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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata a TOP-2.1.3-15-SO1 kódszámú pályázaton támogatást nyert a tele-

pülés átfogó csapadékvíz elvezető rendszerének kialakítására. A csapadékvízelvezető rendszer megvaló-

sítása érdekében a tervezett árokrendszert a településrendezési eszközökben át kell vezetni a megvalósí-

táshoz szükséges telekalakítások és az ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezése érdekében. 

 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a projektek megvalósítását, s en-

nek érdekében elhatározta, hogy módosítja településrendezési eszközeit: 

 

 
 



 5 

 

A tervdokumentáció egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-

tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 32. § (4) bekezdése alapján egyszerűsített 

eljárásban történik. Az egyeztetési és elfogadási eljárást ennek megfelelően az Eljr. 41. § előírásai alapján 

folytatjuk le. A tervdokumentációt a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjé-

ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. ren-

delet II. fejezetének megfelelően dolgoztam ki. 

 

Balatonújlak Község Önkormányzata a partnerségi egyeztetést a településképi, településrendezési és te-

lepülésképi dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (VI. 27.) önkormányzati 

rendeletében megállapítottak szerint - a fennálló veszélyhelyzetben hozott jogszabályok rendelkezéseinek 

betartásával - folytatja le. 

 

A tervdokumentáció egyeztetési és elfogadási eljárásában Tóth László főépítészi vizsgával rendelkező 

építészmérnök működött közre települési főépítészként. Az általa elkészített főépítészi feljegyzést alább 

csatoljuk. 

 

A tervezési munka végzéséhez az önkormányzat megkérte a hiteles térképállományt a Lechner Tudás-

központtól. Adatszolgáltatás száma: 1746 

 

Örökségvédelmi elemeket, azaz régészeti lelőhelyet érint a tervezési terület. Az örökségvédelmi hatásta-

nulmány 2019-ben készült. Az eltelt 3 évben új lelőhelyet nem fedeztek fel, ezért a hatástanulmány to-

vábbra is érvényben van, kiegészítése nem szükséges. 

 

A tervdokumentáció kidolgozásához – az Elj. 41. § (1) bekezdése alapján – megkértük az érintett állam-

igazgatási szervektől az Eljr. 9. mellékletében meghatározott, és a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet sze-

rinti adatokat. Az adatszolgáltatásokat a dokumentációban felhasználtam. 
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I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

 

1. Településhálózati összefüggések, térségi és települési kapcsolatok 
 

A település elhelyezkedése Somogy megyében 

 

Balatonújlak község Somogy megye északnyugati részén található. Földrajzilag a Marcali hátság északi 

része, illetve a Balaton-Nagyberek tájegység találkozásánál fekszik. A földrajztudomány a Dunántúli-

dombság nagytáj nyugati felében elhelyezkedő belső-somogyi középtájnak nevezi ezt a területet. Bala-

tonújlak község területén áthalad az M7 autópálya és a 68 sz. főút. A község belterületének gerincét a 

6707 j. orsz. mellékút (belterületen Balaton és Petőfi S. utcák) jelenti. 

 

A község Kaposvár felsőfokú, illetve Marcali középfokú vonzáskörzetéhez tartozik, de Keszthely város 

intézményeinek vonzása sem elhanyagolható. Az alapfokú ellátás Balatonújlakon részleges, igénybe ve-

hetők a hiányzó szolgáltatások Kéthelyen, ahol az alapfokú ellátás teljeskörű. 

 

 
Balatonújlak földrajzi elhelyezkedése Somogy megyében (forrás: GoogleMaps) 

 

 

2. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 
 

Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója 2030 

III. Átfogó cél: A megye térszerkezeti sajátosságaiból fakadó különbségek csökkentése: esélyegyenlőség 

minden somogyi polgár számára  
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„(…) 

Cél továbbá a helyi és térségi humán szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása, 

a szolgáltatási színvonal területileg kiegyenlített magas minőségének biztosítása. A műszaki, infrastruktu-

rális szolgáltatások állapotát tekintve a jellemzően aprófalvas térségek, a kistelepülések jelentős elmara-

dást mutatnak, főleg a nem megfelelő minőségű ivóvízellátás, a szennyvízelvezetés és –kezelés hiánya, 

csapadékvíz-elvezetésének elmaradottsága, valamint a szilárd kommunális hulladékok feldolgozottsági, 

újrahasznosítási arányának alacsony foka okoz problémát, nagymértékben terhelve ez által a környeze-

tet.” 

 

Az infrastrukturális elemek fejlesztése, kiépítése, a szolgáltatási intézményrendszer megerősítése 

„szükség van a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására, az előírt vízminőség biztosítására, a települé-

sek zöldfelületi rendszerének fejlesztésére, a településeken képződött folyékony hulladék, ill. szennyvíz 

gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő elvezetésének és kezelésének támogatására, a 

csapadékvíz-gazdálkodás javítására, a hulladékmennyiség csökkentésére és a hulladékhasznosítási arány 

növekedésének elősegítésére.” 

 

Somogy Megye Környezetvédelmi Programja 2020-2024 

„Somogy Megye Környezetvédelmi Programja a 2020 és 2024 közti időszakra fogalmaz meg célkitűzéseket 

és intézkedési-javaslatokat. A környezeti szempontú állapotfelmérés alapján meghatározott három stra-

tégiai célterület szerint kerülnek megfogalmazásra és bemutatásra az egyes specifikus célkitűzések és 

feladatok, intézkedés-javaslatok: 1) életminőség és emberi egészség környezeti feltételeinek javítása a. 

levegőminőség javítás b. vízszolgáltatás és ivóvízminőség c. szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvíz-

iszap kezelés, hasznosítás d. csapadékvíz kezelés és fejlesztés e. környezet és egészség f. zöldfelületek 

védelme” 

 

A tervezett projekt a megyei területfejlesztési koncepcióval és környezetvédelmi porgrammal összhang-

ban van. 

 

 

3. Területrendezési követelmények 
 

A település területére a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. 

évi CXXXI. tv (MaTrT) valamint a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő sza-

bályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (MvM r.) területrendezési előírásai vonatkoznak.  

A MaTrT 50. § alapján a kiemelt térségi területfelhasználási kategóriák területét kell a településrendezési 

tervben figyelembe venni. 

  

A tervezési terület területfelhasználási és övezeti érintettsége: 

 

térségi területfelhasználási kategóriák Érintett (+) / nem 

érintett (-) 

erdőgazdálkodási térség - 

mezőgazdasági térség + 

szőlő-, gyümölcs- és kertművelésű térség - 

vízgazdálkodási térség + 

települési térség + 

sajátos területfelhasználású térség - 

országos övezetek  

ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosójának és pufferterületének 

övezete 

- 

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete + 
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jó termőhelyi adottságú szántóterület - 

erdők övezete - 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete - 

tájképvédelmi terület övezete - 

világörökségi és világörökségi várományos területek övezete - 

vízminőség-védelmi terület övezete + 

nagyvízi meder övezete - 

VTT tározók övezete - 

honvédelmi és katonai célú terület övezete - 

kiemelt térségi övezetek  

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete + 

ásványi nyersanyagvagyon övezete + 

földtani veszélyforrás terület övezete - 

vízeróziónak kitett terület övezete - 

rendszeresen belvízjárta terület övezete - 

tómeder övezete - 

általános mezőgazdasági terület övezete + 

kertes mezőgazdasági terület övezete - 

borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete + 

 

 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 

A MaTrT 10. melléklet alapján a tervezési terület érintettsége a kiemelt térség szerkezeti terve által. 

 

Kivágat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Térségi szerkezeti tervéből 

 

MaTrT 50. § (2) A térségi területfelhasználási kategóriák területein belül a települési területfelhasználási egysé-
gek kijelölése során: 
b) a településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt erdőterület a település köz-
igazgatási területén összességében nem csökkenhet; 
c) a mezőgazdasági térség területét elsődlegesen általános mezőgazdasági terület vagy természetközeli terület 
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, továbbá mezőgazdasági térség területén új nagyvárosias 
lakóterület és új üdülőterület nem jelölhető ki; 
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e) a vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület vagy természet-
közeli terület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell 
pontosítani; 

 

 

Balaton Kiemelt Üdülőkörzet, Térségi övezetek 

MaTrT 3/2. melléklete alapján a tervezési terület 

érintettsége: 
 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

MaTrT. 28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók öve-
zetében új beépítésre szánt terület - kivéve, ahol az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti 
Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve települési térséget határoz meg - csak az állami fő-
építészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormány-
hivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során ki-
adott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.   
(2) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében új 
külfejtéses művelésű bányatelek megállapítása és bányá-
szati tevékenység folytatása a bányászati szempontból ki-
vett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával enge-
délyezhető. 
(3) A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetében az 
erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesít-
hető, épületen elhelyezve. 
85. § A kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete te-
kintetében a 28. § szerinti övezeti előírások mellett alkal-
mazandó, hogy az övezet területén csak a termőhelyi 
adottságokat megőrző területhasználat folytatható. 

 

MaTrT 11/1. melléklete alapján a tervezési terület 

érintettsége: 

 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület övezete 
MaTrT 81. § (1) A tájképvédelmi szempontból ki-
emelten kezelendő terület övezete tekintetében a 
19. § (4) bekezdése szerinti miniszteri rendeletben a 
tájképvédelmi terület övezetére meghatározott öve-
zeti előírások mellett - a bányászatra vonatkozó ren-
delkezés kivételével - a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
rendelkezés alkalmazandó. 
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten keze-
lendő terület övezetén: 
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más 
célú hasznosítása csak a hagyományos tájhaszná-
latnak megfelelő termelési- és tájszerkezet, illetve a 
sajátos tájkarakter erősítése, valamint közmű és 
közút építése érdekében engedélyezhető; 
c) a látványvédelmet a településképi követelmé-
nyekben és a településrendezési tervben biztosítani 
kell; 
d) a kialakult geomorfológiai formák természetes 
domborzati adottságai és láthatósága megőrzen-
dők. 
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten keze-
lendő terület övezetén: 
a) új épület vagy építmény elhelyezése tájba il-
lesztve, a történeti tájszerkezet, a táji és tájképi ér-
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tékek és az egyedi tájértékek megőrzésével, a tájka-
rakter erősítésével, a helyi építészeti hagyományok 
követése mellett, a beépítésre nem szánt területen 
a telek a meglévő beépítéshez igazodó, de legfeljebb 
3%-os beépítettséggel történhet; 
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő lé-
tesítmény - a komposztáló telepet és az átrakóállo-
mást kivéve - nem létesíthető; 
c) csarnok nem helyezhető el; 
d) az erőművek közül csak háztartási méretű kis-
erőmű helyezhető el épületre felszerelten; 
e) új külfejtéses művelésű bányatelek nem állapít-
ható meg, meglévő külfejtéses művelésű bányatelek 
horizontálisan nem bővíthető, célkitermelőhely nem 
létesíthető, felszíni tájsebeket rendezni kell. 

 

MaTrT 11/4. melléklete alapján a tervezési terület 

érintettsége: 

 

Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

MaTrT 87. § (1) A borszőlő termőhelyi kataszteri te-
rület övezetén:   
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
b) telek belterületbe nem vonható; 
c) épület - érintettség esetén a 84. § szerinti kertes 
mezőgazdasági terület övezetében vagy a 77. § (2) 
bekezdése szerinti miniszteri rendeletben meghatá-
rozott általános mezőgazdasági terület övezetében 
meghatározott szabályok alkalmazásával egyidejű-
leg - 
ca) a beépíthető telek legkisebb nagyságára és be-
építettségére, valamint a mezőgazdasági birtokköz-
pontokra vonatkozó előírások figyelembevételével, 
és 
cb) az I. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri te-
rületen a legalább 80%-ban szőlő művelési ágban 
nyilvántartott és ennek megfelelően művelt telken, 
kizárólag szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortáro-
lást vagy borturizmust szolgáló rendeltetéssel, ösz-
szesen legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapte-
rülettel, a II. osztályú borszőlő termőhelyi kataszteri 
területen pedig a mezőgazdaságilag műveltnek mi-
nősülő telken, legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó 
alapterülettel 
építhető és bővíthető; 
d) szakrális építmény, amely a szőlőhegyek tájképé-
hez hagyományosan hozzátartozó tájképformáló 
elem - szőlőműveléssel nem hasznosított területen is 
- a telek méretétől függetlenül elhelyezhető, legfel-
jebb 30 m2 bruttó alapterülettel, legfeljebb 3%-os 
beépítettséggel; 
e) a szőlőművelés tényét a terület pontosan megha-
tározott százalékában az illetékes hegybíró nyilatko-
zatával kell igazolni; 
f) a borszőlő termőhelyi kataszteri területből való ki-
vonás és átminősítés nem indítványozható, kivéve, 
ha nem áll rendelkezésre egyéb fejlesztési célú terü-
let a település közigazgatási területén, a földvé-
delmi eljárás feltételei teljesülnek és a kivonást, át-
minősítést a települési önkormányzat kezdemé-
nyezi; 
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g) az erőművek közül csak háztartási méretű kis-
erőmű létesíthető, épületen elhelyezve. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti előírásokat a már kijelölt 
beépítésre szánt területeken nem kell alkalmazni. 
(3) Az övezet területén található egyedi értékű dűlő-
kön új építményként csak a szőlőtermesztéssel ösz-
szefüggő rendeltetésű építmény építhető, amelyről 
a településrendezési tervben rendelkezni kell. 
(4) A (3) bekezdés szerinti egyedi értékű dűlők leha-
tárolását és a megőrzésükre vonatkozó követelmé-
nyeket e törvény felhatalmazása alapján kiadott mi-
niszteri rendelet tartalmazza. 
(5) E § tekintetében mezőgazdaságilag műveltnek 
az a telek minősül, amelynek legalább 80%-a szőlő, 
gyümölcsös vagy kert művelési ágban nyilvántartott 
és ténylegesen is művelt. A művelt telek fennállását 
a szőlő esetében a hegybíró igazolja. Az ingatlan-
nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott, kivett 
művelési ágú telek nem minősül mezőgazdaságilag 
művelt teleknek. Az épület, építmény használatba-
vételi engedélyének kiadását, valamint az egyszerű 
bejelentéshez kötött építési tevékenységhez kiadott 
igazolás kiadását követő egy év elteltével és azt kö-
vetően évente a hegybíró ellenőrzi a művelés fenn-
állását. Ha a tényleges művelés megszűnt, az (1) be-
kezdés c) pontja alapján megvalósított épületet, 
építményt el kell bontani. 

 

Mvm r. 4. melléklete alapján a tervezési terület 

érintettsége:

 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

MvM r. 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület öveze-
tében keletkezett szennyvíz övezetből történő kive-
zetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvi-
zek övezetbe történő bevezetéséről, illetve a szenny-
víz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó 
települések településrendezési eszközeinek készí-
tése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett te-
rületeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett terüle-
tekre vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési 
szabályzatban kell megállapítani. 
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányá-
szati tevékenység folytatása a bányászati szem-
pontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkal-
mazásával engedélyezhető. 
(4) A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hatálya alá tar-
tozó területen a vízminőség-védelmi terület övezet 
területén, az (1)-(3) bekezdésben foglaltak mellett 
a) korlátozott vegyszer- és műtrágya-használatú, 
környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági ter-
melés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény - a 
komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve - 
nem létesíthető. 

MvM r. 10. melléklete alapján a tervezési terület 

érintettsége: 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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MvM r. 8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon öve-
zetét a településrendezési eszközökben kell tényle-
ges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településren-
dezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, 
amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kiter-
melését nem lehetetleníti el. 

 

MvM r. 14. melléklete alapján a tervezési terület 

érintettsége:  

 

Általános mezőgazdasági terület övezete 

MvM r. 13. § Az általános mezőgazdasági terület övezetét 
a településrendezési eszközben le kell határolni, és azt leg-
alább 95%-ban általános mezőgazdasági területbe, ter-
mészetközeli területbe vagy közlekedési területbe kell so-
rolni. A fennmaradó területen nem jelölhető ki az orszá-
gos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) 
és b) pontja, valamint a 30/B. § (2) bekezdés i) pontja sze-
rinti építési övezet, valamint övezet. 

 

 

 

4. Tervi előzmények, érvényes településfejlesztési döntések és azok érvé-
nyesülése 

 

Balatonújlak község új településfejlesztési koncepciót és településrendezési eszközöket fogadott el, a kö-

vetkezők szerint: 

- Balatonújlak Településfejlesztési koncepciója: 45/2020. (VI. 29.) Kt. határozattal elfogadva 

- Balatonújlak Településszerkezeti terve: 46/2020. (VI. 29.) Kt. határozattal elfogadva 

- Balatonújlak Helyi építési szabályzata és Szabályozási terve: 5/2020. (VI. 30.) Önk. rendelettel 
elfogadva 
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A településfejlesztési koncepcióban meghatározott fejlesztési célok között a műszaki infrastruktúra fej-

lesztése is szerepel, méghozzá az alábbiak szerint: 

„A település mélyebben fekvő területeiről nem teljes körűen megoldott a csapadékvíz elvezetése, mel-

lette azonban megoldásra vár a már meglévő vízelvezető árkok felülvizsgálata, javítása is.” 

 

A településrendezési eszközök módosítása történt 2021-ben a „Kéthely és Balatonmáriafürdő települések 

közötti kerékpárút fejlesztése” projekt megvalósítása érdekében. 

 

A településrendezési eszközök jelen módosítása a község csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése miatt vált 

szükségessé, amit a Képviselőtestület 12/2022. (II.2.) határozatában támogatott. 

 

 

5. Településrendezési, településszerkezeti vizsgálat 
 

Balatonújlak alapformája az úti- vagy utcásfalu, amely eredetileg általában egyutcás, vagyis egyetlen út 

két oldalán alakultak ki a telkek és rajtuk a házak. A mai településszerkezet is egyutcásnak nevezhető, 

bár az egy utca kettőre bővült a mai időre. A lakóterületen az épületeket jellemzően az utcafrontra épí-

tették.  

 

A település fő szerkezeti elemét alkotja a 6707 j. ök. út, ami átszeli a beépített területeket és kapcsolatot 

teremt a Balatonnal Balatonkeresztúr érintésével, valamint a 68 sz. főút, ami a község külterületét szeli 

ketté, és kapcsolatot biztosít az M7 autópályával. 

 

Szerkezetet meghatározó jelentős vízfolyás nem található a község közigazgatási területén. A csapadék-

vizeket befogadó Nyugati-övcsatorna a keleti közigazgatási határ mentén húzódik. 

 

A község csapadékvíz-elvezető rendszere nyílt árokrendszer-hálózat, mely felújításra, fejlesztésre szorul. 

 

 

6. Az épített környezet és az építé-
szeti örökség vizsgálata 

 

A községben akadnak helyi védelemre érdemes 

épületek és egyéb művi értékek. A településkép ki-

emelt elemei a templom és a XIX. század végi pa-

rasztházak. A szőlőhegyen található régi pincék 

népi építészeti hagyományokat őriznek. A község 

településképének fontos elemei az idős fák, facso-

portok, fasorok. 

 

A tervezett beruházás régészeti lelőhelyeket érint. 

Az elkészült Kulturális Örökségvédelmi Hatástanul-

mány részletezi a régészeti területeket. Új régé-

szeti lelőhely az adatszolgáltatás alapján nem ke-

rült elő. 
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7. Környezetiállapot-jellemzők 
 

Balatonújlak környezeti állapota jónak mondható. A helyi lakosságra – legfőképpen a 6707 j. ök. út mellett 

élőkre - legnagyobb környezeti terhet az átmenő közúti forgalom jelenti. 

 

A település belterületén vagy belterületi határában kisebb üzemek működnek. A telephelyek nem okoznak 

jelentős környezeti hatást. A település lakott részeitől távolabb, már Kéthely területén van egy nagyobb 

mértékű környezetszennyező üzem, az aszfaltkeverő telep. 

 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 2. § 19. pontja és a VITUKI 

NKft. által kiadott lista (1991-1995) alapján Balatonújlak a magas vízállású települések közé tartozik. 

 

Az 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozattal kihirdetett Magyarország második (felülvizsgálat) vízgyűjtő-

gazdálkodási terve alapján a következő felszíni víztestek területét érinti a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgat-

óság adatszolgáltatása alapján: 

- Nyugati-övcsatorna (AEP850) vízfolyás víztest, 
- Rigó-csatorna (AOC846) vízfolyás víztest 

- Balaton (AIH049) állóvíz víztest. 

 

A vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés során meghatározottak szerint a vízgyűjtőjével érintett mesterséges 

belvízscatorna ökológiai minősítése – a biológiai elemek következtében – gyenge, kémiai állapota adathi-

ány miatt nem minősíthető. A településrendezés sem mennyiségi, sem minőségi, sem pedig vízminőségi 

szempontból negatív irányba várhatóan nem befolyásol. A jó állapot fenntartása érdekében a felszíni, 

felszín közeli, felszín alatti vizek és ezek víztartó képződményei nem szennyeződhetnek. 

 

A vízgyűjtő gazdálkodási terv 1.2.2 Területhasználat fejezete alapján: 

„A vízgyűjtők környezeti állapotának, a víztestek diffúz szennyezésből származó terhelésének, valamint 

többek között a csapadékból származó lefolyás és beszivárgás becslésekor a területhasználatot figyelembe 

szükséges venni.” 

 

 
 

5. fejezet Vízhasználatok gazdasági elemzése 

5.3 Gazdaságszabályozási koncepció 

Települési vízgazdálkodás 
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„Települési csapadékvíz-gazdálkodás területén a cél elsősorban a belterületi csapadékvizek biztonságos 

összegyűjtése, visszatartása és megfelelő hasznosítása, a jelenleg elterjedt gyakorlat, a minél gyorsabb 

elvezetés helyett. A helyesen kialakított csapadékvíz gazdálkodási rendszerek lényegi jellemzője, hogy 

nem csak a víz, hanem a szennyezőanyagok visszatartása szempontjából is hatékonyak. A vízgazdálko-

dásról szóló 1995. évi LVII. törvény 2015. július 16-tól hatályos módosításával a csapadékvíz-gazdálkodás 

a törvény által telepített kötelezően ellátandó feladat.” 

 

 

8. Közművesítés, csapadékvíz-gazdálkodás 
 

A településrendezési eszközök módosításának alapja a település csapadékvíz-elvezető rendszerének ki-

építésére készített vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció. A tervdokumentációt készítette: 

Farkas László vezető tervező (MMK: VZ-T/20-0625). Tervszám: Csap-2020/8/001. 

 

Az engedélyezési tervdokumentáció alapján a község csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó adatok: 

 

„Meglévő állapot ismertetése, befogadó 

A tervezéssel érintett területen, a Kossuth Lajos utca, Balaton utca, Hegy utca, Petőfi Sándor utca, Temp-

lom utca csapadékvíz elvezetése részlegesen megoldott. A területre lehulló csapadék vagy elszivárog vagy 

a részben meglévő csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül kerül elvezetésre. A terület családi házas 

jellegű, ipari tevékenység nincs a településen. 

A meglévő csapadékvízelvezető-hálózat nyílt földérok, helyenként burkolt árok, keresztszelvényük, lejtési 

viszonyaik nem alkalmasak a belterületi ingatlanok bel- és külterületről származó felszíni vizek elleni vé-

delemre. 

A Templom utca folytatásaként vezető Csatornapart mellett található 010 hrsz-ú árok a belterületi csapa-

dékvizet a végső befogadóba a Nyugati-övcsatornába vezeti a meglévő megmaradó felújításra kerülő 

átemelő gépház segítségével. 

A befogadó 010 hrsz árok ingatlan tulajdonosa Balatonújlak önkormányzata. Részben jelenleg is befoga-

dója a település területéről elvezetett csapadékvizeknek. 

A csapadékvíz elvezetésénél elsősorban füvesített földmedrű árkok kialakítására törekedtünk, amelyekből 

a csapadék részben a talajba szivároghat javítva annak vízháztartását. A befogadóig történő elvezetéshez 

azonban részben zárt csatorna szakaszokra, valamint burkolt árkokra is szükség van. 

A tervezett létesítmények önkormányzati tulajdonú területen kerülnek elhelyezésre. 
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II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

1. Fejlesztési és rendezési javaslat összefoglalója 
 

A tervezett fejlesztés célja Balatonújak község átfogó csapadékvízelvezető rendszerének kiépítése. 

 

A csapadékvízelvezető hálózat engedélyezési terve elkészült, amit a dokumentációban felhasználtam. Az 

árokrendszer számára vízgazdálkodási területet és övezetet jelölök ki a telekalakítások engedélyezése 

érdekében. A közvetlenül a közút mellett fekvő árkok esetében a közlekedési terület bővítéseként ábrá-

zoltam. 

 

 

2. Településrendezési javaslat, a módosítással érintett területek bemuta-
tása 

 

 
A tervezett árokrendszer elhelyezkedése a településen (világos zöld vonallal jelölve) 

 

A módosítás célja a község átfogó csapadékvízelvezető hálózata kiépítésének lehetővé tétele. A hálózat 

számára vízgazdálkodási területfelhasználás kijelölése szükséges, majd ezzel összhangban vízgazdálko-

dási övezetbe sorolás. 
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Az érintett ingatlanok a következők: 

 

Helyrajzi szám Művelési ág és minőségi osztály 

059/22 sz1 

059/4 árok 

017/11 sz1 

017/10 sz1 

017/9 sz1 

017/8 sz1 

017/7 sz1 

017/6 sz1 

017/5 sz1 

017/2 árok 

014 sz3 

011 sz3 

013 sz3 

012 árok 

05/3 r5 

03/12 sz2 

04 árok 

03/13 sz2 

013/14 sz2 

02 közút 

03/5 sz2, út 

03/4 sz2, árok, út 

256 kivett 

255 kivett 

63/1 kivett 

78 kivett 

 

 

Területfelhasználás változások: 

A csapadékvízelvezető rendszer kialakítása érdekében a településszerkezeti terven falusias lakó, általános 

mezőgazdasági, védelmi erdő, közjóléti erdő, kereskedelmi-szolgáltató területbe sorolt területfelhaszná-

lások módosulnak vízgazdálkodási területre. A követlenül a 08 hrsz-ú út mellé tervezett árok az út részévé 

válik, ezért azt a szakaszt közúti közlekedési területbe soroltam. A 03/4 hrsz-ú telken korábban lévő árkot 

egy új árok váltja fel, ezért a korábbi árkot visszasoroltam az általános mezőgazdasági területbe. Az 

igénybe vett erdőterületek pótlására a 03/9 hrsz-ú telken – a már fásított telekrészen - új közjóléti erdőt 

jelöltem ki. 

 

Má -> V: 2,55 ha     Ek -> V: 0,30 ha     Gksz -> V: 0,01     Ev -> V: 0,02 ha     Lf -> V: 0,04 ha 

 

V -> Má: 0,06 ha Gksz -> KÖu: 0,07 ha Ev -> KÖu: 0,01 ha Má -> Ek: 0,33 ha 
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Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből 

 

 
Kivágat a tervezett településszerkezeti terv módosításból 

 

A módosuló tervlapok önálló dokumentumban találhatók. A HÉSZ módosítására a szabályozási terv mó-

dosítása tekintetében van szükség. 
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3. Közművesítés, csapadékvíz-gazdálkodás1 
 

A tervezett műszaki tartalom ismertetése 

A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer, ott ahol jelenleg is van meglévő csapadékvízelvezető árokok, 

annak nyomvonalát követve került kialakításra, illetve a meglévő utak nyomvonalához igazítva került 

megtervezésre. A projekt részeként a szivattyú gépház felújítása, a gépészeti berendezések felújítása és 

a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése tervezett. 

 

A tervezett vízi munkák a következők: 

- 8415 fm földmedrű árok jókarba helyezése, mederszelvény korrekcióval 

- 473 fm földmedrű árok jókarba helyezése, mederszelvény korrekcióval, mederlap burkolat építéssel 
- 559 fm Új földmedrű árok kialakítása 

- 1202 fm Mederburkoló elem építése 
- 49 fm Mederlapos folyóka építése 

- 1016,9 fm Áteresz bontása 

- 961 fm Áteresz építése 
- 6 db bejáró kishíd elbontása 

- 145 fm földmedrű árkok szakaszcsatlakozásainál mederlap burkolatú árok építése 
- 510 fm meglévő földmedrű szikkasztóárok esetében növényzetirtási munkák elvégzése 

 

 
Átnézeti helyszínrajz a tervezett projektről (készítette: Farkas László) 

 

A tervekre a Dél-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács Somogy Megyei Szakmai Bizottsága szakvéle-

ményt adott, melyben megállapította, hogy „a bemutatott megoldás a fejlesztési igényekhez igazodik, 

ezért a projekt megvalósítását támogatjuk.” 

 

 
1 Felhasznált dokumentum: Vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció. Készítette: Farkas László vezető ter-

vező (MMK: VZ-T/20-0625). Tervszám: Csap-2020/8/001. 
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4. A területrendezési követelményekkel való összhang igazolása 
 

A tervezett változtatások kis mértékű területfelhasználás módosítást eredményeznek, új beépítésre szánt 

terület kijelölése nem történik, nem érint új országos műszaki infrastruktúra hálózatot. A térségi (orszá-

gos, kiemelt térségi és megyei) területrendezési tervek előírásaival való összhangot az alábbiakban iga-

zolom: 

 

Területrendezési terv előírása: Megfeleltetés: 

MaTrT. 50. § (2) 

b) Erdő nem csökkenhet 
c) Mezőgazdasági térség 
e) Vízgazdálkodási térség 

 

Az igénybe vett erdők helyett a 03/9 hrsz-on jelöltem 

ki új erdőterületet. A telek észak-nyugati sarka már 

fákkal beültetett, de nem nyilvántartott erdő: 

 
Ezzel az erőterület nagysága a település közigazgatási 

területén megmarad. 

A mezőgazdasági térség legnagyobb részét – a 2020. 

évi felülvizsgálat folyamán – mezőgazdasági területfel-

használásba soroltuk, így az előírásnak megfelel, hi-

szen elsődlegesen mezőgazdasági területbe van so-

rolva. A jelen módosítás során érintett részét vízgaz-

dálkodási és erdő területbe szükséges sorolni, ami 

megfelel az övezet előírásainak. 

Vízgazdálkodási térséget továbbra is vízgazdálkodási 

területfelhasználásba soroltam. 

MaTrT 81. § 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten keze-

lendő terület övezete 

 

A 2020-ban elfogadott településrendezési eszközök 

megalapozó vizsgálata tartalmazza a tájjelleg megőr-

zendő elemeit, valamint a tájképi egység és a hagyo-

mányos tájhasználat helyi jellemzőit. Elfogadásra ke-

rült a helyi építési szabályzat, ami megállapítja az épí-

tés helyi rendjét, valamint a településkép védelméről 

szóló helyi rendelet, ami tartalmazza a településképi 

követelményeket. Új beépítésre szánt terület nem ke-

rült kijelölésre. Művelési ág váltás közmű létesítése ér-

dekében merül fel. A kialakult geomorfológiai formák 

megőrzése és a látványvédelem biztosított. Új épület 

építése és bánya nyitása nem tervezett. 

MaTrT. 85. § 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.  
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Bánya nyitása, erőmű létesítése nem tervezett. A ter-

vezett területhasználat a termőhelyi adottságokat 

megőrzi. 

MaTrT. 87. § 

Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

 

Új beépítésre szánt terület kijelölése ill. belterületbe 

vonás nem tervezett. Az építési előírások az övezeten 

belül nem változnak. Erőmű telepítése nem tervezett. 

MvM r. 5. § 

Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

Szennyvizek elvezetése megoldott. A vízvédelemmel 

érintett területek kijelölésre kerültek a 2020. évi felül-

vizsgálatkor. Bányászati tevékenység nem tervezett. 

Új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény létesí-

tése nem tervezett. 

MvM r. 8. § 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
 

 

Az ásványi nyersanyagvagyon területét már a hatályos 

településszerkezeti tervben kijelöltük, nem érinti a ter-

vezési területet. A tervezett vízgazdálkodási területfel-

használás az ásványi nyersanyagvagyon kitermelését 

biztosítja. 

MvM r. 13. § 

Általános mezőgazdasági terület övezete 

 

A településszerkezeti terv az általános mezőgazdasági 

területfelhasználást a 2020. évben elfogadott felülvizs-

gálatkor 465,92 ha-ban állapította meg, az akkor ha-

tályban lévő 2000. évi CXII. tv. előírásainak betartásá-

val. A 2021. évi és a jelen módosítás alkalmával a te-

rület csökkenése: -3,47 ha. A megmaradó terület 

nagysága: 462,45 ha, ami 99,39 %-ot jelent.  

 

  

5. A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szempon-
tok alkalmazásához a rendelkezésére álló információk 

 

A településrendezési eszközök bemutatott módosítása elősegíti a vízépítési tevékenység végzését, a szük-

séges telekalakítások és tulajdonviszonyok rendezését. A vízgazdálkodási területbe sorolás a TOP-2.1.3-

15-SO1 kódszámú pályázat megvalósítását biztosítja, mely a település átfogó vízrendezését teszi lehetővé. 

A csapadékvízelvezető rendszer üzemelése során a természeti erőforrások felhasználására nincs szükség. 

A hálózat tervezése során a környezetvédelmi szempontok figyelembe lettek véve. A vízjogi engedélyezési 

tervdokumentáció hangsúlyt fektetett a csapadékvíz helyben tartására, talajba történő beszivárogtatá-

sára, mint koncepcionális célra. A fenntartható fejlődés elősegítése biztosított marad. A tervezéssel érin-

tett területek legnagyobb részt a meglevő árkok szélesítését jelentik. A tervezési területen környezetvé-

delmi létesítmények nem találhatók, környezeti konfliktusok nem ismertek. 


