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I. BEVEZETŐ 

1. ELŐZMÉNYEK, A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  

ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

Balatonalmádi településrendezési eszközei 2015-ben kerültek jóváhagyásra. Balatonalmádi Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete a város településrendezési eszközeinek módosításáról döntött a 
…./2021 (…) és a …/2021 (…) számú önkormányzati határozataival (A. melléklet). A 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (6) bekezdésében foglaltakat 
figyelembe véve a módosítás tárgyalásos eljárás keretén belül történik. A településrendezési 
eszközök módosítása több részterületre vonatkozik, de a módosítások egy eljárás keretén belül 
történnek. A tervezési munkával az Önkormányzat a Völgyzugoly Műhely Kft-t bízta meg. 

 

A módosítással érintett terület elhelyezkedése  
(Forrás: Google Maps – saját szerkesztés) 
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1. BALATONI BRINGAKÖR FEJLESZTÉSE 

A módosítás a Balatoni Bringakör Kerékpáros 
útvonal fejlesztéséhez kapcsolódó projekt. A 
Bringakör Balatonalmádi szakaszának 
fejlesztéséért a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. (továbbiakban: NIF) felel. 

A kerékpárút Balatonalmádi szakaszának tervét 
a Veszprémi Tervező Kft. készítette. A 
kerékpárút kialakításához Balatonalmádi város 
közigazgatási területén módosítani kell az 
érintett közterület szabályozási szélességét. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 
településrendezési eszközök módosítását 
kezdeményezte a település közigazgatási 
területén keresztülvezető Balatoni Bringakör 
kerékpáros útvonal északi szakaszát illetően. A 
Balaton körüli kerékpárút egy igen kedvelt 
kerékpáros túraútvonal, melynek fejlesztése, 
felújítása szükségessé vált. A tervezett 
kerékpárút kialakításához egyes szakaszokon a 
kerékpározásra alkalmas közterület 
szabályozási szélességének növelésére van 
szükség. A módosítás célja, hogy a szabályozási 
terven a kerékpárút fejlesztéséhez szükséges 
szabályozási szélesség kerüljön megállapításra 
Balatonalmádi közigazgatási területén. 

 

2. KÁPTALANFÜREDI VASÚTÁLLOMÁS 

FEJLESZTÉSE 

Káptalanfüred vasúti megállóhely 
Balatonalmádi és Alsóörs állomások között 
helyezkedik el, a Balaton északi partján haladó 
29-es vasúti nyomvonalon. Az állomás 
Balatonalmádi területén helyezkedik el, a 
város déli határában. A vasútállomás épülete a 
2686/7 hrsz. telken áll, amely 4923 m2, 
ugyanakkor a vasúti funkciók a 2686/4 hrsz. 
telekre korlátozódnak. A módosítás ugyanakkor 
több környező telket érint, amelyek rendezése 
a kiszolgáló funkciók létesítéséhez kapcsolódik. 

Az állomás jelenlegi épülete már nem tudja 
kiszolgálni a mai utasforgalmi igényeket. A 
fejlesztés célja egy új megállóhely kialakítása 
korszerűbb megoldásokkal. Az új épület 
tervezett hasznos alapterülete majdnem 
kétszer akkora lesz, mint a korábbié, összesen 
240 m2. 

 

A tervezett új épülethez kapcsolódóan cél a telekhatárok rendezése, az új épülethez egy önálló 
telek kialakítása, amely által településrendezési és használati szempontból is könnyebben 
kezelhetővé válik a terület. 

A tervek szerint 10 parkolóhely létesül, amelyből 1 akadálymentesen kerül kialakításra, továbbá 
20+1 férőhelyes parkoló kerül kialakításra a bekötő út mellett a nagy gesztenyefák megtartásával. 

Kerékpárok tekintetében 10 kerékpár elhelyezésére lenne majd lehetőség, amely az épület 
fedett/nyitott területén kerülne elhelyezésre. 
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A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A vizsgálatok megkezdése és a településrendezési eszközök módosítási javaslatának kidolgozása egy 
időben, egymással párhuzamosan történik. Az alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai 
indokait tartalmazzák a változás várható hatása szerinti területre vonatkozóan. A módosítással 
érintett településrendezési eszközök: 

Tervezési terület 
Település-
szerkezeti 
terv leírása 

Szerkezeti 
tervlap 

Helyi Építési 
Szabályzat 

Szabályozási 
terv 

1.  Balatoni Bringakör fejlesztése  X  X 

2. Káptalanfüredi vasútállomás 
fejlesztése  X X X 

 

2. A TERVEZÉSI FOLYAMAT 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítások kielégítik az Eljr. 32.§ 
(6) bekezdésében foglaltakat, így a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás 
keretén belül történik. 

A Balatoni Bringakör komplex fejlesztése a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.198. 
pontja, a káptalanfüredi vasútállomás fejlesztése az 1. melléklet 2.1.75. pontja alapján 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közigazgatási hatósági ügy, ezért a kapcsolódó 
településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárásban történhet.  

A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza, mely alapján tárgyalásos eljárás esetén 
a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.  

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól a 17/2017. (IV.27.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése 
alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az 
önkormányzat honlapján és a közterületi hirdetőfelülete való közzétételével történik. A 2020. 
évi LVIII törvény 165. §-a szerint illetve a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Eljr. a hivatkozott §-ban meghatározott 
eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés 
személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az 
egyeztetést elektronikus úton folytatja le. A fentieknek megfelelően az Eljr. 29/A § szerinti 
munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma kizárólag elektronikus úton történik. Az 
észrevételeket és javaslatokat az előzetes tájékoztató honlapon történő közzétételétől 
számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,  
b) a településrendezési eszköz tervezetét,   
c) a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot, 
d) valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón. 
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Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 
5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal 
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök tervezetének megküldésével 
párhuzamosan – az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett 
területi és települési önkormányzatokat.  

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető. 

Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításnak partnerségi egyeztetés 
dokumentációja. 

3. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

Balatonalmádi Város településrendezési eszközei 2015-ben kerültek jóváhagyásra, az azóta eltelt 
időszakban a helyi építési szabályzat három alkalommal módosult. A település hatályos 
településrendezési eszközei: 

 Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 248/2015. (IX.24.) számú 
határozata Balatonalmádi Város településszerkezeti tervének megállapításáról 

 Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (IV.29.) és 11/2018. 
(VI.28.) rendeletével módosított 27/2015. (IX.25.) rendelete a helyi építési szabályzatról 
(továbbiakban: HÉSZ) 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 



BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA 11 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2021. (…) számú határozata  

a Településszerkezeti Tervről szóló 248/2015. (IX.24.) Ökt. határozat módosításáról 

 

1. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében, valamint a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.) 32.§ (1) 
bekezdés c) pontjában előírt tárgyalásos eljárás lefolytatását követően megtárgyalta a 
Balatonalmádi Város Szerkezeti tervéről szóló 248/2015. (IX.24.) számú határozatának 
módosítására vonatkozó javaslatot. 

2. Balatonalmádi Város Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján 
Balatonalmádi város Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat 1-2. 
melléklete alapján állapítja meg: 

1. melléklet: Területhasználat változások 

2. melléklet: A település területi mérlege 

3. melléklet: Területrendezési tervvel való összhang igazolása 

4. melléklet: szerkezeti tervlap módosítása 

3. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy zöldterület 
módosítására, cseréjére kerül sor, így nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület, a 
biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni.  

4. Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 248/2015. (IX.24.) 
számú Kt. határozattal megállapított, többször módosított Településszerkezeti terve a 
határozat 4. mellékletét képező Településszerkezeti terv módosítása tervlapján jelölt 
módosítással érintett területre vonatkozóan módosul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Dr. Kepli Lajos polgármester 

 

 Dr. Kepli Lajos Dr. Kovács János 
 polgármester jegyző 
 

 

 

Kihirdetve: 

Balatonalmádi 2021. … 

 
 
 
 Dr. Kovács János 
 jegyző 
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1. MELLÉKLET A .../2021. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ:  
TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁSOK  

 

Tervezési 
terület 

sorszáma 

248/2015. 
(IX.24.) számú 

határozat 
szerinti terület-

felhasználás 

Település-
szerkezeti terv 

módosítása 
szerinti terület-

felhasználás 

Változtatás indoka Terület 

1. 

Közlekedési terület Zöldterület 

A Balatoni Bringakör kis mértékű 
kiszélesítése vált szükségessé a 
kerékpárút fejlesztése céljából. 

2062,75 m2 

(0,21 ha) 

Zöldterület Közlekedési terület 
265,96 m2 

(0,027 ha) 

2. 

Zöldterület 
Különleges 
vasútállomás 
területe 

E területcserével, majd 
telekalakítással a terület 
beépítése kedvezőbb 
feltételekkel valósítható meg. 

263,9 m2 
(0,03 ha) 

Vasúti közlekedési 
terület 

Különleges 
vasútállomás 
területe 

333,9 m2 
(0,03 ha) 

Különleges 
vasútállomás 
területe 

Zöldterület 
202,16 m2 

(0,02 ha) 

Különleges 
vasútállomás 
területe 

Vasúti közlekedési 
terület 

297,82 m2 

(0,03 ha) 

Zöldterület 
Közúti közlekedési 
terület 

148,02 m2 

(0,01 ha) 

Közúti közlekedési 
terület 

Zöldterület 
129,72 m2 

(0,01 ha) 

Vasúti közlekedési 
terület 

Zöldterület 
440,02 m2 

(0,04 ha) 

Zöldterület 
Közúti közlekedési 
terület 

55,15 m2 

(0,006 ha) 

Közúti közlekedési 
terület 

Vasúti közlekedési 
terület 

18,05 m2 

(0,002 ha) 
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2. MELLÉKLET A .../2021. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ:  
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE  

Területfelhasználási kategória ha % Közigazgatási terület: 4988 ha 

Beépítésre szánt terület 

 

Kertvárosias lakóterület Lke 328,99 6,60% 

Kisvárosias lakóterület Lki 17,05 0,34% 

Településközpont terület Vt 51,8 1,04% 

Intézményi terület Vi 6,23 0,12% 

Üdülőházas üdülőterület Üü 9,67 0,19% 

Hétvégi házas terület Üh 164,38 3,30% 

Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz 11,04 0,22% 

Különleges terület K 35,55 0,71% 

Beépítésre nem szánt terület 

Zöldterület - közpark Zkp 30,60 0,62% 

Erdőterület E 366,16 7,34% 

Általános mezőgazdasági terület Má 150,54 3,02% 

Általános mezőgazdasági terület – gyep, fás legelő Má-gy 50,4 1,01% 

Általános mezőgazdasági terület Má-sz 4,92 0,10% 

Kertes mezőgazdasági terület Mk 293,79 5,89% 

Vízgazdálkodási terület V 3386,71 67,90% 

Közlekedési terület – kötött pályás Köv 10,06 0,20% 

Közlekedési terület – közút Köu 50,90 1,02% 

Különleges beépítésre nem szánt terület Kb 19,48 0,39% 

 

 

0,62% 
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3. MELLÉKLET A .../2021. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ:  
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG  

1. Térségi területfelhasználás 

A településszerkezeti tervben a területfelhasználási egységek kijelölése során az Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a 
továbbiakban: MATrT) meghatározott szabályok szerint kell eljárni, az egyes térségek területi 
kiterjedését a BKÜTrT tartalmazza. Jelen módosítással érintett területek települési térség térségi 
területfelhasználási kategóriába tartoznak. Balatonalmádi településszerkezeti terve jelen módosítás 
alapján a magasabb szintű jogszabályi előírásokkal az alábbiak szerint áll kapcsolatban: 

 Települési térség 

A települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető, 
aminek jelen módosítás megfelel. 

2. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatokra vonatkozó előírások 

A 2. sz. módosítási terület a Balatoni Bringakör kismértékű kiszélesítésével jár, ami az országos 
műszaki infrastruktúra-hálózatokra vonatkozó előírásokkal nem ellentétes. Az 1. sz. módosítás 
nincsen hatással a műszaki infrastruktúra-hálózatokra. 

3. Térségi övezetek 

3.1. Országos övezetek 

- Tájképvédelmi terület övezete 

Az övezet területén a tájba illeszkedés szabályairól a helyi építési szabályzat rendelkezik.  

- Vízminőség-védelmi terület övezete 

A település területén a vízminőség-védelem szabályairól a helyi építési szabályzat 
rendelkezik.  

3.2. Kiemelt térségi övezetek 

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. A 
településrendezési eszközökben lehatárolt bányatelkek nem érintik a módosítási területet 

3.3. Egyedileg meghatározott megyei övezetek 

- Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete  

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. 

- Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. 

- Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. A módosítás 
következtében a vonalas infrastruktúra elemek folytonossága továbbra is biztosított. 

- Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye várostérségeinek övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. 

- Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő térség településeinek övezete 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett módosításokat nem befolyásolják. 

 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf


BALATONALMÁDI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA 15 
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS DOKUMENTÁCIÓJA  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

Völgyzugoly Műhely Kft. 2021. 
www.vzm.hu 

4. Egyéb előírások 

Zöldterületen más települési területfelhasználási egység csak közfeladat ellátása érdekében, az 
átsorolni kívánt zöldterülettel legalább azonos alapterületű új zöldterület egyidejű kijelölésével 
jelölhető ki: 

Az 2. sz. módosítási területen zöldterület csere, a 1. sz. módosítás során a Balatoni Bringakör 
szabályozási szélességének módosítása kapcsán zöldterület kijelölése történik, tehát összességében 
növekedik a település zöldterületeinek összterülete. 

Tervezési 
terület 

sorszáma 

Hatályos településszerkezeti 
terv 

Településszerkezeti terv 
módosítása 

Terület 

1. 

Közlekedési terület Zöldterület 
2062,75 m2 

(0,21 ha) 

Zöldterület Közlekedési terület 
265,96 m2 

(0,027 ha) 

2. 

Zöldterület Különleges vasútállomás területe 
263,9 m2 
(0,03 ha) 

Zöldterület Közúti közlekedési terület 
55,15 m2 

(0,006 ha) 

Zöldterület Közúti közlekedési terület 
148,02 m2 

(0,01 ha) 

Közúti közlekedési terület Zöldterület 
129,72 m2 

(0,01 ha) 

Vasúti közlekedési terület Zöldterület 
440,02 m2 

(0,04 ha) 

Különleges vasútállomás területe Zöldterület 
202,16 m2 

(0,02 ha) 

   
+0,207 ha 
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4. MELLÉKLET A .../2021. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATHOZ:  
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA  
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 

Balatonalmádi Város Önkormányzata képviselő-testületének …/2021. (…) önkormányzati 
rendelete a helyi építési szabályzatáról szóló 27/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott 
véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és 
a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017.(IV.27.) önkormányzati rendeletben 
meghatározottaknak megfelelően a partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési 
szabályzatról szóló 27/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli 
el: 

 

1. § A Helyi Építési Szabályzat (a továbbiakban: HÉSZ) 65.§-a (7) bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: 

 (7) A különleges terület - vasútállomás építési övezeteit, valamint az azokban betartandó 
telekalakítási és beépítési előírásokat a következő táblázat szerint kell meghatározni: 

 A B C D E F G H 

1 Építési 

övezeti 

jele 
 

Beépítés 

módja 
 

Kialakítható 

legkisebb 

területe (m²) 
 

Kialakítható 

legkisebb 

telekszélesség 
(m) 

 

Legnagyobb 

megengedhető 

beépítettsége 
(%) 

Legnagyobb 

megengedhető 

terepszint alatti 
beépítettsége 

(%) 

Építményének 

legnagyobb 

épület- 
magassága (m) 

Minimális 

zöldfelületi 

aránya (%) 

2 K-Vá Sz 900 12 30 30 6,0 50 

3 K-Vá2 Sz 750 12 35 30 6,0 251 

 

2. § (1) A HÉSZ 67.§-a (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 (4)   A zöldterület legalább 75%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani, 
kivéve 

 a) a vízpart rehabilitációs terv hatálya alá tartozó zöldterületek esetén, ahol a terület 80%-
át növényzettel fedetten kell kialakítani; 

 b) a vízpart rehabilitációs terv hatálya alá tartozó Zkp3 övezet, ahol - a kerékpárút számára 
szolgáló burkolt területet leszámítva - a terület 90%-át növényzettel fedetten kell 
kialakítani. 

 A zöldterületek legalább 1/3-át többszintű (gyep, cserje, fa) növényzetnek kell takarnia. 

 

2. §  A HÉSZ 1. melléklete szerinti SZT-11, SZT-13 illetve SZT-14 tervlapjának normatartalma jelen 
rendelet 1. melléklete szerint módosul. 

                                                 

 

1 Az előírás érvényesítéséhez az Állami Főépítész hozzájárulása szükséges az OTÉK 111.§ (2), 
valamint a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 28.§ (4) alapján 
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3. § Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

 

Balatonalmádi, 2021.  ... 

 

 Dr. Kepli Lajos Dr. Kovács János 
 polgármester jegyző 
 
 

A rendelet kihirdetve: 

Balatonalmádi, 2021. … 

             Dr. Kovács János 

                     jegyző 

 

1. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítás (SZT-11) 

2. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítás (SZT-13) 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT  
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1. BALATONI BRINGAKÖR FEJLESZTÉSE 

1.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

A módosítással érintett terület Balatonalmádi város déli, délkeleti oldalán helyezkedik el, közel a 
Balaton tómedréhez. A kerékpárút a 71. sz. főút déli szakasza mentén, illetve attól leágazva a 
Balaton parton található. A módosítás a Káptalanfüredi vasútállomástól a Yacht Kemingig tartó 
szakaszt érinti. A tervezési területet hétvégiházas, közlekedési (közúti és vasúti) területek, 
vízpartot kiszolgáló területek (strandok, kikötők stb.) és zöldterületek övezik. A fejlesztés alatt álló 
kerékpárút a 71 sz. főútól keletre helyezkedik el, a módosítással érintett területen nem keresztezi a 
főutat. A közutakat és a fejlesztés alatt álló kerékpárutat egy változatos szélességű zöldsávok 
választják el egymástól. 

  

A módosítási terület elhelyezkedése  
(Forrás: Google Maps – saját szerkesztés) 

 

A módosítási terület a Kócsag utcában 
(Forrás: maps.google.hu) 
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1.1.3. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

A módosítás a Balatoni Bringakör Kerékpáros útvonal fejlesztéséhez kapcsolódó projekt. A projekt 
célja, hogy a közkedvelt kerékpáros útvonal megújuljon a város területén, ehhez szükséges több 
helyen a szabályozási szélesség módosítása. A projektben a Balatonalmádi BA-E 3 szakasz újul meg, 
Balatonfűzfő, Rákóczi u. és Balatonalmádi Rákóczi utca között. A tervezett nyomvonal a meglévőt 
veszi alapul. A tervezett kerékpárút koronaszélessége 4,3 méter, burkolti szélessége 3,3 méter.  

A Bringakör Balatonalmádi szakaszának fejlesztéséért a NIF felel. A kerékpárút Balatonalmádi 
szakaszának tervét a Veszprémi Tervező Kft. készítette. A kerékpárút kialakításához Balatonalmádi 
város közigazgatási területén módosítani kell az érintett közterület szabályozási szélességét. 

Balatonalmádi Város Önkormányzata a helyi építési szabályzat módosítását kezdeményezte a 
település közigazgatási területén keresztülvezető Balatoni Bringakör kerékpáros útvonal északi 
szakaszát illetően. A Balaton körüli kerékpárút egy igen kedvelt kerékpáros túraútvonal, melynek 
fejlesztése, felújítása szükségessé vált. A tervezett kerékpárút kialakításához egyes szakaszokon a 
közlekedési terület szabályozási szélességének növelésére, a közterületek rendjének újbóli 
meghatározására van szükség. A módosítás célja, hogy a szabályozási terven a kerékpárút 
fejlesztéséhez szükséges szabályozási szélesség kerüljön megállapításra Balatonalmádi közigazgatási 
területén. 

1.1.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A település hatályos településrendezési eszközei 2015-ben kerültek elfogadásra. A hatályos 
szabályozási terv, közlekedési célú területbe sorolja a módosítással érintett terület nagy hányadát. 
A további területeken Zkk1, illetve Zkp3 övezeteket érint a kerékpárút tervezett nyomvonala. A 
HÉSZ 67-68 §-a fogalmaz meg előírásokat a zöldterületekre vonatkozóan. A közlekedési területekre 
vonatkozóan pedig a HÉSZ 85. §-a határoz meg előírásokat. 

 
Kivágat a hatályos településszerkezeti  

tervből 

 
Kivágat a hatályos szabályozási  

tervből 
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1.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

1.2.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

A településrendezési eszközök módosítása a településszerkezeti terv kismértékű módosításával jár, 
mivel a jelenleg kijelölt területek nem elegendők a kerékpárút bővítéséhez. A környező területek 
kis részét szükséges igénybe venni a beruházás megvalósításához. A módosítás nem jár a 
területfelhasználási rendszer megváltoztatásával. A tervezett módosítás következtében új 
beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 

A szabályozási koncepció meghatározása során nem volt lehetőség arra, hogy a kerékpárút területét 
teljes egészében közlekedési terület területfelhasználásba soroljuk, mivel Magyarország és egyes 
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény vízpartrehebilitációs- 
terület hatálya alá tartozó zöldterület módosítására vonatkozó előírásai, illetve Balatonalmádi 
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 7/2005.(III. 25.) TNM rendelet 
területfelhasználási lehatárolásai nem teszik lehetővé a zöldterület módosítását. Ennek megfelelően 

a dr. Óvári Ferenc utcától délre a kerékpárút zöldterületbe kerül besorolásra – összhangban a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 32. § (2) bekezdéssel2. 

1.2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A Balatoni Bringakör tervezett nyomvonalát Balatonalmádi településrendezési eszközei tartalmazzák 
tervezett kerékpárútként. A nyomvonal részben közlekedési területen, részben zöldterületen halad 
keresztül. A módosítás során a kerékpárút szélesítéssel érintett területek zöldterületbe kerülnek 
besorolásra. Összesen 2062,75 m2 közlekedési terület kerül Zkp3 övezetbe átsorolásra. A Zkp3 
övezetre vonatkozó előírások lehetővé teszik a kerékpárút szélesítését. 

 
A szerkezetii terv módosítási javaslata 

 

A szabályozási terv módosítási javaslata 

                                                 

 

2 „A közutakat az ingatlan-nyilvántartásban közútként kell feltüntetni. Közútnak kell tekinteni az állam vagy az 
önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, de az ingatlan-nyilvántartásban nem közútként 
feltüntetett […] 
d) a közparkokban és a telepszerű beépítésű lakóövezetben elhelyezhető épületek megközelítéséhez, és a 
területükön elhelyezkedő létesítmények parkolási igényének kielégítéséhez szükséges utakat és parkolókat vagy 
az azokon keresztülvezető gyalogutakat, gyalog- és kerékpárutakat, valamint kerékpárutakat.” 
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1.2.3. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

1.2.3.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

Szerkezetileg meghatározó és tagoló közlekedési elem a 71 sz. főút, amely a Balaton északi partján 
halad végig és jelentős forgalmat bonyolít, különösen a nyári időszakban. Másik jelentős közlekedési 
elem a 29. sz. vasútvonal.  

1.2.3.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A módosítással érintett területen jelentős, a szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem 
nem található. 

1.2.3.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

A Balaton parti zöldsáv fontos szerkezetalkotó zöldfelületi eleme Balatonalmádinak, ezért 
állapotának megóvása kiemelten fontos. A módosítási területtől keletre, délkeletre található a 
Balaton tómedre, ami vízgazdálkodási terület területfelhasználási egységbe sorolt. A módosítási 
terület mellett húzódó vasútvonal végig zöldfelülettel szegélyezett. A település területfelhasználási 
rendszere részben fog változni a módosítás során, a település zöldterületeinek mérete nem csökken, 
zöldfelületi rendszere megóvásra kerül. 

1.2.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

1.2.4.1. Védőtávolságok 

A tervezési területet a 29. sz. vasútvonal 50 m-es védőtávolsága érinti. 

1.2.4.2. Táj- és természetvédelmi elemek, területek 

A módosítási területet közvetlenül nem érinti védett természeti terület vagy tájképvédelmi terület. 
A Zkp3 övezet egy része nemzeti parki védettséget élvez. A védettség alatt álló területet a 
kerékpárút nyomvonala nem érinti. 

1.2.4.3. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A módosítással érintett ingatlanokat kulturális örökségvédelmi elemek nem érintik.  
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2. KÁPTALANFÜREDI VASÚTÁLLOMÁS FEJELESZTÉSE 

2.1. TERVEZÉSI TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1.1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE, MEGLÉVŐ ÁLLAPOT 

A módosítással érintett terület Balatonalmádi város déli, délkeleti oldalán helyezkedik el, közel a 
Balaton tómedréhez. Káptalanfüred vasúti megállóhely Balatonalmádi és Alsóörs állomások között 
helyezkedik el, a Balaton északi partján haladó 29-es vasúti nyomvonalon. Az állomás Balatonalmádi 
területén helyezkedik el, a város déli határában. A vasútállomás épülete a 2686/7 hrsz. telken áll, 
amely 4923 m2, ugyanakkor a vasúti funkciók a 2686/4 hrsz. telekre korlátozódnak. A módosítás 
ugyanakkor több környező telket érint, amelyek rendezése a kiszolgáló funkciók létesítéséhez 
kapcsolódik. 

A megállóhely a káptalanfüredi strand közelében helyezkedik el, így könnyű eljutást biztosítva a 
strandhoz. Közvetlenül az állomás mellett található egy átkelőhely is, amely ezáltal szintén jó 
kapcsolatokat biztosít. A módosítással érintett terület a Vasút utca és a Sirály utca között 
helyezkedik el. Az épületet zöld környezet veszi körül. 

Az épület maga 1996-ban lett átépítve, egy egyszintes oszlopokon álló perontetőből és különálló 
épületrészekből áll. Az állomásépület nagyon leromlott állapotú, a statikai veszélyek szabad 
szemmel is láthatók. Az épület már nem tudja kiszolgálni a mai utasforgalmi igényeket. 

A vasútállomás nagy hiányossága, hogy nem akadálymentesített. Továbbá a buszmegálló helyzete is 
kifogásolható, mivel a vasútnak nincs közvetlen kapcsolata, a legközelebbi megállóhely 250 m 
sétára a 71-es út mentén érhető el. A két közlekedési megállóhely között ezen felül a 
szintkülönbség is jelentős. A vasútállomás környezetében nem megoldott a szabályozott parkolás 
sem, kerékpártárolási lehetőség sincs. 

  

A módosítással érintett terület elhelyezkedése  
(Forrás: Google Maps – saját szerkesztés) 
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A meglévő állomásépület alaprajza, funkciói 
(Forrás: Észak- és Dél-Balatoni vasútállomások és megállóhelyek felvételi épületeinek rekonstrukciója, Telepítési 

tanulmányterv Káptalanfüred megállóhelyre, 2020) 

 

Az állomásépület melletti peron 

 

Jelenlegi állomásépület 
(Forrás: Észak- és Dél-Balatoni vasútállomások és megállóhelyek felvételi épületeinek rekonstrukciója, Telepítési 

tanulmányterv Káptalanfüred megállóhelyre, 2020) 

2.1.3. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

A NIF mint ajánlatkérő 2019. február 4. napján TED 2019/S 024- 052856számon közbeszerzési 
eljárást indított az „Észak-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek rekonstrukciója és 
környezetrendezéseinek teljes körű tervezési szolgáltatásai”, valamint TED 2019/S 024-052864 
számon közbeszerzési eljárást indított az „Dél-Balatoni vasútállomások felvételi épületeinek 
rekonstrukciója és környezetrendezése teljes körűtervezési szolgáltatásai” tárgyában. 2019 végére 
elkészültek az állomások és megállóhelyek építészeti, környezetrendezési és peronátépítési 
korszerűsítését bemutató vázlattervek. Ez alapján több esetben a településrendezési eszközök 
módosításának igénye merült fel. Az építési beruházások érdekében a településrendezési eszközök 
módosítási javaslatainak az elkészítésével az UNITEF-CÉH Konzorcium a C.D.C. Kft.-t bízta meg. 

A projekt fő célja, hogy a Balaton körüli vonalak állomásain és megállóhelyein található építmények 
minősége javuljon, az utaskomfort növekedjen, illetve a megújult arculatú vasútállomások 
megfelelően képviseljék a Balatoni desztináció turisztikai érdekeit. Ezen felül az akadálymentesítés 
megvalósítása is fő szempont az intermodalitás megvalósításával együtt.  

A projekt főbb céljai: 

 az utazóközönség igényeinek költséghatékony kielégítése, 

 az utazóközönség részére nyújtott szolgáltatás minőségének javítása, 

 a tervezési helyszíneken a meglévő épületállomány funkcióvizsgálata és racionalizálása, 

ezzel párhuzamosan az épületek üzemeltetési költségének csökkentése. 

 a felújított vasútállomások arculati és funkcionális illesztése a Balatoni desztináció 

turisztikai adottságaihoz és fejlesztéseihez. 
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A Balatonalmádiban történő fejlesztés célja egy új vasúti megállóhely kialakítása Káptalanfüreden 
korszerűbb megoldásokkal. Szerepel a tervekben a jelenlegi épület elbontása, ettől délnyugatra egy 
új épület építése. A közlekedési kapcsolatok, illetve az állomási előtér fejlesztése, többek között 
akadálymentesítés, parkolás, kerékpártárolás biztosítása, utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, 
illetve környezetrendezés. Az új épület tervezett hasznos alapterülete majdnem kétszer akkora 
lesz, mint a korábbié, összesen 240 m2. Ebből a legnagyobb az utasforgalmi váró területe ez 49 m2, 
ezen kívül lesz akadálymentes mosdó, wc, illetve több kiszolgáló helyiség is bekerül az épületbe. A 
tervezett új épülethez kapcsolódóan cél a telekhatárok rendezése, az új épülethez egy önálló telek 
kialakítása, amely által településrendezési és használati szempontból is könnyebben kezelhetővé 
válik a terület. 

 

Az új állomásépület tervezett helye 
(Forrás: Észak- és Dél-Balatoni vasútállomások és megállóhelyek felvételi épületeinek rekonstrukciója, Telepítési 

tanulmányterv Káptalanfüred megállóhelyre, 2020) 
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Látványtervek a tervezett épületről 
(Forrás: Észak- és Dél-Balatoni vasútállomások és megállóhelyek felvételi épületeinek rekonstrukciója, Telepítési 

tanulmányterv Káptalanfüred megállóhelyre, 2020) 

A tervek szerint 10 parkolóhely is létesül, amelyből 1 akadálymentesen kerül kialakításra, továbbá 
20+1 férőhelyes parkoló kerül kialakításra a bekötő út mellett a nagy gesztenyefák megtartásával. 
Kerékpárok tekintetében 10 kerékpár elhelyezésére lenne majd lehetőség, amely az épület 
fedett/nyitott területén kerülne elhelyezésre.  

2.1.4. HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 

A hatályos szabályozási terv, K-Vá jellel jelölt építési övezetbe sorolja a Vasútállomás telkét. Ezen 
felül egy része Zkk1 besorolású. Továbbá a módosítás érint még kötött pályás közlekedési terület 
övezetet is.  

A HÉSZ 67-68 §-a fogalmaz meg előírásokat a zöldterületekre vonatkozóan. A közlekedési 
területekre vonatkozóan pedig a HÉSZ 85. §-a határoz meg előírásokat. A Különleges beépítésre 
szánt vasútállomás építési övezetre a HÉSZ 65. §-a fogalmaz meg előírásokat. 
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Kivágat a hatályos településszerkezeti  

tervből 

 
Kivágat a hatályos szabályozási  

tervből 

2.2. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT 

2.2.1. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER 

A módosítás elsődleges célja, hogy lehetővé 
tegyék a tervezett fejlesztések megvalósulását, 
emellett fontos szempont az is, hogy egy olyan 
telekszerkezet alakuljon ki, amely követi a 
tervezett állapotot, illetve a tulajdonosi és 
kezelői határokat figyelembe veszi. A 
településrendezési eszközök módosítása a 
településszerkezeti terv kismértékű 
módosításával jár, mivel a jelenleg kijelölt 
zöldterületen nem valósítható meg az új 
állomásépület. 

A módosítási területen belül a különböző 
területfelhasználási egységek aránya nem 
változnak, azonban a helyük igen. A módosítás 
nem jár a területfelhasználási rendszer nagy 
arányú megváltoztatásával. A tervezett 
módosítás következtében új beépítésre szánt 
terület - különleges terület - vasútállomás - 
kerül kijelölésre (V-02). 

 

 

2.2.2. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A fejlesztési cél elérése érdekében a szabályozási terv módosítása szükséges. A különleges terület – 
vasútállomás építési övezet áthelyezése szükséges az új épület megvalósíthatósága érdekében. A 
módosítás során az új szabályozási paraméterek az alábbi elvek mentén alakultak ki: 
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- A módostás során cél, hogy a területfelhasználások a tervezett telekalakításhoz 

igazodjanak. 

- A tervezett új vasútállomás épület kialakítása a jelenleg álló épület területétől 

délnyugatabbra tervezett, ezért a tervezett helyet szükséges különleges beépítésre szánt 

vasútállomás (K-vá) építési övezetbe sorolni. Ez részben zöldterület, részben pedig vasúti 

közlekedési terület rovására tud megtörténni. 

- Ezzel együtt a régi épületnek kijelölt különleges beépítésre szánt vasútállomás építési 

övezet részben zöldterületbe, részben vasúti közlekedési területbe kerül átsorolásra. A 

vasúti közlekedési területek és a zöldterületi területfelhasználású területek közti rendezés 

alapja, hogy a vasút Üzemeltetőjének (MÁV Zrt.) elvárása volt, hogy a vasúti pályától 9 

méteres sávot vasúti közlekedési területként/telekként kell meghatározni. Ezzel a két 

területfelhasználású terület határa (egy közel egyenes mentén) rendezettebbé válik. 

- Az állomáshoz kapcsolódó parkolóhelyek vonatkozásában is szükséges az övezeti besorolások 

módosítása. A parkoló területét érintő zöldterület (Zkk1) övezete közúti közlekedési 

területbe kerül átsorolásra, míg közvetlen szomszédságában található, jelenleg közúti 

közlekedési területbe sorolt terület – a várható tényleges használatnak megfelelően – 

zöldterület övezetébe kerül átsorolásra. 

- A HÉSZ K-Vá építési övezetre vonatkozó jelenlegi előírásai nem teszik lehetővé az új 

állomásépület kialakítását, ezért azok módosítása szükséges a kialakítható legkisebb telek 

területe, a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke és a zöldfelület legkisebb 

mértéke tekintetében. 

- A tervezett telekosztás és az új épület beépítési mutatói a következők, a pirossal jelölt 

étékek nem tudnak megfelelni a hatályos építési előírásoknak: 

Tervezett 

telekterület  
Telek 

legkisebb 

szélessége 

Beépítés 

mértéke 
Terepszint alatti 

beépítettsége 
Épület- 

magasság 
Zöldfelületek 

mértéke 

798,7 m2 12,65 m 33,2 % 
(265 m2) 

nem tervezett 4,5 m 31,4% 
(251m2) 

- A kialakítható legkisebb telek területe (750 m2), a beépítettség megengedett legnagyobb 

mértékének (35%) módosítása lehetővé teszi az új állomásépület új telken történő 

elhelyezését. 

- Az övezetben a minimális zöldfelületi arány 5%-ban kerül meghatározásra, ami az OTÉK 8. 

mellékletének 8. pontjában foglaltaknál megengedőbb paraméter intézményi terület 

esetén, ezért az Állami Főépítész hozzájárulását kértük az OTÉK 111.§ (2), valamint a 

314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 28.§ (4) alapján. 

- Az zöldterületek érintett övezetire vonatkozó előírások módosítása nem szükséges, a 

meglévő szabályozásnak meg tud felelni a tervezett beruházás. 

- A vasútállomás új épületének telken belüli elhelyezkedése egyedi, ezért került a telepítés 

helye építési hellyel kijelölésre a szabályozási terven.  

- A vasútállomás épületétől északra, északkeletre található Kócsag utcai gyalogos vasúti 

átkelő áthelyezése is javasolt. Az új átkelő akadálymentesített kialakításához szükséges 

terület vasúti közlekedési területbe kerül besorolásra. 
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Kivágat a hatályos szabályozási tervből - Vasútállomás 

 

A szabályozási terv módosítási javaslata - Vasútállomás 

 

Kivágat a hatályos szabályozási tervből – Vasúti átkelő 

 

A szabályozási terv módosítási javaslata - Vasúti átkelő 

2.2.3. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

2.2.3.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek 

Szerkezetileg meghatározó a 71-es főútvonal, amely a Balaton északi partján végig jelentős 
forgalmat bonyolít, különösen a nyári időszakban. Másik jelentős közlekedési elem maga a 29. sz. 
vasútvonal, amelyhez kapcsolódóan épül meg az új állomásépület. Továbbá a tervezési terület 
mellett halad a Balatoni Bringakör nyomvonala. 

2.2.3.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek 

A módosítással érintett területen jelentős, a szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem 
nem található. 
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2.2.3.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások 

Balatonalmádi zöldfelületi rendszerének fontos eleme a vasút menti zöldsáv. A módosítás során az 
új állomásépület helye zöldterület helyén kerül kijelölésre, ezáltal a város zöldfelületi rendszere 
módosul. A régi állomásépület helyén zöldterület kerül kijelölésre, ezáltal a településen a 
zöldterület mérete összességében nem csökken. 

2.2.4. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

2.2.4.1. Védőtávolságok 

A tervezési területet a 29. sz. vasútvonal 50 m-es védőtávolsága érinti, továbbá hidrogeológiai B 
védőidommal érintett a vasútállomás új tervezett helye. 

2.2.4.2. Táj- és természetvédelmi elemek, területek 

A módosítási területet nem érinti védett természeti terület vagy tájképvédelmi terület. 

2.2.4.3. Kulturális örökségvédelmi elemek 

A módosítással érintett ingatlant kulturális örökségvédelmi elemek nem érintik.  
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3. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 

3.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ 
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA 

A területrendezési tervek esetében 2019. január 1-től jogszabályi változások léptek életbe: az 
ország területrendezési terveit egy jogszabályba vonták össze, Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénybe (továbbiakban: MATrT). 
Balatonalmádi területét az Országos Területrendezési Terv, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
Területrendezési Terve érinti. 

3.1.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 
Tervét (továbbiakban: BKÜTrT) az MATrT 
negyedik része tartalmazza. Az MATrT 11. és 
50.§-a rendelkezik a térségi területfelhasználási 
kategóriákon belüli szabályokról. A módosítással 
érintett területek egésze települési térségbe 
tartozik. 

Az MATrT 11.§ d) pontja szerint a települési 
térség területén bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető; 

A fenti előírásnak mindkét módosítás megfelel. 

 

 

A BKÜTrT térségi szerkezeti tervének Balatonalmádit 
ábrázoló részlete, jelölve (kékkel) a módosítással érintett 

területeket 

 

3.1.2. Országos és kiemelt térségi övezetek ismertetése 

Országos és kiemelt térségi övezet 
Módosítási terület 

érintettsége 
Előírás 

1. ökológiai hálózat magterületének övezete nem érinti MATrT 

2. ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete nem érinti MATrT 

3. ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem érinti MATrT 

4. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete 

nem érinti MATrT 

5. tájképvédelmi terület övezete érinti MvM rendelet 

6. világörökségi és világörökségi várományos területek 
övezete 

nem érinti MATrT 

7. ásványi nyersanyagvagyon övezete érinti MvM rendelet 
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Országos és kiemelt térségi övezet 
Módosítási terület 

érintettsége 
Előírás 

8. vízminőség-védelmi terület övezete érinti MvM rendelet 

9. földtani veszélyforrás terület övezete nem érinti MvM rendelet 

10. vízeróziónak kitett terület övezete nem érinti MvM rendelet 

11. rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti MvM rendelet 

12. tómeder övezete nem érinti MATrT 

13. általános mezőgazdasági terület övezete nem érinti MvM rendelet 

14. kertes mezőgazdasági terület övezete nem érinti MATrT 

15. kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti MATrT 

16. jó termőhelyi adottságú szántók övezete nem érinti MvM rendelet 

17. erdők övezete nem érinti MATrT 

18. erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem érinti MvM rendelet 

19. borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete nem érinti MATrT 

20. honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti MATrT 

 

Tájképvédelmi terület övezete 

MvM rendelet 4.§-nak való megfelelés igazolása: 

Az övezet Balatonalmádi teljes közigazgatási 
területét érinti. A tervezett kerékpárút bővítés, 
illetve a vasúti megállóhely fejlesztés az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 

A kerékpárút fejlesztése során tervezett beruházás 
a Balatonalmádi tájban jelentős változást nem 
eredményez, hiszen a jelenlegi kerékpárút egy 
meglévő tájképi elem, amelynek csupán bővítése, 
módosítása történik. A vasúti megállóhely kis 
mértékben formálja a tájképet, azonban a 
meglévő épület tömegéhez hasonló arányú és 
magasságú építmény megvalósítása tervezett. Az 
épület tervezése során figyelembe vették a 
tájbaillesztés alapelveit, Balatonalmádi táji és 
tájképi értékei a beruházás megvalósulásával nem 

sérülnek. 

  

 
Tájképvédelmi terület övezete 
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Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

MvM rendelet 8.§- nak való megfelelés igazolása: 

Az övezetre vonatkozó előírások a tervezett 
módosításokat nem befolyásolják. A 
településrendezési eszközökben lehatárolt 
bányatelkek nem érintik a módosítási területet 

 

 

 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

MvM rendelet 5.§- nak való megfelelés igazolása: 

Az övezet Balatonalmádi teljes közigazgatási 
területét érinti. A tervezett kerékpárút bővítés, 
illetve a tervezett vasúti megállóhely az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 

A hatályos helyi építési szabályzatban 
megfogalmazásra kerültek a felszíni és a felszín 
alatti vizek védelmére vonatkozóan előírások, 
továbbá a vízellátásról és a szennyvízelvezetésről 
is rendelkezik a HÉSZ. 

 

 
Vízminőség-védelmi terület övezete 

3.1.4. Zöldterület módosítás szabályai 

Az 2. sz. módosítási területen kerül sor a zöldterület módosítására. Ahogyan a településszerkezeti 
terv módosítása is bemutatja, a zöldterületmódosítás során kis mértékben növekszik telektömbön 
belül a zöldterület nagysága. A zöldterület módosítására az MATrT 66. § előírásainak megfelelően 
történik. 
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Tervezési 
terület 

sorszáma 
Hatályos településszerkezeti terv 

Településszerkezeti terv 
módosítása 

Terület 

2. 

Zöldterület Különleges vasútállomás területe 
263,9 m2 
(0,03 ha) 

Zöldterület Közúti közlekedési terület 
55,15 m2 

(0,006 ha) 

Zöldterület Közúti közlekedési terület 
148,02 m2 

(0,01 ha) 

Közúti közlekedési terület Zöldterület 
129,72 m2 

(0,01 ha) 

Vasúti közlekedési terület Zöldterület 
440,02 m2 

(0,04 ha) 

Különleges vasútállomás területe Zöldterület 
202,16 m2 

(0,02 ha) 

Összesen   +304, 77 m2 

A zöldterületek módosítását követően javul a zöldterületek és a beépítésre szánt területek aránya: 
4,9%. 

3.2. EGYEDILEG MEGHATÁROZOTT MEGYEI ÖVEZETEK ISMERTETÉSE 

15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelettel került jóváhagyásra a Veszprém megye 
területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és Veszprém megye területrendezési 
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és övezeteiről szóló Veszprém Megye Hatályos 
területrendezési Terve (a továbbiakban: VMTrT), ami 2020.01.12-től hatályos.  

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a) 
pontja ad felhatalmazást arra, hogy az egyedileg meghatározott térségekre vonatkozó szabályokat 
is figyelembe kell venni. 

Egyedileg meghatározott megyei övezet 
Módosítási terület 

érintettsége 
Előírás 

Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek 
övezete 

érinti VMTrT 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

érinti VMTrT 

Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések 
övezete 

nem érinti VMTrT 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

érinti VMTrT 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megye 
várostérségeinek övezete 

érinti VMTrT 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa 
kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében 
együttműködő térség településeinek övezete 

érinti VMTrT 

 

https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/Rendeletek/hatalyos/2019_15_rendelet.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.2.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.3.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.4.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.5.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
https://www.vpmegye.hu/letoltesek/teruletrendezes/teruletrendezesiterv/3.12.6.pdf
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Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott 
célterületeinek övezete 
 
A VMTrT 8. §-nak megfelelés igazolása: 
 
Balatonalmádi egész közigazgatási területe az 
övezetbe tartozik. A tervezett kerékpárút bővítés, 
illetve a tervezett vasúti megállóhely az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 
 
 
 
 
  

 

Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten 
támogatott célterületeinek övezete 
 
A VMTrT 9. §-nak megfelelés igazolása: 
 
Balatonalmádi egész közigazgatási területe az 
övezetbe tartozik. A tervezett kerékpárút bővítés, 
illetve a tervezett vasúti megállóhely az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 
 
 
 
  

 

Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott 
célterületének övezete 

A VMTrT 11. §-nak megfelelés igazolása: 
 
Balatonalmádi egész közigazgatási területe az 
övezetbe tartozik. A tervezett kerékpárút bővítés, 
illetve a tervezett vasúti megállóhely az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. A 
módosítás következtében a vonalas infrastruktúra 
elemek folytonossága továbbra is biztosított. 
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Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém 
megye várostérségeinek övezete 

A VMTrT 12. §-nak megfelelés igazolása: 
 
Balatonalmádi egész közigazgatási területe az 
övezetbe tartozik. A tervezett kerékpárút bővítés, 
illetve a tervezett vasúti megállóhely az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 
 

 

Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa 
kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő térség településeinek 
övezete 

A VMTrT 13. §-nak megfelelés igazolása: 
 
Balatonalmádi egész közigazgatási területe az 
övezetbe tartozik. A tervezett kerékpárút bővítés, 
illetve a tervezett vasúti megállóhely az övezetre 
vonatkozó előírásokkal összhangban van. 
 

 

4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 

4.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT 

A tervezett módosítás nem eredményez jelentősebb változást a tájszerkezetben a kerékpárút 
esetében. A kerékpáros útvonal jelenleg is keresztülhalad a településen, ez a nyomvonal módosul, 
bővül néhány helyen. A nyomvonalas létesítmények, infrastruktúrák hatással vannak a 
tájszerkezetre, tájképre, ökoszisztémákra, így az élővilág védelme, a biológiai sokféleség 
megőrzése és a kedvező tájképi megjelenés fenntartása fontos feladat. A kerékpárutat övező 
területek nagy részén beépített területek találhatók. A táj tehát erősen módosított kultúrtáj. 

A vasúti megállóhely átépítése nagyobb beavatkozást jelent, ami – az épület léptéke, illetve a 
településképhez illeszkedő kialakítása miatt - csak kis mértékben lehet hatással a tájhasználatra. A 
jelenlegi megállót parkos terület veszi körül, amely közkert besorolású. Ezen a területen épül egy új 
épület, amely részben érinti a meglévő zöldfelületeket. A kialakítandó parkolók, illetve egyéb 
kiszolgáló területek ugyanakkor az idős fák, és a növényállomány megőrzésével történnek, tehát a 
fejlesztés során igyekeznek a meglévő adottságokat a lehető legnagyobb mértékben megőrizni.  

4.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

A módosítási terület közvetelnül nem érint sem természetvédelmi, sem tájvédelmi területet. A 
tervezett módosítás nincs számottevő hatással sem a tájképre, sem a természeti környezetre.  

A Zkp3 övezet egy része nemzeti parki védettséget élvez. A kerékpárút a közút felé fog bűvölni, így 
a védettség alatt álló területet a kerékpárút nyomvonala nem  fogja érinti a fejlesztés után sem. 
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4.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) 7.§ (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével 
egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak 
szerint nem csökkenhet”. Az Eljr. 9. § (9) bekezdése szerint „a biológiai aktivitásérték számítási 
eredményben, a biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett növekmény mértéke rögzíthető. 

A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, 
az csak a zöldterület módosítása, cseréje során keletkezik, így a biológiai aktivitásérték 
változásával nem kell számolni.3 

5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

Balatonalmádi területén a zöldfelületi rendszer elemei: 

- Területfelhasználási egységek: 
o erdőterületek 
o mezőgazdasági területek – gyep, szőlő, gyümölcs, kertes mezőgazdasági területek 
o zöldterületek 
o különleges beépítésre nem szánt területek 

- Egyéb: 
o vonalas szerkezeti elemek: fasorok, védőfásítások 
o telken belüli zöldfelületek. 

A település meglévő zöldfelületi elemeinek fejlesztése során gondoskodni kell a közigazgatási 
területen a klimatikus viszonyok megőrzése, javítása érdekében a telkek növényzettel fedett 
részéből, a zöldterületekből és az erdőkből álló egységes és összefüggő rendszer kialakításáról. A 
fenti szempontok figyelembevételével került kialakításra a település zöldfelületi rendszere. Ennek 
megőrzésére a módosítások során is törekedni kell. 

A zöldfelületi rendszerre mindkét módosítás hatással van. A kerékpárúthoz kapcsolódóan új 
zöldterületek kerülnek kijelölésre. Ezek egy részén a kerékpárút tervezett nyomvonala fog haladni. 
a fennmaradó részeken törekedni kell a zöldfelületi elemek megőrzésére és fejlesztésére, a 
kerékpárutat kísérő zöldfelületeken többszintes növénysáv kialakítása javasolt. 

Az új vasútállomás épülethez kapcsolódóan a zöldterületek rendszere átalakul, összességében 
Balatonalmádi zöldterületeinek mérete csökkenni nem fog. Az új épület zöldterületen fog 
megvalósulni, de a jelenlegi épület helyének egy része parkosításra kerül. Az állomásépületének 
környezetrendezés során kiemelt figyelmet kell fordítani a zöldfelületek rendezésére is. 

6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 

  

                                                 

 

3 Mindkét módosítási terület esetében a biológiai aktivitásérték szintje pozitív arányban mozdítaná 
el a rögzített szintet. 
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7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 

A tervezési területek vonatkozásában új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre a vasútállomás 
esetében. Azonban tervezett módosítások léptéke a község közműveinek kapacitásbővítését nem 
teszi szükségessé, a település jelenlegi igényeihez viszonyítva nem jelentenek túlzott 
igénynövekedést, az üzemeltetők a település jelenlegi beépített területén különösebb külső 
hálózatfejlesztés igénye nélkül ki tudják elégíteni és a bevont terület kiszolgálására sem 
szükségesek a hálózatépítésen kívül jelentősebb külső háttérfejlesztések.  

A tervezett módosítások közül kis mértékben a 2. számú módosítás telkén elhelyezendő új 
vasútépület kialakítása hat a közművekre, a Balatoni Bringakör fejlesztése nincs hatással a 
települési közműhálózatra. Az új vasúti váróépület esetében az új közmű bekötéseket a fejlesztés 
során kell megoldani. 

7.1. VÍZIKÖZMŰVEK 

A tervezett módosítások a település vízellátására, vízelvezetésére és csatornázására nincsenek 
jelentős hatással. A tervezett módosítások a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem 
befolyásolják. Az egyes beruházásokhoz kapcsolódóan lokális vízelvezetési tervek és a meglévő 
hálózatba történő becsatlakozások tervezése szükséges. 

7.2.ENERGIA ELLÁTÁS  

A módosítások a település energia közműveit nem befolyásolják, azokra nincsenek hatással. 

7.3. HÍRKÖZLÉS 

A tervezett módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják. 

7.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS 
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 

A tervezett módosítás a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolják. A tervezett 
fejlesztések során korszerű, környezettudatos beruházások megvalósítása a cél. 

8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

A tervezett módosítások építési tevékenységekkel járnak, amelynek során a környezeti elemek 
kismértékű sérülésével kell számolni. A településrendezési eszközök módosítása során javasolt 
változások nem járnak jelentős – a környezetet terhelő – hatással. Az építési tevékenységek kapcsán 
munkagépek megjelenésére kell számítani, amelyek légszennyező anyag kibocsátása, valamint 
zajterhelése a megszokotthoz képest magasabb. A környezeti elemeket kis mértékben a kivitelezés 
és az üzemeltetés során érhetik káros hatások. 

TALAJVÉDELEM 

Az új hasznosításnak megfelelő épület és kerékpárút bővítések kialakítása a meglévő talaj 
letermelésével jár az építéssel érintett területen. A humuszos felső réteg letermelésénél gondosan 
ügyelni kell arra, hogy a nem humuszos fedőrétegtől elkülönítve legyen kezelve mind a leművelés, 
mind a tárolás, deponálás során. 

FELSZÍNI ÉS FELSZÍN ALATTI VIZEK 

Balatonalmádi domborzatából adódóan a területről elfolyó csapadékvizek legnagyobb részének a 
Balaton a befogadója. A község partmenti fekvéséből és idegenforgalmi jellegéből adódóan 
kiemelten fontos a Balaton vízminősége. A településnek - a tó nagyságára tekintettel – nincsenek 
önálló eszközei a vízminőséget befolyásoló szennyeződések megelőzésére. A hatályos országos és 
helyi jogszabályok nem engednek semmilyen újabb szennyező funkciót a parti sávba, a HÉSZ előírja 
a szennyvízcsatorna teljes kiépítését, és támogatja a meglévő természetközeli területeket. A tó 
vize mennyiségileg és minőségileg is megfelelő volt az utóbbi időszakban, ám jelentős vízszint 
csökkenés volt tapasztalható a 2000-2003 közötti rendkívül száraz időszakban. Ennek valószínűsége 
a legújabb kutatások eredményei alapján az elkövetkező évtizedekben egyre növekszik. A tó 
vízminőségi adatai a megfelelő vízminőséget igazolják. 

Balatonalmádit a 27/2004. (XII.25.) KVvM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából 
„fokozottan érzékeny” területre sorolja be. A település kiemelten érzékeny felszín alatti 
vízminőség-védelmi területen található. 
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A Balatoni Bringakörhöz kapcsolódó módosítás során új burkolt útfelületek kialakítására nyílik 
lehetőség. Ez nagyobb egybefüggő új burkolt felületek megjelenésével jár. A felületen keletkező 
csapadékvíz bizonyos mértékig szennyezett lehet, ezért szakszerű elvezetéséről gondoskodni 
szükséges. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítanak a csapadékvíz elvezetés megtervezésére 
is. 

Káptalanfüredi vasútállomáshoz kapcsolódó módosítás során egy új épület kerül kialakításra. A 
kialakítás során ügyelni kell arra, hogy az épület környezetében megfelelően kerüljön kialakításra a 
csapadék- és szennyvízelvezetést. A keletkező szennyvizet zárt rendszerben a központi hálózatra 
csatlakozva vezetik el a területről, ezáltal nem veszélyezteti a Balaton vizét. 

LÉGSZENNYEZÉS 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. sz. 
melléklete tartalmazza, hogy Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonfüred, Csopak és Tihany 
a 4. számú légszennyezettségi zónába tartozik. Balatonalmádi településen a légszennyezőanyag-
kibocsátást a lakossági fűtés, valamint a közlekedés határozza meg.  

A tervezett módosítások egyike sincs jelentős hatással Balatonalmád levegőtisztaságára. Az 
építkezések során a megnövekedő forgalom következtében várható kismértékű légszennyezés 
növekedés, azonban ez csak időszakosan jelentkezik és akkor sem jelentős mértékű.  

HULLADÉKKEZELÉS 

A hulladék gyűjtésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységet a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény szerint kell végezni, mely a környezetvédelemről szóló törvénnyel összhangban 
meghatározza a hulladékgazdálkodás alapelveit. 

A módosítással érintett területeken keletkező meg kell oldani, melyre a Balatonalmádi 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 28/2014 (XII.19.) 
önkormányzati rendelet alapján az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati Társulás kötelezett. 

ZAJ- ÉS REZGÉSTERHELÉS 

A tervezési területeken, illetve azok közelében nem található komoly zajforrásnak számító üzemi 
létesítmény. A közelben található a 71-es út, amelynek jelentős forgalmat bonyolít le nap mint nap, 
különösen a nyári szezonban. A vasút zajterhelése szintén jelentős. 

A település az egyik legfontosabb és legforgalmasabb turisztikai célterület a Balaton partján, így 
üdülési szezonban megnövekszik a szórakozó helyekhez, illetve rendezvényekhez kapcsolódó 
zajterhelés. A módosítási területek mindegyike turisztikai szempontból frekventált területeken 
helyezkedi el a teleülésen belül, így a turizmusból származó zajterhelés ezeken a területeken is 
érezhető. 

A módosítás következtében várható építkezések során megnövekedhet a zajterhelés, azonban ez 
csak időszakos, az építkezés elkészültével megszűnik. Mivel Balatonalmádi esetében a nyári 
időszakban megnő a településre látogató, pihenni vágyó turisták száma, így a tervezett beruházások 
építésének ütemezésekor érdemes erre tekintettel lenni és a téli időszakra ütemezni.  

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1.§ (3) bekezdése előírja, hogy a település egy részére készülő 
szabályozási terveknél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége 
esetileg határozható meg. Ennek megfelelően Balatonalmádi Város Önkormányzata a Korm. rendelet 
3. számú mellékletében meghatározott környezet védelméért felelős szervek véleményét kérte a 
várható környezeti hatás jelentőségének meghatározásáról, illetve a környezeti vizsgálat 
elkészítésének szükségességéről. A megkeresett államigazgatási szervek a környezeti értékeléssel 
kapcsolatos véleménye jelen dokumentáció elkészítéséig nem ismert. 
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A. MELLÉKLET – ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK 

 


