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BALATONFŰZFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA – A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK CÉLJA ÉS HATÁSA 
 
1. A 71-es út melletti 1491 hrsz-ú volt vízgazdálkodási terület - vízmű (Vv) átminősítése a szomszédos 
településközponti vegyes területbe (Vt).  

A vízgazdálkodási funkció megszűnt, a vízjogi engedély módosítása megtörtént. A telek északkeleti felét már korábban Vt 
övezetbe minősítette át az Önkormányzat. A feleslegessé vált funkció megszűnése és az épület bontása után indokolt a 
Városközpont közeli helyzeténél fogva a Településközpont vegyes területi besorolás és annak megfelelő hasznosítás 
Konkrét elképzelés jelenleg még nincs a hasznosításra. A módosítással a Településszerkezeti terv is módosul, a beépítésre 
szánt területi átsorolás miatt a Balaton törvényi 10 % zöldterület kialakítást és a biológiai aktivás érték kompenzációt is 
figyelembe kell venni.  
A módosítás célja: a terület átminősítése településközpont vegyes területbe (Vt övezetbe), központi funkciók 
elhelyezhetőségének biztosítása 
A módosítás hatása: a terület bekapcsolódhat a leendő városközpont közeli fejlesztésekhez.  
A módosítás környezeti hatása: a módosítás már művelésből kivett területen történik, védett és védelemre érdemes 
természeti értéket nem érint.  A tervezett új terület-felhasználásból eredően a település környezetminősége károsan nem 
változik meg. A területen a csatornahálózat kiépített így a felszíni és felszín alatti vizeket szennyező hatás nem érheti. A 
településközpont funkcióhoz kapcsolódó kereskedelmi és szolgáltatási hasznosítás a város levegőminőségére káros 
hatással nem lesz. A vonatkozó zajvédelmi követelmények betartásával a szomszédos zajtól védendő 
területelhasználásokat a megengedett határértéknél nagyobb zajhatás nem érheti.  
 
2. Különleges komposztáló területből (Kko) kereskedelmi szolgáltató(Gksz) területbe való átsorolás. 
Részben önkormányzati tulajdonban lévő fejlesztési terület hasznosítása érdekében vált szükségessé a településrendezési 
eszköz módosítása, de felmerült a szomszédos hulladékudvar funkciójának fenntartásának kérdése is. Jelenleg a 
hulladékudvar nem működik már. A módosítás a Településszerkezeti terv is módosítását is igényli.  
A módosítás célja: a terület átminősítése kereskedelmi, szolgáltató gazdaság területbe (Gksz övezetbe), kihasználatlan 
terület hasznosíthatósága 
A módosítás hatása: a területen gazdaságfejlesztés valósulhat meg. 
A módosítás környezeti hatása: A különleges hulladékudvar és komposztáló telep fenntartása a városüzemeltetés 
szempontjából feleslegessé vált. Ezért a terület kereskedelmi Szolgáltató területbe történő átsorolását kéri az 
önkormányzat. Az átsorolást indokolja, hogy a területről északra lévő terület már kereskedelmi szolgáltató terület. A már 
beépítésre szánt terület funkcióváltása környezetvédelmi szempontból nem jár kedvezőtlen hatásokkal, hiszen 
környezetében már meglévő gazdasági területek találhatók. Az OTÉK szerint a területen csak nem jelentős zavaró hatású 
ipari és kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek létesíthetők. A levegőszennyezésre és zajterhelésre érzékeny 
területhasználatok (lakó, vegyes) a módosítás területétől 530 m-re találhatók.  
 

    
1. módosítás területe a hatályos Szabályozási terven               2. módosítás területe a hatályos Szabályozási terven 
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3. Béke tér és környezetének közterületi határ módosítása 
A teret határoló telekhatárok és épületek rendezésénél  figyelembe kell venni a kialakult állapotot (jelenleg több épület sarka 
is közterületre nyúlik) és a tervezett csomóponti és közterület használatot. A tér rendezését is érintően Tanulmányterv került 
elfogadásra.  
A módosítás célja: a közterület határának módosítása a meglévő épületek figyelembevétele  
A módosítás hatása: a rendezetlen közterületi viszonyok rendezetté válnak, a telekalakítás, fejleszthetőség, bővítés 
lehetővé válik.  
A módosítás környezeti hatása: az övezeti határ-szabályozási vonal korrekcióknak káros környezeti hatása nincs.  
 
 
4. A Szarkaláb – Ady Endre utcai tömb hétvégiházas üdülőterületből kertvárosias lakóterületi átsorolását néhány 
tulajdonos kezdeményezte, a Képviselő-testület a szomszédos két kisebb tömb hasonló jellegű vizsgálatát is támogatta. 
(30/2014. (I.21.) Kt. Határozat). A módosítás a Településszerkezeti terv is módosítását is igényli.  
A módosítás célja: a lakóterületre történő átsorolással a lakóépület elhelyezhetőségének megteremtése 
A módosítás hatása: a lakóterületi feltételek megteremtésével a terület fokozatos beépülése várható 
A módosítás környezeti hatása: A tervezett módosítás már részben művelésből kivett beépítésre szánt területet érint. A 
terület funkcióváltása, kertvárosias lakóterületté történő átsorolása a város környezetminőségére káros hatással nem lesz. A 
beépítés feltétele a terület csatornahálózattal történő kiépítése. A területen környezetszennyezés csak a táli félév fűtéséből 
adódhat, ami a gázhálózat kiépítettsége miatt nem lesz számottevő.  
 

    
3. módosítás                  4. módosítás 

 
5. A volt Jókai iskola terület megosztásának biztosítása érdekében övezeti módosítás szükséges, így lehetőség nyílik a 
terület hasznosítására.  A Képviselő-testület már korábban döntött a terület megosztásának figyelembevételéről.   
A hatályos Szabályozási tervet ld. a 7ac területekkel együttes tervrészleten.  
A módosítás célja: az övezeti átsorolással a megoszthatóság és értékesíthetőség megteremtése 
A módosítás hatása: a terület egy része új funkciót kap, megújulhat 
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak környezetkárosító hatása nincs, mivel csak az övezeti előírások 
módosítás történik.  
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A VÍZPART-REHABILITÁCIÓS TANULMÁNYTERV MÓDOSÍTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐ MÓDOSÍTÁSOK 
A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítását kezdeményezte az önkormányzat a Balaton törvény 59.§ (2) bekezdése 
alapján 2013. december végén, mely kezdeményezést a Belügyminisztérium befogadott. Az Önkormányzat vállalta a 
vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítását előkészítő tanulmány elkészíttetését, melynek készítése folyamatban van, 
várhatóan május végén az előzetes egyezetések is elkezdődnek. Az önkormányzat szeretné, hogy a TNM rendelet 
módosítása után a módosítások a Településrendezési terv módosítás folyamatában figyelembe vételre kerüljenek, ezért 
ezen módosítások is szerepelnek a jelen megkeresésben, tudván azt, hogy beillesztésük a településrendezési eszközökbe 
csak a Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv módosítása után lehetséges. A jelen módosításokról két Képviselő-testületi 
döntés is született.  Az első (335/2013. (12.17.) Kt. Határozat) még több terület vízpart-rehabilitációs módosítási igényét 
tartalmazta, de a második 54/2014. (03.03.) már csak a jelen Tájékoztatóban felsorolt 5 területről illetve azokra vonatkozó 
Tanulmányterv elkészíttetéséről határozott.  
 

 
Hatályos Településszerkezeti terv kivonata 

 
6. A 354/13 hrsz-ú vízgazdálkodási terület – vízmű átsorolása Különleges területbe (Szabadidő központba).  
Az öböl menti vízmű esetében a vízkivétel megszűnt, a vízjogi engedély módosítása megtörtént, így a terület funkciója is 
megszűntethető. A Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv vízgazdálkodási területként jelöli, ehelyett a telket Különleges 
területbe célszerű sorolni, így biztosítható az Önkormányzat által 2011-ben készített kertészeti tanulmányban meghatározott 
közfunkció biztosítása, a kerékpáros-gyalogos turizmus kiszolgálására.  
A módosítás célja: a különleges terület – szabadidőközpont átsorolással, a beépíthetőség megteremtésével az 
önkormányzati tulajdonú terület a már elkészült tanulmánytervben és ötletpályázatokban is megjelenített közfunkciók 
ellátására lenne alkalmas 
A módosítás hatása: a térségben tervezett kerékpáros és gyalogos turizmus központja megteremtődik, többfunkciós 
hasznosítás is lehetővé válik.  
A módosítás környezeti hatása: A módosítás már művelésből kivett területet érint. A tervezett új funkciónak 
környezetszennyező hatása nem lesz. A tervezett szabadidő központ jól illeszkedik a terület környezetében lévő zöldterületi 
funkciókhoz. A meghatározóan a nyári félévben üzemelő létesítményeknek levegőszennyezése illetve zajterhelése nem 
várható. A terület csak a szennyvíz csatornahálózat kiépítésével építhető be.  A Balaton törvény szerint a módosítás területe 
pufferterület övezetébe tartozik. A várhatóan 10-15% beépítés mellett a terület legalább 60 %-án honos fafajokból álló 
zöldfelület alakítható ki, ami szervesen illeszkedik a szomszédos zöldterülethez illetve erdőterületekhez.  
 

6. 
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6. módosítás                 8. módosítás 
 
7. A Balaton Center Kemping - Vitorlázó Sportegyesület kikötője térségében, azaz a Vitorlaház utca - Moló utca 
közötti térségben tervezett módosítások 

7a A 357/68 hrsz-ú közterületet évek óta a kemping bérli és használja, értékesíteni az Önkormányzat azonban nem tudja, 
mert a Vízpart-rehabilitációs Tanulmányterv kötelezően megtartandó területként jelöli teljes szélességében. Távlatban az 
Önkormányzat az utca szélességét is csökkentené, a vasúti átjáró irányában csak gyalogos kapcsolat létesülne. A kemping 
bejáratának biztosítása mellett az út 6 m-es szabályozása is elegendő. Erre Szabályozási javaslat készült a 2013 
januárjában jóváhagyott BS Fűzfő fejlesztési területekre és a Fűzfői Öböl keleti oldalán lévő zöldterületek és környékére 
vonatkozó Településrendezési terv módosítás Alátámasztó munkarészében, mely munkarész tartalmazta a szintén erre a 
területre készült részletes zöldfelület fejlesztési tanulmánytervet is. A módosítás a településszerkezeti terv korrekcióját is 
érinti, szükséges a 10 % -os zöldterület kijelölés és a biológiai aktivitás érték kompenzálása is.  
A módosítás célja: a közterület Különleges terület – kempingbe történő átsorolás a terület értékesíthetőségének 
megteremtése, az utca szélességének csökkentése gyalogút létesítése miatt. Az út csökkentésével felszabaduló terület 
szomszédos üdülőházas üdülőterülethez csatolódik.  
A módosítás hatása: a mai rendezetlen helyzet megoldódik, az önkormányzat által nem hasznosított jelenlegi „kvázi”  
közterületnek valódi gazdája lesz. 
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak a város környezetminőségére káros hatása nem lesz.  
 
7b A kemping melletti, 352/11-12 hrsz-ú Vitorlásegyesület kikötője előtt kiszabályozott közterület túlzó szabályozás. A 
352/12 hrsz-ú telek a valóságban csak a 352/11 hrsz-ú telek felől közelíthető meg, a jogi megközelítést biztosító 
közterületek nem járhatók, erdősültek, ezért így más megközelítést szükséges biztosítani. Az új megközelítés a 1726/1 
hrsz-ú út meghosszabbításával a 1726/2 hrsz-ú telken át (ma zöldterületi besorolású) lenne, ahol a tanulmányterv is javasolt 
gyalogutat ábrázol. A 357/66 hrsz-ú mocsár folytatásában jelölt gyalogos forgalom a meglévő zöldterületen vezet a hatályos 
településrendezési terven is a Kalóz utca és a parti sétány között. A Településszerkezeti terv módosítása az új 
megközelítés zöldterületi átsorolása miatt szükséges, az érintett zöldterület a környezetben található kistelkes területen 
pótolható a 357/65 hrsz-ú közterület zöldterületbe sorolásával.  
A módosítás célja: a Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv alapján kijelölt közterületi szabályozás megszüntetése, a terület 
a Különleges terület – vizi-közlekedési, sport és turisztikai területbe (Kki) kerül (az eredeti telekméret megmarad).  
A módosítás hatása: a 352/12 hrsz-ú különleges terület megközelítése a valóságban is biztosított lesz a 1726/2 hrsz-ú út 
kijelölésével 
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak kedvezőtlen környezeti hatásai nem várhatók.  
 
7c A vasút menti, kistelkes, beépítetlen üdülőterület esetében a nagyobb telkes beépítés a cél, ehhez az önkormányzati 
tulajdonú üdülőterületet megszakító 1757, 1741/1, 1711/1, 1696/1, 357/61 hrsz-ú közterületek megtartására nincs szükség, 
de a Vízpartrehabilitációs tanulmánytervben jelölt „kötelezően megtartandó közterület” miatt ezek megszüntetésére jelenleg 
nincs mód.  Egyedül a 1726/1-2 hrsz-ú út megtartása indokolt az előző pontban említett telek megközelítésére. A felsorolt 
közterületeket is üdülőterületként kell jelölni. A 7a pontban említett Településrendezési terv módosítás a beépítetlen telkeket 
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már Üdülőházas üdülőterületbe sorolta, azonban a kívánatos min. 1500-2000 m2 telekméret előírása így nem volt 
lehetséges. A jelenleg összefüggő zöldfelületet képező kis közök beépítésre szánt területbe kerülésével 
(Településszerkezeti terv módosítás) a 10 %-os zöldterület biztosítandó (ez a kistelkes területen belül biztosítható) és a 
biológiai aktivitás érték szinten tartása is szükséges.  
A módosítás célja: a Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv alapján kijelölt közterületi szabályozás megszüntetése, a 1757, 
1741/1, 1711/1, 1696/1, 357/61 hrsz-ú közterületek Üdülőházas üdülőterületi átsorolása.   
A módosítás hatása: Az Üdülőházas üdülőterületi területsávban az önkormányzat által kívánatosnak tartott minőségi 
idegenforgalmi fejlesztések valósulhatnak meg. 
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak kedvezőtlen környezeti hatásai nem várhatók. 
 

 
5. módosítás, 7a-c módosítás a hatályos Szabályozási terven 

 
8. A Fövenystrand  
A 352/10 hrsz-ú, parthoz közelebb eső telke esetében a tanulmányterv „vízgazdálkodási terület tómedren kívül” elnevezésű 
területet ábrázol, azonban a terület a földhivatalban „strandfürdő” néven került bejegyzésre, így a területre is a szomszédos 
Különleges terület – strand jelölés alkalmazása szükséges. A terület hosszú ideje feltöltött, strand célja hasznosított, 
részben épületek is állnak rajta. A strand használatot mutatja a Vízpart-rehabilitációs tanulmányterv „Strandolásra alkalmas 
partszakasz” jelölése is.  
A jelenlegi terület beépítésre szánt területbe kerülésével (Településszerkezeti terv módosítás) a 10 % -os zöldterület 
biztosítandó és a biológiai aktivitás érték szinten tartása is szükséges.  
A módosítás célja: a Kst1 strandterületi övezeti besorolás biztosítása   
A módosítás hatása: a jelenlegi strandhasználat övezeti szempontból is rendezetté válik, a telkek egyesíthetők. 
A módosítás környezeti hatása: A jelenleg is strandként funkcionáló területrész a tényleges használathoz igazodó 
szabályozás környezetvédelmi szempontból káros környezeti hatásokkal nem jár.  
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9. Tobruki strandon az építési hely törlése és szomszédos zöldterület övezeti átsorolása 

A Ksp2 jelű építési övezetbe sorolt strandon a jelenlegi főépület nem a kijelölt építési helyen van, így a bővítés nem 
lehetséges. Az építési hely módosításával vagy törlésével a meglévő épületek bővítése lehetővé válik. A szomszédos 
1024/19 és 1024/21 hrsz-ú összefüggő zöldterületen, mely Z-0 övezetbe sorolt, jelenleg méltatlan kinézetű wc és evező 
tároló található. A Z-1 övezeti besorolással a kulturált átépítés biztosíthatóvá válik.  
A módosítás célja: az épületek bővítésének biztosítása 
A módosítás hatása: a strand kiszolgáló épületeinek fejlesztése, a csónakkikötőhöz kapcsolódó kiszolgáló funkciók 
elhelyezhetőségének biztosítása 
A módosítás környezeti hatása: az érintett terület övezeti szabályozásának módosítása a város környezetminőségére 
káros hatással nem lesz.  
 
10. Az alaptérképi változásból eredő szabályozási vonalak módosítása 
A 2005-ben jóváhagyott Szabályozási terv alaptérképe néhány utca  (Erkel utca, Szarkaláb utca, Rezeda utca, Búzavirág 
utca és Rozmaring utca) tekintetében eltér a jelenlegi alaptérképen ábrázoltaktól, így a szabályozási terv néhány telek előtt 
szélesebb közterületet ábrázol, mint az a valóságban (a 2014-es állapotú térképen) van. Ezekre a telekhatárokra 
szabályozási vonal feltüntetése szükséges, hogy a telkek rendezése lehetővé váljon. A legszemlétesebb példa erre az Erkel 
utca esete, ahol az utca egy része a valóságban kialakult és kiépült, azonban azt a jelenlegi földhivatali térkép nem 
ábrázolja, a szabályozási terv ugyanakkor, mint meglévő közterületet tünteti fel. A hatályos tervi kivonaton a korábbi 
közterületi alászínezés jel megmaradt, így jelzi a korábbi szabályozási terven jelölt közterületet.  
A módosítás célja: az érintett telkek és közterületek rendezése a kisajátítás feltételeinek megteremtése 
A módosítás hatása: a szabályozási terv a valós állapotokra történő szabályozása által az érintett telkek rendezése 
megkezdődhet, az Erkel utcában a szabályozás által lehetővé váló telekrendezés és építés is biztosított lesz.  
A módosítás környezeti hatása: a tervezett közterület szabályozásának módosítása a város környezetminőségére káros 
hatással nem lesz.  
 

        
9. módosítás               10. módosítás 

 
 
 

 
 

 


