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Az alkalmazott hivatkozások, rövidítések: 

 

Étv. 

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

OTrT 

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 

Mtv. 

2013. évi CCXXIX. törvény egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról 

Btv. 

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 

elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 

283-as rendelet 

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás 

követelményeiről 

TNM rendelet 

40/2004. (XII.30.) TNM rendelet Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási 

követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs 

tanulmánytervének elfogadásáról 

OTÉK  

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet 

TFR 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről 

282-es rendelet 

A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési tervek 

készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével 

kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről és az eljárás 

részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet   

BFKH FTFF 

Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 

Hatályos TSZT 

276/2013. (IX.02.) számú határozat a településszerkezeti tervről 

Hatályos SZT 

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

(módosítva: a 12/2015. (VIII. 24.) és …/2018. (…) önkormányzati rendeletekkel) 

BAÉ 

biológiai aktivitásérték 
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Balatonvilágos topográfiai vázlata a földrajzi elnevezésekkel 

zárójelben megszűnt létesítmények szerepelnek 
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1. TELEPÜLÉSRENDEZÉS 

1.1. Balatonvilágos területfelhasználási rendszerének áttekintése 

1.1.1.  A község beépítésre szánt területei 

A központi belterület szerkezetileg elkülöníthető elemei 

 
megnevezés funkció, 

funkcióváltás 
jelleg, 
jellemző 

védelem, 
érték 

jövőkép 
hangsúlya 

 

 Balaton-part 

 

Aligai villák üdülő rehabilitációs szórt 
beépítés, 
értékes villák 

felújítás, 
kiegészítés 

 

Aligai fejlesztési terület vegyes rehabilitációs, 
fejlesztési, 
barnamezős 

rálátás integrálás a 
hagyományos 
falu 
szövetébe   

 
Aligai kikötő, strand, 
rekreáció, hotel 

üdülő 
 

rehabilitációs szabad part, 
értékes villák 

felújítás, 
kiegészítés 

 

Parti üdülősor (Zrínyi és 
Rákóczi utcák) 

üdülő kialakult, 
változó 
sűrűségű 

szabad 
átlátás a tó 
felé 

a zártság ne 
fokozódjék 

 

 

Vasúti pálya, szakadó part közlekedés kialakult, 
rehabilitációs 

partfal stabilizálás, 
átjárhatósági 
pontok 

 

 Magaspart 

 
Magasparti sétány közlekedés kialakult kilátás, 

zöldfelületek 
fenntartás 

 

Magasparti lakóterület hétvégi 
házasból 
családi házas   

átalakuló zöldfelületek egységes 
lakóterület, 
ellátás 
javítása 

 

Intézményközpont alapellátás kialakult és 
fejlesztési, 
zöldmezős 

zöldfelületek központi 
karakter 

 

 Új beépítésű területek: 

 

Dobó István utca,  
Temető utca,  
Ady Endre utca,  
Balogh Ádám utca 

lakóterület fejlesztési, 
zöldmezős 

hátsókertek 
látványa 

egységes 
utcakép 
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A külterület szerkezetileg elkülöníthető elemei 

 megnevezés funkció, 
funkcióváltás 

jelleg védelem, 
érték 

jövőkép 
hangsúlya 

 KPM telep közlekedés kialakult rálátás az 
autópályáról 

- 

 Új gazdasági 
terület – Aligai út 

gazdasági fejlesztési, 
zöldmezős 

- környezetbe 
illesztés 

 Mathiász telep lakóterület 
 

kialakult rendezettség, 
egységes 
formavilág 

megőrzés 

 Volt Badacsonyi 
ÁG. 

gazdasági  rehabilitáció, 
barnamezős 

zöldfelület felújítás, 
kiegészítés 

 Enyingi 
körforgalom  
(64-es úti) új 
gazdasági terület  

gazdasági fejlesztési, 
zöldmezős 

- a 7-es és 64-es 
útról való 
láthatóság 
kezelése 
zöldfelülettel  

 Világos puszta lakó, 
mezőgazdasági 
üzemi 

rehabilitáció, 
barnamezős 

táji környezet felújítás, 
kiegészítés 

 Gyümölcs-
feldolgozó 

gazdasági 
 

kialakult és 
fejlesztési, 
zöldmezős 

táji környezet 
 

növénytakarás 
zöldfelület 

 

A beépítésre szánt területek területfelhasználási kategóriák szerinti felsorolása 

> Nagyvárosias lakóterület 

> Kisvárosias lakóterület 

> Kertvárosias lakóterület 

> Falusias lakóterület 

> Vegyes településközpont terület 

> Vegyes intézmény terület 

> Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 

> Üdülőházas üdülőterület  

> Hétvégi házas üdülőterület 

> Különleges terület – szabadidős létesítmények 

> Különleges terület – strand 

> Különleges terület – kikötő 

> Különleges terület – sport tevékenység 

> Különleges terület – mezőgazdasági üzem 

  



314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 8 

 

1.1.2. A község beépítésre nem szánt területei 

(azonosan a területfelhasználási kategóriákkal) 

 

A központi belterület területfelhasználási elemei 

> Közlekedési terület 

> Zöldterület 

> Erdőterület 

> Vízgazdálkodási terület 

> Különleges parkterület 

 

A külterület területfelhasználási elemei 

> Közlekedési terület 

> Zöldterület  

> Erdőterület 

> Általános mezőgazdasági terület 

> Vízgazdálkodási terület 

> Különleges temető terület 

> Különleges turisztikai terület 

 

1.1.3. A szerkezetet meghatározó nyomvonalas elemek 

 

Közlekedés 

> 1 jelű Budapest – Székesfehérvár - Nagykanizsa vasútvonal 

> M7 jelű gyorsforgalmi út 

> 7 számú I. rendű főút (keleti közigazgatási határon) 

> 7116 jelű Balatonaliga összekötő út (északi közigazgatási határon) 

> 7118 jelű Balatonaliga – Balatonvilágos összekötő út azonosan az Aligai út, Dózsa 

György út, Dobó István utca, Ady Endre utca útvonallal 

> 71117 jelű Balatonvilágos bekötőút  

 

Zöldfelületek 

> a szakadópart, mint beerdősült geológiai érték és topográfiai adottság 

> vasútvonalat kísérő zöldfelületek 

> magasparti sétány 

> 7-es út menti erdősáv 

> a 7118 jelű utat kísérő fasor 
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1.1.4 Védelmi és korlátozó elemek 

Az alábbi táblázat tartalmazza a védelmeket és azok jelölési helyét a településrendezési 

eszközökben. 

 

Az utak védősávja külterületen  

Más jogszabály előírásai szerint (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) 

Építmény csak a kezelő hozzájárulásával helyezhető el 

> közút tengelyétől mért 50-50 m  

> főút és gyorsforgalmi út tengelyétől mért 100-100 m  

> vasút tengelyétől mért 100-100 m  

 

Közműszolgáltatással összefüggő korlátozások: 

> Vízellátás szolgáltatási területén 

Ipari (locsoló) vízkivétel 

Ivó- és iparivíz vízgépészeti létesítmények és műtárgyak területei 

Ivó- és iparivíz gerincvezeték 

> Szennyvízelvezetés  

Gerinccsatorna hálózat 

Szennyvízátemelő műtárgyak és védőterületei 

> Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Balaton és parti sávja 

Önkormányzati kezelésben levő csapadékvíz elvezetést szolgáló árkok 3-3 m-es 

karbantartó sávval 

> Energiaellátás 

 Villamosenergia 

22 kV-os villamosenergia elosztóhálózat nyomvonala, külterületen oszloptengelytől mért 

7-7 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 

> Elektronikus hírközlés 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatók létesítményei 

 

Geotechnikai védőterületek 

Felszínmozgás veszélyes területek a településszerkezeti terv védelmi és korlátozási 

tervlapján és a szabályozási terven meghatározva. 

 

Régészeti területek 

A településszerkezeti terv védelmi és korlátozási tervlapján és a szabályozási terven 

meghatározva. 
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A TNM rendelet által meghatározott Balaton-parti védelmek 

> beépítetlenül megőrzendő parti területsáv 

> parti sétány kialakítására alkalmas útvonal 

> tómederben megtartható feltöltés, móló 

> meglévő, legalizált feltöltés szárazulaton 

> engedély nélkül létesült, megszüntetendő feltöltés 

> nádasterület – II.a. nádosztály 

> strandolásra alkalmas partszakasz 

> kikötő létesítésére felhasználható partszakasz 

Helyi védelmek 

> területi védelem 

a) a volt Club Aliga értékes zöldfelülete, 

b) 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, 

c) a magaspart mint geológiai érték területe, 

d) a Mathiász telep területe. 

> egyedi védelem 

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.  

> kilátás-védelem 

a Balatonra való rálátást a magasparti sétányról nem veszélyeztetheti semmi, 

a volt Club Aliga átépítése, rehabilitációja során biztosítani kell átlátásokat és meg 

kell tartani átlátási sávokat a vízpart irányába 

> értékes fa, facsoport 

A Balatonvilágos védendő természeti értékeiről 2013-ban készített dokumentáció 

tartalmazza a több száz tételből álló értékegyüttest. „Balatonvilágos község 

közigazgatási területén helyi természetvédelmi területek kijelölését megalapozó 

dokumentáció – 2013. december – Drobni és Morvay Tájépítész Kft” 
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Országos vízminőség-védelmi terület 

Épület csak vezetékes szennyvíz-elvezetéssel létesíthető 

 

Beépítetlenül megőrzendő terület 

A szabályozási terven meghatározva 

 

Közhasználat elől településrendezési szerződés alapján el nem zárható terület 

A szabályozási terven meghatározva 

 

 

  



314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 12 

 

1.2. A településszerkezetben és a szabályozásban tervezett változtatások  

> azok környezeti hatásai és feltételei,  

> szabályozási koncepciójuk,  

> környezetalakítási javaslatuk: közlekedés, beépítés 

A településfejlesztési koncepcióból következő és azzal összhangban történő változtatás a 

magasparti üdülőterületek lakóterületbe való átsorolása (1.2.1 változtatás) 

A Balatonvilágos településszerkezeti tervében tervezett  

területfelhasználási változtatások áttekintő ábrája 
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1.2.1 Üdülőterületek átminősítése lakóterületté 

 

A változtatás leírása 

Az Önkormányzathoz érkezett lakossági kérelmek, a megalapozó vizsgálatban kifejtett 

indokrendszer (1.14.7. fejezet: Az épített környezet konfliktusai, problémái) és a 

településfejlesztési koncepció döntés alapján a tervjavaslat szerint csak a parti sávban és - 

egy tömb kivételével - a volt Club Aliga teljes területén lesznek üdülőterület 

területfelhasználásban Balatonvilágos beépítésre szánt területei. 

Ez a változás összesen kereken 1300 ingatlant érint az alábbi táblázat szerint. 

 

SZ-1 tervlap (hatályos terv) Üh övezet telekszám összesen 

Kölcsey utca környéke Jászai Mari utcáig 100   

Aligai úttól északra eső terület 33   

Aligai úttól délre eső terület 195   

Felszabadulás utcától délre eső terület 277 605 

SZ-2 tervlap (hatályos terv)     

Rozmaring utca környéke 63   

Dózsa György - Kosztolányi D között 65   

Kosztolányi - Fecske u. közötti terület 198   

Zrínyi utcától északra eső terület 29   

József A - Dobó u 57 412 

SZ-3 tervlap (hatályos terv)     

József A - Dobó u 187 187 

Sz-4 tervlap (hatályos terv)     

Mészöly Géza utca környéke 71 71 

    1275 

 

A tervjavaslat koncepciója szerint nem éri területfelhasználási változás a vízparti 

üdülőterületi sávot. Azon belül csak szabályozási változtatásokat tervezünk, melyek a 

heterogén ingatlan és épület struktúrához jobban igazítják az építési szabályokat, mint a 

hatályos építési szabályzat. (Lásd Megalapozó vizsgálat 1.14.1.1-3 fejezet 1. területegység) 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területfelhasználás: üdülő terület > lakó terület  

> Területnagyság: 93,7 ha ebből 1,44 ha az aligai üdülőházas üdülőterület, a terület 

további része hétvégiházas üdülőterület 

> Érintett telkek száma: 1275 hétvégiházas telek, egy üdülőházas ingatlan (Club Aliga) 

> Változik:  településszerkezeti terv, 

   HÉSZ, 

   szabályozási terv 
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Balatonvilágos területe az üdülőterületek és a lakóterületek jelülésével. 

> A sárga szín a hatályos terv szerinti megmaradó üdülőterületeket jelenti, 

> a piros szín a hatályos terv szerinti megmaradó lakóterületeket jelent, 

> a rózsadszín a tervjavaslat szerint üdülőterületből lakóterületté váló területeket 

jelenti. 
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A településrendezési javaslat társadalmi, környezeti, szabályozási szempontjai 

> A népességszaporulat, az energihatékonyság és a lakásépítés céljából működő állami  

ösztönzőrendszerrel összhangban kell biztosítani a helyi szabályozást.  

> Az azonos helyzetben lévő ingatlanok számára azonos  jogokat és kötelezettségeket 

kell biztosítani. 

> A lakossági kérelmek formájában megjelent jogos magánérdek érvényesülését 

biztosítani kell. 

> Az üdülők jelentős része jelenleg is lakófunkciót tölt be. 

> Az üdülési használat és a lakóhasználat között nincs lényegi különbség a környezet 

terhelése szempontjából. 

> A közművek lökésszerű igénybevételével szemben kedvező irányba történik a 

változás. 

> A településrészek évszakok szerint változó kihasználtságával, viszonylagos vagy teljes 

elnéptelenedésével szemben egyenletesebbé válik a területek igénybevétele. 

> A lakónépesség növekedésére a változtatás kihatással lehet, mert az állampolgárok 

számára több lehetőség nyílik meg lakásfelújításra, -bővítésre. Ez az Önkormányzat 

ellátási kötelezettségeit is növelheti. Az ellátás csak részben következménye a 

lakóterületté való átminősítésnek, mert sok esetben az üdülőépületekben is 

bejelentett lakosság él. Az önkormányzati intézmények bővítési lehetőségei 

településrendezési vonatkozásban adottak. 

> Az átminősülő üdülőterületek előírásai nem változnak, a legnagyobb beépíthetőség, 

az épület magasság, a kialakítható legkisebb telekméret, a létesítendő legkisebb 

zöldfelület ugyanakkora marad, mint az üdülőterületi besorolásban. Kivételt jelent a 

volt Üh-2 és Üh-4 építési övezet, mely területeken – másik önkormányzati döntés 

alapján – a korábbi 20%-os legnagyobb beépíthetőség visszaállítása történik a 

jelenlegi 15%-os helyett. A volt Üh-6 építési övezet „kialakult beépíthetőség” 

meghatározása is 20%-os meghatározásra módosul. 

> Az érintett ingatlanok egyéb beépítési körülményei, mint pl. az építési hely nem 

változnak. 
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I.2.2. Utca szabályozás – Fecske köz, Tóth Árpád köz 

 

A változtatás leírása 

A tulajdonosok és az Önkormányzat között létrejött megállapodások szerint változnak az 

alábbi ábrán jelüölt telekhatárok, melyek a szabályozási vonal alapján telekhatár 

rendezéssel lesznek jóváhagyhatók. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság 

 A.  B.  

1. gyarapodó építési telek - hrsz m2 

2. 1646 360 
3. 1647 360 

4. 1618 580 
5. 1619 420 

6. 1620 410 
7. 1621 410 

8. 1622 930 

9.  0 
10. közlekedési terület csökkenés összesen 3470 

> Érintett telkek száma:  7db 

> Változik:   szabályozási terv 

A változó terület az ortofotón 
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A terület részlete a hatályos és tervezett szabályozási terven 
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A Tóth Árpád közben jelentős méretű felszabályozást tartalmaz a hatályos terv, mely nincs 

összhangban a jól működő természetbeni helyzettel és azzal az elvvel, miszerint, hogy 

beállt területeken szabályozni csak gyakorlati céllal szükséges. 

 

A terület az ortofotó részletén jelölve 

az új szabályozási javaslatot, mely 

összhangban van a természetbeni 

állapottal, azaz az út vonalvezetésével 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alsó ábra hatályos szabályozást 

mutatja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 19 

 

I.2.3. Új gazdasági terület kijelölése – Aligai út 

 

A változtatás leírása 

Kereskedelmi szolgáltatótó gazdasági terület kijelölése általános mezőgazdasági területen 

településrendezési szerződés alapján, a 012/2 hrsz ingatlanon. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság 

A telek mérete 11035 m2 

Ennek megoszlása:  

> 2035 m2 erdőterület és, 

>  9000 m2 kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület. 

A változtatás a többlet erdőterület kijelölésével a Btv. 18. §  előírását teljesíti. 

 

 

A változással érintett terület az ortofotó részletén 

 

Változik:  településszerkezeti terv, 

  HÉSZ, 

  szabályozási terv. 
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A változással érintett terület a hatályos és tervezett településszerkezeti terv részletén 

 

A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai: 

> A változásra jelölt területet területrendezési hatósági eljárás érintette. 

A térségi területfelhasználási engedély ügyiratszáma: SOD/08/313-16/2018 

Ennek alapján a közigazgatási határhoz 200 méternél közelebb lévő terület 

beépítésre szánt területként való kijelölése lehetséges. 

> A vasútvonal és a lakóterület között fekvő zárványterület gazdasági felhasználása 

logikus fejlesztési cél. 

> Közúti megközelítése ideális, néhány lakótelek mellett elhaladva közvetlenül elérhető 

az autópálya csomópontjától. 

> Mind a beépítés, mind az új kijelöléssel együtt járó új fásított területek védelmet 

jelentenek a lakóterület számára a vasútvonal irányából. 
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> A területet a térségi jelenőségű tájképvédelmi terület térségi övezet (T-1) is érinti. 

Erre a helyzetre a következő válaszokkal reagál a szabályozási javaslat. 

A T-1 övezeten belül beépítésre szánt terület nem lenne kijelölhető a Btv. 26. § a) 

pontja szerint. 

Az OtrT 12. § (4) bekezdése alapján valamennyi térségi övezet, így a térségi 

jelentőségű tájképvédelmi terület, mint térségi övezet települési lehatárolása során is 

5% eltérés lehetséges. 

Balatonvilágos területén a T-1 övezet mérete: 432,82 ha. Ennek 5%-a 21,64 ha. A 

térségi övezet helyi lehatárolása során a tárgyi gazdasági terület a megengedett 

eltéréssel élve nem kerül a T-1 övezet szerinti besorolásba, így a beépítésre szánt 

terület kialakítása lehetségessé válik. 

A Btv. 26. § i) pont szerint csarnok jellegű épület nem építhető. Annak ellenére, hogy 

a T-1 övezetbe nem sorolódik a fejlesztési ingatlan, ezt az előírást az építési övezet 

szabályozása során mégis alkalmazzuk. 

 

> A Btv. gazdasági területekre vonatkozó előírásait a törvény 38. §-a tartalmazza: 

„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.” 

 

A tervjavaslatban a beépíthetőség maximuma a lakóterületi jelleghez igazodik a 30%-

os előírással, a telek teljes területe figyelembe vehető a vetítési alap megahatározása 

során. 

Az épületmagasságot - a lakóterületek közelsége miatt is és az eredetileg T-1 

övezetbe való tartozás miatt is - 5,5 méterben korlátozzuk. 
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I.2.4. A Gyümölcsért Kft. területén kijelölt zöldfelület módosítása 

 

A változtatás leírása 

A Gyümölcsfeldolgozó, mint kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület növelése 

alkalmával a Btv. 18. §-nak megfelelő zöldterület kijelölése történt a 030/8 és 030/9 

ingatlanokon.  

A 030/9 ingatlan beépítése során a rendezési tervben kijelölt zöldterület kialakítása 

lehetetlenné vált, ezért annak módosítása szükséges. 

A módosítás a Btv. 18. § gazdasági területekre vonatkozó előírása alapján erdőterülettel 

való kiváltással történik területen belül (030/8 hrsz) 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság 

Az érintett két telek mérete összesen: 47500 m2 

Ezen belül 43200 m2 kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület és 4300 m2 zöld- és 

erdőterület kijelölése történik. Az erdőterület váltja ki a 030/9 hrsz ingatlanon korábban 

kijelölt zöldterületet. 

A változással érintett terület az ortofotó részletén 
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> Változik:  településszerkezeti terv, 

  szabályozási terv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terület a hatályos és tervezett szerkezeti terv részletén 
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A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai: 

 

> A tárgyi zöldterület – melyet a tervjavaslat megszüntet és átsorol gazdasági területbe 

- a Btv. 6/B § hatálya alá tartozó zöldterület, azaz nem önkormányzati tulajdon, és 

nincs a parti sávban. 

A Btv. 6/B (2) bekezdése szerint az átsorolás feltételei a következők: 

„a) az újonnan zöldterületbe sorolt terület a települési önkormányzat tulajdonában 

van, 

b) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, és 

c) az újonnan kijelölt zöldterület településszerkezeti adottságainál fogva 

(elhelyezkedése, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni 

kívánt zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település 

zöldfelületi rendszerében” 

A fenti b) pont teljesül, mert nem tartozik a terület természetvédelmi oltalom alá. 

Az a) és c) pontok feltételei  az 1.2.12 pont alatti változtatásokkal teljesülnek, mely 

változtatások során önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok zöldterületi kijelölése 

történik. Ezen ingatlanok nyilvánvalóan előnyösebb funkciót töltenek be a zöldfelületi 

rendszerben, mert jelenleg is zöldterületként működnek. 

Az itt megszűnő zöldterület mérete 1800 m2. 

> A tárgyi zöldterület a Btv. 18. § hatálya alá is tartozik, mert a gazdasági terület 

korábbi kijelölése miatt vált szükségessé. Ez azt jelenti, hogy a 43200 m2 gazdasági 

területkijelölés 10%-nyi, azaz 4300 m2 zöldterület vagy erdőterület kijelölést 

feltételez. A most megszüntetendő zöldterületet pótolja a gazdasági terület szélén 

kijelölt erdősáv (1800m2) 

> A környezet zöldfelületi elemei összetett rendszert képeznek bár természetben még 

nincs mindegyik kialakítva. 

A 7118-as út mentén értékes fasor húzódik, melynek folytatását, kiegészítését a 

szabályozási terven is előírjuk. A fasor így a szomszédos falusias lakó terület 

beültetésű kötelezettségű területében majd a fejlesztési kertvárosi lakóterület 

zöldterületében folytatódik és alkot folyamatos rendszert. 

> A 030/8 hrsz ingatlanon kijelölt zöldterület és erdőterület természetesen valósul meg 

azáltal, hogy az ingatlanon a gyümölcsfeldolgozó bázisát nyújtó gyümölcsös van. 
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1.2.5. Az önkormányzati tartalékterület rendezése 

 

A változtatás leírása 

A Dózsa György út és az autópálya közötti önkormányzati tulajdonú terület biztosít 

lehetőséget az ellátó intézmények fejlesztéséhez. A hatályos tervben egy korábban élő 

projekt következményeként különleges területbe és kis részben zöldterületbe van sorolva.  

A 020/3 hrsz ingatlan művelési ága részben szántó, részben erdő. Az erdő alrészletet 

távlatban szintén fejlesztési területként kívánja használni az önkormányzat ezért ezen cél 

első lépéseként azt jelen tervfázis mezőgazdasági területnek minősíti át. A további 

területek településközpont vegyes területbe kerülnek összhangban a feltételezhető távlati 

igényekkel. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság 

 1.  2.  3.  4.  5.  

a) hrsz terület művelési ág hatályos területfelhasználás javasolt területfelhaszn. 

b) 020/2 1513 m2 legelő különleges településközpont vegyes 
c) 020/3 55509 m2 szántó, erdő különleges, erdő, zöldterület településkp. vegyes, mg 

d) 020/4 3572 m2 közút településközpont vegyes közlekedési terület 
e) 020/5 9676 m2 közút településközpont vegyes településközpont vegyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változással érintett terület az ortofotó részletén 
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> Változik: településszerkezeti terv 

  szabályozási terv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változással érintett terület a hatályos és tervezett településszerkezeti terv részletén 
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A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai: 

 

> A hatályos terv szerinti erdőterület a Btv. 5. § (2) bekezdése miatt csak 

mezőgazdasági területbe sorolható. 

 „(2) A térségi szerkezeti tervben megállapított erdőgazdálkodási térség által nem 

érintett, a településrendezési eszközökben erdőterület települési területfelhasználási 

egységbe sorolt terület csak mezőgazdasági terület, természetközeli terület vagy 

vízgazdálkodási terület települési területfelhasználási egységbe sorolható.” 

> A tárgyi zöldterület – melyet a tervjavaslat megszüntet és átsorol településközpont 

vegyes területbe - a Btv. 6/B § hatálya alá tartozó zöldterület, azaz az 

ingatlannyilvántartás szerint nem közpark vagy közkert, és nincs a parti sávban. 

A Btv. 6/B (2) bekezdése szerint az átsorolás feltételei a következők: 

„a) az újonnan zöldterületbe sorolt terület a települési önkormányzat tulajdonában 

van, 

b) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, és 

c) az újonnan kijelölt zöldterület településszerkezeti adottságainál fogva 

(elhelyezkedése, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni 

kívánt zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település 

zöldfelületi rendszerében” 

A fenti b) pont teljesül, mert nem tartozik a terület természetvédelmi oltalom alá. 

Az a) és c) pontok feltételei a 1.2.12. pont alatti változtatásokkal teljesülnek, mely 

változtatások során önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok zöldterületi kijelölése 

történik. Ezen ingatlanok nyilvánvalóan előnyösebb funkciót töltenek be a zöldfelületi 

rendszerben, mert jelenleg is zöldterületként működnek. 

Az itt megszűnő zöldterület mérete 1000 m2. 
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I.2.6. Aligai fejlesztés – 4.8 és 4.9 tömbök összevonása 

 

A változtatás leírása 

A változtatás célja a 4.8-as tömbben tervezett családi szálló közvetlen strandkapcsolata. 

ennek érdekében a szálló telkét a parti útig ki kell terjeszteni és különszintű kapcsolatot 

kell a parti út felett biztosítani. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság 4.8 tömb:   9600 m2 

   4.9 tömb:  5400 m2 

   közlekedési terület: 4100 m2 

> Változik:  HÉSZ, 

   szabályozási terv  

A változással érintett terület az ortofotón 

 

 

  

4.8 

4.9 
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A hatályos és a javasolt szabályozási terv részlete 

A parti úttól 40 méteres távolságban lévő referenciavonal és az út között csak a helyi 

védelemre tervezett villák felújítása, terepszint alatti építmények, egyéb műtárgyak 

építése engedélyezett.  
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A hatályos és a javasolt szabályozáshoz tartozó beépítési javaslat 
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A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai: 

 

A hatályos és a tervezett szabályozási előírásokat foglalja össze az alábbi táblázat 

 A.  B.  C. D.  E.  F. G.  H.  I.  

1. tömb neve 4.9 4.8  új tömb (4.8-as tömb) 

2.  HÉSZ számí-
tott 

HÉSZ szám-
ított 

C+E auto-
matikus 

terve-
zett 

számí-
tott 

3. építési övezet  Üü-5 Üü-6 új építési övezet (Üü-6) 
4. tömb területe m2 5400 9600 (4100 m2 úttal növekedve) 19100 

5. legkisebb telek m2 1000 - 4000 - - - 8000 - 
6. beép. mód sz. álló - sz. álló - - - sz. álló - 

7. legnagyobb beép. % 20 1080 30 2880 3960 20,7 20 3820 
8. legnagyobb ép. mag. m 8 - 18,5 - - - 18,5 - 

9. szintterületi mutató 0,60 3240 1,50 14400 17640 0,92 0,95 18145 

10. legkisebb zöldfelület % 60 3240 40 3840 7080 37 35 6685 

11. legn. terepszint alatti % 10 540 20 1920 2460 12,8 15 2865 
12. előkert m 8 - * - - - * - 

* 

„a tömb nyugati határolóútjától 20 méteren belül álló homlokzat legfeljebb háromszintes 

lehet” 

> A nyugati határolóút a tervjavaslat szerint megszüntetett kiszolgáló utca. A *-gal 

jelölt településképi szempontból jelentős előírás érvényesítése érdekében a terven új 

referenciavonalat kell kijelölni a megszüntetett utca helyén. Ez a referenciavonal  

- egyrészt az lesz melytől 20 méteren belül álló homlokzat legfeljebb háromszintes 

lehet, 

- másrészt ettől a Balaton irányába eső területen csak terepszint alatti beépítést 

lehet megvalósítani a helyi védelem alatt álló épületek felújítása mellett. 

> Az új tömb egyéb előírásait is úgy határozzuk meg, hogy azok közel azonos építési 

lehetőséget biztosítsanak a szabályozás módosítása előtti állapottal. A hatályos és a 

tervezett adatok az F és az I oszlop alapján vethetők össze. 

> A kiszolgáló utca megszüntetésével közterületen számított parkolóhelyek szűnnek 

meg. Ennek kompenzálására a parti út menti telekhatáron és/vagy a szálloda bejárata 

előtti téren, telken belül közhasználatú parkolót kell kialakítani hasonló 

darabszámban. A változás előnyös a strand számára, melynek parkolóigényét telken 

kívül kell megoldani és a tervezett változtatással ezek egy része közelebb kerül a 

strandhoz, mint az a felsőbb helyzetű kiszolgáló utcában volt. 

> A strand területére való átjárást terepszint alatt könnyen meg lehet valósítani a 

meglévő terepviszonyok miatt. A kapcsolat kialakítására telepítési vizsgálat készült, 

melyből az alábbiakban idézünk. 
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Terepviszonyok 

A hotel együttes jellemző szintje a megtartandó villák körüli terepszint: 117,5 mBf 

(abszolút balti magasság) 

A strandot elválasztó gépkocsiút jellemző szintje: 112,5 mBf. 

A strand jellemző szintje a gépkocsiutat támasztó rézsű alján: 107,5 mBf. 

A strand jellemző szintje a tóparton: 105,0 – 106,0 mBf. 

Tervjavaslat 

A fentiek alapján az alábbi következtetések vonhatók le,  

A hotelszint és a strandszint között 10 méter szintkülönbség van. Ehhez képest középen – 5 

méterrel a strand felett és 5 méterrel a hotelszint alatt – helyezkedik el a gépkocsiút. Az út 

zavartalanul keresztezhető gyalogosan a strandszintben aluljáróval. (esetleg a 

hotelszinten felüljáróval) Előbbi esetben a hotel belső tereiben kell lejutni lépcsővel, 

mozgólépcsővel, lifttel az aluljáró szintre, utóbbi esetben a strand területén lépcsővel, 

látványlifttel kell lejutni a híd szintjéről a strand szintjére. 

A strand oldalon az út mentén szolgáltató épület létesítése célszerű, melynek teteje az út 

szintjével azonos és funkcionálisan összefügg az alatta lévő épület belsejével (aljával): pl. 

vendéglátó egységek felső, napvitorlás terasza alakítható itt ki (lásd a következő oldal 

tervlapján) Ebbe a szolgáltató épületsávba érkezik a hotel felől az aluljáró szint, mely 

hasonló reprezentativitással – pl. belső üzletekkel, galériával – van kialakítva. Az aluljáró 

szint hotel oldali indítása a lobby térsorához kapcsolódó galériás, felül / oldalt üvegezett 

homlokzatokkal van kialakítva. Semmiképp sem folyosó, hanem világos, belső teraszos 

megjelenést kap. 

A hotel – strand átvezetési irányt az épületformálás egyértelmű irányultságával is helyes 

megmutatni. 

A telepítési vizsgálat további eredményei a következők. 

A fenti hotelkiépítés következménye, hogy nincs szükség a hatályos szabályozási terven 

kiszabályozott belső útra a villák és a családi hotel épületegyüttese között. A villákat és az 

új hotel épületeket egy intézménybe kell komponálni, a tervezett utat a szabályozási 

tervről törölni kell.  

A villák és hoteltömbök viszonyát úgy kell rendezni, hogy a két megmaradó régi villa 

számára logikus ritmusban képezzen az új épületegyüttes hátteret. Funkcionális 

szempontból a villák számára valamilyen VIP használat lehet indokolt és pinceszinten azok 

a főépülettel összekapcsolhatók. 

A családi hotel fő bejárata a következő oldal tervlapján javasolt területen ésszerű, ahol a 

bejárathoz vezető gépkocsiforgalom jól szervezhető. Ezzel a megoldással a főbejárat és a 

strandkapcsolat (mely egy másik bejárat valójában) jól különválik, de a megfelelő helyen 

(lobby) összekapcsolódik. Gyakorlatilag a bejárati közlekedési előtér helyettesíti a 

megszüntetett kiszolgáló utcát. 

A gépkocsiút Balatonfőkajár irányából dél felé – a vizsgált terület felé – tartva emelkedik. 

Az emelkedést a jelenleginél valamivel előbb el kell indítani, hogy a családi hotel előtti 

szakaszon már vízszintesen haladjon, jól biztosítva kapcsolatot a javasolt szolgáltató 

épületsávval és a hotel alatt elhelyezendő garázsszinttel. 
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Az út keresztezés vizsgálatához készített elrendezési vázlat 

 

Terepmetszet az út keresztezés terepszint alatti kialakításával 
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Terepmetszet a családi hotel partfalhoz mért 

magasságának, a strand gépkocsiforgalom 

keresztezése nélküli elérésének ábrázolásával. 

A magaspart éle és a Balaton part közötti vonal alatt 

kell az épületnek maradni a szabályozási előírás szerint. 
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I.2.7. 090/29 hrsz lakóingatlan (Mathiász telep, Lf-3 építési övezet) számára közterületi 

kapcsolat biztosítása 

 

A változtatás leírása 

Az ingatlan természetben meglévő közterületi kapcsolata a településrendezési 

eszközökben erdőterületként szerepel. A Mathiász telep kialakult utcasorának utolsó telke 

így nem kaphat építési engedélyt. A közlekedési terület szabályozási korrekciója 

szükséges. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság 56 m2 

> Változik:  szabályozási terv 

  

314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változtatással érintett terület a hatályos és javasolt szabályozási terv részletén 

 

A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai: 

Az erdő területfelhasználásban lévő területen a hatályos terv is közlekedési területet 

szabályoz. Ez a Mathiász telepi lakosok gyalogos kapcsolata a településközpont irányában. 

jelen módosítás 56 m2 rel növeli a közlekedési területet. Ez a minimális méret szükséges 

ahhoz, hogy a 090/29 hrsz. telek 5 méter hosszban közterület kapcsolatot kapjon. 
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I.2.8. A volt Badacsonyi ÁG – meglévő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, építési 

övezet – szabályozása 

 

A változtatás leírása 

A sokáig változatlan, egykori üzemi terület fejlesztési tervei alapján kezdeményezte három 

ingatlan – hrsz 085/1, 083/2, 083/6 – szabályozását. A terület kékkel keretezve az alábbi 

ortofotó részleten. A gazdasági terület kisebb részletén a hatályos szabályozás marad 

érvényben. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság 6,2 ha 

> Változik:  HÉSZ, 

   szabályozási terv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változtatással érintett terület az ortofotó részletén 

314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változtatással érintett terület a hatályos és a javasolt szabályozási terv részletén 
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A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai 

 

> A hatályos szabályozás szerint a kialakult állapot szerint lehet építési tevékenységet 

folytatni, azaz telekosztás nem végezhető, a zöldfelület nem csökkenthető, a 

legnagyobb beépíthetőség 15%, a legnagyobb építménymagasság 6,5 m. 

 

> A megalapozó vizsgálat 79-83 oldalain a terület elemzése megtörtént, ebből idézzük 

a következő részleteket. 

> A telkek természetben meglévő beépítettségi adatai: 

 

 1.  2. 3. 4.  5. 6.  7. 

a. hrsz 085/1 083/2 083/6 

b. telek (m2, %) 15895 100,0 25399 100,0 21878 100,0 

c. zöldfelület (m2, %) 10314 64,9 18075 71,2 10455 47,8 

d. aszfalt (m2, %) 1874 11,8 3563 14,0 6664 30,5 

e. beton alaptest (m2, %) 1149 7,2 46 0,2 0 0 

f. épületek (m2, %) 2557 16,0 3713 15,0 4692 21,4 

 

> A Btv. gazdasági területekre vonatkozó előírásait a törvény 38. §-a tartalmazza: 

„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.” 

 

> A fenti előírás a törvény betűje szerint nem vonatkozik a tárgyi építési övezetre, mert 

nem új területkijelölésről van szó. Ennek ellenére az új szabályozási előírások 

kialakításakor követjük az előírások szellemét. 

> A javasolt legnagyobb beépítettség: 35%, a legnagyobb épületmagasság: 7,5 m, a 

legkisebb zöldfelület: 30%. 

> A barnamezős fejlesztés környezeti illeszkedése is – helyzetéből adódóan - jól 

megoldott: két oldalról erdő veszi körül, a mezőgazdasági területek irányában a 

meglévő, telekhatár mellé ültetett fasorokat kell kiegészíteni.  
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Az érintett terület beépítési vázlata az szabályozási javaslat és tervezett telekaalkítás utáni 

állapotban 
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I.2.9. A volt Petőfi TSZ telephelyét gazdasági területből különleges mezőgazdasági üzemi 

területbe soroljuk át. 

 

A változtatás leírása 

Világos pusztán volt a Petőfi TSZ egyik központja, mára felhagyott állattartó telepe. A 

javasolt változtatás technikai célú: a terület valójában mezőgazdasági üzem, ebbe a 

kategóriába kell sorolni. Változtatási szándék, esetleges kereskedelmi szolgáltató 

gazdasági fejlesztés nincs a láthatáron, ilyen irányú besorolása megalapozatlan.  

Hrsz: 046/10, 046/46 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság  3,4 ha 

> Változik:  szerkezeti terv, 

HÉSZ, 

    szabályozási terv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változtatással érintett terület az ortofotó részletén 
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A változtatással érintett terület a hatályos és a javasolt településszerkezeti terv részletén 
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I.2.10. Meglévő látványsörfőzde adekvát területfelhasználási és övezeti besorolása 

 

A változtatás leírása 

A változtatásra tervezett területen igényes építészeti és környezetalakítási megoldásokkal 

gasztrokulturális létesítmény működik. Üdülőterületi besorolása megalapozatlan, a 

működést lehetővé tevő és egyúttal annak további kereteit megszabó szabályozás 

szükséges. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság  5600 m2 

> Változik:  szerkezeti terv, 

HÉSZ, 

    szabályozási terv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változtatással érintett terület az ortofotó részletén 
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A változtatással érintett terület a hatályos és a javasolt szabályozási terv részletén 

  



314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 46 

 

A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai 

 

> A sörfőzde Balatonvilágos déli határán, három építési telken található. Észak-nyugati 

irányban a vasútvonal, dél-keleti és dél-nyugati irányban a településhatárt alkotó 

utcák határolják. Észak-keleti irányban a hatályos terv szerint hétvégi házas 

üdülőterület, a tervjavaslat szerint – tekintettel arra, hogy a magasparton az 

üdülőterületek megszűntek – kertvárosias lakóterületi ingatlan határolja. 

> Az OTÉK 13, § határozza meg a kertvárosias területeken elhelyezhető rendeltetési 

módokat: 

„(1) A kertvárosias lakóterület laza beépítésű, összefüggő nagy kertes, több önálló 

rendeltetési egységet magába foglaló, 7,5 m-es beépítési magasságot meg nem 

haladó elsősorban lakó rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál. 

(2) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető épület – a lakó rendeltetésen kívül –: 

a) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 

b) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, 

c) kulturális, 

d) szállás jellegű és 

e) sport 

rendeltetést is tartalmazhat.” 

A (2) bekezdés a) pontja szerint a kereskedelmi szolgáltató tevékenység a 

kertvárosias lakóterületen megengedett. A tárgyi terület számára ilyen jellegű 

alövezetet kell szabályozni a kertvárosias lakóterületek között. 

> A hatályos és a javasolt szabályozás összevetését az alábbi táblázat mutatja be. 

 1  2  3  

a  Az övezet hatályosés tervezett neve Üh-2 > Lke-3 Lke-14 
b  legkisebb telek m2 500  2000 

c  beépítési mód sz. álló sz. álló 

d  legnagyobb beépítettség % 20* 20 
e  legnagyobb épületmagasság m 5,5 5,5 

f  legkisebb zöldfelület % 70 50 
g  terepszint alatti beépítés max. % 10 10 

* A 210/2017 számú határozattal meghozott képviselő testületi döntés alapján 

módosul valamennyi hétvégiházas üdülőterületen 15%-ról 20%-ra a legnagyobb 

beépíthetőség. Ez tehát nem a hatályos HÉSZ, hanem jelen HÉSZ tervezet adata. 

> A látványsörfőzde szabályozása során a lakóterületi környezetterhelési értékeknek 

teljesülni kell. 

> A vendéglátó funkció sok szabadtéri funkcióval épült ki - fogyasztó terasz, 

játszóterület, parkoló – emiatt szükséges a 70%-os zöldfelületi előírás 50%-ra 

csökkentése. 

> Ugyanakkor a létesítmény zöldfelületi kiképzése elsőrendűen fontos, amit egyedi 

előírásokkal is szükséges alátámasztani. 

> A Mészöly Géza sétány folytatásaként szabályozott gyalogút – mint a hatályos 

szabályozási koncepció lényeges eleme – megmarad. 
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I.2.11. Lakótelek zöldterületi besorolásának változtatása lakterületre 

 

A változtatás leírása 

A Mathiász telep 092/1 hrsz magántulajdonú telke a hatályos terv szerint zöldterület. 

Tekintettel arra, hogy a zöldterületi kijelölésnek semmilyen alapja nincs a szomszédos 

ingatlanokhoz hasonlóan falusias lakóterületbe sorolja a tervjavaslat. 

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság  1560 m2 

> Változik:  szerkezeti terv, 

szabályozási terv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változtatással érintett terület az ortofotó részletén 
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A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai 

A terület természetben fás terület, a tulajdoni lap szerint kivett udvar, magánterület. 

Zöldterületi besorolására nincs alap. 

Az átsorolás ugyan gyakorlatban hibajavítás, nem településfejlesztési, hanem technikai 

szempontú, a jogszabályi környezetnek való megfelelés miatt az eljárásban zöldterület 

megszüntetéseként kezeljük. 

 

> A tárgyi zöldterület – melyet a tervjavaslat megszüntet és átsorol falusias 

lakóterületbe - a Btv. 6/B § hatálya alá tartozó zöldterület, azaz nincs önkormányzati 

tulajdonban és nincs a parti sávban. 

A Btv. 6/B (2) bekezdése szerint az átsorolás feltételei a következők: 

„a) az újonnan zöldterületbe sorolt terület a települési önkormányzat tulajdonában 

van, 

b) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, és 

c) az újonnan kijelölt zöldterület településszerkezeti adottságainál fogva 

(elhelyezkedése, egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni 

kívánt zöldterülettel azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település 

zöldfelületi rendszerében” 

 

A fenti b) pont teljesül, mert nem tartozik a terület természetvédelmi oltalom alá. 

Az a) és c) pontok feltételei a 1.2.12. pont alatti változtatásokkal teljesülnek, mely 

változtatások során önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok zöldterületi kijelölése 

történik. Ezen ingatlanok nyilvánvalóan előnyösebb funkciót töltenek be a zöldfelületi 

rendszerben, mert jelenleg is zöldterületként működnek. 

 

A változtatással érintett terület a hatályos és a javasolt településszerkezeti terv 

részletén 
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I.2.12. Zöldterületek kijelölése önkormányzati területen 

 

A változtatás leírása 

A változtatások technikai tartalmúak. Meglévő, természetben zöldterületként működő 

közterületekre vonatkoznak. A – jelenleg nem zöldterületbe sorolt – átsorolni javasolt 

területek felhasználása nem változik. Azonban abból a célból, hogy a településrendezési 

tervben tett egyéb – részben szintén csak technikai – változtatások a jogszabályi 

környezetnek megfeleljenek, szükség van ezekre az átsorolásokra. Ezek a változtatások 

egyúttal a valóságos állapot és a terv közötti összhangot is létrehozzák. 

 

Az új zöldterület kijelöléseket a következő – ortofotó, hatályos és javasolt 

településszerkezeti tervrészlet - ábrasorozaton mutatjuk be. 

 

I.2.12.1  

Iskola, közösségi ház közötti park – hrsz 747/9, 747/10 – 3034 m2 
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I.2.12.2  

Dózsa György út és Kinizsi utca csatlakozásánál lévő park – hrsz 540 – 1734m2 
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I.2.12.3 

Fecske köz – magasparti sétány  

hrsz 1716 – 3054 m2 
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I.2.12.4 

József Attila utca – játszótér 

hrsz 944/1 – 663 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldterület változtatások összefoglalva 

Új, önkormányzati tulajdonban lévő zöldterületek  

 1  2  3  4  

a  jel név hrsz terület m2 
b  1.2.12.1 iskola 740/9, /10 3034 

c  1.2.12.2 Dózsa György út 540 1734 
d  1.2.12.3 sétány 1716 3054 

e  1.2.12.4 József Attila utca 944/1 663 
f  összesen   8485 

Megszüntetett zöldterületek 

 1  2  3  4  

a jel név hrsz terület m2 

b 1.2.4 gyümölcsfeldolgozó 030/8 1800 

c 1.2.5 önkormányzati tartalékterület 020/3 1000 

d 1.2.11 Mathiász telepi lakótelek 092/1 1560 

e összesen   4360 

 

A zöldterületi változtatásokat összefoglalva megállapítható, hogy azok mennyisége, 

tulajdoni és funkcionális helyzete javul a tervjavaslattal. 

  



314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 54 

 

I.2.13. Beépítésre nem szánt turisztikai övezet szabályozási előírásainak módosítása 

 

A változtatás leírása 

A tulajdonos/fejlesztő szándéka szerint a területen létesül az országos hálózat részeként 

egy elektromos töltőállomás. Tekintettel arra, hogy a töltés időbeli nagyságrendje órákban 

mérhető, a „szabadidő” eltöltésére alkalmas létesítmények is épülnek a töltőállomások 

mellett.  

 

A változtatás mértéke, hatóköre 

> Területnagyság  4 ha 

> Változik:  HÉSZ 

szabályozási terv 

A változtatással érintett terület az ortofotó részletén 
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A településrendezési javaslat környezeti, szabályozási szempontjai 

Az új funkcionális igényen kívül az önkormányzat megállapodott a terület szabályozási 

paramétereinek módosításában is, mely első sorban az új OTÉK 10 % beépítettséget 

megengedő szabálya miatt vált aktuálissá. 

 

A 7 ezer m2-es telekméret a terület alábbi bemutatott kedvező felosztási lehetőségéhez 

igazodik. Beépítést nem tartalmaz az ábra, a zöld foltok a maximálisan 10%-os 

beépíthetőség nagyságrendjét mutatják meg! 

 

 

 

 

    
  hatályos rendelet rendelet tervezet 

 legkisebb kialakítható telek 20.000m2 7.000m2 
 beépíthetőség 5% 10% 

 legnagyobb (építmény)épületmagasság 5,5m 5,5m 

 legkisebb zöldfelület 40% 40% 

 legnagyobb terepszint alatti beéítés 6% 6% 
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A funkciókra vonatkozó hatályos előírás: 

„az építési övezetben elhelyezhető épületek, használati módok: 

aa)  kemping ellátással kapcsolatos építmények: fogadóépület, szaniterellátás 

építményei, kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás, 

ab) turizmust, sportolást, rekreációt szolgáló építmények, 

ac)s zálláshely-szolgáltatás, 

ad) szőlő- és borfeldolgozás építményei, 

ae) az ott élők, dolgozók, tulajdonosok lakását is kielégítő épületek építhetők,” 

kiegészül az elektromos töltő állomás létesítményével. 

A szabályozási terven szabályozott út, mely a terület közepén lévő dűlőút kiváltására 

szolgált, a terület feloszthatósága esetén területpazarló és bonyolult megoldás, ehelyett a 

tervjavaslat a dűlőút KbTz övezetbe eső szakaszát 4 méterről 12 méteresre szabályozza.  

 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi területtel szomszédos fejlesztés épületméreteit a 

hatályos szabályzat korlátozta, mely korlátozást a tájba való fokozott illeszkedés igénye 

miatt a tervezet is fenntartja, azt a teleknagyság 7000-es méretével összhangban 700m2-

re változtatva: 

„da) egy épület beépített alapterülete legfeljebb 500m2 > 700m2,  

db) több 500 m2-es > 700m2-es, épület összekötő szárnyakkal kapcsolható,” 

 

Az előkert 6 méteres előírását 10 méteresre növeli a rendelet tervezet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A változtatással érintett terület a hatályos és a javasolt szabályozási terv részletén 
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1.3. A területrendezési tervekkel - az OTrT-vel és az Btv.-vel - való összefüggések 

vizsgálata 

1.3.1. Országos Területrendezési Terv 

1.3.1.1. Az Országos Szerkezeti Terv és a települési terv viszonya 

 

Az Ország Szerkezeti Terve  

(2003. évi XXVI. törvény 2. 

melléklet) 

2017. VI. 30-i állapot 
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A településszekezeti terv – megfelelően az  OTrT 31/A § a) pontjának - az országos 

jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az Országos Szerkezeti Terv által 

meghatározott térbeli rend figyelembevételével kijelöli.  

 

Balatonvilágos közvetlen közelében, de a közigazgatási határon kívül húzódó vonalas 

infrastrukturális elemek: 

Azonosan az OTrT 1/1 melléklet - 1. Gyorsforgalmi utak és 2. Főúthálózat pontjaival. 

A településtől északra halad: 

az országos közúthálózat gyorsforgalmi eleme: 

> az M8 jelű gyorsforgalmi út (Szentgotthárd térsége – Veszprém – Enying térsége – 

Sárbogárd térsége – Dunaújváros – Kecskemét térsége – Szolnok – Füzesabony 

térsége (M3) 

az országos főúthálózat eleme: 

> a 71 jelű országos főút (Lepsény (7. sz. főút) – Balatonfüred – Keszthely (76. sz. 

főút) 

A település keleti határán halad: 

az országos főúthálózat eleme: 

> a 7 jelű országos főút (Budapest – Székesfehérvár – Siófok – Nagykanizsa – 

Letenye) 

 

Balatonvilágos közigazgatási területén belül húzódó vonalas infrastrukturális elemek: 

 

Azonosan az OTrT 1/1 melléklet - 1. Gyorsforgalmi utak 27. pontjával. 

Az országos közúthálózat gyorsforgalmi eleme 

> az M7 jelű gyorsforgalmi út (Törökbálint (M0) – Székesfehérvár – Siófok – 

Balatonszentgyörgy – Nagykanizsa – Letenye) 

 

Azonosan az OTrT 1/4 melléklet 2.21 pontjával  

> Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murakeresztúr országos törzshálózati 

vasúti pálya 

 

Azonosan az OTrT 1/6 melléklet 30. pontjával. 

Országos kerékpárút-törzshálózat  

> 7.A eleme 

Budapest – Biatorbágy – Balatonvilágos – Nadap – Sukoró – Pákozd – 

Székesfehérvár – Balatonfőkajár – Siófok – Szántód – Balatonföldvár – Balatonlelle 

– Balatonboglár – Fonyód – Keszthely – Sármellék – Zalakaros – Nagykanizsa – 

Kaszó – Nagyatád – Berzence – (Horvátország) 
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1.3.1.2. Az országos övezetek és a települési terv viszonya 

1.3.1.2.1  

Országos ökológiai hálózat övezete  

OTrT előírás: 

„13. § (1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 

tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.” 

 

A terület a Balaton tómedrével azonos a településszerkezeti terven. A Btv. magterületbe 

sorolja a területet.  

 

A településszerkezeti terv a területrendezési tervnek megfelel, mert: 

> vízgazdálkodási területbe  van sorolva a vizsgált terület.  
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1.3.1.2.2  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (TEIR) 
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A 282-es rendelet alapján a BFKH FTFF 2017. 09. 6-án a fenti, alaptérképen ábrázolt 

adatszolgáltatást adta a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületekről (33-95/2017 

iktatószám) 
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A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület településre illesztett területe. 331 ha 

azonosan a BFKH FTFF adatközlésével. 

 

OTrT előírás: 

„13/A. § (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.” 

 

A településszerkezeti terv a területrendezési tervnek megfelel, mert: 

> beépítésre szánt terület nincs a területen kijelölve, 

> bányászati tevékenységre nem ad lehetőséget a tervjavaslat. 
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1.3.1.2.3  

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete  

Az 1.3.1.2.2 pont alatt említett BFKH FTFF adatszolgáltatás szerint jó termőhelyi adottságú 

szántó nincs a településen. 
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1.3.1.2.4  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület (TEIR) 

 

OTrT előírás: 

„14. § (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.” 

 

A településszerkezeti terv a területrendezési tervnek megfelel, mert: 

> beépítésre szánt terület nincs a területen kijelölve, 

> bányászati tevékenységre nem ad lehetőséget a tervjavaslat. 
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1.3.1.2.5  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (TEIR) 
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A 282-es rendelet alapján a BFNP a fenti, alaptérképen ábrázolt adatszolgáltatást adta a 

tájépvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területről (3059/2-2017 iktatószám) 
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OTrT előírás: 

„14/A. § (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.” 

 

A településszerkezeti terv a területrendezési tervnek megfelel, mert: 

> A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét a kiemelt 

térségi terv (Btv.) alapján a települési terv pontosította. 

> A helyi építési szabályzat meghatározza – a hatályos rendelttel azonosan - a 

tájképvédelmmel érintett területek övezeteit és azok tájképvédelmet biztosító 

előírásait 

> Bányászati tevékenységre nem ad lehetőséget a tervjavaslat. 
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1.3.1.2.6  

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete (TEIR) 

OTrT előírás: 

„15. § (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.” 

A településszerkezeti terv a területrendezési tervnek megfelel, mert: 

> A vízvédelemmel érintett terület a településszerkezeti terv védelmi lapján ki van 

jelölve. 

> A helyi építési szabályzat meghatározza a vízvédelmi területen követendő 

szabályokat. 

> Bányászati tevékenységre nem ad lehetőséget a tervjavaslat. 
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1.3.2. Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve 

1.3.2.1 A Btv. térségi területfelhasználásra vonatkozó szabályai 

Hatályos területrendezési terv:  

2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének 

elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról 

 
Btv. 12. sz. melléklet: A térségi szerkezeti terv Balatonvilágost ábrázoló részlete (TEIR) 

 

Balatonvilágos településszerkezeti terve a következők szerint felel meg a térségi 

területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályoknak. (2017. 09. 01-jétől hatályos 

állapot) 

 

Balatonvilágos területét 

> erdőgazdálkodási térség 44,91 ha,  

> mezőgazdasági térség 805,20 ha,   

> települési térség 350,22 ha,  

> vízgazdálkodási térség 1603,1 ha,   

területfelhasználásokba sorolja a térségi szerkezeti terv (mértékek a TEIR adatbázisból). 
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Erdőgazdálkodási térség 

Btv. 4/B. § a) 

„az erdőgazdálkodási térséget legalább 95%-ban erdőterület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni;” 

 
A Btv. szerinti erdőgazdálkodási térség (TEIR) 

 

Az erdőgazdálkodási térség TEIR-ben adott területe: 44,91 ha. 
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A településszerkezeti tervben erdőterületbe sorolt terület  

 

A településszerkezeti terven (külterületi) erdő terület 44,84 ha 

44,84 : 44,91 = 99,84 % > 95,00 %,  

azaz a települési terv megfelel a Btv. 4/B § a) pontjának. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 1. tervmelléklete (1. melléklet): 

> erdőterület: 43,59 ha 

jelen tervjavaslat szerinti növekmény  

> az Aligai úti gazdasági terület melletti – 012/2 hrsz - erdőkijelölés: plusz 0,07 ha, 

> a 7118 számú út menti gazdasági terület (gyümölcsfeldolgozó) mellett – 030/8 

hrsz - kijelölt erdősáv: 0,18 ha. 

Összesítve: 43,59+0,07+0,18=44,84 ha  



314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 72 

 

Mezőgazdasági térség 

Btv. 4/B. § b) 

 „a mezőgazdasági térséget legalább 95%-ban mezőgazdasági terület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület 

nem jelölhető ki;” 

 
A Btv. szerinti mezőgazdasági térség (TEIR) 

 

A mezőgazdasági térség TEIR-ben adott területe: 805,20 ha. 
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A településszerkezeti tervben mezőgazdasági területbe sorolt terület  

 

A településszerkezeti terven mezőgazdasági terület 780,13 ha 

(a Btv.-ben vonalas elemként jelölt M7 gyorsforgalmi út területével együtt) 

780,13 : 805,20 = 96,89 % > 95,00 %,  

azaz a települési terv megfelel a Btv. 4/B § b) pontjának. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 2. tervmelléklete (2. melléklet): 

mezőgazdasági terület: 779,82 ha 

jelen tervjavaslat szerinti csökkenés:  

> az Aligai úti gazdasági terület – 012/2 hrsz - kijelölése: mínusz 11035 m2 (tulajdoni 

lap szerint), azaz mínusz 1,10 ha, 

jelen tervjavaslat szerinti növekmény:  

> az önkormányzati tartalékterületen – 020/3 hrsz – erdőterület mezőgazdasági 

területre változtatása: 14124 m2 (tulajdoni lap szerint) , azaz plusz 1,41 ha. 

Összesítve: 779,82-1,1+1,41=780,13 ha  
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Települési térség 

Btv. 4/B. § c) pont 

„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;” 

 

A települési térségben egy új beépítésre szánt terület kijelölését javasolja jelen terv. 

Az 1.2.5 jelű változtatás az autópálya melletti 020/3 hrsz (tulajdoni lapot lásd az 3. 

mellékletben) önkormányzati tartalékterületen van. A hatályos terv itt 1000m2 

zöldterületet jelölt ki. Jelen pillanatban a tartalékterület pontos felhasználása nem ismert, 

ezért a zöldterület centrális rögzítése nincs megalapozva, a tervjavaslat ezért azt már nem 

tartalmazza. Helyén a tartalékterület egységes településközpont vegyes kijelölése 

szerepel. Ez a változtatás nincs ellentmondásban a Btv. fent idézett előírásával. 

 

A közigazgatási határtól számított 200 méteres sávban való beépítésre szánt terület 

kijelölése egy esetben történik: az 1.2.3 jelű változtatás új gazdasági terület kijelölése. Ezt 

a kijelölést területrendezési hatósági eljárás alapozta meg. A 012/2 hrsz ingatlan 

SOD/08/313-16/2018 számon a Somogy Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze térségi 

területfelhasználási engedélyét 2018. július 31-én megkapta. 

 

A fent leírtak alapján a települési terv megfelel a Btv.  4/B § c) pontnak.  
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Vízgazdálkodási térség 

Btv. 4/B. § f) pont 

 „a vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgazdálkodási terület települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület 

nem jelölhető ki” 

A Btv. szerinti vízgazdálkodási térség (TEIR) azonosan a települészerkezeti tervvel 

 

A vízgazdálkodási térség TEIR-ben adott területe:  

Balatonvilágos: 1603,10 ha 

Balatonfőkajár: 116,89 ha 

 

A településszerkezeti terven vízgazdálkodási területbe sorolt 02/45 hrsz ingatlan - mely a 

Balatonfőkajárhoz tartozó tómedret is tartalmazza – Balatonvilágoshoz tartozó része: 

1720,82 – 116,89 = 1603,93 ha 

1603,93 : 1603,10 =  100,05 % > 95,00 %,  

azaz a települési terv megfelel a Btv. 4/B § f) pontjának. 
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1.3.2.2  A Btv. erdőterületekre vonatkozó szabályai 

 

Erdőterület változást a következő két helyen tartalmaz jelen tervjavaslat. 

a) Erdőterület csökkenés – 1.2.5 jelű változtatás: 

Az önkormányzati tartalékterület egy alrészletét erdőterületbe sorolja a hatályos terv. A 

tulajdoni lap szerint fásított terület, melyet nem tartalmaz sem az Országos Erdőadattár 

sem a Btv. hátrányosan vágja keresztbe az önkormányzati fejlesztési területet, ezért ennek 

megszüntetése a cél hosszú távon. Jelen tervjavaslat mezőgazdasági területbe sorolja át a 

területet, azzal a tervezett jövőképpel miszerint – egy későbbi településrendezési 

eljárásban - településközponti felhasználás a végcél. 

b) Erdőterület növelés – 1.2.3 jelű változtatás: 

Az Aligai úti új gazdasági terület kijelölésével erdőterület kijelölése is történik a Btv. 18. § 

(1) bekezdésével összhangban: 

„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.” 

 

A Btv. 5. § három szabályt tartalmaz, melyekhez a településszerkezeti tervnek illeszkednie 

kell. 

1. Btv. 5. § (1) bekezdés: 

„A települések közigazgatási területén a településrendezési eszközökben azon erdőterület 

települési területfelhasználási egységbe sorolt terület nagysága, amelyet egyidejűleg a 

térségi szerkezeti terv erdőgazdálkodási térségként állapít meg, összességében nem 

csökkenhet.” 

 

A fenti a) pontban említett erdőterület települési térségbe tartozik, nem erdőgazdálkodási 

térségbe, ezért a településszerkezeti terv megfelel a Btv. 5. § (1) bekezdésének. 

 

2. Btv. 5. § (2) bekezdés: 

„A térségi szerkezeti tervben megállapított erdőgazdálkodási térség által nem érintett, a 

településrendezési eszközökben erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolt 

terület csak mezőgazdasági terület, természetközeli terület vagy vízgazdálkodási terület 

települési területfelhasználási egységbe sorolható.” 

 

A fenti a) pontban említett erdőterületet mezőgazdasági területbe sorolja a tervjavaslat, 

ezért a településszerkezeti terv megfelel a Btv. 5. § (2) bekezdésének. 
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3. Btv. 5. § (3) bekezdés: 

„Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdők területe a településrendezési 

eszközökben kizárólag erdőterület települési területfelhasználási egységbe sorolható.” 

 
Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdők Balatonvilágos területén (NÉBIH) 

 

A tervjavaslat (a hatályos tervvel azonosan) erdőterületbe sorolja valamennyi, az Országos 

Erdőállomány Adattárban szereplő erdőt, ezért a településszerkezeti terv megfelel a Btv. 

5. § (3) bekezdésének. 
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1.3.2.3. A Btv. zöldterületekre vonatkozó szabályai 

 

A Btv. 6, 6/A, 6/B. § tartalmazza azokat - a hatályos településrendezési eszközökben 

zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt - különféle zöldterületekre vonatkozó 

szabályokat, melyekhez a településszerkezeti tervet illeszteni kell. 

 

A. Btv. 6. §  

„E § alkalmazásában zöldterület: - a kövtkező ábrán kék szaggatott vonallal keretezve - 

a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területre készült 

vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben zöldterület települési területfelhasználási 

egységbe sorolt terület.” 

 

Ezen zöldterületek a tervjavaslatban – azonosan a hatályos tervvel – zöldterületbe vannak 

sorolva. Változtatás nem érinti azokat, átsorolás nincs.  

Ezért a településszerkezeti terv nem ellentétes a Btv. 6. § előírásaival. 

 

B. Btv. 6/A. §  

„E § alkalmazásában zöldterület: - a következő ábrán kék kőrrel jelölve -  

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.” 

 

Egy helyen, a 020/3 hrsz önkormányzati tulajdonú tartalékterületen lévő zöldterület 

esetében történik áthelyezés. Ez a terület azonban az ingatlannyilvántartás (ld. 3. 

melléklet) szerint nem közpark vagy közkert, hanem szántó, azaz a Btv. 6/A § alá eső 

zöldterületen változtatás, átsorolás nincs. 

Ezért a településszerkezeti terv nem ellentétes a Btv. 6/A. § előírásaival. 

 

A szakasz (6) bekezdése szerint: 

„Zöldterületen építmény legfeljebb 4,5 m beépítési magassággal helyezhető el.” 

A HÉSZ tervezete – azonosan a hatályos rendelettel – nem ellentétes a Btv. 6/A. § 

előírásával. 
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Balatonvilágos zöldterületei a hatályos terven (sötétzöld: állami vagy önkormányzati 

tulajdon, világoszöld magántulajdon) – kék kőr: ingatlannyilvántartás szerint közkert, kék 

szaggatott határvonal: TNM rendelet hatálya alá eső zöldterületek) – a megszűnő 

zöldterületek jelölésével (a, b, c) 

  

c 

b 

a 
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Balatonvilágos zöldterületei a tervjavaslaton (sötétzöld: állami vagy önkormányzati 

tulajdon, világoszöld magántulajdon) – kék kőr: ingatlannyilvántartás szerint közkert, kék 

szaggatott határvonal: TNM rendelet hatálya alá eső zöldterületek) – új zöldterületek 

jelölésével (1, 2, 3, 4) 

 

 

  

1 

2 

3 

4 
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C. Btv. 6/B. §  

„E § alkalmazásában zöldterület:  

a településrendezési eszközökben a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási 

követelményekkel nem érintett területeken zöldterület területfelhasználási egységbe sorolt 

terület, amely az ingatlan-nyilvántartás szerint nem minősül önkormányzati vagy állami 

tulajdonban lévő közparknak vagy közkertnek” 

 

Három helyen történik olyan zöldterület változtatás, mely a fenti szakasz hatálya alá esik. 

 

a) A Gyümölcsért Kft. 7118-as út melletti telephelye (030/9 hrsz) 

A gyümölcsfeldolgozó korábbi növelése – új beépítésre szánt terület kijelölése - során a 

Btv. 18. § előírása szerint zöldterület kijelölése történt saját területén, melyet a hatályos 

terv már tartalmazott. Az elmúlt évek beruházásai során vált nyilvánvalóvá, hogy a 

meglévő csarnokkal párhuzamos zöldterület nem alkalmas a megvalósításra, ezért 

kezdeményezte a tulajdonos és az önkormányzat ennek a zöldterületi szakasznak az 

áthelyezését. A 7118-as út menti, 030/8 hrsz ingatlanon kijelölt zöldterületi sáv 

változatlan marad. 

Az áthelyezendő zöldterület mérete: 0,18 ha. 

 

b) Az önkormányzati tartalékterület (020/3 hrsz) – 1.2.5 jelű változtatás 

A szántó művelési ágban lévő terület (a tulajdoni lapot lásd az 3. mellékletben) közepén 

kijelölt zöldterület korábbi konkrét fejlesztési szándék részeként volt megalapozott. 

Jelenleg a terület az önkormányzati fejlesztések számára tartalékot biztosít, konkrét 

hasznosítása azonban a jövőben dől el, így a kapcsolat nélküli zöldterületnek nem maradt 

szerepe. 

Az áthelyezendő zöldterület mérete: 0,10 ha. 

 

c) Építési telek – Mathiász telep (092/1 hrsz) 

A teleksor utolsó elemeként elhelyezkedő ingatlanon kijelölt zöldterület magántulajdonú 

telken nem meglapozott. 

Az áthelyezendő zöldterület mérete: 0,16 ha. 

 

Összesen tehát 0,18+0,10+0,16=0,44 ha zöldterületet kell áthelyezni 

 

A Btv. 6/B. § (2) bekezdése szerint: 

„Zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak az átsorolt zöldterülettel 

legalább azonos alapterületű új zöldterület kijelölésével, és csak akkor jelölhető ki, ha 

a) az újonnan zöldterületbe sorolt terület a települési önkormányzat tulajdonában van, 

b) az átsorolni kívánt zöldterület nem tartozik természetvédelmi oltalom alá, és 

c) az újonnan kijelölt zöldterület településszerkezeti adottságainál fogva (elhelyezkedése, 

egyéb területfelhasználási egységekkel való kapcsolata) az átsorolni kívánt zöldterülettel 

azonos vagy előnyösebb funkciót tud betölteni a település zöldfelületi rendszerében.” 
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Az előírásnak megfelelően a fent felsorolt három elem – a), b), c) - kompenzálására a 

következő zöldterület kijelölések történnek a tervjavaslatban: 

 

1. A hrsz 1716 Fecske köz természetben a magasparti sétány része, hatályos 

területfelhasználása hétvégiházas üdöülőterület, önkormányzati tulajdonban van, területe 

0,30 ha. 

 

2. A hrsz 747/9, 747/10, iskola és a művelődési ház közötti terület 

természetben közkert, hatályos területfelhasználása településközpont vegyes terület, 

önkormányzati tulajdonban van, területe 0,30 ha. 

 

3. A hrsz 944/1 ingatlan természetben játszótér, hatályos 

területfelhasználása hétvégi házas üdülőterület, önkormányzati tulajdonban van, területe: 

0,07 ha. 

 

4. A hrsz 540, Belső utca és Dózsa György út csatlakozásánál fekvő terület 

természetben közkert, hatályos területfelhasználása kertvárosias lakóterület, 

önkormányzati tulajdonban van, területe 0,17 ha. 

 

Összesen tehát 0,30+0,30+0,07+0,17=0,85 ha zöldterület növekményt javasol a terv. 

 

A felsorolt, összesen 0,85 ha önkormányzati tulajdonú területen kijelölt zöldterület 

kompenzálja az a, b, c, pontok alatt felsorolt összesen 0,44 ha zöldterület csökkentést. 

 

Ezért a településszerkezeti terv megfelel a Btv. 6/B. § előírásainak. 
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1.3.2.4. A térségi övezetek és a települési terv viszonya 

Btv. 2/7 melléklet: A kiemelt térségi övezetek egymáshoz való viszonya és kapcsolata 

kiegészítve Balatonvilágos érintettségével (TEIR adatok)  

 
OTrT 
12.§ 

OTrT-ben előírt övezetek  
Btv. 

22/A § 
Btv. által egyedileg 

meghatározott övezetek 
 

Balaton 
világos 

érin-
tettsége 

(ha) 

 
 Országos (álló betű) 

Kiemelt térségi (dőlt betű) 
 

 
  

  megnevezés jel  megnevezés jel 

  (2) a) Magterület Ö-1 a)     1603,1 

  (2) b) Ökológiai folyosó Ö-2 b)     x 

  (2) c) Pufferterület Ö-3 c)     x 

  
 Térségi jelentőségű 

tájképvédelmi terület 
T-1 

d) 
    

432,82 
 

   Történeti települési terület T-2 e)     350,22 

  
(1) f) Világörökség és világörökség-

várományos terület 
T-3 

f) 
    

x 

  
 

    
g) Szélerőmű elhelyezéséhez 

vizsgálat alá vonható terület 
L-1 

x 

 
(2) e) Ásványi nyersanyag- vagyon 

terület 
A-1 

h) 
    

x 

  
 

    
i) Térségi jelentőségű komplex 

tájrehabilitációt igénylő 
terület 

R-1 
x 

  
 

    
j) Ökológiai rehabilitációt 

igénylő terület 
R-2 

x 

  
 

    
k) Felszíni szennyezésre 

fokozottan érzékeny terület 
SZ-1 

848,4 

  (2) g) Földtani veszélyforrás területe P-1 l)     2,88 

   Vízeróziónak kitett terület P-2 m)     x 

  
 

    
n) Felszíni vízminőség-védelmi 

terület 
F-1 

x 

       o) Tómeder D-1 1603,1 

       q) Települési terület U-1 340,22 

       r) Gazdasági terület U-2 9,65 

  
 

    
s) Általános mezőgazdasági 

terület 
M-1 

805,2 

       t) Kertgazdasági terület M-2 x 

 
(1) b) Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület 
M-3 

u) 
    

481,07 

       v) Erdőterület E-1 36,48 

  (2) d) Erdőtelepítésre javasolt terület E-2 w)     8,43 

 
(1) d)  Kiváló termőhelyi adottságú 

erdőterület 
E-3 

x) 
    

6,74 
 

       y) Turisztikai fejlesztési terület Ü-1 x 

  
 

    
z) Szőlő termőhelyi kataszteri 

terület 
C-1 

x 

 
 Kiemelt fontosságú 

honvédelmi terület 
K-1 

zs) 
    

x 

 
(1) e) Tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő terület 
 

 
  

 

 (1) g) Országos vízminőségvédelmi t.      
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1.3.2.4.1  

Országos ökológiai hálózat – magterület – Ö-1-2-3 övezet 

 

 
Az országos ökológiai hálózat / magterület Balatonvilágos területén (TEIR) 

Országos ökológiai hálózat 

OTrT 13. §  

„(1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 

tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.” 

…. 

Magterület övezete  

OTrT 17. §  

„(1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 

és 
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b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 

hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 

működése.” 

…. 

„(4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 

nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el.” 

…. 

„(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bányatelek nem bővíthető.” 

 

Btv. 23. §  

„A magterület övezete (Ö-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos ökológiai 

hálózat országos övezetre, valamint a magterület kiemelt térségi és megyei övezetre 

vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében 

változtatható meg; 

b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a településrendezési és építészeti 

tervezés, mind pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten kell 

érvényesíteni; 

c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz alkalmazkodva, tájba illesztve 

helyezhetők el; 

d) települések beépítésre szánt területének növelése és fejlesztése a történeti tájszerkezet, 

a tájképi adottságok megőrzésével, a tájkarakter erősítésével történhet; 

e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építészeti hagyományok 

figyelembevételével történhet; 

f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint szakrális 

építményként (kápolna, kereszt, kőkép) helyezhető el; 

g) 10 m beépítési magasságot meghaladó építmény – kápolna, kizárólag kilátó 

rendeltetésű építmény, víztorony kivételével – nem létesíthető, csarnok jellegű épület, 

reklámcélú hirdető építmény elhelyezése nem engedélyezhető; 

h) erdőtelepítés, külterületi fásítás kizárólag őshonos fafajokkal végezhető; 

i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhető.” 

 

A településszerkezeti terv a magterület térségi övezetét - 1603,10 ha - azaz a tómedret 

vízgazdálkodási övezetbe sorolja, tehát a fenti előírásoknak megfelel. 
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1.3.2.4.2  

Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület – T-1 övezet 

 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület Balatonvilágos területén (TEIR) 

 

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület TEIR-ben adott területe: 432,82 ha 
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A Btv. övezeti előírásait a törvény 26. §-a tartalmazza 

„A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) tekintetében az OTrT által 

meghatározott országos jelentőségű tájképvédelmi terület országos övezetre, valamint a 

térségi jelentőségű tájképvédelmi terület kiemelt térségi és megyei övezetre  

vonatkozó övezeti előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 

b) a művelési ág váltása, illetve a más célú hasznosítás csak az adottságoknak megfelelő 

termelési szerkezet, tájhasználat kialakítása, illetve a tájkarakter erősítése, valamint 

közmű és közút építése érdekében az illetékes természetvédelmi hatóság 

hozzájárulásával* engedélyezhető;  

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;  

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.” 

(*a hatályos terv készítése óta módosult szövegrész) 

 

A területrendezési terv előírásai az alábbiak szerint teljesülnek. 

1. 

Az „országos jelentőségű tájképvédelmi terület” övezete eltörlésre került. 

2. 

Az e) pont szerinti kertgazdasági terület nincs a településen. 

3. 

A fenti b), c), d), f), g), h), i) pontok előírásai a HÉSZ-ban érvényesülnek. 

4. 

Az a) pontnak való megfelelést a következő oldalak tartalmazzák. 
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A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) Balatonvilágos alaptérképére 

illesztett területe 432,82 ha, azonosan a TEIR adattal 
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A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (T-1) Balatonvilágos 

településszerkezeti tervén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ábrán jelölt helyen – Aligai úti gazdasági övezet – beépítésre szánt terület kijelölése 

történik a tervjavaslatban. Ezáltal a T-1 övezet 432,82 hektáros területe 0,9 hektárral 

csökken 431,92 hektárra. Az eltérés 0,2%, tehát az OTrT 12. § (4) bekezdésében 

megengedett 5%-os eltérés alatt van, tehát a településszerkezeti terv a területrendezési 

terv előírásának megfelel.  
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1.3.2.4.3  

Történeti települési terület – T-2 övezet 

A történeti települési terület Balatonvilágos területén (TEIR) 

 

A történeti települési terület (tömör szín) TEIR-ben adott területe: 850,11 ha 

A történeti települési terület övezetébe tartozó települési térség (vonalazott terület) TEIR-

ben adott területe: 350,22 ha 
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A Btv. övezeti előírásait a törvény 27. §-a tartalmazza 

„(1)  

A történeti települési terület övezetének (T-2) területét - a kulturális örökségvédelem 

tekintetében illetékes államigazgatási szervek* örökségvédelmi hatóság állásfoglalása 

alapján - a településrendezési tervekben a tényleges kiterjedésnek megfelelően a (2) 

bekezdésben foglaltak érvényesülése érdekében szükség szerint védőövezetével együtt kell 

lehatárolni és e törvény előírásait a településrendezési tervekben lehatárolt területen kell 

érvényesíteni. 

(2)  

A történeti települési terület övezete (T-2) tekintetében az OTrT által meghatározott 

kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetre, valamint 

a történeti települési terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti 

előírások mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) a település szabályozási tervében,* a helyi építési szabályzatban és a helyi építészeti 

örökség védelméről szóló rendeletben - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - 

meg kell határozni, és elő kell írni  

> a látványvédelmet, 

> 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. 

(*a hatályos terv készítése óta módosult szövegrész) 

 

A területrendezési terv előírásai az alábbiak szerint teljesülnek. 

1. 

Az „kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület” övezete eltörlésre 

került. 

2. 

A fenti (2) bekezdés előírásai a HÉSZ-ban érvényesülnek, a zöldfelületek fejlesztése ezen 

kívül a tervekben is megjelenik, a c) pontban tiltott tevékenységekre nem ad lehetőséget a 

tervjavaslat. 

 

Ennek alapján a településrendezési eszközök megfelelnek a területrendezési terv 

előírásainak. 
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1.3.2.4.4 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület – SZ-1 övezet 

 

A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület Balatonvilágos területén (TEIR) 

 

A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (tömör szín) TEIR-ben adott területe: 

848,4 ha 

A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezetébe tartozó települési térség 

(vonalazott terület) TEIR-ben adott területe: 1953,32 ha 
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A Btv. övezeti előírásait a törvény 31. §-a tartalmazza 

„A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT 

által meghatározott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület országos 

övezetre vonatkozó övezeti előírások és a felszín alatti vizek védelméről szóló 

kormányrendelet előírásai mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, környezetkímélő vagy extenzív 

mezőgazdasági termelés folytatható; 

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.” 

 

A területrendezési terv előírásai az alábbiak szerint teljesülnek. 

1. 

Az „kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület” övezete eltörlésre 

került. 

2. 

A fenti a) pont előírásai a HÉSZ-ban érvényesülnek a teljes közigazgatási területen. 

3. 

A fenti b) pontban tiltott létesítményekre nem ad lehetőséget a tervjavaslat. 

 

Ennek alapján a településrendezési eszközök megfelelnek a területrendezési terv 

előírásainak. 
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1.3.2.4.5  

Földtani veszélyforrás területe – P-1 övezet 

 

A földtani veszélyforrás területe Balatonvilágos területén (TEIR) 

Földtani veszélyforrás terület övezetébe tartozó települési terület (TEIR) 

 

A földtani veszélyforrás terület (tömör szín) TEIR-ben adott területe: 2,88 ha 

Földtani veszélyforrás terület övezetébe tartozó települési terület (vonalazott terület) 

TEIR-ben adott területe: 148,3 ha 
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A Btv. övezeti előírásait a törvény 32. §-a tartalmazza 

„(1)  

A földtani veszélyforrás terület övezete (P-1) területét - a földtani veszélyforrások 

tekintetében illetékes államigazgatási szervek* az állami földtani feladatokat ellátó szerv 

állásfoglalása alapján - a településrendezési tervekben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni, és e törvény előírásait a településrendezési eszközökben 

tervekben* lehatárolt területen kell érvényesíteni. 

(2)  

A földtani veszélyforrás terület övezet (P-1) tekintetében az OTrT által meghatározott 

földtani veszélyforrás területe kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó előírások 

mellett a következő előírások alkalmazandók: 

a) az övezetbe besorolt területeken a beépítés feltételeit a településrendezési eszközökben 

tervekben és a helyi építési szabályzatban* kell meghatározni;  

b) a felszíni vizek és belvizek szakszerű elvezetésére szolgáló műtárgyakat a 

településrendezési eszközökben tervekben és a helyi építési szabályzatban* tervezni kell.” 

(*a hatályos terv készítése óta módosult szövegrész) 

 

Az OTrT övezeti előírásait a törvény 25. §-a tartalmazza 

„(1) A földtani veszélyforrás területének övezetét a településrendezési eszközökben kell a 

tényleges kiterjedésnek megfelelően lehatárolni. 

(2) Az övezet területén új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a 

bányafelügyelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 

véleményében hozzájárul.” 

 

A területrendezési tervek előírásai az alábbiak szerint teljesülnek. 

1. 

A településrendezési eszközök a földtani veszélyforrás területeket differenciáltan 

lehatárolják, a beépítés feltételeit a HÉSZ-ben meghatározzák, a felszíni és rétegvizek 

kezelésének előírásait, a beépítés területi korlátjait tervi és szabályzati szinten 

tartalmazzák. 

2. 

A településrendezési tervek tényleges kiterjedésének megfelelően – azonosan a hatályos 

tervvel - 46,80 ha területet sorolnak geotechnikai védőterületbe. 

3. 

Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik a tervjavaslatban. 

 

Ennek alapján a településrendezési eszközök megfelelnek a területrendezési tervek 

előírásainak. 
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1.3.2.4.6  

Tómeder – D-1 övezet 

Tómeder (TEIR) 

A tómeder TEIR-ben adott területe: 1603,1 ha 
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A Btv. övezeti előírásait a törvény 35. §-a tartalmazza 

„a) a Balaton tómedre az érvényes partvonal-szabályozási tervben meghatározottakon 

túlmenően nem csökkenthető; 

b) a Balaton jogi partvonalát - a partvonal-szabályozási tervtől eltérően - megváltoztatni 

és az élővilágra, a vízminőségre káros befolyással bíró tevékenységet végezni nem lehet; 

c)  

> a parti móló,  

> hullámtörő,  

> kikötői építmény és a  

> fürdőházak eredeti formában történő újjáépítése  

kivételével a tómederbe állandó építmény, sziget nem építhető; → HÉSZ előírás 

d) a tómederhez kapcsolódó élőhelyek védelme érdekében a tómederbe a nád 

gyökérzónáit kevésbé sértő, ideiglenes jellegű, csak az üdülési, illetve horgászidényben 

használatos műtárgy (pl.  

> horgász- és  

> napozóstég)  

helyezhető el; → HÉSZ előírás 

e) az I-III. osztályú nádasban, illetve attól legalább 2 m-re, a környezeti kárelhárítás vagy 

az élet- és balesetvédelmi indokból szükséges beavatkozás, valamint az engedély nélkül 

létrehozott feltöltés és vízi állás visszabontásának eseteitől eltekintve, tilos minden olyan 

mechanikai beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, csónak- út-, horgászhely-

létesítés), amely a nádas állományát, annak minőségét károsítja, illetőleg a nádas 

pusztulását eredményezheti; → HÉSZ előírás 

f) a IV-V. osztályú nádasban - védett természeti terület kivételével - az e) pont szerinti 

tevékenység - a vízi állás létesítés kivételével - a hatóság engedélyével végezhető, vízi állás 

a jegyző engedélyével létesíthető;* 

g) a védett természeti területen található nádasban osztályba sorolástól függetlenül, 

természetvédelmi kezelés kivételével - amelynek módját a természetvédelmi kezelési terv 

határozza meg - tilos a kotrás, valamint minden olyan tevékenység, amely a nádas 

állományát veszélyezteti, vagy károsítja; 

h) a tómeder nádasában, a kihirdetett vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek által kijelölt 

kikötésre alkalmas partszakaszokon engedéllyel rendelkező kikötők esetén legfeljebb 5 

méter széles bejáró, valamint a meglévő közhasználatú strandok előtt, fövenyes 

strandszakasz kialakítása érdekében, a IV–V. osztályú nádasban, legfeljebb 30 méter 

széles bejáró a 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; 

j) a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi jármű a tómeder területén csak kiépített 

kikötőben tárolható.”* 

(*a hatályos terv készítése óta módosult szövegrész)  
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A területrendezési terv előírásai az alábbiak szerint teljesülnek. 

 

1. 

A Balaton partvonalát és jogi medrét a partvonal-szabályozási tervnek megfelelően 

tartalmazza a tervjavaslat. 

2. 

A fenti előírásokban tiltott tevékenységekre nem ad lehetőséget a tervjavaslat. 

3. 

A fenti előírásokban tartalmazott korlátozásokank megfelelnek a szabályozási előírások. 

4. 

Az építési, területhasználati előírásokaon túlmenő szabályozások a magasabbrendű tervek 

kötelező alkalmazása által teljesülnek. 

 

Ennek alapján a településrendezési eszközök megfelelnek a területrendezési terv 

előírásainak. 
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1.3.2.4.7  

Települési terület – U-1 övezet 

 

Települési terület (TEIR) 

A települési terület TEIR-ben adott területe: 340,22 ha 
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A Btv. övezeti előírásait a törvény 37. §-a tartalmazza 

„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.” 

 

A területrendezési terv előírásai az alábbiak szerint teljesülnek. 

 

1. 

A Balaton partvonalát és jogi medrét a partvonal-szabályozási tervnek megfelelően 

tartalmazza a tervjavaslat. 

2. 

A fenti előírásokban tiltott tevékenységekre nem ad lehetőséget a tervjavaslat. 

3. 

A fenti előírásokban tartalmazott korlátozásokank megfelelnek a szabályozási előírások. 

4. 

Az építési, területhasználati előírásokaon túlmenő szabályozások a magasabbrendű tervek 

kötelező alkalmazása által teljesülnek. 

 

Ennek alapján a településrendezési eszközök megfelelnek a területrendezési terv 

előírásainak.  
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A települési terület – U-1 - övezet az alaptérképen, 340,22 ha, azonosan a TEIR adattal. 
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A települési terület – U-1 - övezet a településszerkezeti terven. 

A településszerkezeti terven a települési terület térségi övezetnek megfelel 324,42 ha. 

324,42 : 340,22 = 95,35% > 95 %, 

azaz a térségi övezet települési lehatárolása a területrendezési tervhez képest az OTrT 12. 

§ (4) bekezdésében megengedett 5%-os eltérés alatt van, tehát a településszerkezeti terv 

a területrendezési terv előírásának megfelel. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 7. tervmelléklete (4. melléklet): 

> települési terület: 323,72 ha 

jelen tervjavaslat szerinti növekmény  

> az Aligai úti gazdasági terület: plusz 0,7 ha 

Összesítve: 323,72 + 0,7 = 324,42 ha 
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1.3.2.4.8  

Gazdasági terület – U-2 övezet 

Gazdasági terület – U-2 - övezet (TEIR) 

 

A gazdasági terület TEIR-ben adott területe: 9,64 ha 
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A gazdasági terület – U-2 - övezet az alaptérképen, 9,64 ha, azonosan a TEIR adattal. 
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A gazdasági terület – U-2 - övezet a településszerkezeti terven. 

A településszerkezeti terven a gazdasági terület térségi övezetnek megfelel 9,41 ha. 

9,41 : 9,64 = 97,61% > 95 %, 

azaz a térségi övezet települési lehatárolása a területrendezési tervhez képest az OTrT 12. 

§ (4) bekezdésében megengedett 5%-os eltérés alatt van, tehát a településszerkezeti terv 

a területrendezési terv előírásának megfelel. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 8. tervmelléklete (5. melléklet): 

> gazdasági terület: 9,41 ha 

jelen tervjavaslat szerinti változás nincs.  
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1.3.2.4.9 

Általános mezőgazdasági terület – M-1 övezet 

Mezőgazdasági terület – M-1 – övezet (TEIR) 

 

A mezőgazdasági terület övezet TEIR-ben adott területe: 805,2 ha. 
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A mezőgazdasági terület – M-1 - övezet az alaptérképen, 805,2 ha, azonosan a TEIR 

adattal. 
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A mezőgazdasági terület – M-1 - övezet a településszerkezeti terven. 

 

A településszerkezeti terven a mezőgazdasági terület térségi övezetnek megfelel  

779,12 ha. 

779,12 : 805,2 = 96,76% > 95 %, 

azaz a térségi övezet települési lehatárolása a területrendezési tervhez képest az OTrT 12. 

§ (4) bekezdésében megengedett 5%-os eltérés alatt van, tehát a településszerkezeti terv 

a területrendezési terv előírásának megfelel. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 9. tervmelléklete (6. melléklet): 

> mezőgazdasági terület: 779,82 ha 

jelen tervjavaslat szerinti csökkenés: 0,7ha (Aligai úti gazdasági terület kijelölésével). 
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1.3.2.4.10  

Erdőterület –  E-1 övezet 

Erdőterület – E-1 – övezet (TEIR) 

 

Az erdőterület övezet TEIR-ben adott területe: 36,48 ha. 
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Az erdőterület – E-1 - övezet az alaptérképen, 36,48 ha, azonosan a TEIR adattal 
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Az erdőterület – E-1 - övezet a településszerkezeti terven. 

 

A településszerkezeti terven az erdőterület térségi övezetnek megfelel 36,92 ha. 

36,92 : 36,48 = 101,21% > 105 %, 

azaz a térségi övezet települési lehatárolása a területrendezési tervhez képest az OTrT 12. 

§ (4) bekezdésében megengedett 5%-os eltérés alatt van, tehát a településszerkezeti terv 

a területrendezési terv előírásának megfelel. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 10. tervmelléklete (7. melléklet): 

> erdőterület: 36,92 ha 

jelen tervjavaslat szerint változás nincs. 
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1.3.2.4.11  

Erdőtelepítésre alkalmas terület – E-2 övezet 

 

 Erdőtelepítésre alkalmas terület – E-2 – övezet (TEIR) 

 

Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezet TEIR-ben adott területe: 8,43 ha. 
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Az erdőtelepítésre alkalmas terület – E-2 - övezete az alaptérképen, 8,43 ha, azonosan a 

TEIR adattal 
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Az erdőtelepítésre alkalmas terület – E-2 – övezete a településszerkezeti terven. 

A településszerkezeti terven az erdőtelepítésre alkalmas terület térségi övezetnek 

megfelel 8,22 ha. 

8,22 : 8,43 = 97,51% > 95 %, 

azaz a térségi övezet települési lehatárolása a területrendezési tervhez képest az OTrT 12. 

§ (4) bekezdésében megengedett 5%-os eltérés alatt van, tehát a településszerkezeti terv 

a területrendezési terv előírásának megfelel. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 11. tervmelléklete (8. melléklet): 

> erdőtelepítésre alkalmas terület: 8,22 ha 

jelen tervjavaslat szerint változás nincs. 
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1.3.2.4.12  

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület – M-3 övezet 

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület – M-3 övezet – (TEIR) 

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület TEIR-ben adott területe: 481,07 ha 
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A Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület – M-3 - övezet az alaptérképen,  

481,07 ha, azonosan a TEIR adattal 
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A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület – M-3 - övezet a településszerkezeti terven  

 

A településszerkezeti terven a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület térségi 

övezetnek megfelel 458,06 ha. 

458,06 : 481,07 = 95,21% > 95 %, 

azaz a térségi övezet települési lehatárolása a területrendezési tervhez képest az OTrT 12. 

§ (4) bekezdésében megengedett 5%-os eltérés alatt van, tehát a településszerkezeti terv 

a területrendezési terv előírásának megfelel. 

Ellenőrző adat a hatályos tervből nem származtatható, mert a TEIR adat 486,32 hektárról 

481,07 haktárra változott időközben. 
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1.3.2.4.13  

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület – E-3 övezet 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület – E-3 övezet – (TEIR) 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet TEIR-ben adott területe: 6,74 ha 
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A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület az alaptérképen,  

6,74 ha azonosan a TEIR adattal. 
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A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület – E-3 - a településszerkezeti terven. 

 

A településszerkezeti terven a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület térségi övezetnek 

megfelel 6,74 ha = 100% 

azaz a térségi övezet települési lehatárolása a területrendezési tervvel azonos, tehát a 

településszerkezeti terv a területrendezési terv előírásának megfelel. 

 

Ellenőrző adat: 

a hatályos terv 2.4 Településrendezési vizsgálatok kötet 13. tervmelléklete (9. melléklet): 

> kiváló termőhelyi adottságú erdőterület: 6,74 ha 

jelen tervjavaslat szerint változás nincs.  

 

314/2012 KORMÁYNRENDELET 38. § (2) BEKEZDÉSE SZERINTI VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 2018. NOVEMBER 

BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK – ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 121 

 

2. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 

2.1. Tájhasználat, tájszerkezet, tájvédelem 

 

A táj arculatának kialakulásában a Balaton medrének lesüllyedése játszotta a legnagyobb 

szerepet. 

A Balaton létrejötte a pannon (miocén) korra nyúlik vissza, amikor hazánk területének 

nagy részét a Pontusi-tenger, majd ennek maradványa, a Pannon-tó borította. A tavat a 

beömlő vizek hordaléka lassan feltöltötte, és ez az agyagos-homokos üledék lett később a 

Balaton teknőjének vízzáró rétege. A pleisztocénben kezdődő utolsó eljegesedés idején 

észak–déli és erre csaknem merőleges törések szántották át a területet, és a kéregdarabok 

bezökkenése folytán kezdett kialakulni a mai Balaton medre (forrás: www.geografia.hu). A 

földtörténeti események emlékét őrzi a Balatonvilágostól Balatonfűzfőig tartó magaspart 

meredek természetes rézsűje. A pannon-kori üledéket a szél és a víz munkája 

folyamatosan alakítja. 

 

A tájszerkezet főbb elemei eredetileg természetes úton jöttek létre. A természetes 

állapotot fokozatosan váltotta fel a mezőgazdasági művelés és a település kialakulása. 

 

Maradandó változást okozott a tájszerkezetben további két nagy beavatkozás:  

> A Déli Vasút projekt átadására 1861-ben került sor, a balatonvilágosi vasúti 

megálló 40 évvel később 1901-ben készült el. A Budát Trieszttel összekötő vasútvonal az 

akkor még kevéssé ismert Balaton megismertetését is szolgálta, a problémás nyomvonal 

idegenforgalmi megfontolásból került ilyen közel a Balatonhoz. A vasúti pálya meredek 

bevágással kialakított tereplépcsőn kapott helyet. A földmunkákat követően két hatalmas 

rézsű alakult ki: a vasút fölötti meredekebb, és a vasút alatti valamivel menedékesebb sáv. 

A beavatkozás nagy változást jelentett a magaspart vízháztartásában is, melynek máig 

ható következményei rendszeresen tapasztalhatók. 

> Az M7-es autópálya Budapestet köti össze Letenyével.  Magyarország legrégebbi 

autópályája. Az autópálya építése az 1960-as években kezdődött, 1975-ben már mindkét 

pálya elkészült Törökbálint és Balatonaliga között.  
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A természeti folyamatok és emberi tájalkotó tevékenysége következtében Balatonvilágos 

tájszerkezete a következő fontosabb egységekre tagolódik: 

 

> Balaton tómeder és a keskeny vízparti terület a magaspart lábáig 

A Balaton, mint idegenforgalmi-üdülési-turisztikai vonzerő és célpont település életét 

alapvetően meghatározó szerkezeti elem.  

Ez a szerkezeti egység a legértékesebb területe a községnek: vízparti nyaralók, nagyüdülők 

és standok, valamint a Club Aliga 48 ha-os területe a geológiai és botanikai értékeivel. 

 

> Magaspart 

A vasúti pálya sokat vitatott elhelyezése egy szempontból páratlan: a vasúton utazók 

számára itt tárul fel először a Balaton látványa. A kilátás a község vonzereje szempontjából 

kiemelt jelentőségű, a magaspart tetejéről páratlan kilátás nyílik a keleti medenceteljes 

területére és a Balaton hossztengelyében egészen Tihanyig. 

A magaspart nem csak a kilátás szempontjából érdeke, hanem a látványa is. A keleti 

medence Balatonfűzfő és Siófok közötti partvidéke fedetlen kőzetfelszíne és különleges 

geológiai képződményei (Fehér Partok) különleges és karakteres látványt nyújtanak a 

távolabbi kilátópontokról. 

A magaspart rézsűje legnagyobbrészt vasúti terület, melyet a rézsű lábánál kialakult 

törmeléklejtőn a fakadó vizektől nedves területeken a fás növényzet dúsan benőtte, míg a 

magasabban fekvő száraz, meredek kőzetfelszínét növényzet csak foltokban takarja. 

A magaspart tájszerkezeti jelentőségét az adja, hogy az átlagosan 100 m magas rézsű (és a 

benne haladó vasúti pálya) elvágja a vízparti területet a község magaspart feletti 

területitől, megnehezítve a vízparthoz jutás lehetőségét. 

 

> A magaspart és az M-7 autópálya közötti terület 

A magaspart és az M-7 autópálya közötti terület jellemzően települési terület. 

Tájszerkezeti szempontból az átjárást akadályozó vasúti pálya ezt a területet két részre 

osztja: a balatonaligai és a balatonvilágosi belterületre. Az enyhén hullámos terepfelszín 

és a rendezett utcák nagyon kellemessé, vonzóvá teszik a település belterületét. 

 

> Az M-7 autópálya a 7. sz. főút közötti terület 

Az M-7 autópálya egy átjárhatóságot akadályozó építmény, mely sok nehézséget jelent a 

település életében. Az egyik átjárást az Ady Endre utca hídja teszi lehetővé, nem véletlen, 

hogy az autópályától keletre fekvő területen ebben a térségben alakult ki lakó és 

gazdasági területet (az ettől eltérő Mathiász lakótelepet a Badacsonyi ÁG. működése hívta 

életre). 

Az M-7 autópályától keletre fekvő, lényegében sík terület, melyen mezőgazdasági művelés 

folyik.  

Tájszerkezeti elemként jelennek meg a 7118 jelű összekötő út menti gazdasági területek. 

Kisebb jelentőségűek a mezőgazdasági területek közé ékelődött erdők. 
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2.2. A tervezett módosítások hatása a tájszerkezetre 

 

A tervezett módosítások jelentős változást nem okoznak a tájszerkezetben, 

tájhasználatban, mivel minden egyes módosítás esetében fontos szempont volt a 

tájszerkezet, tájkarakter megőrzése. 

 

Üdülőterületek átminősítése lakóterületté (1.2.1. jelű terület): A tervezett változtatás 

kedvezően hat a tájhasználatra azáltal, hogy 

> lehetőséget biztosít a meglevő ingatlan- és közműállomány jobb kihasználására,  

> várhatóan késlelteti a Dobó István utca keleti oldalán kijelölt lakóterület 

kialakítását  

> biztosítja a jelenlegi mezőgazdasági művelés fenntartását. 

 

Új gazdasági terület kijelölése – Aligai út (1.2.3. jelű terület): A tájszerkezetben a terület 

különleges jelentőséggel nem rendelkezik, mivel a vasút és a meglevő belterület közé 

beékelődve helyezkedik el. 

A területet a Btv T-1 övezete érinti, de az 5 % eltérési lehetőséggel élve a beépíthetőség 

lehetséges.  

 

A Gyümölcsért Kft. területén kijelölt zöldfelület módosítása (I.2.4. jelű terület): A tervezett 

változtatás a táj szerkezetében lényeges változást nem jelent. A gazdasági épületek 

takarása a 7. sz. főút irányából, azonban a változtatással jobban megvalósul.  

 

Az önkormányzati tartalékterület rendezése (1.2.5. jelű terület): A tervezett változtatás 

érinti mind a tájszerkezetet, mind a tájhasználatot, azáltal, hogy az erdő 

területfelhasználási egységet mezőgazdasági terület területfelhasználási egység váltja fel. 

 

A volt Badacsonyi ÁG – meglévő kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület, építési övezet 

– szabályozása (1.2.8. jelű terület): A gazdasági terület és mezőgazdasági terület 

találkozásánál telken belül kötelező fásítás (beültetési kötelezettség) előírása a terület 

tájba illesztését segíti. 

 

Fecske köz – magasparti sétány hrsz 1716 – 3054 m2 (1.2.12.3. jelű terület): A tervezett 

változtatás segítségével a tájhasználat közelít a természetbeni állapothoz. 
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2.3. Biológiai aktivitásérték – továbbiakban: BAÉ – számítás 

 

A településszerkezeti tervben tervezett változtatások 

 

A BAÉ változására az új beépítésre szánt területek kijelölése van hatással. A BAÉ szinten 

tartását az ellenkező előjelű változtatásokkal biztosítjuk (beépítésre szánt területből 

beépítésre nem szánt területbe sorolás)  
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 1  2  3  4 5 6 7 8 9  

  
változtatás 
jele 

hrsz helyszín 

hatá-
lyos 
ter. 
felh. 

BAÉ 

terve-
zett 
ter. 
felh. 

BAÉ 
terület 
ha 

BAÉ  
változás 

a 1 2 3 012/2 új gazdasági terület - Aligai út Má -3,7 Gksz 0,4 0,90 -2,97 

b 1 2 3 012/2 kapcsolódó erdőkijelölés Má -3,7 Ev 9,0 0,10 0,53 

d 1 2 5 020/3 önkormányzati tartalékterület Z -6,0 Vt 0,5 0,10 -0,55 

e 1 2 4 030/9 Gyümölcsért kft. Z -6,0 Gksz 0,4 0,18 -1,01 

f 1 2 4 030/8 gyümölcsös Gksz -0,4 Ev 9,0 0,18 1,55 

g 1 2 11 092/1 Mathiász telep Z -6,0 Lf 2,4 0,16 -0,58 

i 1 2 12 4 944/1 játszótér József A. utca Hü -3,0 Z 6,0 0,07 0,21 

j 1 2 12 2 540 játszótér Kinizsi Pál utca Lke -2,7 Z 6,0 0,17 0,56 

k 1 2 12 1 747/9,10 központ - iskola Vt -0,5 Z 6,0 0,30 1,65 

l 1 2 12 3 1716 sétány Fecske köz Hü -3,0 Z 6,0 0,30 0,90 

m     biológiai aktivitásérték egyenlege: 0,29 

 

 

A táblázat értékei szerint a biológiai aktivitásérték növekszik. 

+ 0,29 értékszámmal 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. § (9) bekezdése szerint 

jelen határozatában rögzítésre kerül és későbbi településszerkezeti tervmódosítás során 

figyelembe vehető.  
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3. A ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

 

3.1 A zöldfelületi rendszer elemei 

 

A zöldfelületi rendszer elemei az erdők, a telkek növényzettel fedett része és a 

zöldterületek. 

A település zöldfelületi ellátása mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben 

aránytalanságokat mutat és  az egyes elemek térben való elhelyezkedése sem 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 terv célja minden esetben a zöldfelületek minél nagyobb arányú megőrzése. 

 

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. 

A település zöldterületi ellátottságát az aránytalanságát jellemzi. Kedvezőtlen, hogy a 

település déli része jelenleg egyáltalán nem rendelkezik kiépített közparkkal. Sokat segít a 

közpark hiányon a 4 új közpark kijelölése (l. alább), ezek közül a József Attila utca – 

játszótér (hrsz 944/1), mely a déli lakóterület ellátását javítja. 
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A fenti ábrán a zöldterületek övezeti beosztását mutatjuk be. 

Z-1 – általános jellegű közkertek 2% beépíthetőséggel, 3 méteres épületmagassággal, 

részben önkormányzati tulajdonú területek, részben a beépítésre szánt terület 

kijelölésekor magánterületen a Btv. 18. § (1) bek. alapján kijelölt területek. 

Z-2, Z-3 – a TNM rendelet hatálya alá eső parti zöldterületek, vízparti sétány 

Z-4 – jellemzően nem beéíthető zöldterületek (magasparti sétány, egyéb), melyen épület 

csak a kijelölt építési helyen létesíthető 

Z-5 – az enyingi körforgalomnál lévő gazdasági terület zöldterülete, melynek egyedisége 1 

hektárnál nagyobb méretében van (közpark)  
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Közlekedési területek zöldfelületei 

A közterületek vonzó megjelenése a település egyik értéke. Utcafásításra, igényes 

kiültetésekre az utóbbi években nagy hangsúlyt helyezett a község. 

A zöldterület funkciót betöltő sétányok egy része közlekedési területen (MÁV) fekszik. Ki 

kell emelni ezek közül a Mészöly Géza sétányt és a Csók István sétányt, melyek igen 

értékes növényzetükkel, páratlan kilátásukkal a község legértékesebb területei.  

Fontos megemlíteni a Zrínyi Miklós utca és a Dózsa György út szépen parkosított és ápolt 

zöldfelületeit, az új fasorokat (Corylus, colurna, Sorbus aria). 

A tervezett változtatások a közlekedési területek zöldfelületeit nem érintik. 

 

Lakóterületek és intézmények zöldfelületei 

A település jellege a zöldfelületek magas arányát feltételezi. 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. 

A tervezett változtatások a lakóterületek és intézményiek zöldfelületeit nem érintik. 

 

Temető 

Balatonvilágos község szép, rendezett temetővel rendelkezik. Terültet megfelelő 

nagyságú, bővítést nem igényel. 

A tervezett változtatások a temető zöldfelületét nem érintik. 

 

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. 

A tervezett változtatások a strandok zöldfelületeit nem érintik. 

 

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. 

Nem üzemtervezett erdők találhatók az M-7 aópálya és a belterület határ, valamint a 7 sz. 

főút mentén. 

A 048/2 hrsz. út folytatásában mezőgazdasági területeket megosztó erdősáv található. 
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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. 

A tervezett változtatások az erdőterületeket csak kis mértékben érintik (l. alább 1.2.3. jelű 

területet). 

 

3.2. A tervezett módosítások hatása a zöldfelületi rendszerre 

 

Új gazdasági terület kijelölése – Aligai út (1.2.3. jelű terület): A tervezett változás a 

zöldfelületi rendszert annyiban érinti, hogy a tervezett gazdasági terület 10 %-ának 

megfelelő, a meglevő erdőterülettel összefüggő véderdő kijelölésére kerül sor. 

 

Az önkormányzati tartalékterület rendezése (1.2.5.): A településközponti vegyes területen 

erdő és zöldterület szűnik meg. 

A zöldterület pótlása olyan területen történik, mely a terület-alkalmasság szempontjából 

jobban megfelel a település érdekeinek. 

A hatályos tervben szereplő erdőterületnek szerkezeti jelentősége kisebb, mint a 

környezetvédelmi jelentősége.  

Az erdőterület mezőgazdasági területbe sorolását a Btv. 5. §-a engedélyezi. 

A Vt-1 területen az autópályával határos telekhatár mentén húzódó erdősávot 

megtartandó növényállomány jellel kell a szabályozási terven jelölni. 

 

Zöldterületek kijelölése önkormányzati területen (1.2.12. jelű területek) 

a) Iskola, közösségi ház közötti park – hrsz 747/9, 747/10 – 3034 m2 (1.2.12.1. jelű 

terület): Az értékes növényállománnyal rendelkező zöldfelület zöldterületbe 

sorolásával a zöldfelületi rendszer egy fontos elemmel bővül. 

b) Dózsa György út és Kinizsi utca csatlakozásánál lévő park – hrsz 540 – 1734m2 

(1.2.12.2. jelű terület): Az értékes növényállománnyal rendelkező zöldfelület 

zöldterületbe sorolásával a zöldfelületi rendszer egy fontos elemmel bővül. 

c) Fecske köz – magasparti sétány hrsz 1716 – 3054 m2 (1.2.12.3. jelű terület): A 

Fecske köz cca. 3054 m2 nagyságú területe zöldterület területfelhasználási 

egységbe kerül. Délen csatlakozik a szintén zöldterület besorolású magasparti 

sétányhoz, nyugaton a vasút zöldfelületeihez. Az új zöldterület fontos részét képezi 

a község zöldfelületi rendszerének. 

d) József Attila utca – játszótér hrsz 944/1 – 663 m2 (1.2.12.4. jelű terület) A József 

Attila utca 944/1 hrsz. lakótelek zöldterületbe sorolása javítja a település déli 

területének zöldterületi ellátottságát. 
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A települési zöldfelületi hálózat erősítését szolgálják az alábbiak 

> útfásítás (7118 jelű út mentén), 

> meglévő zöldsávok (vasút, autópálya menti sáv) megtartásának előírása, 

> új zöldsávok előírása (beültetési kötelezettségek), 

> a területfelhasználási rendszer megőrzése (erdőterületek) 

> új zöldterületek kijelölése (önkormányzati közkertek) 

> a TNM rendelet előírásainak átvétele (parti sétány mint zöldterület, kikötő előtti 

zöldterület) 

A települési zöldfelületi hálózat jelentős elemei (erdők, fasorok, közparkok, más 

területfelhasználási egységen belüli nagyméretű, egybefüggő zöldfelületek 
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4. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 

4.1 Balatonvilágos település térségét a következő közúthálózati fejlesztések érintik: 

A 2007-2013. közötti időszakban megvalósítani tervezett közlekedésfejlesztési projektek 

indikatív listájáról szóló 1004/2007. (I. 30.) Korm. határozat szerint a 71. sz. főút elkerülő 

szakasza (távlati M8), Lepsény (M7) – Balatonakarattya között. 

Az Országos Területrendezési Tervről (OTrT) szóló 2003. évi XXVI. törvény, valamint az 

OTrT-be beépítésre került Magyarország gyorsforgalmi úthálózatának nagytávú (2034-ig 

szóló) fejlesztési koncepciója szerint az M8 gyorsforgalmi út….Veszprém – Enying 

térsége….közötti szakasza. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balaton 

Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szintén 

tartalmazza az M8 gyorsforgalmi út Szentkirályszabadja – Litér – Balatonfűzfő – 

Balatonkenese – Csajág – Balatonfőkajár nyomvonalat. 

 

I. program ciklus (2011-2016) 

M8/710 főút                  

710. sz. főút M7 csomópont – Balatonakarattya       

jelenleg 2x1 sáv hossza 2,8km  

távlati fejlesztés: autóút 2x2 

 

II. programciklus (2017-2020) 

M8 autóút  

Balatonfűzfő (710. sz. főút) – Veszprém (73. sz. főút) 
(A fejlesztés Natura 2000 területet érint)     

jelenleg 2x1 sáv hossza 12,8km 

 távlati fejlesztés: autóút 2x1 

 

Balatonvilágos közigazgatási területét közvetlenül jelentősebb közúthálózat fejlesztés nem 

érinti. 
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Balatonvilágos közlekedési hálózata 
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4.2 Települési úthálózat 

Balatonvilágos csak célforgalmat vonzó település, közúti forgalom szempontjából átmenő 

forgalomtól mentes, szerepe távlatban sem változik. A település belső úthálózatának fő 

tengelyét az ÉK-DNy irányban 7118-as jelű út (Aligai út, Dózsa György út, Dobó István utca, 

Ady Endre utca) adja, melyen a forgalom növekedésének függvényében fejlesztések 

szükségesek (pl: körforgalom, kerékpárút, járda, gyalogátkelő). A 7118-as jelű út 

kapcsolódik a 71-es számú másodrendű főúthoz és a 7-es számú elsőrendű főúthoz, és a 

településen belüli területek egymás közötti kapcsolatát is biztosítja. 

Az északi Balaton-parttal és a Veszprém megyei területekkel a 71-es sz. másodrendű főút 

biztosít kapcsolatot. A 71.sz. főút a településtől északra húzódik külterületen, majd felfűzi 

az északi parti települések belterületét. Balatonvilágost a 7118-as jelű úton kívül 71117-es 

jelű út is összeköti 7-es számú főúttal. 

 

Balatonvilágos belterületén két párhuzamos út biztosítja a hosszanti feltárást. Egyik az 

előbbiekben ismertetett fenti nyomvonal a 7118-as sz. összekötő út, másik a parton 

húzódó Rákóczi u.- Zrínyi u.. Siófok utca irányából a Rákóczi u. mentén számítani lehet 

kisebb forgalomnövekedésre, azonban a vízparton Balatonakarattya és Balatonkenese 

település nem szándékozik gépkocsiforgalmat átengedni, ezért északi irányból nem 

számítunk forgalomnövekedésre. A Rákóczi u.-Zrínyi u. korszerűsítését fokozatosan végzik, 

az anyagi lehetőségeknek megfelelően. 

 

A két hosszanti nyomvonal között jelenleg egy gyenge közúti kapcsolat létezik a 

Balatonvilágos vasúti megállóhely térségében, szintbeli vasúti átjáróval, szabványostól 

eltérő burkolatszélességgel, vertikális és horizontális vonalvezetése sem felel meg a 

hatályos útügyi előírásoknak. A kapcsolat javítása érdekében támfalépítéssel lehetne 

kedvezőbb útkeresztmetszetet kialakítani.  

 

Az autópálya közel húzódik a településhez, ezért fontos a környezetvédelem szem előtt 

tartása és a tervezett védő-zöldsávok kialakítása.  

 

A település és Balatonakarattya jobb kapcsolata érdekében a bekötőút (Felszabadulás 

utca) továbbépítését terveztük, 16 m-es szabályozási szélességgel. 

 

Balatonvilágos utcahálózata  

- kialakult,  

- az utcákat beépített teleksorok övezik,  

- a közművek kiépültek.  

Az utcák esetleges felszabályozása – az alább javasolt kivételekkel - nem oldható meg, sőt 

a kialakult utcaképet is veszélyeztetné a szélességek változtatása. 

A meglévő utcák vonalvezetése viszonylag egyenes. Ezeket javítani nem szükséges, mert – 

a keskeny burkolatok miatt - fizikailag biztosítható a 30 km/h sebesség. 
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A József Attila utca az önkormányzat kérése alapján gyűjtőúttá fejlesztendő. Funkciója 

szerint jelenleg is az, az adottságai alapján a jelenleginél nagyobb forgalom nem várható.  

 

Az új utcanyitások esetében a 12 méter a kiszolgáló utak részére, 22 méter a gyűjtőutak 

számára biztosítható. A volt Club Aliga területén átvezető út a 40/2004 (XII:30.) TNM 

rendeletnek megfelelően 16 méteres. A kiszolgáló utakat itt is minimum 12 méteres 

szélességgel kell kialakítani. 

 

Az úthálózat minőségén a szabályozási szélességgel lehet és kell is javítani az alábbi 

utcákban:  

Rákóczi Ferenc utca, Csók István sétány, Vasúti felüljáró szakasz, Akácfa utca, Dobó István 

u. Zrínyi Miklós utca, Tóth A. köz, Kinizsi Pál utca, Kölcsey Ferenc utca, Rózsa Ferenc utca, 

Gagarin lakótelep, Aligai út 

 

A vízelvezetés többé-kevésbé megoldott, de csak a kialakult módon, nem tudatos 

tervezéssel kialakított. A szilárd burkolattal nem rendelkező utak burkolása is a jövőbeli 

feladatok között szerepel. 

 

A közutak védőtávolságán belül építmény elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és 

egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, ill. külterületen a közút területének határától 

számított 10 m-es távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához a közút kezelőjének 

hozzájárulása szükséges.  

Külterületi szakaszon védősáv esetén a tengelytől számított 30-30 m-en belül építményt, 

30-30 m-en belül kerítést elhelyezni nem szabad.  

A közutak szabályozási szélességén belül kiszolgáló út, kerékpárút, gyalogút, és egyéb 

közlekedés célját szolgáló létesítmény, valamint közművezeték elhelyezhető.  

 

A külterületi földutak szabályozási szélessége változó. Az utak csak a mezőgazdasági, 

erdőgazdasági területek megközelítését szolgálják. Az utakon a közeljövőben sem kell 

nagyobb forgalomra számítani, ezért ezek szabályozási szélességének növelése nem 

indokolt. 
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A csomópontoknál a szabványos csomóponti kialakítás és a biztonságos gyalogos és 

kerékpáros átvezetés miatt elhagyhatatlan a kiszabályozás: 

> Aligai út – Dózsa György utcai csomópontnál. 

A kiszabályozásnál a Magyar Közút által jóváhagyott meglévő terveket vettük alapul, úgy 

hogy kiegészítettük a kerékpáros átvezetés lehetőségével. Az Önkormányzatnak nincs 

lehetőség ennél nagyobb terület kiszabályozására (kisajátításra).  
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4.3. Várakozóhelyek létesítése 

 

A várható parkolási igényeket általában szintbeli parkolókkal lehet kielégíteni. A parti 

sávban parkolóknak kell épülni, mely célnak a Zrínyi utca elkezdett korszerűsítése 

megfelel. A környezetnek megfelelő, fásított és burkolattal kiképzett, a csapadékvíz 

olajfogó műtárgy után a talajba jutását lehetővé tevő színvonalas megoldás szükséges a 

további szakaszokon. 

 

Az aligai fejlesztési területen a gépkocsi tárolók létesítése az általánostól eltérő 

megoldással biztosítható. 

A parti sávba tervezett közpark, strand, kikötői létesítmények – az alábbi ábrán zölddel 

jelölve - területén a lehető legkevesebb parkolóhely létesítése kívánatos. A szükséges 

gépkocsi tárolást a területek hátterében közvetlenül kapcsolódó teraszépítmények 

belsejében javasoljuk megvalósítani. 

A fejlesztés teljes területén mélygarázsok – az alábbi ábrán pirossal jelölve - nyújtanak 

csak megoldást a sűrű beépítésű területeken a gépkocsi elhelyezésre. 

 

 
 

A területen az új funkcionális egységekhez tartozó gépkocsik elhelyezéséről  

> részben az ingatlanokon belül,  

> részben közterületen,  

> részben parkolási célra (is) kialakított ingatlanon  

kell gondoskodni. 

 

A következő oldalon lévő ábra az aligai fejlesztés parkolási viszonyait muatja be, ahol 

látható mennyi a telken belül és mennyi a telken kívül biztoítandó és biztosítható 

parkolóhely. 
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Parkolási viszonyok az aligai fejlesztési területen és a Lavender étterem körzetében. 
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Az aligai fejlesztési terület útaihoz készített mintakeresztszelvények 
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Jogszabályi felhatalmazás alapján a képviselő-testület megalkotja az önkormányzat 

parkolási rendeletét, amelyben szabályozásra kerülnek az OTÉK előírásaitól történő 

esetleges eltérések feltételei és módjai. 

 

Új épület létesítésénél, illetve a meglévők bővítésénél a helyi parkolási rendelettel 

módosított OTÉK előírások szerint számított mennyiségű gépjármű várakozóhelyet kell 

biztosítani, melyet saját, illetve a parkolási rendeletben meghatározott területen belül kell 

elhelyezni. A közterületeken kijelölt parkolókat szilárd burkolattal kell kiépíteni.  

 

Az OTÉK 42. §-ában előírt mennyiségű és fajtájú jármű elhelyezési lehetőségét kell 

biztosítani, nem tárolás célját szolgáló várakozó, parkoló helyeket, rendszeres 

teherszállítás esetén rakodóhelyeket kell az ingatlanon belül létesíteni.  

 

Az OTÉK 42. §. 3. pontja szerint minden megkezdett 50db várakozóhelyből legalább egyet 

a mozgásukban korlátozottak részére kell kialakítani. 

 

Az OTÉK 42. §. 7. számú melléklete szerint számított kerékpár elhelyezését kell biztosítani. 

 

Az OTÉK 42. §. (10) pontja szerint a kereskedelemről szóló törvény szerinti napi 

fogyasztási cikket értékesítő, 300 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű üzlet esetében: 

a) az árusítótér minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után egy személygépkocsi 

elhelyezését kell biztosítani; 

(14) A (10) bekezdés a) pontjában meghatározott újonnan létesített várakozó- (parkoló) 

helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- (parkoló) hely után legalább 10 

várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos gépjármű töltőállomás kiépíthető 

legyen a burkolat megbontása nélkül. 

(15) A meglévő, (10) bekezdés a) pontjában meghatározott minden megkezdett 100 

várakozó- (parkoló) helyből legalább kettőt elektromos gépjármű töltőállomással kell 

ellátni 

a) 1500 m2 nettó árusítóteret meghaladó árusítótér felett 2019. január 1-jéig, 

b) 300-1500 m2 közötti nettó árusítótér esetében 

bc) 20 000 lakosnál kisebb településen 2026. január 1-jéig. 

(16) Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítésére szolgáló építmények 

létesítése esetén a várakozó- (parkoló) helyeket úgy kell kialakítani, hogy 100 várakozó- 

(parkoló) hely után legalább 10 várakozó- (parkoló) hely vonatkozásában elektromos 

gépjármű töltőállomás kiépíthető legyen a burkolat megbontása nélkül. 

(17)  Az ellenérték fejében várakozó- (parkoló) hely értékesítését szolgáló, meglévő 

építmények esetén minden megkezdett 100 várakozó- (parkoló) helyből 2017. január 1-

jéig legalább egyet, 2019. január 1-jéig legalább kettőt elektromos gépjármű 

töltőállomással kell ellátni. 
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4.4. Megállók létesítése 

Jelenleg az autóbusz forgalom a 7118-as jelű úton (Aligai út, Dózsa György út, Ady Endre 

utca) a Rákóczi Ferenc utcában, és Zrínyi Miklós utcában zajlik. A megállóknál az autóbusz 

túlnyomórészt öbölben, de néhány helyen, a forgalmi sávon áll meg, és ezzel torlódást 

okoz. A gyalogosok és a járművek számára is célszerű szabványos autóbuszöblök és peron 

kialakítása. Így a buszjárat nem okoz „dugulást”, és veszélyes előzésekre nem kényszeríti a 

járművezetőket. A gyalogosok, pedig nyugodtan várakozhatnak a peronon. 

 

Téli menetrend: 

Helyközi járat sűrűség: naponta kb. 38 db Autóbusz 

Nyári menetrend: 

Helyközi járat sűrűség: naponta kb. 40 db Autóbusz 

 

4.5. Kapubejárók 

Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki 

paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az árkok lefedésénél legalább Ø30 cm átereszt kell 

építeni a könnyű tisztíthatóság érdekében. 
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4.6. Kerékpárút 

A településen kijelölt és önálló kerékpárút is található, mely a balatoni kerékpáros körút 

része. Az igény a kerékpárútra továbbra is kiemelten nagy és minden közlekedő előnyét 

szolgálná. Az idegenforgalom és a turisztika fejlesztése érdekében a község természeti 

területekkel történő összekötése fontos feladat. 

A Balatonmenti kerékpáros nyomvonal - mely a 71.sz. főút mellett húzódik – 

Balatonakarattya felől a bekötő úton, majd a 7118.sz. összekötő úton érkezik és Siófok 

felé vezet tovább. 

 

A kijelölt kerékpárút a Szélső, Rózsa, Felszabadulás, Jókai, Aligai, Dózsa György, Révai, 

Csók István, Rákóczi utcákat érinti. A Rózsa Ferenc utca helyett a Liliom utca kijelölését 

javasoljuk, mert Club Aliga területére történő behajtás a Rózsa Ferenc utcából is történik, 

és ezért forgalomnövekedés várható itt. 

 

Elválasztott közös gyalog- és kerékpárút építését javasoljuk a Vörösmarty utcában a 

siófoki tervezett kerékpárút folytatásaként az Ady Endre utcán keresztül egészen a 

vasútállomásig. Önálló kerékpárút építését a Zrínyi Miklós utcában a jelenlegi Club Aliga 

területén keresztül egészen Balatonkenese határáig javasoljuk. Club Aliga területére 

javasolt többi nyomvonal a helyszínrajzon látható.  

 

A települést nem érintik országos jelentőségű kerékpárút hálózati fejlesztések. A község 

belső kerékpárforgalma azonban – részben a országos tendenciával, részben az algai 

fejlesztésekkel összhangban – egyre jelentősebb lesz. A magaspart és a Balaton-part 

közötti gyalogos lejárók indulási/érkezési pontjain is kerékpártárolók kiépítésére kell 

felkészülni, az új vasúti átjárókat a kerékpárosok mozgására figyelemmel kell kialakítani. 

 

4.7. Közterületek 

Balatonvilágos kedvező közterületi adottságai összefüggnek a kedvező zöldfelületi 

adottságokkal. A községen végighúzódó parkok gazdag és ápolt közterület rendszert 

eredményeznek.  

 

A Balatonvilágos vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének 

lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmány-tervének elfogadásáról szóló 40/2004. 

(XII.30.) TNM rendelet meghatározza a közterületként fenntartandó parti zöldterületeket: 

közparkot, parti sétányt. Ezek kijelölése tovább gazdagítja a község eleve jó adottságokkal 

rendelkező és gondosan karbantartott közterületeit és csökkenti a Club Aliga elzártságát. 
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4.8. Vízelvezetés 

Nincs csapadékvízelvezetési terv, tanulmány. Nincs elég hely a nyílt árkos elvezetésre. 

A problémás utcákban már működik a zárt csapadékvízelvezetés. 

Új épület építése, járda építése, felújítása esetén az esővizet épületről csak a járda alatt 

lehet az árokba bevezetni. A közutakat és közparkolókat szilárd burkolattal kell ellátni, 

melyről olajfogón keresztül kell a csapadékvizet elvezetni.  

 

4.9. Gyalogos közlekedés 

A gyalogos áramlási irányokat két fő csoportba lehet osztani. Az egyik a partvonallal 

párhuzamos, a másik a partra merőleges áramlási irány.  

A párhuzamos irányok Balatonvilágoson jól kialakultak: a magasparti sétány és a Zrínyi 

utca. Utóbbinak folytatása lesz az aligai fejlesztéssel újjáélesztett fasor, mely 

Balatonakarattya felé folytatja az útvonalat. 

A magasparti sétány ugyancsak folytatódik az aligai fejlesztés területén, mint új gyalogos 

sétány. 

A párhuzamos elemek közül a harmadik, teljesen új elem az aligai területen kialakítandó 

parti sétány lesz. 

A part felé irányuló, merőleges gyalogos-kapcsolatok – a legyőzendő terepviszonyok és a 

vaspálya miatt – sokkal hiányosabbak. Ezen a téren hozza a legtöbb eredményt az aligai 

fejlesztés. Részben a partfalban, részben a vasúton át (lásd. a vasúti fejezetben) kell 

kiépíteni az új összeköttetéseket.  

 

A parton a közúti forgalommal közös a gyalogos felület a nyomvonal nagy részén, 

sebességkorlátozás mellett. 

Javasoljuk kötélpályás kapcsolat kialakítását a magaspart és a vízpart között, melyre a 

település súlypontjában van lehetőség (Vadrózsa utca) 
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A települést észak-déli irányban keresztülszelő, településrészek közötti közlekedést gátló 

elemeken (autópálya, vasút, magaspart) keresztül tervezett és meglévő kapcsolatok 

áttekintő táblázata. 

 

 meglévő tervezett 

 vasúti átjáró partfal  

lejáró 

vasúti átjáró partfal  

lejáró 

csak gyalogos 

kapcsolat 

déli őrház (1) pmh – kötélpálya (10) 

világosi vá. lépcső (2) aligai vá. 

felüljáró (11) 

4 lejáró - aliga-észak  

(12-15) 

(ebből egy átadva) 

 polg. mest. hiv. (3) aligai vá. aluljáró 

(19) 

3 lejáró – aliga dél  

(16-18) 

 Csalogány utca (4)   

gyalogos és 

gépjármű 

kapcsolat 

világosi vá. közút (5)   

aligai vá. alulj. (7) aligai völgyút (6)  Rózsa utcai völgyút (20) 

jellemzően 

gépjármű 

kapcsolat 

(M7) (8)    

(7116 út – kült.) (9)  

összesen 7  +11=18 

 

 

4.10. Vasúti közlekedés 

A Balatonvilágost érintő Budapest - Nagykanizsa - Murakeresztúr - ország-határ 

vasútvonal egyvágányú, villamosított fővonal. A vasúti pálya kizárólagos állami 

tulajdonban van, a MÁV Zrt. vagyonkezelésében és üzemeltetésében. Balatonvilágos 

környezetében az egyvágányú pálya távlatilag is megmarad. A pályára engedélyezett 

sebesség max. 120 km/h lehet. A tervezett szintbeni és különszintű gyalogos/kerékpáros 

átvezetésekre az alábbi előírások betartása szükséges: 

> a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII.27.) 

GKM rendelet 4. számú melléklet (=Országos Vasúti Szabályzat), valamint 

> a nyomvonal jellegű építmények keresztezésének műszaki követelményeire 

vonatkozó általános érvényű hatósági előírások (szabályzatok) közzétételéről szóló 

9004/1982. (Közl.Ért.16.) KPM-IpM számú együttes közlemény. 

 

Nyári vonal sűrűség:   19 db személyvonat/nap 

   15 db gyorsvonat/nap 

Téli vonal sűrűség:   19 db személyvonat/nap 

   15 db gyorsvonat/nap 
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4.11. Vizi közlekedés 

Hajóállomás és vitorláskikötő a Club Aliga területén található. A kikötő a balatoni 

személyhajó forgalomban, főidényben heti két alkalommal menetrendszerinti hajójáratot 

fogad Balatonaliga - Balatonalmádi – Siófok és vissza viszonylatban. 

A hajóállomásnál vendégmólók kialakításával mintegy 100 vitorlás hajó is elhelyezhető, 

mely az üdülő saját céljait szolgálja. 

A Ponty utcai csónakkikötő bővítése a fejlesztési tervek között szerepel. 

 

4.12. 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). 
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5. KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS FEJLESZTÉSI JAVASLAT 

A közmű vizsgálati és javaslati tervlapokat a digitális dokumentáció önálló fájlban 

tartalmazza  

 

Balatonvilágos kiemelt jelentőségű üdülő-település, Balaton-parti elhelyezkedéséből 

adódóan meghatározó szerepet tölt be a pihenés, az üdülés és az idegenforgalom.  

 

A településen az üdülő ingatlanok lakás célú felhasználása folyamatosan növekszik. Az 

utóbbi években a szennyvízelvezetés területén megvalósított hálózatfejlesztésen kívül, 

közműveket érintő fejlesztés nem történt. Elektronikus hírközlés területén viszont nőtt a 

kábel TV és az internet fogyasztói köre. 

 

A település fejlődéséhez szükséges területhasznosítási változtatás meghatározását, a 

településszerkezeti tervet meghatározó övezetek kialakítását korlátozzák a közműves 

szempontú adottságok. Közműves szempontból adottságként kell kezelni azokat a 

közműhálózatokat és létesítményeket, amelyek adottságukból eredően helyhez kötöttek, 

ilyenek pl.: vízmű terület, vizes élőhelyek, stb., illetve továbbá azok, amelyek kiváltásának 

költsége meghaladná a felszabaduló hely értéknövekedését. Ez utóbbi csoportba a 

gerinchálózatok és létesítmények tartoznak.  

 

Területfejlesztés tervezésénél, területfelhasználás módosításánál korlátozó adottságként 

kell kezelni: 

 

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 
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4. Energiaellátás 

Villamosenergia 

> 22 kV-os villamosenergia elosztóhálózat nyomvonala, külterületen 

oszloptengelytől mért 7-7 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 

 

A felsorolt területfelhasználást korlátozó adottságot jelentő közműves kapcsolatú 

természeti adottságok, közműhálózatok és létesítmények ütközése a területfelhasználás 

módosításával feloldható az ütközést okozó hálózat-műtárgy érintett szakaszának, 

létesítményének kiváltásával. A kiváltás igénye esetén a felsorolt korlátozások 

felszámolására a műszaki megoldási lehetőség rendelkezésre áll, a kiváltás megvalósítását 

a várható költségigénye meghatározza. A gazdaságosság kérdésében dönteni a kiváltás 

költsége és a kiváltással tehermentesített terület szabadabb hasznosíthatóságával 

elérhető értéknövekedés közötti mérlegelés alapján lehet. 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölése – a Megbízó döntése alapján – egy területen 

történik: kereskedelmi szolgáltató terület kijelölése mezőgazdasági terület helyett az M7-

es és 7-es utak felől bevezető Aligai út településre való belépése mellett. 

 

A javasolt funkcióváltással annak teljes közműellátását kell megoldania helyi építési 

szabályzatban rögzített előírások betartásával.  
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A beépítésre szánt fejlesztési területek vagy már jelenleg is teljes közműellátással 

rendelkező területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen fekszenek. Ezeknél a fejlesztésre 

javasolt területeknél biztosítani kell a villamosenergia, a vezetékes ivóvíz ellátást, a 

közcsatornás szennyvízelvezetést, valamint a csapadékvíz elvezetést. Ezeknek a 

fejlesztésre javasolt területeknek így a közműellátása vagy közvetlenül csatlakozva a már 

üzemelő hálózati rendszerekhez megoldható, vagy a meglevő hálózatok kisebb-nagyobb 

továbbépítésével biztosítható. 

 

A beépítésre nem szánt területen elméletileg, közművesítési kötelem nincs, de elvárhatók 

a következők. Emberi tartózkodást szolgáló építmény számára a villamosenergia ellátás 

kiépítése, illetve annak a kiépítési lehetősége célszerű. Egyéb közműigény közműpótlóval, 

közhálózat fejlesztés igénye nélkül is kielégíthető, így elvárás, hogy ellátására 

rendelkezésre álljon a közegészségügyi hatóság által is elfogadott vízellátás, valamint a 

szennyvíz kezelése-elhelyezése a környezet veszélyeztetése nélkül megoldható és a 

csapadékvíz elvezetése is biztosított legyen. Egyes speciális esetben, ilyen az országos 

vízminőség védelmi területen fekvő fejlesztési terület, amelyre eltérő közművesítési 

feltételt kell meghatározni, amely a helyi építési szabályzatban rögzítendő. 

 

A szigorú előírás alapja az OTrT-ben az Országos vízminőség-védelmi terület övezetére 

rögzített előírás: 

15. § (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. 

Az országos vízminőség védelmi területen fekvő beépítésre nem szánt fejlesztési területen 

a szennyvíz elvezetését elsődlegesen közhálózati csatlakozással, mint teljes közműellátást 

igénylő területeken, kell megoldani. Ha a keletkező szennyvíz mennyisége nem éri el az 5 

m3-t, vagy meghaladja és a közhálózati csatlakozás 200 m-en távolabbi, akkor szigorú 

feltételekkel, a helyi építési szabályzatban előírtak betartásával közműpótló alkalmazható. 

 

Azokon a beépítésre nem szánt javasolt fejlesztési területeken, amelyre emberi 

tartózkodást szolgáló épület elhelyezése nem javasolt közműellátás kiépítése sem 

szükséges. 

 

Meg kell említeni, hogy országos vízminőségvédelmi területen kívül eső beépítésre nem 

szánt hasznosítású területeken, amennyiben a hálózati csatlakozás kiépítése kedvezően 

rendelkezésre áll, vagy kedvezőbb, mint a közműpótló beruházása, a beruházó kiépítheti 

akár a teljes közműellátást is, csak ez nem építési feltétel.  
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Meg kell említeni, hogy a többször módosított 7/2006 TNM rendelet előírásának 

megfelelően, új épületek esetén 2019. január 1. napjától már a 6. mellékletben szereplő 

közel nulla energiaigényű épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen 

követelményszintek fontos új eleme lesz majd, hogy a 6. melléklet IV. pontja szerint az 

épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez viszonyítva 

legalább 25%-os mennyiségben, helyben termelt megújuló energiaforrásból kell 

biztosítani. Ennek az energiahatékonysági elvárásoknak megfelelően új épületet 

energiatakarékosan kell kivitelezni és az energiaszükséglet legalább 25 %-át megújuló 

energiaforrás hasznosításával kell megoldani. Erre általánosan az országban a napenergia 

hasznosítása kínál kedvező lehetőséget. A továbbtervezés során ennek kielégítését is 

biztosítani kell. 

 

Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, 

figyelembe kell venni a megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőségének időjárás 

függőségét. Így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal ki kell tudni elégíteni a 

csúcs energiaigényeket, a megújuló energiahordozó hasznosításával a hagyományos 

vezetékes energiahordozók éves fogyasztása csökkenthető.  
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A településtervező által javasolt területhasznosítás módosítások közműellátásának 

kielégítésére a következő közműigények prognosztizálhatók: 

 

  

vízigény 
keletkező 

szennyvíz 

villamos 

energia 

igény 

termikus 

energia 

igény 

földgáz 

igény 

  m3/nap m3/nap kW kW nm3/h 

távlati fejlesztési 

lehetőségek 229 229 7942 8695 1208 

tervezés távlatáig 115 115 2383 2608 362 

 

Tervezői tapasztalatok szerint, távlatra prognosztizált, a megengedett beépítés teljes 

megvalósítását követően jelentkező többlet igényekből a tervezés távlatáig ténylegesen 

kielégítendő igényként reálisan kb. 30-50 %-ának a jelentkezése várható. Így a 

közműfejlesztési javaslat készítése szempontjából kielégítendő igényként a tervezés 

távlatáig reálisan jelentkező igények kielégíthetőségét kell figyelembe venni. 

 

A közmű-üzemeltetők a továbbtervezés során egy-egy ténylegesen jelentkező 

beruházáshoz, annak az igénybejelentésére határozzák majd meg az igénynövekedés 

kielégítési lehetőségének műszaki-gazdasági feltételeit. Az igények felfutásának várható 

üteméhez igazítva kell az ágazati fejlesztési feladatokat megvalósítani.  

 

Reálisan a már meglevő, kiépített hálózatokkal rendelkező területeken, a település 

jelenlegi belterületén, a már beépített területeken belül jelentkező igények ellátása 

különösebb külső hálózatfejlesztési igény nélkül ki lehet elégíteni, vagy a már meglevő 

elosztóhálózatokról, vagy az elosztóhálózatok helyi továbbépítésével, új bekötések 

kiépítésével.  

 

Meg kell említeni, hogy az új igények kielégítésének feltétele egyrészt a közhálózat 

megléte, vagy kiépítése az új igénylő telkéig és arról közművenként a bekötések, a fogadó 

helyek és mérőhelyek megépítése, másrészt vízi közműveknél, energiaközműveknél és az 

elektronikus hírközlésnél is a szolgáltatókkal való megállapodás megkötése, amelyben a 

szolgáltatók a szolgáltatás műszaki-gazdasági feltételeit rögzíthetik. 
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5.1. Vízellátás 

A helyzetfeltáró vizsgálat szerint, Balatonvilágos vízellátását a Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. (DRV Zrt.) biztosítja a kiépített kistérségi vízellátó rendszerén keresztül. A település 

ellátása a szolgáltató Délkelet Balatoni Regionális Vízműrendszeréről megoldott. 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 településrendező által javasolt fejlesztések megvalósulása esetén a tervezés távlatában 

115 m3/nap többlet vízfogyasztás fellépése várható. Ezt a vízigényt a jelenlegi meglevő 

vízbázisokról ki lehet elégíteni. 

 

A település kiépített vízelosztó hálózatára az előírásoknak megfelelően a tűzcsapok is 

felszerelésre kerültek, biztosítva ezzel a megfelelő tüzivíz ellátást. A vízhálózat 

fejlesztésénél a tüzivíz ellátás biztosítása érdekében 100-as paraméterű vezetéknél kisebb 

átmérőjű vezeték építése nem javasolható és az új hálózatra is az ágazati előírások szerinti 

sűrűségben a föld feletti tüzivíz csapok elhelyezéséről is gondoskodni kell. 

 

Meg kell említeni, hogy építési engedély csak a tüzivíz ellátás biztosításával kapható. 

Amennyiben a tüzivíz igény meghaladja a közhálózatról vételezhető vízmennyiséget, akkor 

a helyi pótlásról, helyi tüzivíz tároló medence létesítéséről is gondoskodni kell. 

 

A település vízellátásában korábban is jelentős szerepet töltött be a házi kutak használata. 

A házi kutakkal a településen talajvíz, illetve az első vízadó rétegből vételezett vizet 

elsődlegesen locsolási célra hasznosítják. Erről rendelkezésre álló nyilvántartás nincs. A 

közmű szolgáltatási törvényben rögzítettek szerint ma már új házi kút csak engedéllyel 

létesíthető. A települési önkormányzat jegyzőjének hatósági engedélye szükséges: olyan 

kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő házi 

vízigényének 500 m3/év mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, valamit - parti szűrésű 

vagy rétegvíz készlet igénybevétele, érintése nélkül- kizárólag a talajvíz felhasználásával 

működik. Az engedélyben rögzíteni kell, hogy a víz nem ivóvíz minőségű. Az ezt meghaladó 

vízkivételi igény, vagy házi vízigénytől eltérő vízhasználati cél, továbbá rétegvíz készlet 

igénybevétele esetén az engedélyező a Vízügyi Hatóság.  

 

5.2. Szennyvízelvezetés 

Balatonvilágos közigazgatási területe felszín alatti víz szempontjából a kiemelten érzékeny 

felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik, 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 

érdekében is a településen a szennyvíz közcsatornás elvezetésének a kiépítése és tisztító  
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telepen történő kezelésének megoldása kiemelt feladat volt, amelyet település szintűre 

fejlesztettek. 

 

A helyzetfeltáró vizsgálatokban rögzítésre került, hogy Balatonvilágoson a közcsatorna 

hálózat üzemeltetője a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (DRV Zrt.) A településen 

elválasztott rendszerű csatornahálózat üzemel, amely a keletkező szennyvizek jelentős 

részét regionális hálózaton keresztül a balatonfőkajári szennyvíztisztó telepre 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. A rendelkezésre álló legutolsó 

statisztikai adatok alapján, 2017. január 1-én a közüzemi szennyvízgyűjtő hálózatra való 

rácsatlakozás a teljes lakásállományra vetítve 100 %-ot tett ki. 

 

A településrendező által javasolt fejlesztések megvalósulása esetén várható 115 m3/nap 

keletkező többlet elvezetendő szennyvíz a jelenlegi hálózati rendszeren keresztül, annak 

szükséges helybeni műszaki fejlesztésével, a hálózat továbbépítésével a befogadó 

tisztítótelepig továbbszállítható lesz. 

 

A beépítésre nem szánt területen fekvő ingatlanokban keletkező szennyvizeket még ma is 

előfordulóan telkenként elhelyezett tárolókba gyűjtik, amelyek jellemzően szikkasztóként 

üzemelnek, ezek tekinthetők a település egyik szennyező forrásának, amelyek különösen 

veszélyeztetik a felszín alatti vizek vízminőségét és az élővizek, a Balaton vízminőségét.  

 

A felszín alatti vizek védelmére, bár település beépítésre nem szánt területhasznosítású 

területein keletkező szennyvizek kezelése, elhelyezése elméletileg továbbra is helyi 

közműpótló alkalmazásával megoldható, de ennek a helyi építési szabályzatban 

rögzítendő szigorú szabályozásával. 

 

Alapelvként külterületen fekvő, beépítésre szánt hasznosítású területeken, mivel nagyobb 

mennyiségű szennyvíz keletkezése várható, a területfejlesztés csak a teljes közműellátás, 

ezzel a közcsatorna csatlakozás kiépítésével támogatható. Közműpótló alkalmazása csak 

külterületen és beépítésre nem szánt területhasznosítás esetén alkalmazható, szintén az 

arra vonatkozó előírások betartásával. 

 

Külön kell szabályozni az országos vízminőség védelmi területen fekvő területrészen a 

közművesítés lehetőségét, amely speciális közmű, ezen belül szennyvízelvezetési-kezelési 

megoldást igényel. Elsődlegesen a szennyvízelvezetést közcsatorna hálózati csatlakozással 

kell megoldani, külterületen, beépítésre nem szánt területhasznosítás esetén is, ha az 

elérhető távolságban fekszik a közcsatorna hálózattól, akkor arra kell csatlakozni és a 

közműpótlás csak nagyon szigorú szabályozással alkalmazható. 
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5.3. Csapadékvíz elvezetés 

A helyzetfeltáró vizsgálatok szerint a település a Balaton vízgyűjtőjén fekszik, élővízfolyás a 

település területén nincs.  

 

A település területén a csapadékvíz elvezetése a helyzetfeltáró vizsgálatok alapján, 

részben zárt csatornaszakaszokkal részben nyílt árkos vízelvezetéssel megoldott, de a 

felszíni vízelvezetés rendszerének kiépítettsége és karbantartása is hiányosnak tekinthető. 

 

A településen a felszíni vizek, a csapadékvizek elvezetésére a belterület intenzívebb 

beépítésre javasolt területein zárt csapadékcsatornás vízelvezetés kiépítése javasolt. A 

település további területein a jövőben is nyílt árkos vízelvezetési rendszer fenntartása és 

továbbépítése javasolt, amelynek szakszerű és folyamatos karbantartásával, hidraulikai 

rendezettségével biztosítani lehet a zavarmentes felszíni vízrendezés megoldását.  

 

A javasolt zárt csapadékvíz elvezető és nyílt árkos vízelvezető rendszer kialakításánál 

figyelembe kell venni, hogy a településfejlesztési elképzelések megvalósulása esetén, a 

településen a burkolt felületek aránya (építmények, utak, parkolók, stb.) várhatóan 

valamelyest növekedni fog. A burkolt felületekre eső csapadékvizek elvezetési nehézségét 

nemcsak az okozza, hogy a burkoltság miatt a csapadékvizek majdnem 100%-a elvezetést 

igényel, hanem az is hogy, a lefolyás időtartama jelentősen lecsökken. A megvalósított 

fejlesztések következtében az elvezetendő vizek mennyisége nő, a lefutása csökken, ezzel 

számolni kell a vízelvezetési rendszer méretezésénél. A fejlesztési szándékok ismeretében 

célszerű lenne csapadékvíz elvezetési tanulmányt készíttetni. 

 

Ezért minden beruházásnál, telekalakításnál a többlet csapadékvizek elvezethetőségét 

vizsgálni kell. A vízelvezető hálózat túlterhelésének megakadályozása érdekében a 

csapadékvizek helyi visszatartását valamennyi építési tevékenységnél meg kell oldani. A 

vízvisszatartást helyi záportározó létesítésével lehet biztosítani, abba tárolva a vizet és 

abból csak olyan vízhozammal a befogadó akár zárt csapadékcsatornába, akár árokba-

vízfolyásba vezetni, amelyet a szállítás útján a vízelvezető rendszer kiöntésmentesen 

fogadni tud. A fogadóképességnél alapelv, hogy vélelmezhetően annyit fogadni tud, 

amennyi a tervezett építési tevékenységet megelőzően a területről elfolyt, ezért a 

méretezésnél a helyi záportározó méretének a meghatározásánál és az abból való 

késleltetett és fékezett kivezetésnél, csak úgy folyhat ki a víz, amilyen mennyiség eddig is 

elfolyt a területről. 
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A nyílt árkos rendszerű csapadékvízgyűjtő hálózat kialakítása is nagyobb figyelmet igényel, 

abban sem maradhatnak pangó vizes szakaszok, ezért a nyílt árokhálózat is csak 

hidraulikailag méretezetten alakítható ki. A nyílt árok feletti kocsi behajtók az árok 

vízszállító képességét nem korlátozhatják. Az áteresz méretét úgy kell meghatározni, hogy 

az víz-visszaduzzasztást ne okozzon, a vízszállítás akadálymentes legyen. Ezért annak 

lefedett szakaszainak, a kocsi behajtóknak kialakítását korlátozni, szabályozni kell.  

 

A település bel- és külterületén egyaránt mindig az útépítéshez, útrekonstrukcióhoz 

csatlakozóan szükséges a felszíni vízrendezés kiépítését, tervezett átalakítását, átépítését 

megoldani. 

 

5.4. Energiaellátás 

A vizsgálatok szerint a település energiaellátására a villamosenergia ellátáson kívül a 

település belterületén a földgázellátás áll rendelkezésre, amelynek segítségével a korszerű 

vezetékes termikus energiaellátás lehetősége biztosított. A településen a nem vezetékes, 

hagyományos energiahordozók használata is előfordul. 

 

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 hosszabb távú energiaellátási struktúrájának meghatározásánál alapvető 

szempont a várható fenntartás kérdése. Az energiaellátással szemben elvárt igény, annak 

környezetbarát, minél kisebb környezet terhelésű megoldása mellett, hogy automatikus 

üzemvitelre alkalmas legyen, miközben az egyes ingatlanok fenntartási költségeiben az 

energiára fordítandó költségek jelentős hányadot jelentenek. Ezért meg kell vizsgálni, 

hogy a közhálózatról történő energiafogyasztást hogyan lehet takarékosabban megoldani. 

Az elvárható emberi takarékosságon és a takarékosabb energiafogyasztású műszaki-

háztartási berendezések alkalmazási igényén kívül a költségek csökkenthetők helyi 

beszerzés, termelés alkalmazásával. 

 

Fontos megemlíteni, hogy 2019. január 1-étől új épületekre már a közel nulla 

energiaigényű épületek követelményszintjét kell alkalmazni. Ezen követelményszint fontos 

eleme, hogy az épület energiaigényét az összesített energetikai jellemző méretezett 

értékéhez viszonyítva legalább 25%-os mennyiségben megújuló energiaforrásból kell 

biztosítani.  
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Bár az energiaigények 25 %-át megújuló energiahordozó hasznosításával kell kielégíteni, 

ez a megújuló energiahordozók szakaszos rendelkezésre állása folytán nem teljesíthető 

állandóan, így a hagyományos vezetékes energiahordozókkal is ki kell tudni elégíteni a 

nyári csúcs energiaigényeket. A felhasznált energiában a megújuló energiahordozók előírt 

arányát az adott éven belül kell teljesíteni. 

 

Helyi energia beszerzésre, környezetterhelés növelésének elkerülésével történő 

energiatermelésre a megújuló energiahordozók alkalmasak. A megújuló energiahordozók 

közül a település földrajzi adottsága alapján a nap-, és a föld energiájának hasznosítási 

lehetőségét érdemes figyelembe venni. 

 

A föld energiáját épületgépészeti szinten lehet hasznosítani, alkalmazása telkenkénti 

megoldású, egyéni gazdasági lehetőségek alapján lehet igénybe venni. Lényegesen 

csökkenti hasznosításával a közhálózati energiahordozó felhasználást, beruházási költségei 

azonban lassan térülnek meg.  

 

A reálisan, energetikailag eredményesen hasznosítható megújuló energiahordozó a nap 

energiája lehet, annak passzív és aktív hasznosításának az igénybevételével. 

 

5.5. Villamosenergia-ellátás 

A helyzetfeltáró vizsgálat alapján, Balatonvilágos villamosenergia igényeit az E.ON Dél-

dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. A település villamosenergia ellátásának bázisa a 

Siófok 132/22 kV-os alállomás, amely nagyfeszültségű betáplálása a főelosztó hálózati 

rendszer vezetékéről megoldott.  

 

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 villamosenergia ellátás tervezésénél figyelembe kell venni, hogy a megújuló 

energiahordozók hasznosításának térnyerésével, a terjedő magáncélú naperőművek 

alkalmazásával a villamosenergia ellátás jelentős hányadát az ad-vesz rendszer igénybe 

vételével, napenergiával lehet majd kielégíteni. 

 

A megújuló energiahordozóval a villamosenergia termelés időjárás függő, ezért a 

villamosenergia ellátást a közhálózatról is tudni kell teljes mértékig biztosítani. A 

villamosenergia szolgáltatási törvény (VET) értelmében a villamosenergia ellátáshoz 

szükséges közhálózat fejlesztést a szolgáltatónak saját beruházásként kell megoldani, a 

fogyasztóval szolgáltatási megállapodást köthet, amelyben rögzítheti a szolgáltatás 

feltételeit. 
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A fejlesztési területeken a villamosenergia ellátáshoz szükséges közép- és kisfeszültségű 

hálózatfejlesztés, összhangban a hatályos VET módosításban előírtakkal, mint új 

hálózatépítés a belterületen már csak földalatti elhelyezéssel építhető. 

 

A település már beépített így már ellátott területein a tervezés távlatáig várhatóan a 

hálózatok föld feletti elhelyezése fennmarad. Ezeken a területeken arra kell törekedni, 

hogy legalább egy oszlopsorra kerüljön fektetésre valamennyi, az utcában haladó 

vezetékes villamosenergia és elektronikus hírközlési hálózat, hogy újabb oszlopsor ne 

kerüljön elhelyezésre. 

 

A település belterületén új házi bekötést már csak földalatti csatlakozással szabad 

kivitelezni, hogy a távlati hálózatfektetési mód átalakítási lehetőségét majd a bekötések 

minél kisebb aránya korlátozzák. 

 

A település vonzásának növelése érdekében a közvilágítás további fejlesztése is szükséges. 

A közlekedés, a vagyon és a személyi biztonság fokozott védelmén túl esztétikai igényeket 

is ki kell elégíteni a közvilágításnak.  

 

5.6. Földgázellátás 

A helyzetfeltáró vizsgálatok szerint a település földgázellátásának szolgáltatója a NKM 

Földgázszolgáltató Zrt, a hálózat üzemeltetője az E.ON-Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.  

 

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 vezetékről épült ki. 

 

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. 

 

A községben kiépített vezetékes földgázellátással a teljes lakásállomány számára 

biztosított az automatikus üzemvitelű termikus célú energiaellátás komfortja.  

 

A településrendező által javasolt fejlesztések megvalósításának és a meglévő lakások 

komfortnövekedésének hatására a tervezés távlatáig prognosztizált igénynövekedés 362 

nm3/h-ra becsülhető. Ezt a többletigényt várhatóan a kiépített nagyközép-nyomású 

gerinchálózatról ki lehet elégíteni.  
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A belterületre, illetve ahhoz közvetlen kapcsolódó területre javasolt fejlesztések 

gázellátása a már kiépített hálózatról, részben arról kivitelezhető közvetlen bekötéssel, 

részben a meglevő elosztóhálózat továbbépítésével biztosítható. 

 

A villamosenergia ellátás fejezetében leírtakhoz hasonlóan a földgázellátás tervezésénél is 

meg kell jegyezni, hogy a prognosztizált termikus energiaigény meghatározásánál a teljes 

igény földgázzal történő kielégítésével került figyelembe vételre, amely jelentősen 

csökkenthető egyéb megújuló energiaforrások igénybe vételével. Mivel a megújuló 

energiahordozók hasznosítási lehetőségét az időjárás is és a termelt energia-tárolási 

lehetősége is befolyásolja, így célszerű a hálózatfejlesztést a csúcsigény kielégítésére 

alkalmasan megvalósítani, a megújuló energiahordozóval pedig az éves földgázfogyasztás 

csökkenthető. E kettőséggel az ellátás biztonsága is növelhető. 

 

5.7. Megújuló energiahordozó hasznosítási lehetőség 

 

A helyzetfeltáró vizsgálatok szerint reálisan a napenergia hasznosítására lenne lehetőség. 

Balatonvilágos természeti adottsága, hogy 2000 körüli napos órák száma, ennek aktív 

hasznosításával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. Az aktív 

hasznosítás a napkollektorok és a naperőmű panelek alkalmazásával érhető el. Ezek 

gondos elhelyezéséhez szükséges az építész esztétikai igényessége is, ennek nem szabad 

arculatrontóvá válni. 

 

A napenergia hasznosításának kiemelt szerepe lehet, mivel a település szezonális 

kihasználtsága a kirándulók, üdülők idegenforgalmának a hatására jelentősebb a nyári 

időszakban, s az azzal járó többlet energiaigény így egybe esik a nyári napsütötte 

időjárással. Akkor maximális az energiaigény, a klímaberendezések használata, amikor a 

leggazdaságosabban lehet a napenergiáját hasznosítani. A használati melegvíz termelésre 

a napkollektorok, a klímaberendezések energiaellátására a naperőmű panelek 

alkalmazásával lehet a napenergiát hasznosítani. 

 

A napenergia aktív hasznosítása mellett a passzív napenergia-hasznosításra is van 

lehetőség. Ezt nagyon jól lehet hasznosítani új épületek elhelyezésénél, az új épületek jól 

megtervezett telepítésével. Az épület kedvezőbb tájolásán kívül egyéb építészeti elemek 

alkalmazásával, tudatos növénytelepítéssel fokozni lehet a hasznosítható napenergia 

mennyiségét. Jelentős vezetékes energiafogyasztás takarítható meg, ha az új fejlesztési 

területeken az új épületek tervei a passzív napenergia hasznosítására törekedve 

készülnek. Nagyon fontos a továbbtervezés során ennek a szemléletnek az alkalmazása, az 

erre vonatkozó állami előírások is ezt szorgalmazzák. 
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Egyéb megújuló energiahordozó hasznosítása, így a föld energiájának hőszivattyúval 

történő hasznosítására telkenként épületgépészeti szinten, az egyéni gazdasági 

lehetőségek függvényében van lehetőség, de ennek mértéke a település szintű 

energiagazdálkodási mérlegben szerepet nem játszik. Egyéb megújuló hasznosítása 

legfeljebb reklám célra, vagy csak egyéni igény kielégítésére fordulhat elő, mert 

gazdaságos megtérülése csak hosszabb távon realizálható és energetikai szempontból 

település szinten befolyásoló hatása nem várható. 

 

5.8. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes elektronikus hírközlés 

A helyzetfeltáró vizsgálatok alapján Balatonvilágos vezetékes távközlési ellátását jelenleg 

az Invitel Távközlési Zrt. biztosítja. A település a 88-as távhívó számon csatlakozik az 

országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.  

 

A településen belül kiépített vezetékes hálózat a település belterületét teljes mértékben 

lefedi, az igények kielégítettek. 

 

A vezetékes hírközlési (táv és műsorelosztási) szolgáltatás bár műszaki megjelenésében 

közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni 

elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a 

szolgáltató saját beruházásként valósítja meg. A tervezett fejlesztési területek ellátása is 

ennek igénybevételével történhet. 

 

A hálózatfejlesztés közterületen valósítható meg, külön helybiztosítás nem szükséges. A 

hálózatfejlesztés új fejlesztési területen már csak földalatti kivitelezéssel valósítható meg. 

Már ellátott területen ahol a gyengeáramú elosztóhálózat föld feletti elhelyezésű, ott, az 

elektronikus hírközlési hálózat is haladhat föld felett, ha a gyengeáramú elosztóhálózattal 

közös oszlopsorra fektethető. Amennyiben a közös oszlopsoron történő elhelyezésbe nem 

tudnak megállapodni, akkor az újabb építésű hálózat már csak földalatti elhelyezéssel 

építhető. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A megfelelő vételi viszonyokhoz szükséges antennák rendelkezésre állnak, de a vételi 

minőség javítása és a várható további igények kielégítésére és a modernebb műszaki 

berendezések megjelenésével további antennák telepítési igénye nem zárható ki. Az 

antenna elhelyezésének szabályozásával biztosítani lehet, hogy a lakosságban ne keltsen 

félelmet és a település arculatát se befolyásolja, de az ellátás minőségét javítsa, az 

elérhetőségét pedig kiterjessze. 

 

Az antenna elhelyezési lehetőségét a településkép védelmi rendelet a (TKR) szabályozza. 
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6. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

 

A település környezeti állapota kedvező. Nincsenek a környezet minőségét negatívan 

befolyásoló tényezők és a terv távlatában sem várható ilyen változás. 

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. 

területe), a volt Petőfi TSZ központjában és az Ady Endre utca folytatásában levő 

gazdasági területekre korlátozódik. 

A tervezett változtatások a hatályos tervhez képest többlet környezetterhelést nem 

okoznak. 

 

Talaj 

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 talaj tekintetében a Club Aligában tervezett tömbösszevonással (1.2.6. jelű terület) az 

építmények által elfoglalt terület növekszik, a zöldfelület minimális mértéke a jelenlegihez 

képest csökken, ami talajvesztéssel jár.  

A többi változtatás a talaj tekintetében a hatályos tervhez képest többlet terhelést nem 

jelent. 

 

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. 

 

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 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. 

 

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. 

A tervezett változtatások a felszíni és a felszín alatti vizek tekintetében a hatályos tervhez 

képest többletterhelést nem jelentenek. 

 

Levegőtisztaság és védelme  

A közúti közlekedésből jelenleg származó levegőszennyezés jelenleg nem 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 község szilárd burkolattal ellátottak, a nem burkolt felületek pedig 

növényzettel fedettek, ami szintén a porképződést csökkentő tényező. 

 

A tervezett változtatások a hatályos tervhez képest többlet terhelést nem jelentenek, 

ezért a levegőszennyezés növekedésével nem kell számolni. Kivételt képez az M-7 

autópálya és a 7. sz. főút forgalma, mely a motorizáció növekedése miatt várhatóan 

növekedni fog. Ez ellen a külső eredetű levegőszennyezés ellen intenzív 

növénytelepítéssel kell védekezni. 

 

Az önkormányzati területen levő erdő (1.2.5. jelű terület) megszűnése kedvezőtlen 

szélviszonyok esetén az autópálya irányából érkező (elsősorban a szálló por) 

kiülepedésének esélyét rontja, és lehetővé teszi a levegőszennyezés község központja 

irányába való bejutást. Emiatt a Vt-1 területen az autópályával határos telekhatár mentén 

húzódó erdősáv felértékelődik, meg kell megtartani és a szabályozási terven megtartandó 

növényállomány jellel kell jelölni. 

 

Zaj- és rezgésterhelés 

Környezeti ártalmat a közúti közlekedés okoz. A települést a Balaton-parttal közel 

párhuzamos vonalvezetéssel a Bp-Nagykanizsa vasútvonal, és a M-7 autópálya osztja fel 

részekre. Északon a 71 sz. főközlekedési út, keleten a 7 sz. főközlekedési út határolja. 

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. 
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A település belsejében haladó utak gépkocsi forgalmából származó zaj és rezgésártalom 

jelenleg nem jelentős. 

 

A tervezett változtatások zaj és rezgésterhelés tekintetében a hatályos tervhez képest 

többlet terhelést nem jelentenek. 

 

A Club Aliga fejlesztésével összefüggően várható határérték túllépéssel érintett kialakult 

beépítések esetén az alábbi lehetőségek állnak a zajártalom mérséklésére: 

> Országos közutak mentén fekvő védendő (védett) területen levő ingatlanok 

esetében a zaj valamint a levegőszennyezés elleni védelem érdekében legfeljebb 2 m 

magasságú tömör kerítés engedélyezhető.  

> Zaj szempontjából védendő (védett) területen levő ingatlanok esetében új épület 

építése, meglevő épület átalakítása, felújítása során a megfelelő akusztikai védelem 

szempontjai szerint kell eljárni.  

> A határértéket meghaladó zajterheléssel érintett utcákban új lakó- vagy más, 

zajártalom szempontjából védendő épület létesítése, meglévő épület funkciójának 

megváltoztatása esetén a védendő helyiségeket (elsősorban a hálószobákat) úgy kell 

elhelyezni, hogy azok ablakai a zaj forrásával ellentétes homlokzatra (védendő 

homlokzatra) kerüljenek.  

Megjegyzés: 

védendő (védett) terület, megfelelő akusztikai védelem, védendő homlokzat:  a 

284/2007.(X.29.) Kormányrendelet 2. § Fogalom meghatározásokban definiált fogalmak. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A hulladékgazdálkodás országos szintű átszervezésének megfelelően a települési 

kommunális hulladékszállításban az alábbi változások történtek: 

A hatályos tervhez képest a hulladékszigetek megszűntek.  

A település kommunális hulladékát a siófoki NHSZ Zöldfok Zrt. szállítja el. A szállítás 

hetente két alkalommal történik.  

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 tervezett változtatások a hulladékgazdálkodás tekintetében többlet terhelést nem 

jelentenek. 
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7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 

Az új szabályzat két alapelven nyugszik. 

> A megváltozott jogszabályi környezethez igazítja a rendeletet, azaz a 

településképre vonatkozó előírásokat nem szerepelteti. Tartalmazza azonban a táj 

védelmére vonatkozó szabályokat, amellyel mégis a településkép alakulására van 

hatása. 

> A hatályos szabályzat előírásaiból indul ki, azokat csak akkor módosítja,  

- ha azt a rendelet belső koherenciája igényli,  

- ha jogszabályi változás miatt szükséges,  

- ha a megbízói – építtetői - tervezői szemlélet korszerűsödése kívánja meg. 

 

A szabályzat egyik tervi melléklete a szabályozási terv, mely a teljes közigazgatási területet 

ábrázolja. 

 

A szabályzat függeléke az övezeti rendszer könnyű áttekintését segítő térkép. 

 

A hatályos szabályozási előírásokhoz képest új elemek a következők. 

Az épületmagasság szabályozása során az oromfalak létesítését preferálja a szabályzat. 

Ezek – megfelelően kis méret esetén, és hasonlóan a korábbi, építménymagassági 

szabályozáshoz – nem növelik a számított magasságot. 

Egy-egy épület méretét (beépített alapterületét) a beépítési % maximalizálásán túl is 

szabályozni szükséges, nehogy épületmonstrumok jöhessenek létre nagyobb területű 

telkeken. Ezt a célt a szabályzat azzal éri el, hogy a megengedett legkisebb telekmérethez 

köti egy épület beépített alapterületének maximumát. Igy nagy telken több épülettel lehet 

a megengedett beépíthetőséget kitölteni. 

A zöldterületeken elhelyezhető létesítményeket a HÉSZ nem szabályozza, a magasabb 

rendű jogszabályok szerint kell eljárni. 

Eltörlésre került az az előírás, mely szerint csak egy szinttel (3,5m) lehet eltérni felfelé a 

megengedett magasságtól. Ez az előírás ugyanis a lépcsőzetes (terasz)házak kialakítását 

nem támogatja. 

A Balaton parti területek (strand, közpark) parkolási igényét a Vk-2 és Vk-8 teraszházas, 

mélygarázsos építési övezetekben oldja meg a fejlesztő a hatályos szabályozás szerint. Ez 

kiegészítésre került azzal az előírással, hogy a mélygarázsok megépítéséig a parkolókat a 

mélygarázsok telkén, felszínen lehet biztosítni. 

A közforgalom elől elzárt magánút tilalmát a fejlesztő kérésére nem tartalmazza a 

rendelet.  

A zöldfelületen vezetett útra előírt környezetbarát felület kötelezése kikerült a 

szabályzatból annak bizonytalan tartalma miatt. 

A tetőkert alternatjvájaként a megbízhatóbb fenntartás miatt a dézsás faültetés bekerült a 

szabályzatba. 
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A mélygarázsokat tartalmazó két teraszház (Vk-2 és Vk-8 építési övezetek) ütemezett 

építését megengedi a módosított szabályzat. 

A partfalban kialakítandó lépcsők anyagáara vonatkozó megkötés az új szabályzatból 

kikerül. 

Vízgazdálkodási területek határától 3 méteren belül épített kerítés tiltása a szabályzatból 

kikerül, a Balaton parton – magántelkek, strandok – ez nem megvalósítható. 

A csapadékvíz szikkasztás kikerült a szabályzatból lösztalajra való káros hatása miatt. 

Az egyes változó területek szabályozási elveit a változtatások fejezetben egyenként 

elemeztük. 
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8. MELLÉKLETEK 

1. melléklet – Btv. – erdőgazdálkodási térség – kiinduló (hatályos) állapot 
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2. melléklet – Btv. mezőgazdasági térség – kiinduló (hatályos) állapot 
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3. melléklet – A 020/3 hrsz ingatlan tulajdoni lap másolata 
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4. melléklet – Btv. települési terület térségi övezete – kiinduló (hatályos) állapot 
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5. melléklet – Btv. gazdasági terület térségi övezete – kiinduló (hatályos) állapot 
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6. melléklet – Btv. általános mezőgazdasági terület térségi övezete – kiinduló (hatályos) 

állapot 
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7. melléklet – Btv. erdőterület térségi övezete – kiinduló (hatályos) állapot 
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8. melléklet – Btv. erdőtelepítésre alkalmas térségi övezet – kiinduló (hatályos) állapot 
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9. melléklet – Btv. kiváló termőhelyi adottságú erdőterület térségi övezete – kiinduló 

(hatályos) állapot 

 

 

 

 



1

2

3

4
4

4

4

5

5

4

5

5

4

1

2
3

4

4

fel
vo
nó
 a 
ma
ga
sp
ar
t é
s a

4

9

8

9

2

5

1

6

7

10

M7

7

7

M7

3

Ba
lat
on
pa
rt 
kö
zö
tt

kü
lön
sz
int
ű v
as
úti
 át
jár
ó

1. 
alt
er
na
tív
a: 
alu
ljá
ró

2. 
alt
er
na
tív
a: 
fel
ülj
ár
ó

gy
alo
go
s l
ejá
ró
 

a m
ag
as
pa
rt 
és
 a

Ba
lat
on
pa
rt 
kö
zö
tt

kü
lön
sz
int
ű g
ya
log
os
 át
jár
ó

1. 
alt
er
na
tív
a: 
alu
ljá
ró

2. 
alt
er
na
tív
a: 
gy
alo
go
s h
íd

10
0m

20
0m

50
0m

40
0m

30
0m

É

BA
LA
TO
NV
ILÁ
GO
S

TE
LE
PÜ
LÉ
SR
EN
DE
ZÉ
SI
 E
SZ
KÖ
ZÖ
K 
FE
LÜ
LV
IZ
SG
ÁL
AT
A

M7

1 2 3 4 5

Na
tur
a 2
00
0 t
er
üle
t (
ma
gte
rü
let
 öv
ez
eté
be
 ta
rto
zó
 fe
lsz
íni
 ví
z (
Bt
v.)

Eg
ye
di 
táj
ér
ték
ek
 so
rsz
ám
ma
l

Ér
ték
es
 fa
so
r

Ér
ték
es
 fa
cs
po
rt

Ki
lát
óp
on
tok
, k
ilá
tás
vé
de
lm

Ki
lát
ás
t, á
tlá
tás
t a
ka
dá
lyo
zó
 be
ép
íté
s

Át
jár
ha
tós
ág
ot 
biz
tos
ító
 po
nto
k

me
glé
vő
 / j
av
as
olt

1

Ví
zp
ar
t, v
ízp
ar
t é
s m
ag
as
pa
rt 
láb
a k
öz
ött
i te
rü
let

Ma
ga
sp
ar
t (
sz
ak
ad
ó p
ar
t)

Ma
ga
sp
ar
t k
üls
ő s
zé
lén
 lé
vő
 sé
tán
y

Je
lle
mz
őe
n b
eé
pít
és
re
 sz
án
t te
rü
let

Je
lle
mz
őe
n m
ez
őg
az
da
sá
gi 
ár
ute
rm
elő
 te
rü
let

TÁ
JR
EN
DE
ZÉ
SI
 Z
ÓN
ÁK

EG
YÉ
B 
JE
LE
K

Eg
yé
b k
öz
lek
ed
és
i k
ap
cs
ola
t

Je
len
tős
 zö
ldf
elü
let
 (k
öz
pa
rk,
 er
dő
, n
ád
as
, s
tra
nd
, s
tb.
)

Zö
ldf
oly
os
ó

Té
rsé
gi 
jel
en
tős
ég
ű t
ájk
ép
vé
de
lm
i te
rü
let
 (B
tv.
)

Ba
rn
am
ez
ős
 fe
jle
sz
tés
i te
rü
let

Zö
ldm
ez
ős
 fe
jle
sz
tés
i te
rü
let TE
RM
ÉS
ZE
TV
ÉD
EL
EM
, T
ÁJ
VÉ
DE
LE
M

1: 
15

 00
0

20
18

.11
.

DR
OB
NI
 M
ÁR
IA
 O
KL
. T
ÁJ
-É
S 
KE
RT
ÉP
ÍT
ÉS
Z 
MÉ
RN
ÖK
 V
EZ
ET
Ő 
TE
RV
EZ
Ő

 T
K 

01
-5

10
6/1

2



10
0

10
0

10
0

10
0

100
10

0

10
0

10
0

100

100

100

50
50

50
50

5050

50

5050

50

M7

7

7

M7

0,8
Ha

21
,2H

a

15
,0H

a

7,0
Ha

5,0
Ha

1,9
8H

a

3,7
Ha

10
0m

20
0m

50
0m

40
0m

30
0m

É

50

10
0

BA
LA
TO
NV
ILÁ
GO
S

TE
LE
PÜ
LÉ
SR
EN
DE
ZÉ
SI
 E
SZ
KÖ
ZÖ
K 
FE
LÜ
LV
IZ
SG
ÁL
AT
A

T

T

T

M7

1,9
8H

a

3,7
Ha

50

ZA
J- 
RE
ZG
ÉS
- É
S 
LE
VE
GŐ
TI
SZ
TA
SÁ
G 
VÉ
DE
LE
M

Ha
tár
ér
ték
et 
me
gh
ala
dó
 ha
ng
ny
om
ás
sz
int

Za
jvé
dő
 fa
l

TA
LA
J- 
TA
LA
JV
ÍZ
 V
ÉD
EL
EM

Cs
ato
rn
áz
an
dó
 te
rü
let
ek

HU
LL
AD
ÉK
GA
ZD
ÁL
KO
DÁ
S

Zö
ldh
ull
ad
ék
 gy
űjt
ő s
zig
et

Ki
vá
ló 
ter
mő
he
lyi
 ad
ott
sá
gú
 er
dő
ter
üle
t (
Bt
v.)

Ki
vá
ló 
ter
mő
he
lyi
 ad
ott
sá
gú
 sz
án
tót
er
üle
t (
Bt
v.)

Kö
zle
ke
dé
si 
vé
dő
táv
ols
ág

Vé
de
rd
ő

Be
ült
eté
si 
kö
tel
ez
ett
sé
g

Ma
ga
sp
ar
t (
sz
ak
ad
ó p
ar
t)

Er
dő
tel
ep
íté
sre
 al
ka
lm
as
 te
rü
let
 (B
tv.
)

Be
ép
íté
sre
 sz
án
t te
rü
let
 

kiv
áló
 te
rm
őh
ely
i a
do
tts
ág
ú s
zá
ntó
ter
üle
ten

Be
ép
íte
tt t
er
üle
t

kiv
áló
 te
rm
őh
ely
i a
do
tts
ág
ú s
zá
ntó
ter
üle
ten

FÖ
LD
VÉ
DE
LE
M

EG
YÉ
B

KÖ
RN
YE
ZE
TV
ÉD
EL
EM

1: 
15

 00
0

20
18

.11
.

DR
OB
NI
 M
ÁR
IA
 O
KL
. T
ÁJ
-É
S 
KE
RT
ÉP
ÍT
ÉS
Z 
MÉ
RN
ÖK
 V
EZ
ET
Ő 
TE
RV
EZ
Ő 

TK
 01

-5
10

6/1
2

T

El
ek
tro
mo
s t
ölt
őá
llo
má
s

Ha
gy
om
án
yo
s t
ölt
őá
llo
má
s


