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1. Az érintett terület bemutatása:  
 
A tervezéssel érintett terület Keszthely északkeleti Balaton parti sávjában fekszik. A terület 
elnevezése "Libás" térség. Nevét feltehetőleg az egykori Libás szabad-strand helyén lévő 
liba úsztató helyről kapta. 
 
A parti sávot a vasútvonal és a Balaton partvonal közötti terület határozza meg. Ez a terület 
a kevés beépítetlenül maradt keszthelyi parti rész egyike. 
 
A Libás térség hasznosítási törekvései 1985-ben indultak meg. Ekkor kezdődött el a vitorlás 
kikötő építése. A környező területek hasznosítása, értékesítése így hosszú múltra tekint 
vissza. A földrészletek többször tulajdonost cseréltek, a mostani tervezéssel érintett 5 
ingatlan tulajdonosa komoly, magas színvonalú területhasznosításban gondolkodik. 
 
A terület a Balaton nyugati végének, a tó legpatinásabb városának még hasznosítás előtt 
álló parti részén helyezkedik el, ezért rendkívül értékes a hely. 
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1.1. Tervezési terület fénykép I. 
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1.2. Tervezési terület fénykép II. 
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1.3. Tervezési terület III. 
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1.4. Tervezési terület IV. 
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2. A tervezési terület és a környezet bemutatása  
 
Az ingatlanok: 3795/6; 3795/14; 3795/16; 3795/18; 3795/20 helyrajzi számok. 
 
A tervezési területet északról a vasútvonal, keletről a Keszthelyi övcsatorna, délről a Balaton 
partvonala, nyugatról a JAVSE vitorlásklub illetve a záportározó vízgazdálkodási területe 
határolja. 
 
A vasútvonaltól északra eső térség a Zámor városrész, kertvárosias beépítéssel. 
 
A parti részen üzemel a város egyik legnagyobb strandja, a Libás strand (egykori szabad-
strand).  
Mellette az egyre jobban kiépített, 150 hajót befogadni képes vitorlás kikötő és létesítményei 
helyezkedik el. A mindenki számára szabadon bejárható vízfelőli mólóról a kikötő nyüzsgő 
élete belátható. 
A következő létesítmény a fent említett JAVSE vitorlásklub belső kikötő öblével. 
A klub után a parton van 5 építési telek, melynek nyugati telkén épül egy 4 szintes lakóépület 
(40 lakás és üzletek). A többi telken még további 4 db fog épülni. 
 
A terület közepén halad végig a Balatoni körút kerékpár útja. 
 
A térség megközelítése: 
 - a Semmelweis utca felől, vasúti átkelőn keresztül. Itt jelenleg egy parkoló felület van 
és a strand keleti bejárata. 
 - a Lóczy Lajos utca felől, vasúti átkelőn keresztül. ezen az úton érhető el a két 
vitorlás kikötő. 
 - a Helikon szálló irányából, a Lovassy utca felől. 
 
A tervezési terület határán van egy vízgazdálkodási terület - záportározó, mely megépítése 
óta soha nem telet meg esővízzel! 
 
A régi Büdös árok a város keleti részének régi csapadékvíz elvezető csatornája, mely 
jelenleg a terület közepén átlósan halad keresztül - részben csővezetékben, részben 
nyíltárokban. 
 
A jelenlegi tulajdonos által birtokolt ingatlanok ki lettek tisztítva, a csalitosban sok hulladék 
volt, pl. autóroncs is). Most az érintett 5 ingatlan rendben van. 
 
A Keszthelyi móló előtti térről egy parti sétány vezet a területre, a sétány végpontja a vitorlás 
kikötő. 
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2.1. Hatályos szabályozási terv 
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2.2. Tervezési térkép 
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2.3. Környezet 
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2.4.Balaton vízpart-rehabilitációs tanulmányterv 
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3. A módosítás során elérend ő célok 
 
A befektető az ingatlanok hasznosításával az alábbi célokat fogalmazta meg: 
"Alapelvek: 
 - többnyire (nem csak) lakások építése, mely során olyan vonzó beépítés jön létre, 
amilyen még nincs a Balatonon. A lakásszám ésszerű nagyságát a terület "eltartó 
képessége", a megfelelő komfort biztosítása, a túlépítettség elkerülése, a terület 
vonzerejének megtartása, stb. határozza meg; 
 - a szükséges (OTÉK szerinti) gépkocsik elhelyezését a terepszint alatt kívánom 
megoldani felszín alatti teremgarázsokkal. (Lakásonként 1,3 gépkocsi-szám elhelyezése a 
cél.) A felszínen nem kívánok autó parkolókat elhelyezni, egyáltalán autót látni a minél 
nagyobb zöldterület és vonzó környezet kialakíthatósága érdekében; 
 - a rendelkezésre álló telkeim közül az egyiken (hrsz.: 3795/16) egy keszthelyi 
(balatoni) hangsúlyt adó magasházat kívánok építeni alacsony beépítettséggel. A magasház 
tetején kilátóval, ahonnan a Balaton nyugati medencéje (akár Tihanyig), Keszthely, Zala 
megye környező dombjai és a Keszthelyi hegység belátható lesz. A "tű szerű" építmény 
egyedülálló megjelenésével igazi, vonzó élményt ad a városnak, de a város sziluettjét nem 
befolyásolja. Ennek megvalósítását rendezési terven erre a telektömbre vonatkozóan egy 
különleges építési övezet létrehozása tenné lehetővé; 
 - a 3795/20 hrsz.-ú telken a az építménymagasságot kérem kis mértékben növelni 
(~10 m) az építési övezet megtartásával; 
 - a 3795/14; 3795/6 hrsz.-ú telkek célszerű beépítése érdekében kérem a beépíthető 
terület nagyágát 43 %-ban, az építhető építménymagasságot 12,5 m-ben meghatározni. 
 - a 3795/18-as hrsz.-ú telken kérem a beépíthető terület nagyságát szintén 43 %-ban 
meghatározni 12,5 m-es építmény magassággal. 
 - a gépkocsik elhelyezésére alkalmas terepszint alatti teremgarázsok kialakítása 
érdekében a terepszint alatti beépíthető területet kérem növelni 75 %-ra." 

(Idézet a befektet ő leveléb ől.) 
 
A tömb:  3795/6 hrsz. 
A beépíthető terület nagysága 40-ről 43 %-ra növekedne. Az építmény magasság 7,5 m-ről 
8,0 m-re növekszik. 
 
B tömb: 3795/14 hrsz.: 
A telken lévő 0,35 ha-os zöldterületet, ha erre a Balatoni törvény a későbbiekben lehetőséget 
ad, át kellene helyezni egy másik önkormányzati területre. A tömb beépíthető területének 
nagyságát 30-ról 43 %-ra növelése. A beépítési magasság 8,0 m-ről 12,5 m-re változik. 
 
C tömb:  3795/16 hrsz. 
A telken egy hangsúlyos magasház kerülne elhelyezésre, amely egyedülálló megjelenésével 
Keszthely emblematikus parti építménye tudna lenni. A beépíthető terület nagysága nem 
növekszik, csak az építménymagasság növekszik: ~ 25 szint magasság. 
 
D tömb:  3795/18 hrsz. 
A beépíthető terület nagysága 40-ről 43 %-ra változik, az építménymagasság nem változna. 
Lakások építése is lehetővé válna. 
 
E tömb:  3795/20 hrsz. 
A tömbben a beépíthető terület és az építménymagasság nem tud (fog)  változni. 
 
A cél, hogy mind az 5 ingatlanon a gépkocsik a térszín alatt legyenek e lhelyezve, 
egyetlen parkoló gépkocsi se legyen a felszínen!  Ezzel mindenütt zöldterület lesz az 
épület és a szükséges gyalogos felületeken kívül. Ennek érdekében a terepszint alatti 
beépíthető területet növelni kell az építési helyen belül. 
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3.1. Képvisel ő-testületi döntés 
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3.2. Szabályozási módosítási paraméterek 
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4. Javaslat a szabályozás módosítására 
 
A szabályozás módosítására vonatkozó javaslatok a K épvisel ő-testület 185/2017. (VI. 
29.) számú határozat 3. sz. mellékletében megjelölt ek szerint készültek. 
 
Ennek megfelelően a következő módosítási javaslatok készültek: 
 
A tömb:  
 
A jelenlegi főbb szabályozási paraméterek: 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

A 3795/6 2,42 ha lakóépület; igazgatási épület; 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató épület; 
egyházi, oktatási, egészségügyi, 

szociális épület 

40 % 7,5 m 

 
Javaslat a szabályozás módosítására 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

A 3795/6 2,42 ha lakóépület*; igazgatási épület; 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató épület 
(apartmanház); egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épület 

43 % 8,0 m 

* lakásszám korlátozás nélkül 
 
A befektető szándéka szerint minden gépkocsi a terepszint alatt helyezendő el, nincs felszíni 
parkoló. 
 
A terepszint alatt beépíthető terület az építési helyen belül 75 %. Ez a felszín alatti gépkocsik 
elhelyezése miatt szükséges. 
 
B tömb:  
 
A jelenlegi főbb szabályozási paraméterek: 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

B 3795/14 0,35 ha zöldterület 4 % 6,0 m 
B 3795/14 0,72 ha üdülőépületek, kereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató épület (apartmanház); 
egyházi, oktatási, egészségügyi 

30 % 8,0 m 

 
Javaslat a szabályozás módosítására 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

B 3795/14 0,35 ha zöldterület 4 % 6,0 m 
B 3795/14 0,72 ha kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató épület 
(apartmanház); egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épület 

43 % 12,5 m 
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A befektető szándéka szerint minden gépkocsi a terepszint alatt helyezendő el, nincs felszíni 
parkoló. 
 
A terepszint alatt beépíthető terület az építési helyen belül 75 %. Ez a felszín alatti gépkocsik 
elhelyezése miatt szükséges. 
 
A B tömbben jelenleg lévő Z zöldterületet nem tud megszűnni. A zöldterület kiváltása más 
önkormányzati területen később vizsgálandó - ha erre lehetőség adódik. 
 
C tömb:  
 
A jelenlegi főbb szabályozási paraméterek: 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

C 3795/16 1,07 ha üdülőépületek, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató épület (apartmanház); 
egyházi, oktatási, egészségügyi 

30 % 8,0 m 

 
Javaslat a szabályozás módosítására 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

C 3795/16 1,07 ha üdülőépületek, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató épület (apartmanház); 
egyházi, oktatási, egészségügyi 

30 % Magasház  

 
A befektető szándéka szerint minden gépkocsi a terepszint alatt helyezendő el, nincs felszíni 
parkoló. 
 
A terepszint alatt beépíthető terület az építési helyen belül 75 %. Ez a felszín alatti gépkocsik 
elhelyezése miatt szükséges. 
 
A magasház elhelyezésére a terven jelölt helyen egy külön építési helyet lehet / kell kijelölni. 
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D tömb:  
 
A jelenlegi főbb szabályozási paraméterek: 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

D 3795/18 1,30 ha igazgatási épület; kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató épület; egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épület; 
sportépítmény 

40 % 12,5 m 

 
Javaslat a szabályozás módosítására 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

D 3795/18 1,30 ha lakóépület*; igazgatási épület; 
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, 

szálláshely szolgáltató épület 
(apartmanház); egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épület; 

sportépítmény 

43 % 12,5 m 

* lakásszám korlátozás nélkül 
 
A befektető szándéka szerint minden gépkocsi a terepszint alatt helyezendő el, nincs felszíni 
parkoló. 
 
A terepszint alatt beépíthető terület az építési helyen belül 75 %. Ez a felszín alatti gépkocsik 
elhelyezése miatt szükséges. 
 
E tömb:  
 
A jelenlegi főbb szabályozási paraméterek: 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

E 3795/20 1,64 ha üdülőépületek, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató épület (apartmanház); 
egyházi, oktatási, egészségügyi 

30 % 8,0 m 

 
Javaslat a szabályozás módosítására 
 

TÖMB TÖMB 
TERÜLET 

ELHYELYZHETŐ 
FUNKCIÓ 

BEÉPÍTHETŐ 
TERÜLET 

ÉPÍTMÉNY- 
MAGASSÁG 

E 3795/20 1,64 ha üdülőépületek, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely 
szolgáltató épület (apartmanház); 
egyházi, oktatási, egészségügyi 

30 % 8,0 m 

 
A befektető szándéka szerint minden gépkocsi a terepszint alatt helyezendő el, nincs felszíni 
parkoló. 
 
A terepszint alatt beépíthető terület az építési helyen belül 75 %. Ez a felszín alatti gépkocsik 
elhelyezése miatt szükséges. 
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Az érintett területen - Libás térség - a jelenleg szabályozott közterületek, közlekedési 
területek természetszerűleg nem változnak. 
 
A tervezett fejlesztés megvalósítása, kiépítése hosszú időintervallumban valószínű: 10-15 
év. A telkenkénti fejlesztések ütemezetten fognak megvalósulni, telekről - telekre. Az 
ingatlanok beépítésének alapfeltétele a közlekedési és közmű hálózatok fejlesztése, 
kiépítése.  
 
A jelen telepítési tanulmányterv Képviselő-testület általi elfogadását követő lépések: 
 1) Az ingatlan tulajdonosa (befektető) településrendezési szerződést köt az 
Önkormányzattal (1997. évi LXXVIII törvény 30/A § szerint). 
 2) A telepítési tanulmánytervben meghatározott célok és feladatok megvalósulása 
érdekében az Önkormányzat kezdeményezi a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) és 
Szabályozási terv módosítását. A HÉSZ módosítás a 314/2012 Kormányrendeletben előírt 
eljárási rend szerint valósítható meg: partnerségi egyeztetés, államigazgatási szervekkel 
való egyeztetés, stb. 
 
Jelen telepítési tanulmányterv és beépítési terv a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet 7. 
melléklete szerinti tartalommal készült. 
 
A most készülő - tervezés alatt lévő - Balatoni törvény Településrendezési Szabályzatában a 
magasház helyét biztosító terület szabályozásánál az Önkormányzatnak jeleznie kell a 
törvényalkotó felé, hogy a város a magasház építését a terven jelölt helyen támogatja! 
 
A jelenlegi fejlesztési területre készült egy  

"Keszthely "Libás strand térsége" fejlesztési terül et 
közlekedési és közm ű infrastruktúra ellátása" 

kiviteli terv. 
 
A kiviteli terv alapján a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 2009. október 05.-i dátummal a 
Keszthely, Libás strand térségének fejlesztése út é s közm űépítés építését 
engedélyezte. (Iktatószám: KA/2299-17/2009.)  
 
A Nyugat-dunántúli  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 6015-
1/8/2009 sz. alatt vízjogi létesítési engedélyt  adott. 
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4.1. Jelenlegi beépítési paraméterek 
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4.2. tervezett beépítési paraméterek 
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5. A beépítés várható infrastrukturális igényei 
 
Előzmények: 
 
A megbízó az érintett területen hosszú távon partmenti lakások, szállodák, apartmanházak 
üdlők, stb. megvalósítását  tervezi. A projekttel érintett ingatlanok: 3795/6; 3795/14; 1795/16; 
3795/18 és 3795/20. 
 
A vízi közművek a fejlesztési terület közelében lehetővé teszik a vízellátást, szennyvizek, 
csapadékvizek elvezetését. A gázellátás és a villamosenergia-ellátás is biztonságosan 
megoldható 
 
A közlekedési infrastruktúra és a közművek kiépítése az épülő lakóház építése kapcsán már 
kiépítés alatt áll.  
 
A célterületen a kialakítandó utak és közművek az előírások (és a hatályos 
településrendezési eszközök) alapján kialakíthatóak. 
 
Ütemezés: 
 
A fejlesztési terület logikus beépítési üteme: 
 - I. ütem: "D" tömb (hrsz.: 3795/18). Ez a tömb már minimális infrastruktúra 
fejlesztéssel is elindulhat. 
 - II. ütem: "A" tömb (hrsz.: 3795/6). A megközelítés itt is viszonylag egyszerű, a 
közművek és az út kiépítése nyugat felől folytatódhat. 
 - III. ütem: "B" és "C" tömbök (hrsz.: 3795/14; 3795/16). A "B" és a "C" tömbök előtti 
úton a közmű fejlesztés és az út tovább épül. A magasház építést viszonylagos nagyobb 
alapozási munkái miatt célszerű indítani. 
 - IV. ütem: "E" tömb (3795/20). A közművek és az út végig kiépül, így itt is lehet 
építkezést folytatni.  
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5.0. Közmű- és útépítés ütemezés 
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Közlekedésfejlesztés 
 
A fejlesztéssel érintett területen a Keszthely Város Rendezési Tervében jelölt helyeken és 
módon, útügyi előírások és az engedélyezett kiviteli tervek szerint közutakat kell 
megvalósítani. A terület nyugati oldalánál a 3795/26 hrsz. ingatlanon épülő lakóház északi 
oldalán, egy közel 300 fm hosszú útszakasz már kiépítés előtt áll. 
 
A többi utat a szükséges közművek és egyéb infrastrukturális fejlesztése befejezése után 
célszerű megvalósítani. Az útszakaszok mellett részleges egyoldali járdák is épülnek. 
 
Az útcsatlakozásokat a Lóczy utca és a Semmelweis utca felé, továbbá a Lovassy utca felé 
ki kell alakítani. 
 
A Semmelweis utca jelenlegi keresztmetszete korszerűsíthető, szabályozási szélessége 14,0 
m. Az út nyomvonala szükség szerint bővíthető, igaz csak az út mentén futó zöldterület 
rovására. 
 
A Lóczy utca beépült lakóterületen vezet, jelenlegi szabályozási szélessége 12,30 m., nem 
bővíthető. 
 
A térség harmadik megközelítési lehetősége a város felől a Lovassy utca. Ez a nyomvonal a 
keszthelyi Balaton-part fő csatlakozási pontja, a Libás térség kiszolgálásában is részt tud 
venni. 
 
Mindhárom csatlakozási pont a vasútvonalon keresztül vezet át szintbeli átkeléssel. 
 
Az ingatlanokhoz a későbbiekben előírás szerinti kapubehajtók is létesülnek majd. 
 
A közutak tervezési osztályba sorolása az „Út 2-1.201:2004 Közutak tervezése” 
szabványban leírtak szerint (lásd kiviteli terv). 
 
Az fejlesztési terület teljes kiépülése esetén számított maximális lakásszám: 793 db. A 
területen megjelenő maximális gépkocsi szám: 793 db lakás × 1,3 = 1031 gépkocsi, (ha 
minden lakásban mindenki benn tartózkodik). 
 
A fejlesztési terület beépítettségi szintjéhez tartozó építés alatti forgalomnövekedés: 
 

Építés alatti forgalom  
Hrsz.: tgk forduló / év tgk forduló 3 évre számítva 
3795/6 704 2112 
3795/14 308 924 
3795/16 308 924 
3795/18 374 1122 
3795/20 506 1518 

összesen:  2200 6600 
 
Az építési forgalom növekedést az utak pályaszerkezetének méretezésénél figyelembe kell 
venni. 
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A fejlesztési terület beépítettségi szintjéhez tartozó távlati átlagos napi forgalomnövekedés: 
 

Távlati átlagos napi forgalom  
Hrsz.: ÁNF 
3795/6 128 
3795/14 66 
3795/16 34 
3795/18 79 
3795/20 105 

üzletek, éttermek 90 
összesen:  522 

 
Vízellátás 
 
A 3795/7 hrsz. úton -  A Nyugat-dunántúli  Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség a 6015-1/8/2009 sz. alatt kiadott vízjogi létesítési engedélyt  módosítása 
alapján megoldható. 
 
Számított vízigény: 
 "A" tömb: 245 lakás (4 fő/lakás)  > 147,0 m3/d 
 "B" tömb: 60 lakás (4 fő/lakás)  >   36,0 m3/d 
 "C" tömb: 66 lakás (4 fő/lakás)  >   39,6 m3/d 
 "D" tömb: 152 lakás (4 fő/lakás)  >   91,2 m3/d 
 "E" tömb: 202 lakás (4 fő/lakás)  > 121,2 m3/d 
 Üzletek:      >   36,3 m3/d  
   A fejlesztési terület várható vízigénye: 471,0 m3/d  
         17,8 l/s  óracsúcsban 
 
A 6015-1/8/2009 sz. alatt kiadott vízjogi létesítési engedélyben a számolt vízigény a 
fejlesztési területen 589,9 m3/d. Tehát az engedélyben szereplő víznyomócső kapacitása a 
mostani fejlesztési terület kapacitását ki tudja elégíteni. 
 
Tehát az ingatlanok tűzi- és ivóvízellátása a 3795/7 hrsz. utat érintő NÁ160 mm átmérőjű PE 
ivóvízvezetékről megoldható. 
 
A tűzoltás vízigényeit a 9/2008.(II.22.) ÖTM Rendelet alapján föld feletti tűzcsapokról lehet 
majd biztosítani (4 db NA 100). 
 
A DRV Zrt. helyi közműszolgáltató, a tervezett létesítmények vízigényeit mennyiségileg és 
minőségileg is ki tudja elégíteni. 
 
Szennyvízelvezetés 
 
A létesítményekben csak kommunális szennyvíz keletkezik. 
 
A tervezett szennyvízelvezetés részben DN200 KG PVC gravitációs szennyvízcsatornákkal, 
részben D160 PE nyomóvezetékekkel oldható meg. A befogadó a nyugati oldalon Lovassy 
utca irányában meglévő DRV Zrt. kezelésében lévő szennyvízátemelő, a keleti oldalon pedig 
a Semmelweis utcai szennyvízátemelő.  
 
A keletkező szennyvizeket a 3795/7 hrsz. úton kiépítendő gravitációs- és nyomóvezetékeken 
keresztül lehet a befogadókhoz juttatni. 
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Épül: 
"SZ-I-O jelű gravitációs csatorna  NA300 KG-PVC csőből 247 m 
      NA250 KG-PVC csőből 220 m 
      NA250 KG-PVC csőből 134 m 
SZ-l-l jelű gravitációs csatorna  NA200 KG-PVC csőből 281 m 
SZ-I-2 jelű gravitációs csatorna  NA200 KG-PVC csőből 148 m 
SZ-2-0 jelű gravitációs csatorna  NA200 KG-PVC csőből 310 m" 

(Idézet a vízjogi létesítési engedélyből.) 
 

Az előírások szerint a vezetékeken tisztítóaknákat és bekötéseket kell létesíteni. 
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Csapadékvíz-elvezetés 
 

 

 
(Idézet a vízjogi létesítési engedélyből.) 

 
Gázellátás 
 
A helyi szolgáltató az E.ON Zrt.  Az ingatlanok gázellátása a Lóczy Lajos utca felől, a 
vasútvonal- és töltés keresztezésével megoldható. A 3795/7 hrsz. úton -  gázhálózat-bővítés   
engedélyes terv készítését követően, az előzetesen a beépítési terület gázigényeit kielégítő - 
törzshálózat és bekötővezetékek megvalósíthatóak  
 
Az E.ON Zrt. helyi közműszolgáltató, a tervezett létesítmények gázigényeit mennyiségileg és 
minőségileg is ki tudja elégíteni. 
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Villamosenergia-ellátás 
 
A helyi szolgáltató az E.ON Zrt.  Az inagtalanok villamosenergia-ellátása a Lóczy Lajos utca 
felől, a vasútvonal- és töltés keresztezésével megoldható. A 3795/7 hrsz. úton -  
elektromoshálózat-bővítés   engedélyes terv készítését követően, az előzetesen a beépítési 
terület áramigényeit kielégítő - törzshálózat és bekötővezetékek megvalósíthatóak.  
 
Az E.ON Zrt. helyi közműszolgáltató, a tervezett létesítmények áramigényeit mennyiségileg 
és minőségileg is ki tudja elégíteni. 
 
A tervezett ingatlanok beépítéséhez külön-külön trafóállomás (630/20 kV-os) kiépítése 
szükséges a meglévő 20 kV-os hálózatról. A hajókikötő szomszédságában lévő trafót ellátó 
20 kv-os hálózat helyett új hálózat építése szükséges. 
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5.1. Közlekedési fejlesztések - térkép 
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5.2. Vízi közm ű fejlesztések - térkép 
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5.3. Gáz hálózatfejlesztés - térkép 
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5.4. Elektromos hálózat fejlesztés 
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5.5. Libás e-közm ű térkép 
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6. Környezeti változások várható hatásai 
 
 

A javasolt szabályozási változások néhány ponton módosítják a beépítési paramétereket.  
 
Beépíthet ő terület nagyságok módosítása:  
 
A tömb:  3795/6 hrsz.  24 202 m2 
 
A beépíthető terület 3 %-al növekszik:       40-ről 43 % 
Jelenleg beépíthető terület:        9 680 m2 
A telekre számított többlet beépített terület:      726 m2 
 
A beépítési intenzitás növekedés maximális értéke:   3 % 
 
B tömb:  3795/14 hrsz.  10 686 m2 
 
A jelenleg beépíthető terület:        2160 m2 
A módosítás után beépíthető terület:      2160 m2 
A beépítési intenzitás növekedés maximális értéke:   3 % 
 
C tömb:  3795/16 hrsz.  10 685 m2 
 
Jelenleg beépíthető terület:        3206 m2 
A beépíthető terület nem növekszik. 
 
A beépítési intenzitás nem növekszik. 
 
D tömb:  3795/18 hrsz.  13 000 m2 
 
A beépíthető terület 3 %-al növekszik:       40-ről 43 % 
Jelenleg beépíthető terület:        5200 m2 
A telekre számított többlet beépített terület:      390 m2 
 
A beépítési intenzitás növekedés maximális értéke:   3 % 
 
E tömb:  3795/20 hrsz.  16 385 m2 
 
A jelenleg beépíthető terület:        4 915 m2 
A beépíthető terület nem növekszik. 
A beépítési intenzitás nem növekszik. 
 
 Összességében: a beépíthető területek intenzitása 14 %-al növekednek. 
 
Hasznos alapterület maximális feltételezett növeked ése:  
 
A tömb:  3795/6 hrsz.  24 202 m2 
 
Jelenlegi becsült nettó alapterület (3 szinttel számítva):   21 780 m2 
A becsült többlet nettó alapterület (3 szinttel számítva):   1633 m2 
 
B tömb:  3795/14 hrsz.  5 022 m2 
 
Jelenlegi becsült nettó alapterület (3 szinttel számítva):   4860 m2 
A becsült többlet nettó alapterület többlet (4 szinttel számítva):  162 m2 
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C tömb:  3795/16 hrsz.  10 685 m2 
 
Jelenlegi becsült nettó alapterület (3 szinttel számítva):   7223 m2 
A becsült többlet nettó alapterület (25 szinttel számítva):   777 m2 
 
D tömb:  3795/18 hrsz.  13 000 m2 
 
Jelenlegi becsült nettó alapterület (4 szinttel számítva):   15 600 m2 
A becsült többlet nettó alapterület (4 szinttel számítva):   1560 m2 
 
E tömb:  3795/20 hrsz.  16 385 m2 
 
A hasznos alapterület nem növekszik. 
A jelenlegi hasznos alapterület (3 szinttel számítva):   11 060 m2 
A hasznos alapterület intenzitás nem növekszik. 
 
 Összességében: a hasznos alapterületek intenzitása 10,5 %-al növekednek. 
 
Zöldterületek alakulása:  
 
A tervezéssel érintett területen minden gépjármű a terepszint alatt lesz elhelyezve. Ez azt 
jelenti, hogy a telkek szabadon maradt területein nem lesznek parkoló felületek. Ez azt 
eredményezi, hogy az előírt minimális zöldfelületek telkenként átlagosan 15-20 %-al 
növekszik. 
 
 Így a teljes területre számított zöldfelület növekmény: 15 000 m2. 
 
Környezeti fejlesztés:  
 
A Libás térség jelenlegi területe rendezetlen. A tervezési terület rendbe lett rakva, ki lett 
tisztítva, de nincs rajta tervezett zöldfelület, környezet. 
 
A tervezett fejlesztés megvalósítása, kiépítése hosszú időintervallumban valószínű: 10-15 
év. A Libás térség tömbönkénti fejlesztésével egy olyan értékes terület alakulhat ki, mely a 
város, városrész hosszú távú fejlődését biztosítja: 
 - rendezett és ápolt környezet jön létre; 
 - a város adó és egyéb bevételei tartósan növekednek; 
 - a megvalósult létesítmények (lakások, apartmanok, szállodák, éttermek, üzletek, 
stb.) számos munkahelyet teremt a városban; 
 - növekszik a Balaton-part idegenforgalmi vonzereje; 
 - stb. 
 
Környezetvédelem   
 
(idézet a "Keszthely "Libás strand térsége" fejlesztési terület közlekedési és közmű infrastruktúra ellátása" kiviteli 
tervből. Tervező: UNITEF-SZALAMANDRA MÉRNÖKI IRODA Kft.) 
 
"A tárgyi fejlesztési területekre az elvi építési engedély megkérése kapcsán külön Előzetes Vizsgálati 
Dokumentáció (EVD) készült 2007. januárjában, melyhez 2007. márciusában kiegészítés készült a 
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által megfogalmazott 
kérdéseket megválaszolva. Ez tartalmazza az építkezéssel kapcsolatos, valamint a végleges állapotra 
vonatkozó zajvizsgálatot, környezetterhelésre és környezet-igénybevételre vonatkozó 
hatásvizsgálatokat, mely alapján az alábbi megállapításokat tették: 
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• Talaj, földtani közeg: Az építés során a tervezett beruházás nyomvonalán a talaj letermelésre kerül. 
A termőréteg megőrzéséről gondoskodnak. Talajszennyezés rendes üzemi körülmények között nem 
lesz. 
Az üzemeltetés a talaj igénybevételével nem jár, a talajba szennyező anyag közvetlen vagy közvetett 
bevezetése nem történik. 
• Felszín alatti vizek: Az építés során a felszín alatti vizek igénybevétele az alapozáskor és a 
közműfektetéskor esetleg szükséges víztelenítésen (talajvízszint-süllyesztés, nyiltvíztartás) kívül nem 
történik. A tervezett létesítmények teljes közművel (vízellátás, szennyvízelvezetés) épülnek meg, 
működésük a felszín alatti vizek minőségére semmilyen veszélyt nem jelent. A talajvíz alatt 
elhelyezkedő vízadók a felszíni szennyeződésekkel szemben védettek. Az üzemelés időszakában a 
területen felszín alatti vízkivételt nem terveznek, a felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátás 
nem történik. 
• Felszíni vizek: A tervezési terület csatornázásának célja a csapadékvizek szabályozott levezetése, 
és a Balaton vízminőségének védelme. A beavatkozás hatásterülete tehát jóval nagyobb a vizsgált 
vízgyűjtő területnél, kedvező hatása pedig – a területhasználatra vonatkozó előírások betartása 
esetén – egyértelműen érvényesül, elsősorban azáltal, hogy az elfolyó vizek egy természetes nádas 
szűrőmezőn át jutnak a tóba. 
• A légkör terhelése és zajhatások: Az építés során por keletkezik, valamint a munkagépek 
kibocsátásával, illetve a szállítási útvonalon az építőanyagot szállító járművek hatásával kell számolni.  
Az építéskor keletkező légszennyező- és zajhatások a technológiai fegyelem betartása esetén nem 
haladják meg a jogszabályi határértékeket. Az üzemelés során az épületek fűtését és melegvíz 
ellátását szolgáló kazánokból összesen 18 pontforrásából kerülnek légszennyező anyagok a légkörbe. 
A fűtés, az elszívás és a légkondicionálás okozta légszennyező hatás összes emissziója nem magas 
(szénmonoxid az egész a területen: max. 0,0274 kg/h, nitrogénoxidok az egész területen: max. 0,153 
kg/h), ezért a terület immissziós állapotában változást gyakorlatilag nem okoz.  
A használat következtében kialakuló gépjárműforgalom légszennyező anyag kibocsátása és 
zajterhelése nem nagyobb a jogszabályok által megengedettnél. 
• Hulladékok: A kommunális szilárd hulladékot a közszolgáltató szállítja el. A kommunális folyékony 
hulladék (szennyvíz) befogadója a közcsatorna. A veszélyes hulladék a szabadtéri parkolóknál és a 
pincegarázsban keletkezhet. A keletkező veszélyes hulladék: ásványolaj-víz keverék. Ezt a veszélyes 
hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni. 
• Élővilág: A Balaton parti sávja az ökológiai hálózat különösen értékes elemeként nagyon fontos 
szerepet tölt be a természetben. Ennek a funkciónak az elvesztése ökológiai szempontból lényegesen 
nagyobb problémát vet fel, mint maga az élőhelyvesztés, mely a terület viszonylag szerény területi 
kiterjedését figyelembe véve akár jelentéktelennek is tekinthető. A terület, bár tájképi és botanikai 
szempontból nem volt igazán kedvező a sűrű füzes-nyáras állomány, ökológiai jelentősége nagy volt. 
Ebből sokat vesztett a 2005-2006. telén történt fakivágások miatt. Ennek ellenére természetvédelmi 
szempontból nem lenne kívánatos, hogy a terület teljesen elvesszen az élővilág számára. A tó 
ökoszisztémaként való működésének megőrzése érdekében nagyon fontos, hogy a tervezett 
beruházás területének legalább bizonyos részei természetközeliek maradjanak (legalább "lépegető 
kő" maradjon). A fellelhető élőhely-típusok gazdag állatvilág számára nyújtanak búvó-, táplálkozó-, és 
fészkelőhelyet. Kiemelkedő jelentőségűek a közvetlen vízparti sávok és természetvédelmi 
szempontból a 3795/6 hrsz terület magas természetességi állapotú részei. Ezekből kedvező lenne 
minél nagyobb területet természetközeli állapotban megőrizni. Annak érdekében, hogy a terület az 
ökológiai hálózat számára ne vesszen el teljesen, bizonyos részei "élhetőek" maradjanak a spontán 
flóra- és fauna tagjai számára, az egyes területekre (a tervezett beruházásokat is figyelembe véve) 
összeállított javaslatokat adtak meg. Ezeket figyelembe véve természetvédelmi szempontból 
elfogadhatóak a tervezett beruházások." 
 
Összefoglalva:  
 
1.) A beépíthető területek intenzitása 14 %-al növekszik; 
2.) A hasznos alapterületek növekménye 10,5 %; 
3.) A zöldterületek a jelenlegi szabályozáshoz képest 15 000 m2-el növekednek (jelenleg  
30 000 m2 az összes elméleti zöldterület). 
4.) A környezet minőségi fejlődésen megy keresztül a mostani rendezetlen helyzethez 
képest. 
5) A teljes fejlesztési terület kiépülése esetén az összes lakos-szám bővülés (4 fő / lakást 
figyelembe véve) 3172 főt jelentene. Ez azonban csak egy fikció. 
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A reális szám lakásonként 2,5 fő , ami 1983 plusz lakost jelent (abban az ideális helyzetben, 
ha mindenki bejelentkezik a városba állandó lakosként). 
A lakások várhatóan nagyrészt külföldi állampolgárok tulajdonában lesz, így az 
egyidejűséget számítva a lakásszámból adódóan maximum 730-850 f ő többlet - egy 
időben itt tartózkodó - személlyel  kell számolni a körzetben. 
 
Mindezeket figyelembe véve a szabályozási elemek változása nem gyakorol kedvezőtlen 
hatást a környezetre, mert a zöldterület növekmény minden többlet paramétert bőven 
ellensúlyoz. Ez köszönhető a befektető azon alapvető szándékának, hogy gépjármű nem fog 
a felszínen parkoló felületek kiépítésével megjelenni. 
 
A FENTI SZÁMÍTÁSOK AZON FELTÉTELEZÉSEN ALAPULNAK, HOGY A TELEKTÖMBÖK 
A SZABÁLYOZÁSI TERV ÁLTAL MEGADOTT PARAMÉTEREK MAXIMÁLIS 
KIHASZNÁLÁSÁVAL ÉPÜLNEK BE! 
 
2018. június 19.-én történt egy egyeztetés (1 sz. melléklet), melyről készült feljegyzést és 
összefoglalót a Polgármester Úr június 29.-én megküldte. 
 
2019. 01. 03.-án volt egy újabb megbeszélés a Polgármester Úrral. 
 
A jelen telepítési tanulmány a feljegyzésben idézett (megbeszélt) és a legutóbbi újabb 
egyeztetési szempontok alapján - a jelenlegi befektetői szándékok ismeretében - ki lett 
egészítve / módosítva. 
 
A II. sz. tanulmánytervre érkezett észrevételekre a tervezés jelen fázisában nem lehet 
válaszolni, a felvetett kérdések még a jövőbe mutatnak. 
 
A befektetőnek mindössze az a kérése, hogy a 2017. június 29.-i 185/2017. (VI. 29.) sz. Kt. 
határozat 3. sz. mellékletében foglalt (és ígért) rendezési terv módosításokat a most induló 
településrendezési eszközök felülvizsgálata feladatsorába az önkormányzat emelje be. 
 
Vonyarcvashegy, 2019. 01. 08. 
 
 
 
 
 

        
        Klie Zoltán építész 
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7. Beépítési tanulmány 
 

A beépítési tanulmány Jankovics Tibor és Deák László építészek munkája. Egy elképzelt 
programon alapult a tervezés, ez azt vizsgálja, hogy a telkek teljes beépítésével milyen 
beépítési forma, látvány képzelhető el a tervezési területen. 
 
Nincs tervezési program, a beépítési terv fikción a lapul. 
 
A telkek ütemezett fognak beépülni, hosszabb időtávot feltételezve (10-15 év). 
 
A tanulmánytervből azonban leszűrhető az a következtetés, hogy az 5-6 szintes épületek a 
környező táj sziluettjében egyáltalán nem tűnnek nagynak, magasnak: a környező fák és a 
háttérben megjelenő táj léptékében. Ez jól szemrevételezhető: a keszthelyi mólóról figyelve a 
tervezési terület környezetét, a most épülő lakóépület a 4 szinttel egyáltalán nem tűnik 
magasnak! 
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7.1. Beépítési terv - tanulmány 
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7.2. Látványterv - tanulmány I. nézet a víz fel ől 
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7.3. Látványterv - tanulmány II. 
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7.4. Látványterv - tanulmány III. 
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7.5. Látványterv - tanulmány IV. 
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1. sz. melléklet: 

 
  



49 
 

 
  



50 
 

 
  



51 
 

 
  



52 
 

 
  



53 
 

 
  



54 
 

 
  



55 
 

 
  



56 
 

 
  



57 
 

 
  



58 
 

 


