javasoltak alapján szárító
táró létesült 1950-51-ben. A táró a víztartó rétegeket csapolja meg, csökkentve ezzel a rétegvizek
mennyiségét és nyomását. A szárító táró részbeni működését bizonyítja, hogy létesítése óta a szállók
mögötti lejtőnél mozgásokat nem tapasztaltak.
Kezdeti vízhozama nem ismert, egy 1997 évi becslés szerint az 20-40 l/min. értékű lehetett. A táró
jelenlegi állapotára vonatkozóan nem rendelkezünk adatokkal. Feltételezhető, hogy az elmúlt 50-60
év alatt kisebb- nagyobb eltömődések alakultak ki, ezért hatékonysága csökkent. Felülvizsgálatát és
az elvezető rendszer korszerűsítését indokoltnak tartjuk működésének további fenntartása
érdekében.
A szálló épületek és a magaspart között 1951-ben szivárgó rendszer épült annak érdekében, hogy
a magaspart felől érkező vizek ne okozzanak az épületeknél pincevizeket. Egy későbbi felújítási terv
alapján épült meg a szivárgó rendszer a mai formájában. Ugyanakkor a hatékonyság növelése
érdekében a II. szálló mögötti részen, 5 helyen 15 m hosszúságú szivárgó bordákat alakítottak ki a
törmeléklejtőben.
A szivárgó rendszer vizét annak végpontjánál létesített aknában gyűjtötték össze és onnan
szivattyúval emelték ki és juttatták a vízhasznosítási hálózatba
….
A vízföldtani adottságok ismeretében megállapítható, hogy a szivárgó rendszer a 105-107 Bm.
szintek közötti víztartó réteg vizét csapolja meg, és a szivárgó bordák a törmeléklejtőben mozgó
vizeket gyűjtik össze.
Ismereteink szerint a rendszer az elmúlt évtizedekben többször eltömődött, nem, vagy csak kis
hatásfokkal működött.
Forrásfoglalás
A magaspart felől a törmeléklejtőnek átadódó rétegvizek a vízzáró agyagrétegek miatt esetenként
kilépnek a felszínre. Ilyen rétegforrásként értékelhető a megsérült borozó melletti forrás, amelynek
mért vízhozama 1997 novemberében 0,5 l/min. volt. A törmeléklejtőből fakadó forrás vizét foglalták
és elvezették.
A Csalogány u. É-i vége és a D-i porta közötti lejtőlábnál fakadó vizek, források sora figyelhető meg.
Ez utóbbi un. Elza forráscsoportot 1970-ben kiiktatták a használatból, ezt követően a partfalon omlás
következett be, majd a Csalogány utcában a törmeléklejtő csúszása miatt súlyos épületkárok
keletkeztek a források vize elvezetésének elmaradása miatt.
Felszínrendezés
A borozó feletti magaspart szakaszon 50-60 m hosszúságban a tömbösen leszakadt partélt még
mozgásveszélyes tömbjeit gépi földmunkával eltávolították és a rézsűs felszínt alakítottak ki.”
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1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei
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1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség
A települést rendszeresen belvízjárta terület, nagyvízi meder területe, vízeróziónak kitett terület nem
érinti.
1.18.2.1. árvízveszélyes területek
A települést a nagyvízi meder nem érinti, így árvízveszélyeztetés sem várható.
1.18.2.2. belvízveszélyes területek
A belvízveszélyes területekről átfogó felmérést a Pálfai féle belvíz-veszélyeztetettségi térkép rögzíti.
A veszélyeztetettség mértéke alapján az érintettséget négy veszélyeztetettségi kategóriába sorolták,
az alig veszélyeztetett, a mérsékelten veszélyeztetett, a közepesen veszélyeztetett és az erősen
veszélyeztetett kategóriákba, amelyből a településrendezési tervekben csak a közepesen és erősen
veszélyeztetett területeket jelölik. Ennek alapján Balatonvilágos közigazgatási területe belvízzel nem
veszélyeztetett.
1.18.2.3. mély fekvésű területek
A településen vannak mélyebben fekvő területrészek, amelyek a topográfiai adottságok mellett, a
természet alakította mélyvonalak mentén alakultak ki. A mély fekvésű területen, ha rövidebbhosszabb ideig megmarad a víz, az még nem minősül belvízzel veszélyeztetett területnek, mivel mély
fekvésű terület megfelelő vízrendezésével a vízállásossága kezelhető.
1.18.2.4. Árvíz- és belvízvédelem
A települést nagyvízi meder nem érinti, így árvízvédelmet nem igényel.
A településen előforduló vízelöntések, vízállások döntő hányada a vízelvezető hálózat kialakításának
hiányából, vagy karbantartásának a hiányából származik. Ezeknek az elöntéseknek a kezelése
önkormányzati feladat, a szélsőséges csapadékesemény következtében keletkező helyi vízkár
elhárítása „árvízi” esemény a helyi katasztrófavédelem feladata.
A hirtelen érkező nagy intenzitású és hosszabb ideig tartó csapadék azonban okozhat helyi
vízelöntést, vízkár „árvízi”, „villám-árvízi” eseményt. A villámárvízi veszélytérkép besorolása szerint
közepes kockázatú a település veszélyeztetettsége.

ábra: Magyarország földrengésveszélyeztetettsége (forrás: Georisk.hu)
1.18.3. Tevékenységből adódó korlátozások

ábra: A földrengések területi eloszlása Magyarországon. A szürke körök a historikus rengéseket (4561994), a piros körök az utóbbi évek rengéseit (1995-2009) mutatják (forrás: Hun-Reng)
Balatonvilágos térsége földrengés szempontjából a legveszélyeztetettebb területbe tartozik.
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Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások:
1. Vízellátás szolgáltatási területén
•
Ipari (locsoló) vízkivétel
•
Ivó- és iparivíz vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei
•
Ivó- és iparivíz gerincvezeték
2. Szennyvízelvezetés
•
Gerinccsatorna hálózat
•
Szennyvízátemelő műtárgyak és védőterületei
3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés
•
Balaton és parti sávja
•
Önkormányzati kezelésben levő csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok 3-3 m-es karbantartó
sávval
4. Energiaellátás
Villamosenergia
•
22 kV-os villamosenergia elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől mért 77 m-es biztonsági övezettel
•
22 kV-os villamosenergia földkábel 1-1 m-es biztonsági övezettel
•
22/0,4 kV-os transzformátor
Földgázellátás
•
Nagyközép-nyomású földgáz elosztóhálózat a csőpalásttól mért 7-7 m-es biztonsági
övezetével
•
Gázfogadó, gáznyomáscsökkentő
5. Elektronikus hírközlés
•
Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei
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1.19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A település közigazgatási területén ásványi nyersanyag lelőhely nem található.
1.20. VÁROSI KLÍMA
A hőhullámos napok száma országos szinten a legalacsonyabbak közé tartozik.
Mivel zöldbe ágyazott vidéki településről van szó és érvényesül a Balaton hőmérséklet kiegyenlítő
hatása, városi klíma az építmények által nagy arányban igénybe vett területeken és a fedetlen
kőzetfelszínű területeken alakulhat ki.
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