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1.1. BEVEZETÉS 

 Előzmények 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Megrendelő), mint ajánlatkérő 2019. február 4. napján TED 2019/S 024- 052856 
számon 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 körű 
tervezési szolgáltatásai” tárgyában. 

Megrendelő a Tervezőt hirdette ki az eljárás nyerteseként, így 2019.08.26-án Tervezési Szerződést kötött az UNITEF-
CÉH Konzorciummal a tervezési feladatok elvégzésére. 

A tárgyi beruházás szerepel a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendeletben, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházás. 

Jelen tervdokumentáció készítését megelőzően az érintett szakasz fejlesztésével kapcsolatban vállalkozásba adták a 29. 
vasútvonal villamos vontatásának kiépítése feladatot, melynek keretében Vállalkozó elkészítette a vonatkozó engedélyezési 
terveket. A kiviteli tervek készítése jelenleg folyamatban van. 

A tervezett műszaki megoldások az érvényben lévő Műszaki Előírások, a tervezési szerződés, valamint a Megrendelő és 
a Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV Zrt.), és a MÁV-Start Zrt. mint Üzemeltetők bevonásával, valamint előzetes 
véleményezése alapján készültek. 

A területre NIF Zrt. megbízásából 2012 folyamán helyszínekre bontott Tanulmányterv készült. Ennek megállapításai 
bemeneti adatként a vázlattervben felhasználásra kerültek, a megállapításai aktualizálva lettek. 

A tervezési munka első lépéseként a teljes MÁV Zrt. kezelésében vagy tulajdonában lévő állomási területre vonatkozó 
állapot- és funkcionális vizsgálat elkészült. A helyszínről fotó és felmérési dokumentáció készült. 

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 módosítással érintett állomások és megállóhelyek esetében a településrendezési eszközök módosításának 
kezdeményezésére (felhasználva az elkészült vázlatterveket és tanulmányokat) a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 7. 
melléklete szerinti tartalommal készült Telepítési Tanulmánytervek kidolgozására került sor. 

Jelen dokumentáció Balatonakarattya közigazgatási területén található Csittényhegy megállóhely Telepítési 
Tanulmánytervét foglalja magába. 

 A projekt célja 

A Börgönd – Tapolca vasútvonal a MÁV 29-es számú vonala a Balaton északi partján fut. Egyvágányú, Szabadbattyán 
állomás kivételével nem villamosított. Jelenleg a nyári menetrendben számít fontos vonalnak, mert nagyrészt a nyaralók 
használják kedvező összeköttetéseinek köszönhetően. Engedélyezett sebesség 80 km/h. Teherforgalma elenyésző, inkább 
a személyforgalomra épült a vasúti infrastruktúra. 

A Balaton körüli vonalak állomásain és megállóhelyein található építmények (esőbeállók, felvételi épületek) 
rekonstrukciójának célja, hogy az állomány minősége javuljon, az utaskomfort az utasforgalmi terek felújításával 
növekedjen, a megújult arculatú vasútállomások megfelelően képviseljék a Balatoni desztináció turisztikai érdekeit, illetve 
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a sok helyen hiányzó akadálymentes kapcsolatok kiépüljenek, figyelembe véve a hosszú távú fenntarthatóságot és 
üzembiztonságot. Mindemellett az állomási környezet rendezésével a közlekedési kapcsolatok – intermodalitás – javítását 
is célozza a projekt. 

A NIF Zrt. által vállalkozásba adott 29. vv. villamos vontatásának kiépítése projekt keretében a Polgárdi, Balatonkenese, 
Balatonfűzfő és Alsóörs állomásokon akadálymentesen lesznek használhatók a vasút szolgáltatások, azonban a kimaradó 
állomások szolgáltatási színvonala a mai állapotában maradna. A kimaradó helyszínek akadálymentesítését, továbbá 
állomási munkák elvégzését jelen munka során szükséges kezelni. 

A projekt főbb céljai a következők: 

 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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1.2. AZ ÉRINTETT TERÜLET RÖVID BEMUTATÁSA, A TELEK ÉS A KÖRNYEZET 
VIZSGÁLATI BEMUTATÁSA 

Csittényhegy vasúti megállóhely Balaton északi oldalán haladó 29-es vasúti nyomvonalon, Balatonakarattya megállóhely és 
Balatonkenese állomás között van. A megállóhely a 2014 óta önálló településként működő Balatonakarattya község 
közigazgatási határán belül, a település észak-nyugati oldalán a 71-es számú főúttól a Balaton irányába található. 

 

1.1. ábra: Vasúti áttekintő térkép 
(forrás: Engedélyezési terv – útépítési szakági munkarész) 

Csittényhegy megálló Balatonkenese és Balatonakarattya határán, a Honvéd Üdülőtelep szomszédságában helyezkedik el. 
Az üdülőtelep egészen a Balaton partjától a vasútig terjed, és kerítéssel le van zárva. A kijárás csak ellenőrzött kapukon 
lehetséges. A megálló déli irányból csak az üdülőtelepet szolgálja ki, nyugat és észak felől pedig a települést, azonban 
északi irányból maga a vasút lehetetleníti el a közvetlen megközelítést. Egyetlen közúti kapcsolata a Vasút utca, amely a 
71-es út - Alteleki út -Tompa Mihály útvonalról biztosítja a megközelítést. A Vasút utca nem megy el a megálló épületéig, 
csak a peron végéig vezet. 

 

1.2. ábra: 
Alaptérkép, a 

vasútállomás és 
a vasúti pálya 

érintett 
telkeinek 

jelölésével 

(1. melléklet) 
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 A beépítés kialakult állapotának bemutatása 

Csittényhegy megállóhely egyedi elhelyezkedésű abból a szempontból, hogy jelentősebb zöldfelületek veszik körül, a vasúti 
pálya mindkét oldalán. A balatoni oldalon ráadásul jelentős szintkülönbség is van a vasúti pályához képest, viszont erről az 
oldalról ősfás területet találunk. Az állomásnak ezért teljesen egyedi hangulata van. 

Az állomásépületének környezete több jelenleg a MÁV kezelésében lévő telekre terjed ki (3643/8, 3643/7, 3643/2 hrsz.), 
ezért az állomás felújításával együtt a környezet rendezése ezekkel a telkekkel együtt kezelve javasolt. A megállóhely 
területe összességében így három egységre tagolódik:  

 A jelenlegi peron, mely szorosan kapcsolódik az épület megközelítését is lehetővé tevő járdához. 

 Az állomás épülettel szemközti közpark besorolású terület, melyen keresztül K-i iránybók megközelíthető a 
megállóhely. 

 Az egy egész szinttel lejjebb elterülő parkból. A terület 2 külön helyrajzi számon van nyilvántartva. 
Összességében elmondható a területről, hogy a növényzet átvette az uralmat.  A nagyméretű ősfák ennek 
ellenére különleges hangulatot kölcsönöznek a területnek. Nyomokban felfedezhető a hajdani geometriai 
vonalvezetés. A piros „MÁV” padok kavicsos félköríves terület szélén helyezkednek el. A valamikori kavicsos 
sétány szegélyét már benőtte a növényzet. A vasút alatti alagúthoz vezető lépcső felújításra szorul. 

  

  
1.3. ábra: Az állomás a vasúti peron felől 1.4. ábra: Az állomás a közpark irányából 

Maga az állomás épület, mely a 3643/8 hrsz. telken helyezkedik el az 50-es évek elején épült kétszintes (terepet áthidaló) 
lapostetős Bauhaus stílusú, építészetileg értékes. Az épület az egyedi jegyek és a környezet szempontjából is helyi 
védelemre javasolt. 
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A váróterem méretének, arányainak és a beérkező természetes fénynek és a nagy fákkal benőtt hátsókertre néző íves 
üvegezett homlokzati falának köszönhetően kifejezetten elegáns tér, az épület legfőbb értéke, ami a fedett-nyitott előtérrel 
kiegészülve ideális, transzparens utasforgalmi tereket eredményez. Az épület jellegzetes karakterjegyei, mint a 
párkányként körben megjelenő vékony zárófödém, a filigrán acél oszlopok, az egykori (már nem fellelhető) filigrán acél 
ablak keretszerkezetek, a vörös kő lábazat egy energetikai korszerűsítés esetén nem megtarthatók, ezért az épület 
utólagos hőszigetelése építészeti-esztétikai szempontból mindenképp kerülendő. E tekintetben is fontos lenne az épület 
helyi védetté nyilvánítása, amivel az épület mentesülne az energetikai korszerűsítés kötelme alól. 

Az épület viszonylag jó műszaki állapotban van, de az összes szakipari szerkezetére kiterjedő, teljes épületfelújítást igényel 
rendbetétele. A pincefalak nedvesek az alsó szint lábazati falának belső oldalán, ezért az épület talajnedvesség elleni 
vízszigetelése is felülvizsgálatra szorul. Az épület a peron felöli oldalról egyszintes, a hátsókert felől nézve kétszintes. Az 
alsó szint épületen belül nem megközelíthető, csak egy külső lépcsőn keresztül a kert felől. Az alsó szint helyiségei jelenleg 
használaton kívüliek, emiatt belső állapota leromlott. A felső szinten az utas mosdók és a váróterem használatban vannak.  

Az utasok elől elzárt, egykori forgalmi helyiségben található jelenleg az épület erős áramú kapcsolószekrénye és a 
távközlési elosztó. Ezek elektromos kábelei az alatta lévő pincehelyiségen (kábelistoly) keresztül jönnek be az épületbe. 
Pénztár az épületben nem működik. Az egykori pénztár helyiség jelenleg használaton kívüli üres, lezárt helyiség. 

 
1.5. ábra: A meglévő állomásépület alaprajza és a fő funkciók 

A meglévő sk+30 peron 200 m hosszú, de ezt a gyalogos átjáró megszakítja. A megszakítás nélküli hossz 160 m. A peron 
2,5 m széles. A peron burkolata kiselemes térkő. 
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A Helyszínelemző térkép tartalmazza, mely a dokumentáció 2. mellékletében található. 

A vasútállmás telkére és a környezetében lévő telkekre vonatkozó beépítési adatokat az alábbi táblázat foglalja össze: 

Hrsz. 
Telek területe 

(m2) 
Beépített bruttó 
alapterület (m2) 

Beépítés mértéke 
(%) 

Épületmagasság 
(m) 

3643/8 1.602,60 164,7 10,27% 5,4 

3643/7 1.921,57 beépítettlen 

3643/2 2.448,18 beépítettlen 
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1.3. BEÉPÍTÉSI TERV 

 Tervezési helyszínre vonatkozó tervezési feladat 

A megállóhely teljes területének korszerűsítése: 

 új (SK+55) peron kiépítése sínkoronaszinthez képest 55 cm-es magassággal (jelenleg SK+30), 

 jelenlegi felvételi épület felújítása, korszerűsítése, belső átalakítása (építési engedély nélkül végezhető építési 
tevékenység), 

 közlekedési kapcsolatok, állomási előtér fejlesztése: 

‐ akadálymentesítés, 
‐ parkolás, 
‐ kerékpártárolás biztosítása, 
‐ utastájékoztatási rendszer korszerűsítése, 
‐ környezetrendezés. 

A felvételi épületben az alábbi funkciók, helyiségek biztosítandók: utasváró, utas mosdók, akadálymentes mosdó, 
fedett-nyitott váró, távközlési helyiség, hulladék- és szóróanyagtároló. 

 Építészeti koncepció: arculat, tömegalakítás, anyaghasználat 

A meglévő épület megtartása tervezett. Az épületet az Üzemeltető jóváhagyásával, javasolt helyi rendelettel helyi védelemre 
emelni. Az épület ezáltal mentesül az 7/2006 TNM. rendelet szerinti épületenergetikai korszerűsítés alól. Tervezett 
homlokzati rekonstrukció: 

 lapostető vízszigetelésének felülvizsgálata, szükség esetén cseréje, bádogos szerkezetek felújítása, 

 homlokzati nyílászárók cseréje, filigrán keretszerkezetű, korszerű, fém nyílászárókra, 

 homlokzati falfelületek felújítása, 

 utastájékoztató elemek, kültéri világítótestek korszerűsítése. Az épület kisebb belső átalakításon esik át: 

 utas mosdók racionalizált átépítése, korszerűsítése, 

 akadálymentes wc létesítése, külső megközelítéssel, 

 hulladék- és szóróanyagtároló helyiség létesítése külső megközelítéssel, 

 utasforgalmi terek akadálymentesítése. Tervezett teljes belső felújítás: 

 az épület stílusának megfelelő és eredeti, építéskori állapotát rekonstruáló belsőépítészeti kialakítás, 

 épületgépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítése, utastájékoztató elemek installálása. 

Az épület alsó szintjét a környezetrendezési koncepcióval összhangban hasznosításra, bérleményként történő felújításra 
javasoljuk, „shell and core” készültségi szintig. Az alsó szint funkcióval történő életre keltése, csak is a jelenleg elhagyatott, 
elhanyagolt hátsó udvar rendezése mellett lehetséges. 
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2.2. ábra: A felvételi épület tömegének látványtervei, a környezetében lévő növényzet ábrázolása nélkül 

(forrás: engedélyezési tervdokumentáció) 

A Beépítési terv rajzi munkarészét a 4 melléklet tartalmazza.  
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 Telekalakítási javaslat 

A megállóhely környezetének rendezésével a tulajdoni/kezelői struktúrát is javasolt átalakítani. Az állomáshoz 
funkcionálisan kapcsolódó területek jelentősen kisebb területet foglalnak el, mint a rendezéssel érintett 3643/8, 3643/7 
és 3643/2 hrsz. telkek. Ugyanakkor a település szempontjából jelentős zöldfelületek találhatóak a területen. 

 
2.3. ábra: Kezelői lehatárolási helyszínrajz - forrás: engedélyezési tervdokumentáció 

(3. melléklet) 

A telekalakítási javaslat kidolgozása során az építészeti engedélyezési dokumentáció mellé készült útépítési szaktervezők 
által biztosított lehatárolási terveket vettük figyelembe. Ez alapján a 3643/7 és 3643/2 hrsz., jelenleg beépítetlen telkekből 
csak a vasúti gyalogos átjáró által igénybe vett területek maradnak a MÁV Zrt. üzemeltetésébe. A felvételi épület 3643/8 
hrsz. telkének a gyalogúttól délre eső része telekosztással leválasztásra kerül, ezzel lényegében csak a vasúti 
közlekedéshez kapcsolódó területek maradnak a vasút területén. 

 
2.4. ábra: A felvételi épület javasolt telke (Beépítési terv – 4. melléklet) 

A felvételi épület telkének jelenlegi mérete kb. 1.603 m2, a telekosztással azonban ez lecsökken kb. a felére (805,5 m2-
re), s ezzel együtt a telek méretéhez kötött beépítési paraméterek is ugyanilyen arányban megváltoznak. 

Ugyanakkor a vasútállomás egyes elemei funkcionálisan összefüggenek. A balatoni vasúti felvételi épületek 
rekonstrukciójának tervezése során más állomásoknál is (pl. Balatonszárszó) támogatott volt a MÁV részéről olyan 
telekosztás, amely egy telekre helyezi az egymáshoz szorosan kapcsolható elemeket (felvételi épület, peronok…stb.). Jelen 
esetben is hasonló javasolt. 
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A funkcionális kérdéseken felül a telekösszevonásokat az alábbi tényezők indokolják: 

 a felvételi épületnek jelenleg olyan telke van, amelynek közvetlen közterületi úttelek kapcsolata nincs, 

 a Helyi Építési Szabályzat alapján a felvételi épület telke Kköv övezetbe sorolódik, ahol a telek legkisebb kialakítható 
területe 2000 m2, vagyis a felvételi épület telke a kettéosztással ennek nem tud megfelelni. 

A felvételi épület javasolt telke az alábbi részekből áll össze a javaslat alapján: 

Hrsz. 
Telekrész területe 

(m2) 
Vasúti funkció 

3643/8 805,5 felvételi épület telke 

3643/7 7,6 gyalogos vasúti átkelő 

3643/2 31,3 gyalogos vasúti átkelő és előtere 

3643/1 6.179,5 vasúti pálya telke a peronok hosszában 

összesen: 7023,9 - 

A beépítés paraméterei a javasolt telekalakítás függvényében: 

 tervezett érték HÉSZ-ben szabályozott érték  

Telek területe: 7.023,9 m2 telek legkisebb kialakítható mérete: 2000 m2 meg tud felelni 

Beépítettség: 164,7 m2 / 7.023,9 m2= 
0,0234 ~ 2,34% 

telek legnagyobb beépítettsége: 5% 
meg tud felelni 

Zöldfelületi arány: 3.933,9m2 / 7.023,9 
m2= 0,56 ~ 56,0% 

minimális zöldfelületi arány: 20% 
meg tud felelni 
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1.4. A MÓDOSÍTÁS SORÁN ELÉRENDŐ CÉLOK ÖSSZEFOGLALÁSA, A 
SZABÁLYOZÁS E CÉLBÓL MÓDOSÍTANDÓ ELEMEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A Telepítési tanulmányterv elsődleges célja Balatonakarattya településrendezési eszközeinek módosítási javaslatának 
kidolgozása, s ezzel együtt a rendezési tervek módosításának kezdeményezése. A módosítási javaslatok az alábbi 
szempontok figyelembevételével kerültek kialakításra: 

 a településrendezési eszközök olyan módosítása, mely figyelembe veszi a tervezett tulajdonosi/kezelői 
változásokat, 

 ezzel együtt a vasúti területekről leválló részeknek a kialakult állapotnak és a terület zöldfelületi 
hasznosíthatóságának megfelelő övezet kijelölése. 

A tervezett módosítás területhasználati változásokat ugyan eredményez, de ezek mind beépítésre nem szán területek 
közötti változások, mely esetben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) 
bekezdés b) pontja szerinti biológiai aktivitásérték számítás nem válik szükségessé. A jelen esetben biológiai aktivitásérték 
növekményt eredményező módosítást a településszerkezeti tervben lehet/kell elvégezni. Javasolt ugyanakkor jelen 
esetben – fenntartva bizonyos mértékű eltérést a TSZT és a HÉSZ között –a Településszerkezeti terv módosítását később 
megtenni, amikor a többlet más területek kompenzálására lehet alkalmas. 

Ezért a jelen beruházással kapcsolatban a szabályozási koncepció csak Balatonakarattya Község Helyi Építési 
Szabályzatának módosítására ad javaslatot, melyet a Község Önkormányzata a 6/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelettel 
fogadott el. 

Amennyiben az Önkormányzat úgy dönt, hogy a HÉSZ módosítással párhuzamosan a TSZT módosítását is időszerűnek 
látja, akkor az övezeti változásoknak megfelelően kell a területfelhasználási változásokat is megtenni. Erre az esetre 
tájékoztató jelleggel elkészítettük a biológiai aktivitásérték számítást, melyből a növekmény látható. 
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1.5. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ – JAVASLAT A SZABÁLYOZÁS MÓDOSÍTÁSÁRA 

 A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítási javaslata 

Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) 

A jelenleg hatályos 6/2014. (XII.8.) önkormányzati rendelettel elfogadott HÉSZ a felvételi épület 3643/8 hrsz. telkét és a 
szomszédos 3643/7 hrsz. telket Kköv különleges vasúti közlekedési terület övezetbe sorolja. A vasúti pálya túloldalán lévő 
3643/2 hrsz. telek már jelenleg is Zkp1 meglévő közparkok övezetébe tartozik. 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES VASÚTI KÖZLEKEDÉSI TERÜLET 

„46.§ (1) A Kköv övezetben a vasúti közlekedést szolgáló létesítmények – állomás, szolgálati épület, – létesíthetők, és 
tarthatók fenn az ágazatielőírások figyelembevételével, szabályozási terv alapján. 

(3) Az övezet telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok legnagyobb beépítettségét, továbbá 
az építhetőépítménymagasság mértékét, valamint a legkisebb zöldfelület arányát a telek százalékában a következő táblázat 
szerint kell meghatározni: 

Övezet 
jele 

Beépítés 
módja 

A telek legkisebb 
területe A telek 

legnagyobb 
beépítettsége 

(%) 

Az építmények 
legnagyobb 

építménymagassága 

(m) 

Kialakítható telek Minimális 
zöldfelületi 

arány 

(%) 
kialakítható 

(m2) 
beépíthető 

(m2) 

legkisebb 
szélessége 

(m) 

legkisebb 
mélysége 

Kköv SZ 2000 K 5 4,5 - - 20 

„ 

A HÉSZ rendeleti részében nem tervezett módosítás, az csak a Szabályozási tervlapot érinti. 

SZABÁLYOZÁSI TERV (HÉSZ 1. MELLÉKLETE) 

A Szabályozási terv módosítási javaslata a telekalakítási és tulajdonosi/kezelői váltásokat követi. Ez alapján a jelenleg MÁV 
kezelésben lévő területek jelentős része önkormányzati tulajdonba és kezelésbe kerül át. Az állomáshoz mindhárom 
telekből csak a vasúti üzemeltetéshez elengedhetetlen területek maradnának: 

 A 3643/8 hrsz. telek tervezetten két részre osztódik, s ebből a megállóhely épületére maradó telekrész marad 
továbbra is Kköv különleges vasúti terület övezetében. A másik felét a kialakult állapotnak és ennek megőrzése 
érdekében Zkp1 övezetbe javasolt sorolni. 

 A 3643/7 hrsz. telek jelenleg szintén Kköv övezetben van. A javasolt változással ennek szinte egészét javasolt a 
Zkp1 övezetbe áttenni, mely alól csak egy nagyon kicsi sarokrész Kköv-ben tartása a kivétel, ahol a vasúti gyalogos 
átkelő van. A felvételi épület fő gyalogos megközelítése is ezen a telken található, így ezt is javasolt a tervlapon 
feltüntetni, mint gyalogút, gyalogos átkötés. 

 3643/2 hrsz. már jelenleg is Zkp1 övezetben van. Ebben jelentős változás nem tervezett, azonban a gyalogos 
vasúti átkelőhely kb. 30 m2-es területét javasolt a vasúti területek Kköv övezetébe tenni. 

A tervezett módosítással összesen kb. 2.680 m2 területrész kerül a Kköv különleges vasúti területnől Zkp1 zöldfelületi – 
meglévő közpark – övezetbe, melyet egyébként a kialakult állapot is indokol. 
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3.1. ábra: A HÉSZ mellékletének 
(szabályozási tervlap) kivágata a 

vasútállomás környékére 

hatályos állapot (5/A. melléklet) 
  

 

3.2. ábra: A HÉSZ mellékletének 
(szabályozási tervlap) kivágata a 

vasútállomás környékére 

tervezett állapot (5/B. melléklet) 

A hatályos és a tervezett állapot bemutatását a 5/A. és a 5/B.mellékletek tartalmazzák. 

Hrsz. telekterület (m2) 
meglévő 
övezet 

 telekrész (m2) tervezett övezet 

3643/8 1.602,60 Kköv >> 
805,50 Kköv 

797,10 Zkp 

3643/7 1.921,57 Kköv >> 
7,60 Kköv 

1.913,97 Zkp 

3643/2 2.448,18 Zkp >> 
31,27 Kköv 

2416,91 Zkp 
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Biológiai aktivitásérték változás (növekedés) 

 
terület 
nagysága 

jelenlegi 
terület-
felhasználás 

érték-
mutató 

BAÉ   
tervezett 
terület-
felhasználás 

érték-
mutató 

BAÉ   
érték-
különböze
t 

3643/8 797,10 Kköv 0,5 0,0399 >> Zkp 6,0 0,4783   0,44 

3643/7 1 913,97 Kköv 0,5 0,0957 >> Zkp 6,0 1,1484   1,05 

3643/2 31,27 Zkp 6,0 0,0188 >> Kköv 0,5 0,0016   -0,02 

       növekmény: 1,47 
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1.6. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI 
KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰFEJLESZTÉS IGÉNYE 

  Közlekedés 

Személygépkocsi elhelyezés 

(A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 4. számú melléklete szerint.) 

Közforgalmú személyközlekedés célját szolgáló egységek: 

becsült lakosság: 1500 

előírás: 1 szgk / minden megkezdett 1000 lakos 

biztosítandó parkoló: 2 db (P+R parkoló) 

 

(13.1. vasúti állomásegységhez: 

13.1.1. normál nagy- és helyközi vasútállomás esetén (egy településen több állomás esetében arányosan elosztva) 

13.1.1.1. 30 000 fő lakosig vagy középállomásnál minden 1000 lakos,) 

Fenti rendeltetéshez összesen legalább 2 parkolóhely biztosítandó, amiből legalább 1 parkolóhelyet akadálymentesen kell 
kialakítani. A tervezett parkolóhelyek a kialakult helyszíni adottságok miatt a vasúti pálya telkén (3643/1 hrsz.) belül nem 
helyezhetők el, a Vasút utca mentén. A javasolt telekalakítással ez a telekrész is a felvételi épület telkévé válik. 

Kerékpár elhelyezés: 

(A 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 7. számú melléklete szerint.) 
 

 
1. Lakás, üdülőegység Minden lakás és üdülőegység után 1 db 

2a. Kereskedelemi egység 0-1000 m2  g Az árusító tér minden megkezdett 150 m2 alapterülete után 2 db 

3. Szálláshely szolgáltató egység Minden megkezdett 15 vendégszoba egysége után 2 db 

4. Vendéglátó egység A fogyasztó tér minden megkezdett 75 m alapterülete után 2 db 

10. Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó 
egység 

Az iroda- vagy ellátó terület minden megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db 

13. Raktározási, logisztikai egység A raktárterület minden megkezdett 10 000 m2 alapterülete után 1 db 

14.a Közösségi helyközi közlekedési végállomás A tervezett vagy mért napi utasszám 5%-ával azonos darabszám 

14.b Közösségi helyközi közlekedési megállóhely Megállóhelyenként minimum 5 db 

Fenti eltérő rendeltetésekhez összesen legalább 5 kerékpár tároló biztosítandó. A tervezett kerékpár tárolók a peron 
mellett kerülnek elhelyezésre. 

Gyalogos kapcsolatok 

A gyalogos megközelítések is felújításra kerülnek. A Vasút utca és a tervezett parkolók irányából a vasút mentén gyalogos 
járda épül, átépül. A vasút másik oldaláról a parkterületekről a vasúti átkelő felújításra kerül. A Koppány sor irányából, a 
vasúti alagút mellől vezető lépcsőt fel kell újítani, s a bevezető gyalogos felületeket is ki kell építeni. 
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Vasút 

A meglévő sk+30 peron 200 m hosszú, de ezt a gyalogos átjáró megszakítja. A megszakítás nélküli hossz 160 m. A peron 
2,5 m széles. A peron burkolata kiselemes térkő. 

A meglévő peronokat el kell bontani, helyette sk+55 magas emelt peronokat kell építeni. A tervezett peronok a vasúti 
járművek akadálymentes megközelítését lehetővé tevő sk+55 magassággal készülnek. A peronszegély névleges távolsága 
a vágánytengelytől 1,65 m.  

A vasúti beavatkozások jelenleg nem a MÁV kezelésében lévő területek igénybevételét nem teszik szükségessé. 

 Közmű ellátás 

A beruházási helyszínére az e-közmű rendszerből, valamint a MÁV-tól beszerzett a közmű adatszolgáltatás lett 
felhasználva. Az adatszolgáltatások tájékoztató jellegűek, a további tervezési fázisban fel kell venni a közműtulajdonosokkal 
a kapcsolatot, és további egyeztetést kell velük folytatni az adatszolgáltatás pontosítására, szükséges beavatkozások 
meghatározására. 

A meglévő-megmaradó épület ivóvíz, távközlési és kisfeszültségű elektromos bekötésekkel rendelkezik, ezek beavatkozást 
nem igényelnek. A szennyvíz feltehetőleg az épület melletti zárt szennyvízgyűjtőbe gyűlik, és időszakosan tengelyen kerül 
elszállításra. A szennyvízcsatornát be kell kötni a települési szennyvízhálózatba. A tervezett ivókút ivóvíz és 
szennyvízcsatorna bekötéseit ki kell építeni. A terület köz és térvilágítását át kell építeni. A tervezett parkoló 
burkolatszegélye alatti meglévő gázvezetéket a szegély alól arrébb kell helyezni.  
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1.7. A JAVASOLT BEÉPÍTÉS, VÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSA 
ÖRÖKSÉGI VAGY KÖRNYEZETI ÉRTÉK SÉRÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

A területen, illetve környezetében épített örökség, műemlék nem található. A helyi értékvédelemről a településkép 
védelméről és alakításáról szóló 9/2018. (XII.19.) önkormányzati rendelet (Tkr.) gondoskodik. Az egyedi építészeti védelem 
alatt álló objektumok listáját a 2. melléklet tartalmazza. E szerint az állomás épülete nem védett, ugyanakkor védelemre 
javasolt. A helyi védelem alá helyezésről is a Tkr. gondoskodik, s a védelem alá helyezésről az alábbiak szerint rendelkezik: 

„A helyi védelem alá helyezés és a védelem megszüntetésének szabályai 

„7.§ (1)A helyi területi védelem az 1. mellékletben lehatárolt, helyi értékvédelmi területre terjed ki. 

(2) A helyi egyedi védelem a 2. mellékletben felsorolt helyrajzi számokon lévő építmények és építmény-együttesek egészére, 
vagy csak azok jelzett részleteire terjed ki. 

… 

(4)A helyi védelem módosítását (védett érték törlése vagy új érték felvétele) bármely természetes, vagy jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti a település polgármesterénél. 

(5) A kezdeményezőnek a módosítási kérelméhez értékvédelmi dokumentációt kell csatolnia, amely legalább az alábbiakat 
tartalmazza: 

az érintett érték megnevezése, leírása, ismertetése, 
a módosítás indoklása, 
az érintett építmény helyének adatai (utca, házszám, helyrajzi szám, telken belül az érintett objektum beazonosítható 
megjelölése), 
az érintett érték korábbi építési fázisainak fellelhető archív dokumentumai, 
terület érintettsége esetében, annak pontos körülhatárolása, 
fotódokumentáció, 
a szükséges szakvélemények, 
a kezdeményező neve és címe.” 

A helyi védelemmel kapcsolatban a Tkr. rögzít önkormányzati és tulajdonosi kötelezettségeket is melyeket a Tkr. 8.§ és 
9.§-a tartalmaz. 

Összeségében ugyanakkor elmondható, hogy a vasútállomás környezetének rendezése, egy megőrzött, de a mai 
elvárásoknak megfelelő állomásépület, valamint a meglévő parkterületek megőrzése és zöldfelületi fejlesztése az épített 
környezet minőségét és a városképi megjelenést is jelentősen javítja. 

Környezeti értékek sérülése szintén nem áll fenn, az állomás telke nem fekszik védett területen, viszont jelentős 
zöldfelületek vannak a környezetébe, melyek megmaradásának biztosítása érdekében a közparki övezeti besorolás 
javasolt. 

  



TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV – CSITTÉNYHEGY MEGÁLLÓHELY 

Balaton dél és észak vasúti állomások és megállóhelyek felvételi épületeinek rekonstrukciója 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELLÉKLETEK 
 



2589

2590/1

2597/1

2597/2

3643/1

3643/2

36
43

/3

3643/7

3643/8

közforgalmú vasút

út

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

CSITTÉNYHEGY MEGÁLLÓHELY

1. MELLÉKLET

TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP

ÉSZAK- ÉS DÉL-BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK ÉS MEGÁLLÓHELYEK FELVÉTELI ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

M=1:1.000

AutoCAD SHX Text
Vasútállomás

AutoCAD SHX Text
2546

AutoCAD SHX Text
2548/1

AutoCAD SHX Text
2548/2

AutoCAD SHX Text
2549/1

AutoCAD SHX Text
2549/2

AutoCAD SHX Text
2550

AutoCAD SHX Text
2551

AutoCAD SHX Text
2552/1

AutoCAD SHX Text
2552/2

AutoCAD SHX Text
2553

AutoCAD SHX Text
2554

AutoCAD SHX Text
2555

AutoCAD SHX Text
2571

AutoCAD SHX Text
2572

AutoCAD SHX Text
2574

AutoCAD SHX Text
2575

AutoCAD SHX Text
2577

AutoCAD SHX Text
2579

AutoCAD SHX Text
2580

AutoCAD SHX Text
2581

AutoCAD SHX Text
2582

AutoCAD SHX Text
2583/1

AutoCAD SHX Text
2583/2

AutoCAD SHX Text
2584

AutoCAD SHX Text
2585

AutoCAD SHX Text
2587

AutoCAD SHX Text
2588

AutoCAD SHX Text
2590/2

AutoCAD SHX Text
2590/3

AutoCAD SHX Text
2590/4

AutoCAD SHX Text
2591/1

AutoCAD SHX Text
2591/3

AutoCAD SHX Text
2591/4

AutoCAD SHX Text
2592

AutoCAD SHX Text
2593

AutoCAD SHX Text
2594

AutoCAD SHX Text
2595/1

AutoCAD SHX Text
2595/2

AutoCAD SHX Text
2596

AutoCAD SHX Text
2598

AutoCAD SHX Text
2599

AutoCAD SHX Text
2600

AutoCAD SHX Text
2601

AutoCAD SHX Text
2602

AutoCAD SHX Text
2603

AutoCAD SHX Text
2604

AutoCAD SHX Text
2605

AutoCAD SHX Text
2606

AutoCAD SHX Text
2607/1

AutoCAD SHX Text
2607/2

AutoCAD SHX Text
2608

AutoCAD SHX Text
2609

AutoCAD SHX Text
2611

AutoCAD SHX Text
2612

AutoCAD SHX Text
2613

AutoCAD SHX Text
2614

AutoCAD SHX Text
2615/1

AutoCAD SHX Text
2615/2

AutoCAD SHX Text
2615/3

AutoCAD SHX Text
2616

AutoCAD SHX Text
2617

AutoCAD SHX Text
2619/2

AutoCAD SHX Text
2625

AutoCAD SHX Text
2626/1

AutoCAD SHX Text
2626/2

AutoCAD SHX Text
2627

AutoCAD SHX Text
2628

AutoCAD SHX Text
2629

AutoCAD SHX Text
2630

AutoCAD SHX Text
2631

AutoCAD SHX Text
2632

AutoCAD SHX Text
2633/1

AutoCAD SHX Text
2633/2

AutoCAD SHX Text
2634

AutoCAD SHX Text
2635

AutoCAD SHX Text
2637

AutoCAD SHX Text
2656

AutoCAD SHX Text
2657/2

AutoCAD SHX Text
2658

AutoCAD SHX Text
2659

AutoCAD SHX Text
2660

AutoCAD SHX Text
2661

AutoCAD SHX Text
2663

AutoCAD SHX Text
2664/1

AutoCAD SHX Text
2664/2

AutoCAD SHX Text
2665

AutoCAD SHX Text
2666

AutoCAD SHX Text
2667

AutoCAD SHX Text
2668

AutoCAD SHX Text
2669/1

AutoCAD SHX Text
2669/2

AutoCAD SHX Text
2670

AutoCAD SHX Text
2671

AutoCAD SHX Text
2672

AutoCAD SHX Text
2673

AutoCAD SHX Text
2674

AutoCAD SHX Text
3633/2

AutoCAD SHX Text
3643/4

AutoCAD SHX Text
3643/5

AutoCAD SHX Text
3643/6

AutoCAD SHX Text
3644

AutoCAD SHX Text
3655

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
120

AutoCAD SHX Text
122

AutoCAD SHX Text
124

AutoCAD SHX Text
Rákóczi F. utca

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Kárpátalja utca

AutoCAD SHX Text
kt.

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6b

AutoCAD SHX Text
6a

AutoCAD SHX Text
kt.

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
kt.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
18

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
kt.

AutoCAD SHX Text
Botond utca

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
20b

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Orgona utca

AutoCAD SHX Text
kt.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
11a

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
üzem

AutoCAD SHX Text
közforgalmú vasút

AutoCAD SHX Text
út

AutoCAD SHX Text
kt.

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3633/1



P
vá 3

2

3

Kevés a parkolóhely

29.sz.vasútvonal
peron

közúthálózat

mértékadó gyalogos útvonal

kijelölt kerékpárút
problémás helyszín

A peron kialakítása nem akadálymentes, sk+55 cm helyett sk+30 cm magasságú

1

1
2

Elhanyagolt és nem akadálymentes gyalogos útvonal a keleti oldal felől

JELMAGYARÁZAT

2020. MÁJUSÉSZAK-BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK - TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV É06 Csittényhegy megállóhely - HELYSZÍNELEMZÉS 1:2000

4

4

Az állomás épülete felújítandó

7
1

Keszthely

29. sz. vasútvonal
Tapolca 2. MELLÉKLET

Tompa Mihály utca

Vasút utca

Kárpátalja utca

Hámán Kató tér

Rákózci út

Alteleki út

Koppány sor

Orgona utca

Botond utca



KEZELŐI LEHATÁROLÁSI HELYSZÍNRAJZ

Felelős út- és

forgalomtechnika tervező:

Emődy Barbara

01-10524

Felelős vízépítés tervező:

Kurucz Katalin

13-2923

Tervező:

Riszterer Johanna

ÚTÉPÍTÉS, FORGALOMTECHNIKA, VÍZÉPÍTÉS, KÖRNYZETEVÉDELEM, KÖZMŰ, GEOTECHNIKA

Tervező:

Kerekes János

Tervező:

Siegl Ádám

Tervező:

Papp Gyula

M=1:1.250

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

CSITTÉNYHEGY MEGÁLLÓHELY

ÉSZAK- ÉS DÉL-BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK ÉS MEGÁLLÓHELYEK

FELVÉTELI ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

3
.
 
M

E
L
L
É

K
L
E

T



2589

2590/1

2597/1
2597/2

3643/1

3643/2

36
43

/3

3643/73643/8

közforgalmú vasút

út

M=1:1.000

FELVÉTELI ÉPÜLET

P(11)

FELVÉTELI ÉPÜLET

ÉSZAK- ÉS DÉL-BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK ÉS MEGÁLLÓHELYEK

FELVÉTELI ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

BEÉPÍTÉSI TERV

A Beépítési terv az építészeti engedélyezési tervek alapján, és a környezetrendezési terv (helyszínrajz) felhasználásával készült,

a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. 7. melléklete szerinti tartalommal

Felelős tájépítész tervező:

Ólmosi Katalin

K1 13-0200

Tájépítész tervező:

Bányai Bianka

Tájépítész tervező:

Csóra-Tislér Dina

K20-0346

Tájépítész tervező:

Sepovics Andrea

Vezető településtervezési

tervező:

Kerekes György

TT/1 01-2777

Felelős településtervezési

tervező:

Verebély-Papp Tibor

TT 01-6669

TELEPÜLÉSRENDEZÉS - TELEKALAKÍTÁSI

JAVASLAT

KÖRNYEZETRENDEZÉS

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

CSITTÉNYHEGY MEGÁLLÓHELY

4
.
 
M

E
L
L
É

K
L
E

T

tervezett telekhatár

felvételi épület javasolt telkének határa

telekhatárt megszüntető jel

AutoCAD SHX Text
Vasútállomás

AutoCAD SHX Text
2586

AutoCAD SHX Text
2587

AutoCAD SHX Text
2588

AutoCAD SHX Text
2590/2

AutoCAD SHX Text
2590/3

AutoCAD SHX Text
2590/4

AutoCAD SHX Text
2591/1

AutoCAD SHX Text
2591/3

AutoCAD SHX Text
2592

AutoCAD SHX Text
2593

AutoCAD SHX Text
2596

AutoCAD SHX Text
2660

AutoCAD SHX Text
2661

AutoCAD SHX Text
2663

AutoCAD SHX Text
3643/4

AutoCAD SHX Text
3643/5

AutoCAD SHX Text
3643/6

AutoCAD SHX Text
3644

AutoCAD SHX Text
3655

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
kt.



2590/1

2597/1

2597/2

3643/1

3643/2

36
43

/3

3643/7

3643/8

közforgalmú vasút

út

Zkp1

Köv

Ev

50

Zkp1

C

C

A

A

ÉSZAK- ÉS DÉL-BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK ÉS MEGÁLLÓHELYEK FELVÉTELI ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

TELEKALAKÍTÁSI JAVASLAT

CSITTÉNYHEGY MEGÁLLOHELY

BALATONAKARATTY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTÁSI KONCEPCIÓ JAVASLAT

HATÁLYOS ÁLLAPOT

ÉSZAK- ÉS DÉL-BALATONI VASÚTÁLLOMÁSOK ÉS MEGÁLLÓHELYEK FELVÉTELI ÉPÜLETEINEK REKONSTRUKCIÓJA

M=1:1.000

TELEKALAKÍTÁSI JAVASLAT

CSITTÉNYHEGY MEGÁLLOHELY

BALATONAKARATTY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

MÓDOSÍTÁSI KONCEPCIÓ JAVASLAT

TERVEZETT ÁLLAPOT

5
/
A

.
 
M

E
L
L
É

K
L
E

T
5

/
B

.
 
M

E
L
L
É

K
L
E

T

AutoCAD SHX Text
Vasútállomás

AutoCAD SHX Text
2590/3

AutoCAD SHX Text
2591/1

AutoCAD SHX Text
2592

AutoCAD SHX Text
2593

AutoCAD SHX Text
2595/1

AutoCAD SHX Text
2595/2

AutoCAD SHX Text
2596

AutoCAD SHX Text
2598

AutoCAD SHX Text
2626/1

AutoCAD SHX Text
2656

AutoCAD SHX Text
2657/2

AutoCAD SHX Text
2658

AutoCAD SHX Text
2659

AutoCAD SHX Text
2660

AutoCAD SHX Text
2661

AutoCAD SHX Text
2663

AutoCAD SHX Text
2664/1

AutoCAD SHX Text
2664/2

AutoCAD SHX Text
2665

AutoCAD SHX Text
3643/4

AutoCAD SHX Text
3643/5

AutoCAD SHX Text
3643/6

AutoCAD SHX Text
1b

AutoCAD SHX Text
kt.

AutoCAD SHX Text
Orgona utca

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
közforgalmú vasút

AutoCAD SHX Text
út


	É06_TTT_1-melléklet_ALAPTÉRKÉP.pdf
	Lapok és nézetek
	SZAB_MÓD


	É06_TTT_2-melléklet_HELYSZÍNELEMZÉS.pdf
	Lapok és nézetek
	Csittényhegy_problémák


	
	Lapok és nézetek
	KEZELŐI_TERV


	É06_TTT_4-melléklet_BEÉPÍTÉSI_TERV.pdf
	Lapok és nézetek
	BEÉP_TERV


	É06_TTT_5-A_B-melléklet_HÉSZ_MÓDOSÍTÁSI_JAVASLAT.pdf
	Lapok és nézetek
	SZAB_MÓD



