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A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK CÉLJA ÉS HATÁSA 
 

1. A 1032/1 hrsz-ú telket érintő módosítás  
A 1032/1 hrsz-ú telek a vasút mentén helyezkedik el, a rajta fekvő épület korábbi funkciója bakterház. Az önkormányzati 
tulajdonú telek hasznosítása a jelenlegi hétvégiházas üdülőterületi besorolással nehézkes.  A hasznosításra konkrét elképzelés 
még nincs, de a terület határán halad a tervezett kerékpárút is.  
A módosítás célja a telek hétvégiházas üdülőterületbe sorolt területének településközpont vegyes területbe sorolása. A telek 
másik – zöldterületbe sorolt területének  Z-0 övezetből  Z-1 övezetbe sorolása.  
A módosítás hatása: a telek hasznosítási esélye nő, mivel nem csak üdülési-pihenési funkciók helyezhetők el a területen. A 
telek zöldterületbe sorolt területrészén is lehetőség lesz  közparkban elhelyezhető funkciójú épület  elhelyezésére. 
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. A vasút zajhatása azonban a tervezett hétvégiházas üdülőterületre 
kedvezőtlenebb hatású, mint a tervezett településközpont vegyes területre.  
 

    
Hatályos Településszerkezeti terv                         Hatályos Szabályozási terv  
 
2. A Kilátó utca 146-148 hrsz-ú telkeket érintő módosítás 
A Kilátó utca 146-148 hrsz-ú telkek jelenleg hétvégi házas üdülőterületben fekszenek, de a tulajdonosok részéről felmerült az 
igény meglévő épületek lakóépületi átminősítésére ill. lakóépület elhelyezésére.  
A módosítás célja: a telkek hétvégiházas üdülőterületből kertvárosias lakóterületbe sorolása,  
A módosítás hatása: a meglévő üdülők lakóépületté átminősíthetők ill. új lakóépület építése lehetővé válik.  
A módosítás környezeti hatása: A tervezett módosítás már beépített és teljesen közművestíett területet érint. A terület 
funkcióváltása, kertvárosias lakóterületté történő átsorolása a város környezetminőségére káros hatással nem lesz.  
 

 
Hatályos Településszerkezeti terv 
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3. A 798/3 hrsz-ú telket érintő módosítás 
A 798/3 hrsz-ú Lke5 építési övezetbe sorolt telek megoszthatósága az igény, de a telket érintő útszabályozás miatt ez a 
hatályos szabályozási terv szerint nem lehetséges. Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2015. (02.17.) 
Kt. határozatával döntött a kérelem támogatásáról. A módosítás a településszerkezeti terv módosításával is jár.  
A módosítás célja: A 798/3 hrsz-ú telket érintően az annak keleti határán lévő útszabályozás törlése, ezáltal a telek 
megoszthatóságának biztosítása.  
A módosítás hatása: Az érintett 10 m-es útszakasz szabályozása törölhető, a néhány telket tartalmazó tömb körüljárhatósága 
indokolatlan. A keletre fekvő telkek másik útról is feltárhatók.  
A módosítás környezeti hatása: a módosítás már művelésből kivett területen történik, védett és védelemre érdemes 
természeti értéket nem érint.  A tervezett szabályozás módosításból eredően a település környezetminősége károsan nem 
változik meg. A módosítás kismértékű beépítésre szánt terület növekedésével jár, ezért a Balaton törvény szerinti 10 %-os 
zöldterület kijelölése is szükséges, valamint a biológiai aktivitásérték szinten tartása is biztosítandó.  
 

   
Hatályos Településszerkezeti terv                         Hatályos Szabályozási terv  
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4. A 352/4 hrsz-ú zöldterület érintő módosítás 
A 352/4 hrsz-ú zöldterületen (Föveny strand mellett) szörf- és vízisportbázis működik. A zöldterülethez a szörf- és 
vizisportbázishoz kapcsolódó kiszolgáló épületek (szociális blokk, vendéglátás) kialakításához a hatályos Szabályozási terven 
építési hely kevés, így az építési hely bővítése szükséges. 
A módosítás célja: A 352/4 hrsz-ú, Z-2 jelű övezetbe sorolt zöldterületen jelölt építési hely területének növelése.   
A módosítás hatása: A területen a vízisportbázishoz szükséges létesítmények elhelyezhetővé válnak.  
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak kedvezőtlen környezeti hatásai nem várhatók. A zöldterület beépítési 
lehetősége változatlan marad. Az építési hely növelése azonos beépítési lehetőség mellett az épületek lazább zöldfelületbe 
ágyazottabb, tehát tájbaillőbb kialakítására ad lehetőséget.  
 

 
Hatályos Szabályozási terv 

 
5. A 2000 hrsz-ú, Üh8* építési övezetbe sorolt telket érintő módosítás 
A tulajdonos kérelmezi az Üh8* építési övezetből a szomszédos Üh12 építési övezetbe történő átsorolást, mivel az egyik 
szomszédos telket is megvásárolta és szeretné összevonni a  két telket. A két építési övezet paraméterei csaknem azonosak, a 
különkbség csak a kialakítható telekméretben van (500 ill. 600  m2 a kialakítható telekméret.  
A módosítás célja: A 2000 hrsz-ú telek átsorolása Üh8* építési övezetbből, Üh12 építési övezetbe.  
A módosítás hatása: A módosításnak gyakorlatilag nincs kedvezőtlen hatása, az övezethatár törölhető. 
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak kedvezőtlen környezeti hatásai nem várhatók.  
 

 
Hatályos Szabályozási terv 
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6. 1058/4 hrsz-ú Kü övezetet érintő módosítás 
A Kü (Különleges terület – üdülő és szabadidőközpont) építési övezetben tervezett nagy volumenű fejlesztések még nem 
valósultak meg, így a korábbi szabályozási koncepció részbeni újragondolása szükséges. A telken kisebb apartmanok 
elhelyezésére jelentkezett tulajdonosi igény, mely a Rákóczi Ferenc utca felőli oldalon valósulhatna meg. Ehhez az ott 
szabályozott beültetési kötelezettségű terület törlése/módosítása szükséges.  
A módosítás célja: A Kü építési övezetben a beültetési kötelezettségű terület határának és az övezetre vonatkozó előírások 
módosítása. 
A módosítás hatása: A területen a nagyívű turisztikai fejlesztések mellett, kisebb volumenű üdülőfejlesztés rövid távon is 
megvalósulhat.  
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak kedvezőtlen környezeti hatásai nem várhatók. A beültetési kötelezettség 
törlésével sem változik a minimális zöldfelületi kötelezettség (60 %), de a biológiai aktivitásérték csökken, melyet a területen 
belül javasolt pótolni.  
 

 
Hatályos Szabályozási terv 

 
7. Helyi Építési Szabályzatot érintő kisebb módosítás(ok) 
A Helyi Építési Szabályzatban is indokolt néhány előírás módosítása. Az egyik ilyen módosítás pl. hogy a garázsokba új 
rendeltetésként üzlet funkció ne lehessen, vagy a Keü övezetben különálló pincék (tárolók) elhelyezését lenne szükséges 
biztosítani. (szabályozási terv részletét ld. a 2-es módosításnál.). 
A módosítás célja: A HÉSZ egyes előírásainak módosítása. 
A módosítás hatása: A módosítás által a HÉSZ előírásai az önkormányzat igényeihez jobban alkalmazkodik.  
A módosítás környezeti hatása: A módosításnak kedvezőtlen környezeti hatásai nem várhatók.  
 
 
 


