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BEVEZETÉS 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2016. (IV.08.) Önk. határozatában döntött településfejlesztési 

koncepciójának és településrendezési eszközeinek megújításáról az új jogszabályi környezetnek megfelelően, a település-

fejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) alapján. 

A felülvizsgálat célja a készülő új településfejlesztési koncepcióval megalapozottan, a hatályos településszerkezeti terv és 

helyi építési szabályzat átfogó vizsgálata, az új jogszabályoknak való megfelelés teljesítése és az évek során felmerült 

módosítási szándékok kivizsgálása. A felülvizsgálat a település teljes közigazgatási területére terjed ki. 

Aszófő hatályos településrendezési eszközei a következők: 

 Településszerkezeti tervről szóló 2/2006 (I. 23.) Önk. határozat 

 Helyi építési szabályzatról szóló 1/2007 (I. 22.) Önk. rendelet 

A hatályos településrendezési eszközöket egyszer, 2016-ban a volt Diana kemping területére kiterjedően módosították 

(3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelettel). Jelen tervezés előtt az Önkormányzat 3 részterületre módosítást kezdemé-

nyezett, ez az eljárás azonban egy, az államigazgatási szervekkel történő egyeztetés nyomán, még a véleményezési sza-

kasz előtt megszakadt. A módosítási javaslatok vizsgálata jelen tervezési folyamatba épült be. 
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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések 

Aszófő Veszprém megye kistelepülése Balatonfüred és Örvényes között, a Tihanyi félsziget védelmében, a Balaton keleti 

és nyugati medencéjének csuklópontjában. Balaton partja a fokozottan védett Bázsai-öböl. A település közigazgatási 

területe 8,32 km
2
, állandó népessége455 fő

1
. 

Aszófő a Balaton-part északi településeit feltáró 71. sz. 

számú főút mentén fekszik, a Balaton-felvidéki Nemzeti 

Park területén. A településnek turisztikai feltárású Balaton-

partja nincs, gazdaságát települési értékeire alapozza. A 

település Balatonfüred vonzáskörzetébe tartozik, a Balaton 

Kiemelt Üdülőkörzet része. 

 
Aszófő elhelyezkedése (Forrás: Google Maps) 1. ábra - 

1.2.  Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 

1.2.1 Nemzeti Fejlesztés 2030, Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció.
2
 

A 2014-ben jóváhagyott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció a kerete minden fejlesztési dokumentumnak. 

A Balaton-térség, mint kiemelkedő táji értékű térség került meghatározásra. Az OTFK által meghatározottak szerint a 

„Balaton-térség fejlesztésének alapvető célja, hogy a környezet, a táj értékeinek megőrzésével és fejlesztésével, a turisztikai 

kínálat diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, valamint az érintett számos szereplő part-

nerségét biztosító stabil intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon versenyképes Balaton térség jöjjön 

létre”. Az OFTK megfogalmazza, hogy a települési- és az üdülőterületek összenövése káros, a fejlesztéspolitikának nem 

szabad a Balaton menti beépítések fokozására ösztönözni.  

OFTK Balaton-térségre kitűzött fejlesztéspolitikai feladatai:  

 A fenntartható és versenyképes turizmus megteremtése, a térség változatos vonzerőire épített új és komplex turiszti-

kai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása;  

 A szezon meghosszabbítása egész éves kínálati programcsomagok megteremtésével (térségi turisztikai hálózatok, 

tematikus utak kialakítása); 

 Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg differenciált tervezésével a vendég-

forgalom területi szétterítése a háttérterületek adottságain; 

 A Balaton, vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának megóvása és további javítása, 

a nádasok védelme;  

 A térség további beépítésének megakadályozása, tájrehabilitáció, tájsebek kezelése, az eróziós és deflációs hatások 

mérséklése; 

 Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken új funkciókkal való haszno-

sítása; 

 A Balaton-felvidék aktív tájképvédelme, a természetvédelemre, táji adottságokra épülő gazdálkodási módok kialakítá-

sa, fejlesztése; 

 A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása; 

 Egységes, turisztikai vonzerőként is szolgáló balatoni közösségi közlekedési rendszer megteremtése; 

 Települési együttműködés; 

 A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, építkezések leállítása, az eredeti 

állapot visszaállítása. 

                                                                                 
1 Forrás: http://www.ksh.hu/ 
2 1/2014. (I.3.) OGY határozat melléklete 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

9 

1.2.2 Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepció (Egyeztetési változat 2016.
3
) 

Veszprém Megye jövőképe: 

„A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző Veszprém megye egész-

séges társadalmának alkotó munkaerejével, tudásával, innovációra való nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, 

élhető és versenyképes térség. Olyan terület, ahol jó és biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a kiemelkedő 

táji-, természeti és az emberi erőforrások fenntartható használata. Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei 

széleskörű együttműködésének is köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan egyenlőtlenségek mér-

séklődnek.” (Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója) 

  
Megyei térstruktúra és célterületek (forrás: http://www.terport.hu/) 2. ábra - 

Aszófő a Veszprémi várostérséghez tartozó Balatonfüred turisztikai várostérségéhez tartozik. A vidékfejlesztés és a turiz-

mus célterülete, hagyományosan borvidéki település. 

Balatonfüred várostérsége – Pozícionálás 

„A Balaton északi partjának középső részét és a Balatoni Riviérát magába foglaló térség. Balatonfüred a megye és az egész 

Balaton-térség kiemelkedő turisztikai központja. Kistelepüléseit az elvándorlás sújtja, de a megye azon három térségének 

egyike, amely összességében bevándorlásból növeli népességét. A gazdaság meghatározó ágazata az idegenforgalom, amely 

egyszerre előny és hátrány, mivel a szezonális hatás a gazdaság bevételeiben és a foglalkoztatásban is erőteljesen érvényesül. 

A térséget feltáró 71. sz. főút zsúfoltsága nyári időszakban kritikus, észak-déli irányú kapcsolatai hiányosak.” 

Fejlesztési célok 

A térség jelene és jövője szempontjából is meghatározó adottság a Balaton. A térség a Balatonból él, ezért alapvető cél a 

Balaton mind gazdasági, mind ökológiai értelemben egységes egészként történő kiemelt kezelése. 

Több lábon álló helyi gazdaság, munkahelyteremtés 

 Munkahelyteremtés terén alapvető cél a versenyképes jövedelmet nyújtó és egész éves állások biztosítása a lakosság 

számára, növelni a januártól decemberig történő foglalkoztatást. 

 Cél a legnagyobb jövedelemtermelő, de szezonális idegenforgalmi ágazat mellett a gazdasági több lábon állás megte-

remtése. 

 A gazdaságot és a foglalkoztatást átható erőteljes szezonalitás mérséklése, ellentétes szezonalitású munkahelyek 

teremtésével. 

                                                                                 
3 Forrás: http://www.terport.hu/ 

http://www.terport.hu/
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 Balatonfüred központi szerepkörének erősítése, intézmények vonzása, idetelepítése, ezzel elősegítve a munkahelyte-

remtést is pl. járásbíróság, oktatási, egészségügyi intézmények megtelepítése. Az idős-ellátás két szinten (emelt szint, 

középkategória) történő kiépítése is a munkahelyteremtés egyik lehetséges módja Balatonfüreden. 

 K+F tevékenységek, magas hozzáadott értéket előállító gazdasági ágazatok vonzása – figyelembe véve a Balaton 

törvény természet- és tájvédelmi szabályozását és az idegenforgalmi ágazat érdekeit. 

 A parti települések illetve a háttértelepülések eltérő problémáinak beazonosítása és azok célzott kezelése. 

 A népességvesztés megállítása – jellemzően – a kistelepüléseken, a megélhetés helyi feltételeinek biztosítása. 

 Helyi mezőgazdasági termékek előállításának támogatása, szőlőtelepítés elősegítése, spekulánsok visszaszorítása. 

 Megújuló energiaforrások térnyerésének elősegítése, rendszerek létrehozása. 

Minőségi fejlesztés az idegenforgalomban: 

 Átfogó cél a rendszerszemlélet érvényesítése a térség turisztikai fejlesztéseiben az egyedi, véletlenszerű, összehango-

latlan fejlesztésekkel szemben. 

 Térség-marketing a turisztikai termékek értékesítéséhez, a vendégek térségbe vonzásához, külföldi vendégszám-

arány megtartása, illetve javítása. 

 Idegenforgalmi infrastruktúra minőségi fejlesztése (szállodák, kempingek, strandok, rendezvényterek megújítása).
4
 

 Termék-utak kialakítása a turizmusban is, vallási turizmus, műemlékek és az épített örökség védelme (finanszírozási 

rendszer megteremtése). 

 Turizmus ágazaton belül cél a - legnagyobb költéssel jellemezhető - rendezvény-szegmens erősítése, a versenyhátrány 

leküzdése a déli parttal szemben. 

 A háttértelepülések szerepének erősítése a turizmusban, pl. kulturális programok. 

 A vízszintingadozások turizmust negatívan érintő hatásainak mérséklése érdekében mederkotrás, zagyelhelyezés 

rendszeresítése, a szennyvízcsatorna fejlesztések befejezése minden településen. 

 Mobilitás elősegítése, közlekedésfejlesztés: 

 A térség megközelíthetősége szempontjából fontos 710-es út M7-re rákötése és meghosszabbítása Veszprémig. 

 71. sz. főút nyári zsúfoltságának csökkentése, parti települések terhelésének csökkentése, elkerülő szakaszok. 

 Veszprém-Tapolca közötti út felújítása, szélesítése, leágazásokkal balatoni kapcsolatok bővítése, kapcsolódó kerék-

párúttal, Bakony-Balaton közlekedési kapcsolatának erősítése. 

 Bécs (és közvetve az egész Duna-medence), Győr, Pápa irányából a közúti és kerékpáros eljutás lehetőségének javítá-

sa. 

 A vasúti közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése. 

Mobilitás erősítése az élhetőség javítása és a munkahelyek elérése érdekében. A térségen belüli közlekedési kapcsolatok 

javítása. 

 Turisztikai célú vízi közlekedés feltételrendszerének javítása: vitorláskikötők, csónakkikötők 

 Veszprém – Csopak – Balatonfüred közötti kerékpárút fejlesztése.
5
” 

„Veszprém megye vidéki térségeiben cél a falusi turizmusban rejlő lehetőségek kihasználása a helyben foglalkoztatás bővítése, 

illetve az önfoglalkoztatásban rejlő lehetőségek kihasználása érdekében. E térségekben a falusi turizmusból származó bevétel 

többnyire kiegészítő jellegű a családok megélhetéséhez, de a sajátos mezőgazdasági- kertészeti termékek helyben való előállí-

tásával és helyben értékesítésével hozzájárul e térségekben élők megélhetéséhez, a helyi gazdaság erősítéséhez, a népesség-

megtartó képesség erősítéséhez és nem utolsósorban a táj fenntartásához.” 

A vidékfejlesztés célterületeire megfogalmazott célok: 

 a kultúra (ezen belül kiemelten a helyi kultúra) szerepének erősítése a turisztikai kínálat bővítésében, 

 a speciális helyi és térségi termékek előállításának, helyi termékláncba való integrálásának támogatása, 

 a falusi turizmus igényes szálláshelyeinek bővítése, a meglévő szálláshelyek vonatkozásában a szolgáltatás minőségé-

nek javítását, a térség vonzerejét növelő fejlesztések támogatása, 

 a térségek átjárhatóságát (a falusi turizmus szolgáltató helyeinek elérhetőségét) javító hálózatfejlesztés támogatása a 

4 és 5 számjegyű mellékutak kötelező műszaki paramétereitől elmaradó - kitérőkkel egysávos - útkapcsolatok kialakí-

tásával (ebben a helyi önkormányzatok szerepvállalásának növelésével), 

                                                                                 
4 2016-ban beépített javaslat.  
5 2016-ban beépített javaslat.  
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 a kerékpározás lehetőségének és biztonságának javítása, 

 a jelzett gyalogutak hálózatának bővítése, 

 a gyalogos közlekedés biztonságának és kulturáltságának biztosítása a vidéki települések belterületein (a járdahálózat 

fejlesztésével). 

1.2.3 Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció, 2014-2030
6
 

Balatoni kiemelt térség a jövőben: 

„Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója!” 

A fejlesztési koncepcióban meghatározott fő cél „a Balaton térségének dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése 

annak érdekében, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és 

munkakörnyezet.” A kitűzött átfogó célok a fő cél elérését támogatják: 

 a munkanélküliség, és ezen belül a tartósan álláskeresők számának csökkentése, az éves foglalkoztatás elősegítése és 

környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű elterjesztése; 

 a felsőfokú végzettségű lakosok és a K+F tevékenységet végzők számának növelése; 

 a vendégéjszakák számának növelése, különösen a külföldiek által eltöltött éjszakák vonatkozásában, szálláshelyek 

egész évre vetített kapacitás-kihasználtságának javulása; 

 a Balaton térségében működő intézményekkel, szolgáltatókkal való elégedettség javulása a helyi lakosok és turisták 

részéről. 

A térség fejlesztésének stratégiai céljai több átfogó cél elérését is támogatják: 

Innovatív Balaton! 

A balatoni gazdaság jövedelemtermelő és foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal 

való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások fejlesztése révén. 

Aktív Balaton! 

A turizmusból származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turiszti-

kai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként. 

Balatoni egészség és megújulás! 

A régióban élők és idelátogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása a térség természeti forrásaira épített 

egészségipari szolgáltatások igénybe vétele és közvetítése által. 

Balatoni terméket az asztalra! 

Helyben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztön-

zése. 

Megújuló balatoni közösségek! 

A társadalom harmonikus fejlődésének záloga, a dinamikusan működő gazdaság mellett, a térségben élő közösségek 

folyamatos megújulása. 

Természetes Balaton! Egészséges környezet, tiszta Balaton! 

A táj fenntartható módon való használata az eltérő területi adottságok figyelembevételével, a biodiverzitás megőrzése, a 

környezet szennyezés mérséklése és a környezet terhelésének a térség fenntartható fejlődését biztosító keretek közé 

szervezése, a települések építészeti színvonalának növelése. 

Elérhető Balaton! 

Környezetbarát és a változó igényekre rugalmasan reagálni képes, erőforrás-hatékony közlekedési rendszer működtetése 

a Balaton térségében. 

                                                                                 
6 Balaton Fejlesztési Tanács, 2014. 
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1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések 

1.3.1 Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) 

Aszófő község a 71. sz. főút Tihanyi-félszigettel határos töréspontjában fekszik. A településen áthalad országos törzsháló-

zati vasúti pálya és országos törzshálózati jelentőségű kerékpárút. A település északi irányú kapcsolatai alsóbb rendűek, 

déli irányban a tihanyi kompátkeléssel az M7-es autópálya megközelítése kedvező. 

 
OTrT 2. sz. melléklet, Az Ország szerkezeti terve, részlet 3. ábra - 

Aszófő települési térsége az Ország szerkezete c. tervlapon 100 ha alatti kategóriába sorolt, északi külterülete erdőgazdál-

kodási térség, déli külterülete mezőgazdasági térség. 

Aszófő település közigazgatási területét érintő OTrT övezetek: 

 országos ökológiai hálózat övezete, 

 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, 

 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, 

 világörökségi és világörökségi várományos terület övezete, 

 országos vízminőség-védelmi terület övezete. 

Aszófő közigazgatási területén, az OTrT övezeti tervlapjai szerint nincsen kijelölt kiváló, illetve jó termőhelyi adottságú 

szántóterület övezete, sem nagyvízi meder övezete, sem kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete. 
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OTrT települést érintő övezetei, 
Szerkezeti terv 

Országos ökológiai hálózat övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

 
  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten 
kezelendő terület övezete 

Világörökségi és világörökségi várományos 
terület övezete 

Országos vízminőség-védelmi terület 
övezete 

   

(forrás: terport.hu) 

Az OTrT szabályozásából azokat a jogszabályi részeket emeljük ki, amelyek a településrendezési tervi szintre érvényesek. 

A jogszabályi részletek 2017. március 3-i állapotot tükröznek. 

Országos ökológiai hálózat övezete 

13. § (2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból 

kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének lehatárolását a kiemelt térségi és me-

gyei területrendezési terv, és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja. 

(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség és a megye területrende-

zési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 

megőrzendő elemeit, elem-együtteseit, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos 

tájhasználat helyi jellemzőit. 

(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a hagyományos táj-

használat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények 

tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat. 
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(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja elő és a 

készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

folytatni. 

(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a tájképi egység 

megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell 

elhelyezni. 

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete 

14/B. § (1) A világörökségi és világörökségi várományos terület övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 

kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint lehatárolt világörökségi és világörökségi várományos területen: 

a) a területfelhasználás módjának és mértékének összhangban kell lennie a világörökségi kezelési tervben meghatározott 

célokkal, 

b) új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető, 

c) a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a kulturális és természeti öröksé-

gi értékek sérelme nélkül, területi egységüket megőrizve, látványuk érvényesülését elősegítve és a világörökségi kezelési 

tervnek megfelelően kell elhelyezni. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

15. § (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel 

érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megálla-

pítani. 

(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

folytatni.” 

1.3.2 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (2000. évi CXII. törvény, továbbiakban Btv.)7 

Veszprém Megye Területrendezési Szabályzata nem terjed ki a Balaton Üdülőkörzet településeire. A megyei terv vizsgálata 

ennek megfelelően nem releváns Aszófő esetében, ehelyett a Balaton törvény áttekintése szükséges. 

Az OTrT 2013-ban átfogó felülvizsgálaton esett át, amelynek során jelentősen módosult. A Balaton törvény OTrT-vel való 

összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve, Térségi szerkezeti terv, részlet  4. ábra - 

                                                                                 
7 Forrás: http://www.terport.hu/ 
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A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési terve szerkezeti és övezeti elemei Aszófő község közigazgatási területén: 

 120 kV-os villamos távvezeték halad keresztül, 

 Balatonszőlős irányába tervezett kiemelt jelentőségű mellékút nyomvonala került meghatározásra, 

 térségi területfelhasználási övezetek – települési térség, egyedileg meghatározott térség (települési területtől észak-

ra), erdőgazdálkodási térség, mezőgazdasági térség, vízgazdálkodási térség. 

 Az OTrT 31/B.§ d) bekezdése kimondja, hogy a Btv.-ben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 

Btv. térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásait kell alkalmazni. 

Aszófő település közigazgatási területét érintő Btv. övezetek: 

 magterület övezete – Pécsely és Balatonszőlős felé eső északi területek, vasútvonaltól DK-re eső területek, Bázsai-öböl 

 ökológiai folyosó terület övezete – vasútvonaltól DK-re eső területek, 71. sz. út mente, 

 térségi jelentőségű tájkép-védelmi terület övezete – a régi Római út és a vasútvonal közötti terület – a települési 

területtől Örvényes felé eső külterület, 

 

Térségi szerkezeti terv Magterület, Ökológiai folyosó, Puffer 
terület övezetei 

Térségi jelentőségű tájkép-védelmi terület 
övezet 

 

 

 

 

 

 
 

(forrás: terport.hu) 

 

 történeti települési terület övezete, 

 világörökség és világörökség várományos terület övezete, 

 térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete – az övezet területén a tájrehabilitáció célja nem 

egyértelmű, a területen az egykori dögkút már rekultivációra került, 
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Történeti települési terület övezete Világörökség és világörökség várományos 
terület övezete 

Térségi jelentőségű komplex 
tájrehabilitációt igénylő t. övezete 

 

 

 

 

 

 
(forrás: terport.hu) 

 felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete – a település teljes közigazgatási területe a délnyugati sarok 

kivételével, 

 vízeróziónak kitett terület övezete – Öreghegy-alja („Szőllőkallya”, „Malomdombalja”), 

 felszíni vízminőség-védelmi terület övezete – a község DK-i sarka, a vasútvonaltól DK-re eső területek 

 tómeder övezete, 

 

Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny 
terület övezete 

Vízeróziónak kitett terület övezete Felszíni vízminőség-védelmi t. övezete 
Tómeder övezete 

 

 

 

 

 

 
(forrás: terport.hu) 

 települési terület övezete – a község belterülete, a volt állami gazdaság területe (Cofuna), 

 gazdasági terület övezete – Öreghegyi úti iparterület, 

 általános mezőgazdasági terület övezete – Bázsai-földek, a régi Római út és a Vörösmáli-szőlők közötti terület, a 

vasútvonaltól DK-re eső területek, lovarda 

 kertgazdasági terület övezete – Öreghegy-alja („Szőllőkallya”, „Malomdombja”), Vörösmáli-szőlők, 

 erdőterület övezete – a település közigazgatási területének északi része, 

 erdőtelepítésre alkalmas terület övezete – a meglévő erdőterületekhez csatlakozóan, kisebb egységekben, 

 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete – a községtől délkeletre eső területek, a 71. sz. főúttól észak-

ra, 
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 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete – Pécsely felé eső közigazgatási határ mentén, Aszófői-séd 

mentén – kisebb területegységek, 

 turisztikai fejlesztési terület övezete – lovarda, Balatoni út, Aszófői-séd közötti terület, 

 szőlő termőhelyi kataszteri terület övezete – Vörösmáli-szőlők, Öreghegy-alja. 

Térségi területfelhasználás Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezete 
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 
övezete 

Turisztikai fejlesztési terület övezete 
Szőlő termőhelyi kataszteri t. övezete 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

(forrás: terport.hu) 

 

Az Btv. részletes, mindenre kiterjedő szabályozást állapít meg a településrendezési tervek készítésére vonatkozóan. A 

jogszabály a http://www.njt.hu/ weboldalon letölthető, megismerhető. 

Aszófő település közigazgatási területét nem érintő Btv. övezetek: 

 puffer terület övezete, 

 szélerőmű elhelyezésére vizsgálat alá vontható terület övezete, 

 ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete, 

 ökológiai rehabilitációt igénylő terület övezete, 

 földtani veszélyforrás terület övezete, 

 térségi hulladék lerakóhely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, 

 kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete. 

A hatályos településrendezési eszközök elfogadása során, 2006-ban a Btv. övezeteinek pontosítása M-1, M-2, T-1 öveze-

tekre megtörtént. A Balaton törvény 2008-ban jóváhagyott felülvizsgálata az övezeti változtatásokat lényegében átvezet-

te. (A T-1 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében a jóváhagyott településrendezési terv szándékához képest 

benne maradt a majorság gazdasági területe.) 

Aszófő településrendezési eszközeinek jelen felülvizsgálata során a hatályos Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési 

tervét kell alkalmazni, függetlenül a jóváhagyott szabályozási terv függelékétől. 
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1.4. A szomszédos települések településszerkezeti tervei 

Tihany község 62/2015. (IV.09.) Önk. határozattal elfogadott szerkezeti terve 

A 71. sz. főút Balatonfüred irányából délről érkezik a település közigazgatási területére, a Tihanyi félszigetet érintve. Tihany 

közigazgatási területe Aszófő közigazgatási területéhez általános mezőgazdasági területekkel csatlakozik (Diósi-rétek – 

gyep, fás legelő, Apáti-puszta, Apáti rétek – korlátozott használatú). A településközi kerékpárút a főút mellett halad. Nagy-

középnyomású földgáz vezeték halad Tihany felől Aszófő települési területei felé. 

 
Tihany község szerkezeti terve, 2015. 5. ábra - 

Örvényes község szerkezeti terve 

Örvényes község új szerkezeti terve még nem 

került jóváhagyásra. A település weblapján, 

2016. augusztusi dátummal a véleményezési 

eljárás javított anyaga található meg. 

Aszófő szomszédsági viszonyai: az északi 

Kopasz-hegy erdőterület; dél felé haladva az 

Öreghegy kertes mezőgazdasági terület; 

Hosszúföldek, Szőlőkalja és Rövid-dűlő 

árutermelő mezőgazdasági terület; a vasútvonal 

mente és a Balaton felé eső telkek korlátozott 

használatú mezőgazdasági területek. 

Az Öreghegy, Hosszúföldek, Szőlőkalja első 

osztályú szőlőkataszteri területek, melyek egy 

tömböt alkotnak Aszófő hagyományos 

szőlőterületeivel. 

A 71. sz. főút mentén Aszófő felé fasor, 

kerékpárút szabályozott. Aszófő irányába 

regionális vízvezeték (vasútvonaltól délre), 

regionális szennyvíznyomó vezeték (főút telkén) 

fut. Az Öreghegyi út irányába nagy-

középnyomású földgáz vezeték halad. 

Örvényes község szerkezeti terve 6. ábra - 
 véleményezési eljárás javított anyaga, 

2016.augusztus  
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Balatonfüred város 97/2004. (III.24.) Önk. határozattal elfogadott szerkezeti terve, 2015.
8
 

 

Balatonfüred közigazgatási területe beépítésre nem 

szánt övezetekkel csatlakozik Aszófő közigazgatási 

területéhez. 

Védelmi rendeltetésű erdőterületek északon és a lezárt, 
rekultiválandó hulladéklerakó környezetében találha-
tók. Általános mezőgazdasági területek a szőlő termő-
helyi kataszteri területek, korlátozott használatú mező-
gazdasági területek az ökológiai szempontból értékes 
gyepterületek. Kertes mezőgazdasági terület a vasút-
vonal mentén, az Aszófővel szomszédos Vörösmáli 
szőlőkhöz kapcsolódó területen került kijelölésre. 
 

Balatonfüred Város szerkezeti terve, 2015 7. ábra - 

 

 

 

 

 

Pécsely község 86/2005. (IX.7.) Önk. határozattal elfo-

gadott szerkezeti terve 

 

 
 

 

 

Pécsely község erdőterületekkel és kertes mezőgazdasági 

területekkel kapcsolódik Aszófő közigazgatási területeihez. Az 

aszófői vízmű hidrogeológiai „B”védőidom átnyúlik Pécsely 

külterületeire. 

A 7307. sz. Tótvázsony – Aszófő összekötő út (Balatoni út) 
nyomvonal a megyei TrT szerint szerepel a tervben. 
 

Pécsely község szerkezeti terve, 2015.  8. ábra - 

 
 

                                                                                 
8 Forrás: http://www.balatonfured.hu/ 
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Balatonszőlős szerkezeti terve 

Balatonszőlős szerkezeti terve kiterjedt erdőterületekkel kapcsolódik Aszófő közigazgatási területéhez. A meglévő erdő-

tömbön keresztül a Btv. térségi szerkezeti terv alapján a tervezett kiemelt jelentőségű mellékút kijelölésre került. 

 
Balatonszőlős község szerkezeti terve, 2015. 9. ábra - 

 

A környező települések településszerkezeti terveinek áttekintése során megállapítható, hogy a tervek szerkezeti jelentő-

ségű elemei csatlakoznak egymáshoz, ellentmondás a tervek között nem fedezhető fel, a szomszédos települések tervein 

Aszófőre vonatkozó megállapítások nem találhatók. 
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1.5. A hatályos településfejlesztési döntések 

Aszófő Önkormányzata 2004-ben fogadta el településfejlesztési koncepcióját. A koncepciót alapul véve készültek el a 

hatályos településrendezési eszközök. A kitűzött fejlődési irányok ma is relevánsak: 

 településkép megőrzése, speciális szabályozás a történelmi magra, 

 a település megfontolt, fokozatos fejlesztése a lakónépesség kismértékű bővülésének feltételezésével, 

 belterületi lakóterületek kijelölése, ütemezhetőség, 

 a település elhelyezkedéséből adódó előnyök kiaknázása, 

 rekreáció, turizmus, sportterület fejlesztése, 

 minőségi turizmus feltételeinek megteremtése, 

 belterületi úthálózat fejlesztése, parkolók kialakítása, járdák kiépítése, 

 települési közlekedési rendszer javítása, 

 településközpont fejlesztése, szabadidőpark létrehozása, 

 településközpontban kereskedelmi, szolgáltató funkciók fejlesztése, 

 közterületek fejlesztése, utcaképek védelme, értékmegőrzés, 

 civil szervezetek gyarapítása, 

 közművek fejlesztése, 

 környezetvédelem, természetvédelem szabályainak betartatása, 

 csapadék- és belvízelvezetés megoldása, élő vízfolyások rendezése, karbantarthatóságuk rendezése. 

A több mint 10 éves településfejlesztési koncepció megújítására feltétlenül szükség van. A fejlesztési irányok, célok átgon-
dolása, a területi vonatkozások pontosítása jelen tervezési munka feladata. 

Aszófő Község Önkormányzata nem rendelkezik hatályos településrendezési szerződésekkel. A lakossági igények, és 

egyéb fejlesztési szándékok feltérképezése folyamatban van. 

Az Önkormányzat Gazdasági Programja (2015-2019.) csak a legfontosabb fejlesztési elképzeléseket rögzíti: 

 rövidtávon a volt Önkormányzati épület rekonstrukciója, 

 Aszófő főterének, a bolt előtti térnek a felújítása,  

 hosszútávon a 71. sz. főút forgalomcsillapítása, 

 közvilágítás bővítése, korszerűsítése, 

 közutak felújítása, 

 önkormányzati épületek energetikai felújítása.  
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1.6. Tervelőzmények 

1.6.1 A hatályban lévő településrendezési eszközök 

Aszófő község településszerkezeti tervét a 2/2006 (I. 23.) Önk. határozattal fogadták el. 

 
Aszófő község településszerkezeti terve (Forrás: http://www.aszofo.hu/)  10. ábra - 
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Aszófő beépítésre szánt területei 

 Lakóterületei falusias lakóterületek. 

 Településközpont vegyes terület a község magjában a Szent László templom, művelődési ház, a polgármesteri Hivatal 

és környezete. 

 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek a belterülethez szervesen kapcsolódóan a 71. sz. főút mentén, a vasúti 

kereszteződésben és a volt állami pincészet, kerékpáros kemping területén találhatók. További kereskedelmi, szolgál-

tató gazdasági területek északon, a Balatoni út mentén, az elektromos elosztó és mellette lévő területek, illetve a volt 

állami gazdaság (Cofuna) területe. 

 Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület az Öreghegyi úti majorság. 

 Különleges terület a temető területe. 

Aszófő beépítésre nem szánt területei 

 Zöldterületek a beépítésre szánt területekhez csatlakozóan kisebb területegységekben találhatók meg – a vasútvonal 

mentén, az Öreghegyi út mellett, a Vadvirág utcához kapcsolódóan. Tervezett települési szintű zöldterület található a 

szerkezeti terven a Balatoni út menti lakóterület-fejlesztés központjában. 

 Védelmi rendeltetésű erdőterületek – védett és védő erdő- a település meglévő erdőterületei (a közigazgatási terület 

északi harmada), a lovarda kivételével, amely egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőterület övezetébe 

sorolt. 

 Kertes mezőgazdasági területek a délies lejtős területeken hagyományosan kialakult kertes művelésű első osztályú 

szőlőkataszteri területek: az Öreghegy-alja („Szőllőkallya”, „Malomdombja”) és a Vörösmáli-szőlők. 

 Általános mezőgazdasági területek az enyhébb lejtésű térszíneken találhatók, az alábbi felosztás szerint:  

o első osztályú szőlőkataszteri területek (nagyüzemi szőlőművelés területei), 

o árutermelési területek (a Balatoni út mentén a volt állami gazdasághoz kapcsolódó árutermelő területek, a 71. sz. 

főút és vasútvonal közti mezőgazdasági területsáv), 

o korlátozott használatú mezőgazdasági területek (a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett és védelemre terve-

zett területei, főként gyepek) és 

o belterületi mezőgazdasági területek (temető és lakóterületek között). 

 Vízgazdálkodási területek a tómeder területe és a kisvízfolyások telkei, illetve az ivóvíz-szolgáltatást biztosító vízmű 

terület. Idegenforgalmi hasznosítású Balaton-partja nincs a településnek. 

A szerkezeti terv infrastruktúra-fejlesztési javaslatai 

 A Balaton törvényben tervezett országos mellékút pontos helykijelölésére került sor, a csatlakozási pontok és nyomvo-

nal meghatározásával. Az országos mellékút Balatonszőlős felé nyit új kapcsolatot, rácsatlakozással a Pécsely felé futó 

Balatoni útra és a Balatonfüred felé tartó Rákóczi útra. 

 A Balatoni kerékpárút a 71. sz. főút mentén halad keresztül a településen. 

 Az új lakóterület fejlesztési területeken (a település DNy-i részén és a tervezett Balatoni út menti lakóterület-fejlesztés 

területén tervezett fasorok kerültek meghatározásra, illetve a tájképileg érzékeny kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 

területfelhasználások esetében védőfásítások kerültek kijelölésre. 

 

Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.22.) rendelete Aszófő község Helyi Építési Szabályzatáról 

és Szabályozási Tervéről szóló 8/2006.(IX.22.) rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

Aszófő község közigazgatási területére a HÉSZ mellékleteként elfogadott szabályozási tervet három részletben dokumen-

tálták: 

 beépítésre szánt területek, 

 beépítésre nem szánt területek, 

 kertes mezőgazdasági területek. 

A 2007. elején elfogadott településrendezési eszközök módosításra kerültek a 029/9, 029/10 hrsz.-ú telkeket érintően, a 

3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelettel. 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

31 

Az egészségügyi, szociális turisztikai erdőterületként szabályozott egykori kemping területe (029/9) különleges beépítésre 

nem szánt lovas-idegenforgalmi és szabadidőközpont övezetbe került átminősítésre, illetve a 029/10 hrsz.-ú telek védelmi 

rendeltetésű erdőterületből közjóléti erdőterület övezetébe. A módosításhoz kapcsolódóan a szerkezeti tervi átvezetés 

nem történt meg. 

 
Aszófő község szabályozási tervének módosítása (Forrás: http://www.aszofo.hu/)  11. ábra - 

1.6.2 A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

A hatályos településszerkezeti terv az alábbi fejlesztési célokat határozta meg: 

1. Lakóterület fejlesztés 

o északon önkormányzati tulajdonban álló természetvédelmi területen (a szabályozási tervben nem került jóváha-

gyásra, feltételhez kötött, korlátozott használatú mezőgazdasági terület besorolásban)  a lakóterület kialaku-

lásának jogi feltételi nem voltak adottak, nem valósult meg, 

o 19 db lakótelek a 058/50-57 hrsz.-ú telkeken  a terület beépítése nem indult meg, 

o 12 db lakótelek a 401/2-8, 404-406 hrsz.-ú telkeken (gokart pálya és attól DNy-ra eső mezőgazdasági területe-

ken)  a terület beépítése nem indult meg, 

o 3 db lakótelek a 32-34 hrsz.-ú telkek északi részén  a terület beépítése nem indult meg, 

o 2 db lakótelek a 040/32 hrsz.-ú telek déli részén  a terület beépítése nem indult meg, 

o belterületi ingatlanok üres lakótelkei  számos telek most is rendelkezésre áll. 

2. Településközpont vegyes terület a település magjában  a funkcióbővítés nem valósult meg. 
3. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 

o a 71. sz. főútvonal és a vasútvonal kereszteződésében  kialakult, a gazdasági funkciók betelepültek, 

o az elektromos elosztó Gksz területei  részben még rendelkezésre áll (040/11), alulhasznosított, 

o a volt állami gazdaság területe  a gazdasági funkció intenzifikálására még van lehetőség. 
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4. Különleges beépítésre nem szánt lovas-idegenforgalmi és szabadidőközpont terület (2016-os módosítás)  
a lovarda fejlesztése megállt. 

5. Zöldterület fejlesztés 

o települési szintű zöldterület az északi, önkormányzati tulajdonban álló természetvédelmi területen  kialakulá-

sának jogi feltételi nem voltak adottak, nem valósult meg, de jelenleg is  zöldfelület, 

o lakóterületi szintű közparkok  tervezett kialakításuk nem történt meg az Öreghegyi út melletti és a Vadvirág 

utcához kapcsolódóan, ellenben a vasútvonal menti zöldterület tervezetten, mint a község fogadókapuja megva-

lósult. 

6. Közlekedésfejlesztés 

o Tótvázsony–Aszófő tervezett országos mellékút és ehhez kapcsolódóan a települést elkerülő út, nyomvonal kor-

rekciók  nem épült ki, nem valósult meg, 

o 71. sz. főút elkerülő nyomvonala, külön szintű csomóponttal (az alátámasztó munkarészben említésre kerül, de 

tervanyag nem található hozzá), 

o Balatoni kerékpárút a 71. sz. főút mentén  kialakításra került. 

7. Faluközpont védelme (falukép, utcakép, műemléki környezet) a hatályos szabályozások a védelmi célo-
kat biztosították. 

8. Kertes mezőgazdasági területek védelme, kiemelten a Vörösmáli pincesor  a hatályos szabályozások a 
védelmi célokat biztosították. 

 

1.7. A település társadalma 

1.7.1 Demográfia, népesség 

Aszófő népességszáma az ezredfordulót követően, az első évtized során, fokozatosan növekedett, majd ezt követően 

gyakorlatilag stagnál. Történelmi távlatban sem beszélhetünk szélsőséges változásokról a település népességszámát ille-

tően. A XIX. század közepétől a XX. század hetvenes évtizedéig szinte állandó az itt élő lakosok száma (1851-ben 364, 1970-

ben 373 fő). A hetvenes és a nyolcvanas évtizedben bekövetkezett csökkenés eredményeként 1990-ben mindössze 298 

lakosa volt a falunak. Ezt két évtizedes növekedés követte, és a 2011. évi népszámlálás már 401 lakost számlált Aszófőn (az 

állandó lakosok száma 415 fő). Azóta évről-évre alig változik, 390 és 400 között mozog a lakónépesség száma. 

1. táblázat - lakónépesség; természetes szaporodás/fogyás; vándorlási egyenleg - Aszófő (2005 – 2015) 

év 
lakónépesség száma 

(fő) 
természetes szaporodás/fogyás 

(ezrelék) 
vándorlási egyenleg 

(ezrelék) 

2005 386 - 7,81 - 2,59 

2006 373 - 5,17 - 24,13 

2007 385 - 2,46 25,97 

2008 413 - 2,31 72,64 

2009 403 o - 17,37 

2010 399 2,29 - 10,03 

2011 401 - 6,68 12,47 

3012 392 - 2,28 - 17,86 

2013 397 - 4,48 2,52 

2014 389 - 6,74 - 20,57 

2015 395 - 4,40 20,25 

forrás: TeIR - saját szerkesztés 

Az elmúlt 10 évben két év kivételével minden esztendőben kevesebb volt a születések száma, mint a halálozások száma a 

településen. Ebben a tekintetben az országos tendenciáktól nem tér el a falu reprodukciós dinamikája, vagyis természetes 

fogyás tapasztalható. A vándorlási egyenleg megmutatja, hogy adott évben a beköltözők vagy az elköltözők voltak töb-

ben. 2007, és különösen 2008 kivételesen magas bevándorlási többletet mutatott. Összességében a vándorlási vesztesé-

get némileg meghaladja a vándorlási nyereség, ami szűken kompenzálja a természetes fogyásból eredő népességvesztést. 

A természetes fogyáson és a vándorlási egyenlegen túl, hosszú távon a lakosság korösszetétele határozza meg egy 

település (térség, ország) népességszámának alakulását. 
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A népesség előreszámítás rámutat, hogy Aszófő sem tudja hosszabb távon elkerülni a lakosságszám csökkenését. A prog-

nózis szerint 2027-ig hozzávetőleg még a jelenlegi népességszámra lehet számítani a faluban, utána azonban előbb lassan, 

majd egyre gyorsuló ütemben csökkenni fog az itt élők száma. 2034-ben 372 lakost, 2041-ben már csak 344 lakost jelez a 

prognózis. 

Magyarországon az un. öregedési index számítása kétféle módon történt az elmúlt időszakban. A számítás lényege, hogy 

a 0-14 éves korú és a 60 – x éves, vagy a 65 – x éves korosztályba tartozók arányát állapítjuk meg. A népesség elöregedésé-

nek gyorsuló ütemét szemléletesen fejezi ki a mutató gyorsuló növekedése. Míg az 1900-as esztendőben országos szinten 

mindössze 13-14 65 éven felüli idős ember jutott száz 15 év alatti gyerekre, addig száz évvel később, 2001-ben már megkö-

zelítette a 65 éven felüliek száma a 15 éven aluliak számát. Demográfiai történelmünk során az időskorúak száma és 

aránya először 2006-ban haladta meg a gyermekkorúakét. 2016. január 1-jén országos szinten az öregedési index 126, 

vagyis ennyi időskorú lakos jutott száz gyermekkorúra.
9
 Az időseknek a gyermekkorúakhoz viszonyított aránya a hosszú 

távú előrebecslések szerint 2060-ban már 1: 2,5 körül lehet. Mindebből nemcsak erőteljes népességfogyás, hanem a gaz-

daságilag aktív korú népességre nehezedő eltartási terhek fokozódása is következik. 45 év múlva egy időskorúra már keve-

sebb, mint két aktív korú jut majd!
10

 

Az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszerből átvett alábbi ábra Aszófő öregedési mutatójá-

nak alakulását szemlélteti (összevetve az országos, regionális, megyei és járási adatokkal). A TeIR adatközlés a 15 éves 

aluliak és a 60 évesnél idősebbek számát veti össze, ennyiben tehát eltér a fent ismertetett KSH által közölt adatoktól, 

és ebből következően magasabb öregedési mutatót közöl. A tendencia azonban teljességében azonos. Megfigyelhető, 

hogy a Balatonfüredi járás egészére magasabb öregedési mutató jellemző, mint a megye egészére, a Közép-Dunántúli 

régió mutatószáma kedvezőbb, és lényegében azonos az országossal. 

A KSH Tájékoztatási adatbázisában közölt konkrét számok azt mutatják, hogy 2015-ben Aszófő 395 lakosából 51 volt a 0-

14 éves gyermekek száma és 81 a 65 éven felülieké (öregedési index: 159). Ebben az évben mindössze 1 gyermek született 

és hárman elhaláloztak a faluban. A belföldi odavándorlások száma 27 volt, ennél kevesebben, 19-en költöztek el innen. 

 
                                                                                 
9 http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html  
10 http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/megrazo_abrakon_magyarorszag_jovoje.217392.html  

http://www.ksh.hu/thm/2/indi2_1_2.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nyugdijrendszer/megrazo_abrakon_magyarorszag_jovoje.217392.html
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Nemzetiségi összetétel 

A település nemzetiségi összetételéről a 2011. évi népszámlálás gyűjtött adatokat. Ekkor az itt élők 94 %-a magyarnak 

vallotta magát, 16 fő tartotta magát német nemzetiségűnek és 9 fő más, egyéb nemzetiséget jelölt meg. 

A falu felekezeti összetétele a népszámlálás idején: 231 fő (60 %) római katolikus, 31 fő református, 14 fő evangélikus. A 

többiek (30 %) nem válaszoltak, vagy nem tartoznak vallási közösséghez, illetve ateisták. 

Képzettség, foglalkoztatottság, életminőség 

Aszófő népességének iskolai végzettség szerinti megoszlása a megyei átlagnál kedvezőbb. A megyei és a Balatonfüredi 

járás átlagát is meghaladja az érettségizettek aránya. A megyeszékhely és a járás székhely lakosságához képest magas a 

középfokú szakmai oklevéllel rendelkezők (szakmunkások) aránya. A lakosság 70 %-ának 8 osztálynál magasabb iskolai 

végzettsége van. A felsőfokú végzettségűek száma 51 fő volt a népszámlálás idején, ez a falu lakosságának 14 %-a, ami 

ugyan kissé meghaladja a megyei átlagot, de a Balatonfüredi járáson belül átlagon alulinak számít. Az érettségizettek 

száma 120 fő volt, ami a lakosság közel egy harmadának (32,5 %) felel meg. 

7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2011  12. ábra - 

 

forrás: KSH népszámlálás 2011, saját szerkesztés 

Köztudomású, hogy a népesség iskolai végzettségének szintje jelentős mértékben meghatározza a foglalkoztatottság és 

az életminőség alakulását. Aszófő a magyarországi aprófalvak (500 fő alatti települések) körén belül kifejezetten jó adott-

ságokkal rendelkezik e tekintetben is. Az itt élők iskolai végzettsége, foglalkoztatottsági szintje és jövedelmi színvonala 

magasan meghaladja az ország más tájain található aprófalvak nagy többségére jellemző szintet. 

A 2008-2009-es gazdasági válságot követő évek magas munkanélküliségi aránya napjainkra jelentősen csökkent, Aszófőn 

2015-ben 11 regisztrált munkanélkülit tartottak számon. 

Aszófőn az adófizetők aránya (szja alapot képező jövedelemmel rendelkezők száma száz lakosra vetítve) tartósan és szá-

mottevően meghaladja az országos átlagot. Az országos viszonylatban igen kedvező helyzetű Balatonfüredi járáson belül, 

az adófizetők arányát tekintve, Aszófő évről-évre a járási átlag környékén helyezkedik el. Ugyanakkor az egy lakosra jutó 

összes nettó jövedelem mértékét tekintve a 2008-as csúcs év (720 ezer Ft/fő) után Aszófő pozíciója sajnálatosan gyengülni 

kezdett. 2009-ig az Aszófői lakosok éves nettó jövedelme meghaladta nemcsak az országos, de a megyei, a járási, sőt 

némileg még a kiemelkedően magas régiós átlagot is. 2009-ben visszaesés következett be, amely során 2011-ben volt a 

mélypont, amikor 616 ezer Ft volt az egy főre jutó éves nettó jövedelem a faluban. Azóta minden évben a diagramon ábrá-

zolt többi területi szint mutatója alatt marad az Aszófői jövedelmi szint, amely még 2014-ben sem érte el a 2008.-évi szin-

tet. 
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forrás: http://www.teir.hu 

A magas- illetve alacsony jövedelműek aránya (ld. következő ábra) azt fejezi ki, hogy hány 5 millió Ft feletti adósávon 

adózó jut száz 1 millió Ft alatti adósávon adózóra, vagyis hogy a vizsgált területegységen belül relatíve sok vagy kevés a 

magas jövedelműek aránya. Sajnos ez a mutató is Aszófő, illetve az Aszófői lakosság pozíciójának romlását mutatja. 2005-

ben még Aszófő mutatója a legmagasabb, ezt követően azonban visszaesik, és egyre jobban lemarad nemcsak az orszá-

gos, de a többi területi mutatótól is. 2014-ben Aszófőn közel 12 „magasan” adózó jutott 100 „alacsonyan” adózóra, míg 

országosan a „magasan” adózók aránya eben az évben 19, a Közép-Dunántúli régióban pedig több mint 20 volt. A Balaton-

füredi járás települései közül Csopakon, Paloznakon és Alsóörsön vannak kiemelkedő arányban az 5 millió Ft feletti adósá-

von adózók, sorrendben: 28,5; 25,0; 19,7 „magasan” adózó jutott 100 „alacsonyan” adózóra. 

 
forrás: http://www.teir.hu 
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Ugyanakkor az itt élők életminőségének egyik mutatója, az ezer lakosra jutó személygépkocsik száma, 2015-ben (504/ezer 

lakos) magasabb a balatonfüredi járás átlagánál is (479/ezer lakos), miközben a járási átlag magasan az országos átlag 

(325/ezer lakos) fölött van, és ezek az arányok hosszú évek óta változatlanok. 

Gazdasági aktivitás 

2015-ben a település 395 lakosának kétharmada (263 fő) tartozott a munkaképes korúak (15 – 64 évesek) körébe. A mun-

kaképes korú népességen belül a foglalkoztatottak aránya a népszámlálás óta fokozatosan növekedett, 2015-ben országo-

san 58 %, Veszprém megyében 60 %
11

 volt. Aszófő vonatkozásában csak a népszámlálás idején felvett foglalkoztatottsági 

adatokra támaszkodhatunk. 2011-ben összesen 150 fő foglalkoztatott élt a faluban, közülük 37-en helyben, 113-an más 

településen végezték napi munkájukat. A 150 Aszófői foglalkoztatott közel fele vezető értelmiségi (24 fő) vagy egyéb 

szellemi (45 fő) foglalkozású volt. Az adófizetők tartósan magas aránya arra utal, hogy a település lakosságának gazdasági 

aktivitása kedvező. 

Lakásállomány 

Az utóbbi években Aszófő lakásállományának száma (lakások és üdülők) nem változott, a KSH adatai alapján új lakás nem 

épült. 2011-ben összesen 196 lakás volt a faluban, azóta a KSH adatok szerint változatlan ez a szám. A korábbi években 

szép számmal épültek lakások, 2007 és 2011 között összesen 18 új lakás és 1 üdülő épült a faluban. A lakott lakások száma 

(üdülővel együtt) 2011-ben 154 db volt. A lakások többsége összkomfortos, a fennmaradók kevés kivétellel komfortosak. 

(Mindössze 4 félkomfortos, 4 komfort nélküli és 2 db szükséglakást talált a népszámlálás a településen.) A lakásállomány 

viszonylag fiatal, a lakások több mint fele 1980 után épült: 1981-1990 között épült 22 db; 1991-2000 között 48 db; 2001-

2011 között 34 db lakás. A nagyméretű, négy és több szobás lakások aránya magas. 

1.7.2 Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

Konfliktust keltő társadalmi különbségek, társadalmi rétegződéssel összefüggő térbeli elkülönülés nem jellemzőek a kis 

településen. 

 

1.8. Humán infrastruktúra 

1.8.1 Humán közszolgáltatások 

A község egészségügyi ellátása megfelelő színvonalú. Az egészségügyi alapellátást Balatonakali székhellyel egy vállalkozó 

háziorvos biztosítja: heti 3 alkalommal az Önkormányzat által fenntartott rendelőben. A fogorvosi alapellátást Balatonaka-

liban vagy a balatonfüredi szakrendelőben lehet igénybe venni. A háziorvosi rendelő mozgáskorlátozottak számára elérhe-

tő. A védőnői szolgálatot Tihany látja el. A gyermekorvosi ellátás a háziorvosi ellátás keretében történik, a gyermek szak-

orvosi ellátás pedig Balatonfüreden a Rendelőintézetben vehető igénybe.
12

 

A település méretéből adódóan nincsen óvoda, nincsen iskola. A településen azonban az identitást erősítő intézmények 

megtalálhatók, úgy, mint a Szent László templom, az egyház, a közművelődési intézmény és könyvtár. A községben mű-

ködő civil szervezetek: Aszófő Község Szociális és Kulturális Céljait Szolgáló Közalapítvány, Aszófői Polgárőrség, Dallamvi-

lág Gyermekmusical Egyesület. 

A közösségi közlekedés terén mind a vasúti, mind a helyközi autóbusz-közlekedés a lakosság számára elérhető. A vasútál-

lomás a településközponttól délre található, nagyobb kiterjedésű parkoló területtel, amely a P+R közlekedési igényeket 

kiszolgálja. 

 

 

                                                                                 
11 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf026b.htm  
12 Forrás: Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2013-2018. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qlf026b.htm
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1.8.2 Esélyegyenlőség 

A település Önkormányzata rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal a 2013-2018. időszakra. Az Esélyegyenlőségi 

Program Intézkedési terve az alábbi célokat tűzte ki: 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 
1. A község belterületén új építési telkek kialakítása 
2. Foglalkoztatás továbbfolytatása, új lehetőségek keresése; Tanácsadások szervezése 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 
1. Ösztönző ösztöndíj programok biztosítása 
2. Gyerekek iskolán kívüli szabadidős tevékenységeinek hasznos eltöltése 

III. A nők esélyegyenlősége 
1. Közmunka program szervezése; A nők és fiatalok foglalkoztatását segítő képzések programok felku-
tatása 
2 Baba-mama klub és börze megszervezése 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 
1. Idősek bevonása a közösségi életbe (pl. internet tanulás unokákkal) 
2. Az aktivitást és a függetlenséget megőrző programok szervezése 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 
1. A kultúrház akadálymentesítése 
2. Fogyatékkal élők pontos számának feltérképezése 
 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1 A település gazdasági súlya, szerepköre 

Aszófő egykor a tihanyi apátság birtoka volt. Mezőgazdasági-gazdálkodási hagyományai jelentősek. A Hosszú évszázadok 

óta a szőlőgazdálkodás jelen van a településen és egyre inkább meghatározó. Aszófő gazdasági súlya és szerepköre kiegé-

szítő jellegű Balatonfüred és Tihany szomszédságában. 

1.9.2 A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

Aszófő a Balatonfüred–Csopaki borvidék része. A községben működik a Fodorvin borház és vinotéka, a Salánki Családi 

Borpince és Borgazdaság Kft., a Hudák Szőlőbirtok és Borászat, valamint az Ódor Pincészet. A település lakói közül min-

tegy 8-10 gazda foglalkozik 1 ha-nál nagyobb területen szőlőgazdálkodással
13

. A 71. sz. főút menti volt állami borászat 

évtizedek óta elhagyatott, teljesen leromlott állapotú, hasznosítását a vegyes tulajdonviszonyok nehezítik. A majorság 

területén működik a Kék Balaton Mgtsz, melynek fő tevékenységi köre a gabonafélék, hüvelyes növények, olajos magok 

termesztése. 

A mezőgazdaság mellett a település másik ágazata a turizmus. Aszófő hátrányos helyzetben van azonban a turisztikai ága-

zatban, mivel a Balatoni-Riviéra kistérségben az egyetlen olyan falu, amely nem rendelkezik hasznosítható vízparttal, hiszen 

teljes parti sávja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelésében van, fokozottan védett nádas. Ennek a gazdaságilag hátrányos 

adottságnak az ellenére is, az idegenforgalom jelen van a településen, de bevételei kisebbek, mint a szomszédos vízparti 

kistelepüléseknek. A turisztikai szolgáltatások körében a szállásférőhelyek biztosítása a meghatározó, de a borturizmus is 

fontos ágazat. A településen a lovas turizmus is jelen van, de egyelőre nem prosperál. A régi kemping helyén a Nagyhegyi 

Lovas Egyesület hirdeti a lovardát, a Római úti lovas udvar pedig jelenleg még mobil építményekkel szolgálja ki vendégeit. 

A balatonfüredi járásban az idegenforgalom a vízpartokra koncentrálódik, a Balaton-felvidék felé eső második vonalban fekvő 

települések kevésbé részesednek belőle (Balatonszőlős, Örvényes, Pécsely). Aszófőn nincsenek kereskedelmi szálláshelyek. 

Az egyéb (magán) szálláshelyek forgalmáról 2013-as adatok állnak rendelkezésre. Az adatokból kiolvasható, hogy Aszófőnek 

még bőséges tartalékai vannak az idegenforgalom kínálta lehetőségek kihasználásában. Az ezer lakosra jutó szállásférőhelyek 

és az ezeken eltöltött vendégéjszakák számát tekintve a szomszédos települések közül egyedül Balatonszőlős marad Aszófő 

mögött. Ugyanakkor Balatonszőlősön a külföldi vendégek és a külföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák aránya, vala-

mint az átlagos tartózkodási idő kiemelkedően magas! Az északi part két idegenforgalmi csúcsdesztinációjának (Balatonfüred 

és Tihany) szomszédságában a jelenleginél jóval több lehetőség kínálkozik Aszófő számára. Fokozni lehetne a szállásférőhe-

lyek számát, növelni kellene a külföldi vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák arányát (jelenleg Aszófőn a legalacso-

nyabb!), továbbá egyedi kínálatok révén meg kellene hosszabbítani az átlagos tartózkodási időt a településen. 

                                                                                 
13 Karl Lajos hegybíró adatszolgáltatása alapján. 
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település 
ker. és egyéb szál-
lásférőhelyek ezer 
lakosra jutó száma 

ker. és egyéb szál-
láshelyek vendégéj-
szakái ezer lakosra 

külf. vendégek 
aránya a ker. és 

egyéb szálláshelye-
ken ( %) 

külf. vendégek által 
eltöltött vendégéj-

szakák aránya 
( %) 

átlagos tartózkodá-
si idő a szállás-

helyeken 
(éjszaka) 

Aszófő 269 2 136 10,1 14,3 2,2 

Balatonfüred 1 058 41 190 29,9 45,3 3,2 

Balatonszőlős 59 609 34,9 52,4 4,6 

Örvényes 885 8 803 19,6 19,2 3,3 

Pécsely 265 3 718 17,7 29,9 1,6 

Tihany 2 219 83 083 29,7 47,1 3,5 

Idegenforgalmi adatok, 2013. Forrás: ksh.hu, saját szerkesztés 13. ábra - 

Az aprófalvak közé tartozó Aszófő szolgáltatási szektora hiányos. A lakossági szolgáltatások a járási központban és több-

nyire Tihanyban érhetők el. A szűkös kínálatot jellemzi, hogy nincsen dohányáru szaküzlet, illatszer szaküzlet, elektromos 

háztartási gép szaküzlet, könyv, újság, papíráru szaküzlet. Van azonban informatikai szolgáltatás, építőanyag kereskedés, 

fatelep, kertépítő és villanyszerelő vállalkozás, taxi, valamint jachtszerviz. A települést mobil postai szolgáltatás látja el. A 

falu belterületei vezetékes vízzel, szennyvízcsatorna hálózattal, villanyhálózattal, gázzal, telefonhálózattal és internet-

szolgáltatással is ellátottak. 

1.9.3 Gazdasági szervezetek 

Aszófőn (és a balatonfüredi járásban) az ezer lakosra jutó regisztrált gazdasági vállalkozások száma
14

 (252) jelentősen 

meghaladja az országos (172) és a megyei (150) átlagot. Az Önkormányzati fejlesztési szándékokon túl a Római úti lovarda 

fejlesztési elképzelései körvonalazódnak, egyéb jelentős beruházásról/fejlesztési szándékról nincsen ismeretünk. Telepü-

lésrendezési szerződéseket az Önkormányzat nem kötött. (A Nagyhegyi Lovarda és Szabadidőpark kialakításának lendüle-

te megakadt, jelenleg az ingatlant eladásra hirdetik.) 

1.9.4 A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

A település elérhetősége jó, a 71. sz. főúttal megközelíthető. Tihanyon keresztül a révátkeléssel az M7-es autópálya is 

viszonylag könnyen elérhető. Vasútvonallal ellátott. Északi irányba jobb elérhetőséget a tervezett országos mellékút bizto-

síthat a jövőben. A munkaerő képzettsége: ld. 1.7.1 alfejezet. A településen a K+F ágazat nincs jelen. 

1.9.5 Ingatlanpiaci viszonyok 

Az aktuális ingatlanpiaci hirdetések alapján megállapítható, hogy a panorámás ingatlanokért kiemelkedően magas árat 

kérnek az eladók, míg az egyéb ingatlanok jóval alacsonyabb értéket képviselnek. Jelenleg 785 ezer és 167 ezer Ft között 

mozognak a négyzetméterenkénti lakóingatlan árak, ami több mint négy és félszeres különbség. A telekárak is elég szél-

sőségesen szóródnak. A belterületi építési telkek 5.800 és 11.000 Ft közötti m2 áron szerepelnek a hirdetésekben. Akad 

ipari telek (3.500 Ft/m
2
) és ipari ingatlan (borgazdaság, 65.000 Ft/m

2
) is a kínálatban. 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

A község 2015.-2019. közötti időszakra szóló gazdasági programja a település pénzügyi helyzetéről megállapítja, hogy az 

önkormányzat pénzügyi, likviditási helyzetét az elmúlt 4 évben az alábbiak jellemezték: 

 az önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához külön állami támogatást nem vett igénybe, 

 működési, fejlesztési hitel felvételére nem került sor. 

A pénzügyi egyensúly, a folyamatos likviditás biztosítva volt. 

A program megállapítja továbbá, hogy a költségvetési támogatások reálértéke csökken és egyre több saját bevétel meg-

szerzésére, illetve pályázati források bevonására lesz szükség. A pályázati aktivitás már az elmúlt ciklusban is pozitív fordu-

latot vett, ami remélhetőleg folytatódik az előttünk álló önkormányzati ciklusban. A működési kiadások forrását az állam-

tól kapott támogatás mellett a saját bevételek adják. A fejlesztési lehetőségeket elsősorban a pályázatokból illetve a to-

vábbi saját bevételekből tudjuk finanszírozni. 

                                                                                 
14 TeIR, 2014. évi adat  
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A költségvetési kiadások közül a következő években is várható, hogy a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő 

járulékok nagyságát és arányát növeli: 

 a közneveléshez kapcsolódó személyi juttatások emelkedése, 

 minimálbér emelkedése. 

„A költségvetési kiadások közül a megvalósult beruházásokból kifolyólag a fenntartási kiadások várhatóan növekednek. A 

költségvetés kiadási oldalát csökkentheti a gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. Az energetikai korszerűsítések to-

vábbi kiadáscsökkenést fognak jelenteni költségvetésünkben. Már érezhető kiadáscsökkenés tapasztalható a hivatali épület 

gáz energia kiadásainak minimálisra csökkenése, további csökkenéssel kell számolnunk hosszútávon, mivel tervezzük az ön-

kormányzati ingatlanok további energetikai korszerűsítését (további apríték üzemű fűtési rendszer, napelemek).” 

Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint hitelfel-

vétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 

Aszófő községben jelenleg nincs folyamatban beruházás, és fejlesztés. Az önkormányzatnak nincs hitele. 

1.10.2 Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

A gazdasági programban meghatározottak megvalósításához szükséges anyagi források biztosítása érdekében az alábbi 

feladatok rögzíthetők: 

 A pályázati források figyelése, igénylése és megszerzése. 

 Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek növelési lehetőségeit meg kell keresni olyan adórendszer megterem-

tésével, mely megfelel a helyi adópolitika elvárásainak és hatékony eszköze az önkormányzati saját forrás növelésé-

nek. 

 Közteherviselés (hátralékok behajtása, adómorál javítása) biztosítása. 

 A Képviselőtestület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva 

igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket. 

 Az önkormányzat áttekinti a meglévő vagyontárgyait, azok hasznosításának módját és lehetőségeit, a fenntartási, 

üzemeltetési költségek nagyságát. 

 Az Önkormányzat törekszik arra, hogy a gazdasági programjában meghatározott célkitűzéseket lehetőség szerint 

hitelfelvétel nélkül, minél több pályázati forrás bevonásával valósítsa meg. 

Az önkormányzat gazdasági programja a pályázatok ismeretében folyamatosan módosulhat, mert a fejlesztésekhez e 

források megszerzésére feltétlenül szükségünk van. 

Rövidtávon megvalósítandó beruházások: 

 A volt Önkormányzat épületének rekonstrukciója; 

 Aszófő úgynevezett „főterének”, a bolt előtti tér felújítása; 

Hosszútávon megvalósítandó beruházások: 

 A 71. sz. főút forgalomcsillapítása; 

 Közvilágítás bővítése, korszerűsítése; 

 Közutak felújítása (kis részben saját forrásból, nagyobb beruházás esetén pályázati forrásból); 

 Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése (pályázati pénz bevonásával); 

1.10.3 Gazdaságfejlesztés 

A képviselőtestület álláspontja szerint azokban a mezőgazdasági tevékenységekben van jövedelemtermelő lehetőség, 

amelyek kapcsolódnak a turizmushoz (bortermelés, szőlőművelés). 
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Aszófő tekintetében a meghatározó bevételi forrást mind a lakosság, mind az önkormányzat számára az idegenforga-

lom jelenti. 

 Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag 

kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. 

 Az idelátogató vendégek komfortérzetének fokozása végett elengedhetetlen a közterületek fejlesztése, az önkor-

mányzat gazdasági erejéhez mérten. 

 Információs adatbázis kialakítása szálláshelyekről, programokról a település honlapján, szórólapokon, kiadványokban. 

Az új honlap fejlesztése során előnyben kell részesíteni a mobil eszközbarát alkalmazásokat. 

Az önkormányzat segíteni kívánja a munkanélküli lakosok munkába történő visszavezetését, mivel a munkanélküli csalá-

dokban romlanak az életkörülmények, másrészt az önkormányzat szociális kiadásai is emelkednek a támogatások, segé-

lyezések miatt. A munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése érdekében az önkormányzat: 

 támogatni kívánja a helyi vállalkozások, valamint az idegenforgalommal érintett vállalkozók munkahely teremtési 

törekvéseit, 

 mint munkaadó jelentős részt vállal a helyi foglalkoztatásban, 

 keresi a lehetőségét a mezőgazdaságban történő helyi foglalkoztatás bővítésének, 

 rendszeresen együttműködik a munkaügyi hivatalokkal, 

 továbbra is részt kíván venni a közfoglalkoztatási pályázati rendszer keretében történő foglalkoztatásban. 

1.10.4 Intézményfenntartás 

Az önkormányzatunk a közigazgatási feladatainak ellátására Közös Önkormányzat Hivatalt (Kirendeltség) működtet 5 

településsel együtt. A kirendeltség, igyekszik minden hivatali dolgot helyben elintézni a lakosság kényelme érdekében. Az 

önkormányzat a kirendeltség fenntartásához az állami támogatás mellett forrást rendel, a szolgáltatás színvonalának 

tartása érdekében. 

Fontos feladat a Falugondnoki Szolgálat folyamatos fenntartása, ezzel az idősek segítése. 

Az önkormányzat a település üzemeltetés feladatait saját alkalmazásban álló munkavállalókkal, valamint a közmunka 

rendszerében dolgozókkal oldja meg. 

A Képviselőtestület fontosnak tartja a közúthálózat, a járda, a csatornahálózat, a vízvezetékrendszer, a szennyvízcsatorna-

rendszer, a villamos energia, a gáz, a közvilágítás, a telefon, az internet szolgáltatások megfelelő biztosítását. 

1.10.5 Energiagazdálkodás 

„A költségvetés kiadási oldalát csökkentheti a gazdaságosabb, megfontoltabb gazdálkodás. Az energetikai korszerűsíté-

sek további kiadáscsökkenést fognak jelenteni költségvetésünkben. Már érezhető kiadáscsökkenés tapasztalható a hivata-

li épület gáz energia kiadásainak minimálisra csökkenése következtében, további csökkenéssel kell számolnunk hosszútá-

von, mivel tervezzük az önkormányzati ingatlanok további energetikai korszerűsítését (további apríték üzemű fűtési rend-

szer, napelemek).” (Gazdaságfejlesztési program) 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

1.11.1 Hulladékgazdálkodás 

A település Önkormányzata rendelkezett a 7/2016. (VII.07.) önkormányzati rendeletben a hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatások igénybevételének rendjéről. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére a Balatonfüredi 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. jogosult. A községben a szelektív hulladékgyűjtés feltételei is biztosítottak, havonta 

egyszer szállítják el a háztartásokból. Az ingatlanokon keletkező értékes komposzt begyűjtése is megvalósul (lásd. 1.17. 

fejezet). 
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1.11.2 Szennyvízkezelés 

A település közüzemi csatornával ellátott, az épületekben keletkező szennyvizet a közcsatornába vezetik. A 

19/2013.(III.14.) Önk. határozatban a Képviselő-testület igazolja, hogy „a 2003. évben üzembe helyezett csatornahálózatra 

Aszófő község területén az ingatlanok 95 %-a rákötött”. A csatornázatlan külterületeken még mindig probléma a szenny-

vízszikkasztás, mely komoly környezetterhelést okoz a Balaton vízgyűjtő területén. 

1.11.3 Közvilágítás 

A település közvilágítással ellátott. 

1.12. Táji és természeti adottságok 

Aszófő természeti adottságainak bemutatását Magyarország kistájainak katasztere (szerk. Dövényi Zoltán, 2010.) c. kötet 

alapján állítottuk össze. 

1.12.1 Természeti adottságok 

Aszófő a Dunántúli-dombság nagytájhoz, a Balatoni-medence középtájhoz tartozik és a Balatoni-Riviéra kistáj területén 

helyezkedik el: a Tihanyi-félsziget súlypontjában, attól ÉNy-ra, Balatonfüred, Tihany és Örvényes települések között. A 

kistájat északról a Balaton-felvidék kistáj, ezen belül is Pécsely és Balatonszőlős község határolja. A Balatoni-Riviéra az 

üdülés és az idegenforgalom kiemelkedő kistája. 

Domborzat 

A kistáj igen változatos domborzatú, a litológiai különbségek, a szerkezeti mozgások és a lepusztító folyamatok hatására. 

Aszófő északi részei a Balaton-felvidék magasabb, erősebben tagolt térszíneihez csatlakozik, D-nek, DK-nek kifutó völgye-

ivel. Aszófő magasabb területei 200-230 m szintmagasságúak. A jellemzően szőlőműveléssel hasznosított területek a 110-

150 m szintmagasságú szinteken alakultak ki. A tóhoz közelebb egy 110-114 m-es balatoni abráziós sík terül el, alámosott 

peremmel kapcsolódva a Balatonhoz. A Riviéra lejtői jellemzően 5-12 hajlásszögűek, kisebb területi arányban 2-5-os 

hajlásszögűek, a tóparti sávok szintje pedig 0-2-os. 

Éghajlat 

Mérsékelten meleg, mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. Az évi középhőmérséklet 10,2-10,7 C. A fagymentes tenyészidő-

szak 200 napon át tart, 16,5-16,8 C középhőmérséklettel. Tihany a kistájban klimatikai választó, Aszófőre ezért az átlagos 

csapadék (évi csapadék 600-640 mm, nyári félévi csapadék 360-380 mm) és átlagos ariditási viszonyok (1,17) jellemzők. 

Leggyakoribbak az északias szelek, 3 m/s körüli átlagos szélsebességgel. Másodmaximuma az ÉNy-i szélnek van. A Riviéra 

éghajlata a hőigényes és fagyérzékeny szántóföldi és kertészeti növényeknek, a hagyományosan kialakult szőlő- és gyü-

mölcstermesztésnek kedvez. Az Aszófő név száraz völgyet jelent.
15

 

Vízrajz 

Aszófő közigazgatási területén állandó jellegű vízfolyás az Aszófői-séd (más néven Vékény-patak), mely a településen ÉK-

DNy-i irányban halad át. Forrásai Balaton-felvidék kistájon erednek, Pécsely és Balatonszőlős közigazgatási területén. A 

vízfolyás a belterület K-i részét érinti, a temető és a lakóterületek között fut dél felé. Az Aszófői-séd 71. sz. főút feletti 

nádas, vizenyős gyepeken terül szét, és az út alatt ömlik a Balaton öblébe. A vízfolyás vízgyűjtő területe kb. 17 km
2
, teljes 

hossza 8,4 km, vízhozama 0,02 m
3
/s.

16
 A Balaton-felvidékre jellemző séd-menti malmok Aszófő településen is voltak. 

Aszófő közigazgatási területén 10 ex-lege védett forrás van, a legnevezetesebb az Almás-forrás. 

Talaj 

A kistájon a talajtakaró legnagyobb részét kétféle talajtípus jellemzi. Aszófő északi erdőterületein barna erdőtalajok talál-

hatók, a szőlőterületek főként a szélsőséges vízgazdálkodású, sekély termőrétegű rendzina talajokon alakultak ki. A Bala-

tont szegélyező gyepek talajai jellemzően vályog mechanikai összetételű, karbonátos réti talajok. Az aszófői Öreghegy 

alapkőzete dolomit. A kistájon a nagyfokú erózió miatt kialakult földes kopárok aránya 6 %-os. 

  

                                                                                 
15 Forrás: http://www.maradjitthon.hu/ 
16 Forrás: Aszófő jóváhagyott településrendezési eszközei, Alátámasztó munkarészek, 2007. 
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Növényzet és állatvilág
17

 

A kistáj a Balaton-felvidéki flórajárásba (Balatonicum) tartozik. Klímazonálisan jórészt erdős-sztyep övezetbe tartozó 

terület. Az alacsonyabb hegyeket, enyhe lejtőket cseres és mészkedvelő tölgyesek borítják. Az előbbinek az állományait 

főként cser- és kocsánytalan tölgy alkotja, míg az utóbbiban – a mostohább termőhelyi viszonyok miatt – a kocsánytalan 

tölgy helyét a molyhos tölgy veszi át. Számos kísérő faj, főként a mezei juhar és a barkóca, a mészkedvelő tölgyesekben 

pedig a virágos kőris társul hozzájuk. Kiemelkedő a déli, szubmediterrán fajok magas aránya. A hagyományos gyümölcs- 

és szőlőkultúra az eredeti őshonos szárazságtűrő növényzettel páratlan egységbe fonódott. 

Az aszófői Öreghegy déli részén, mint a legszélsőségesebb termőhelyű dolomitlejtők egyikén, sziklafüves lejtősztyepek 

vannak. A néhány centiméternyi vastag, gyorsan kiszáradó, kőtörmelékes talajon az alábbi védett növényfajok találhatók 

meg: 

Adonis vernalis (Tavaszi hérics) 

Coronilla coronata (Sárga koronafürt) 

Polygala major (Nagy pacsirtafű) 

Vinca herbacea (Pusztai meténg) 

Onosma arenarium (Homoki vértő) 

Plantago argentea (Ezüstös útifű) 

Inula oculus-christi (Selymes peremizs) 

Paronychia cephalotes (Ezüstaszott) 

Allium sphaerocephalon (Bunkós hagyma) 

 

Iris pumila (Apró nőszirom) 

Orchis morio (Agárkosbor) 

Orchis purpurea (Bíboros kosbor) 

Stipa eriocaulis (Délvidéki árvalányhaj) 

 

 

További kiemelkedő növényritkaságok: 

 Eranthis hyemalis (Téltemető) az Aszófői-séd mentén, közvetlenül a patak mentén, 

 Hepatica nobilis (Nemes májvirág) a „téltemetős erdőtől” északra a Pogány-pince lábánál, 

 Adoxa moschatellina (Pézsmaboglár) az Aszófői-séd völgyében gyertyános tölgyesben. 

A változatos élőhelyeket gazdag állatvilág népesíti be. Kiemelkedő fajok a magyar tarsza (lassú mozgású szöcskeféle), 

számos lepkefaj, köztük, a zanót- és a vérfűboglárka, nagy és kis tűzlepkék, a tölgyfaszender vagy a magyar púposszövő 

lepkék, zörgőbagoly, őszi fésűsbagoly. Nagyobb kiemelendő bogarak a nagy hőscincér, molyhos hőscincér, gyászcincér és 

az óriás énekes kabóca. Jellemző madárfajok a rejtőzködő életmódot folytató haris, a ragadozó madarak közül pedig füles 

kuvik, kuvik, kabasólyom és a kígyászölyv. 

1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

Aszófő tájtörténeti fejlődését, a tájhasználat változását a XVIII. századtól követhetjük nyomon a különböző időszakokban 

készült katonai térképek értékelésével. A Balaton partja a rómaiak idejétől lakott volt, a korai és későbbi tájhasználatot is a 

Riviéra domborzati és klimatikus viszonyai határozták meg. A tájtörténet alakulására jellemző ez az állandóság, amely a 

táji, természeti környezethez legjobban alkalmazkodó tájhasználatot eredményezte. 

Tájhasználat az első katonai felmérés szerint (1782-1783) 

Az Öreghegy északi lejtőin és a település további északi részein (részben a Római útig terjedően) erdők voltak. Szőlőgaz-

dálkodás abban az időben csak az Öreghegy déli lejtőjén, annak szoknyáján volt. Az erdők és a szőlők alatt, az alacsonyabb 

lejtőkön legeltetéses állattartást szolgáló gyepek és mezőgazdasági területek terültek el. Az Aszófői-séd egyik ága a falun 

is keresztülhaladt, és az állandó vízfolyás erejét malommal is hasznosították (a Római úttól délre, a falu szélén). A település 

felett északra egy völgyzárógátas halastó is megtalálható volt. A jelenleg is használt temető már ábrázolásra került. 

A település fő közlekedési kapcsolata a Római út volt, Balatonfüred és Örvényes felé. Északi irányban sűrű, de alárendelt 

közlekedési kapcsolatai voltak a községnek. A Tihanyi-félszigetre a településközpontból indulóan bekötő út vezetett. Je-

lentősebb úthálózati elem volt továbbá az Öreghegy szőlőskertjeit feltáró alsó út. 

A felmérési térkép alapján a település szerkezete többutcás. É-D-i irányba futó utcahálózata (amely a mai Petőfi Sándor 

utca, Kossuth Lajos utca, Árpád utca nyomvonalaival azonosítható) a Római útra csatlakozik. A házak túlnyomó részt a 

Római úttól északra helyezkednek el, középpontban a Szent László templommal. 

                                                                                 
17 Forrás: http://http://balaton-felvideki.hu/; http://http://kitaibelia.unideb.hu/ 

http://balaton-felvideki.hu/
http://kitaibelia.unideb.hu/
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Aszófő település az első katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/)  14. ábra - 

Tájhasználat a második katonai felmérés (1840-1845) szerint 

A második katonai felmérési térképen a szőlőműveléssel hasznosított területek kiterjedtek Vörösmál területére. Az első 

felmérésen ábrázolt halastó eltűnt. A második katonai felmérés nem mutat egyéb kifejezett eltéréseket az első felmérés-

hez képest. Lényegében nem változott sem a településszerkezet, sem az úthálózat, sem a tájhasználat (a szőlők kivételé-

vel). 

 
Aszófő település az második katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/)  15. ábra - 
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Tájhasználat a harmadik katonai felmérés szerint (1882) 

A harmadik katonai felmérés szerint a Vörösmáli-szőlők kis mértékben kiterjedtek D felé. A pincesoron kőkeresztet is 

állítottak. A Tihany felé kifutó települési utca hangsúlyosabb szerepet kapott. Hasonlóan a második katonai felméréshez, 

itt sem történt jelentős szerkezeti változás. A térkép alapján leolvasható, hogy postahivatal működött a községben. 

 
Aszófő település a harmadik katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/) 16. ábra - 

Tájhasználat az 1941.évi katonai felmérés szerint 

Az 1941-ben készült katonai felmérés jelentős tájhasználat változást nem mutat, ami igazolja, hogy már a XIX. században 

kialakult a termőhelyi adottságokhoz, domborzati viszonyokhoz igazodó racionális tájhasználat. A negyedik katonai fel-

mérés azonban jelentős infrastrukturális változásokról ad számot: kiépült 71. sz. főút, a vasútvonal, az északi irányba Pé-

csely felé vezető Balatoni út. A község települési területe a 71. sz. főútig húzódott, a vasútvonalig még nem települt be. 

1912-ben a vasútvonal mellé telepítették a Balaton vidékének villamos energia ellátását biztosító áramfejlesztő telepet 

(most Salánky pincészet). Az áramfejlesztő telep teljes egészében nem valósult meg a bekövetkezett világháború miatt. A 

település magjának szerkezete lényegében azonos a XVIII. században kialakulttal. 

 
Aszófő település a negyedik katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/)  17. ábra - 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

48 

A tájhasználat alakulása a 2. világháborútól a rendszerváltásig 

Az 1959-es légifotó alapján megállapítható, hogy a Diana kemping (legutóbb tervezett lovarda, korábban különféle kikép-

ző táborok) épületei már megvoltak. Nyoma sincs azonban még sem az állami gazdaságnak, sem a transzformátor-

telepnek. A Pécsely felé vezető út DNy-i oldalán lévő hagyásfás legelő akkoriban jelentős tájkaraktert formáló elem volt. A 

légifotón feltűnő elem továbbá a patak és a kemping felé vezető út menti kiskertes területhasználat, mely mára eltűnt. Az 

1959-es légifotó sajnos csak a település északi közigazgatási területét ábrázolja, így a települési részek ez idő szerinti 

elemzése nem lehetséges. 

 
Légifelvétel Aszófőről (1959) – forrás: http://www.fentrol.hu 18. ábra - 
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1975-re kiépült vagy részben kiépült a trafótelep, az állami gazdaság (Cofuna), az állami borászat és az Öreghegyi útról 

megközelíthető majorság is. A majorság közelében (058/69 hrsz.-ú telken) anyagnyerőhely működött. A települési ivóvízel-

látást biztosító vízműtelep is látszik már a felvételen, egy vízműkút az Öreghegyi részen is kiépült már. A község beépített 

területei a 71. sz. főúthoz csatlakozóan bővültek (egy sor ház). Az áramfejlesztő teleptől délre két mezőgazdasági üzemi 

épület létesült. A Köbölkút úti lakóterületek még nem alakultak ki. 

 

Légifelvétel Aszófőről (1984) – forrás: http://www.fentrol.hu 19. ábra - 
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Az 1984-ben készült légifotón a nagyüzemi mezőgazdaságot jellemző nagyparcellás rendszer már erőteljesen megjelenik, 

elsősorban a szőlőgazdálkodás területén a Római úttól és az Öreghegyi úttól délre eső területeken. Az Öreghegy és 

Vörösmál szőlőterületei zártkerti mezőgazdasági területek voltak, így karakterük és értékeik megőrződtek. A Köbölkúti út 

DK-i részének beépítése megkezdődött. A kemping felé vezető úton mészoltó létesült. Az Öreghegyi vízműterület kiépült. 

A hagyásfás legelőnek már csak a részletei látszódnak. A legelők, rétek beerdősülése megindult. 

 
Légifelvétel Aszófőről (1984) – forrás: http://www.fentrol.hu 20. ábra - 

 

A tájhasználat alakulása a rendszerváltást követően 

A rendszerváltást követően a mezőgazdasági területek tulajdonviszonyaiban forradalmi változás következett be, a táj-

használatban azonban nem. A kárpótlás során a telkek magántulajdonba kerültek, részben felaprózódtak. Aszófőn a Kék 

Balaton Mezőgazdasági Termelőszövetkezet átvészelte a rendszerváltást és jelenleg is működik. A felaprózódott telkeken 

a szántóföldi és szőlészeti kultúrákat sok helyen összevont művelésben kezelik. Az évszázadok alatt kialakult termőhelyi 

adottságokhoz igazodó tájhasználat nagyrészt megmaradt. A szőlő és kertművelésű ingatlanok esetében a széttelepülés 

(nem mezőgazdasági célú építmények, például lakóház, üdülő építése) fokozatosan erősödő tendencia. 

A hagyományosan kialakult szőlőterületek aránya nem csökkent, kis mértékben új szőlők telepítésére is sor került (Öreg-

hegy és a 71. sz. főút között). Számos szőlőművelésű ingatlanon az elöregedett tőkéket kivágták és új telepítéseket végez-

tek. 

Az üzemközpontok (Balatoni úti, Öreghegyi úti) megmaradtak. A nagyüzemi állattartás visszaszorulásával az Öreghegyi és 

a Pécsely felé eső rétek, legelők bokrosodása, spontán beerdősülése egyre nagyobb arányú, mely a védett táji- és termé-

szeti érdekeket is veszélyezteti. 
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Tájhasználat értékelése 

Aszófő közigazgatási területe 832,3 ha, amelyből a külterület 693,2 ha, a zártkert területe 85,3 ha. A zártkertek két tömb-

ben találhatók meg a településen, az Öreghegy szoknyáján és Vörösmál területén. 

A domborzat nyomán kialakult hagyományos tájhasználat következtében a külterület északi egyharmadát erdő borítja, 

260,6 ha kiterjedésben (erdő művelési ágú telkek). Az aszófői erdők a Balatonfüred környéki összefüggő erdőtömbhöz 

tartoznak. Az erdők túlnyomórészt állami tulajdonban vannak és védett természeti területek. 

A földhivatali nyilvántartás alapján az erdők alatti, valamint a Balaton-parti gyepek és legelők jelentős kiterjedésűek (156,9 

ha), területi arányban egy picivel nagyobb kiterjedésben, mint a szántóterületek (146,2 ha). A gyepek szintén a Balaton-

felvidéki Nemzeti Park részei. 

A település külterületén a 71. sz. főúttól délre, az átlagostól eltérően, jelentős területi aránnyal nádasok fekszenek, 35,1 ha 

területen. Szőlő művelési ágú telkek 91 ha-on találhatók, a hagyományosan szőlőműveléssel hasznosított déli fekvésű 

domboldalakon. A szőlészet folyamatossága a településen évszázados, a mára már felhagyott állami szőlészetet is erre 

alapozottan telepítették Aszófőre. 

A kert (2,1 ha), és a fásított terület (0,7 ha) művelési ágú ingatlanok nem számottevőek a településen. 

2. táblázat - Földrészlet statisztika fekvésenként (Forrás: Takarnet adatbázisa) 

fekvés 
földrészletek 

száma 
egyéb önálló 
épületek sz. 

egyéb önálló 
lakások sz. 

összes terület 
(m2) 

legkisebb fr. t 
(m2) 

legnagyobb 
fr. t. (m2) 

átlagos fr. 
t.(m2) 

belterület 452 4 7 538673 15 18335 1192 

külterület 557 0 0 6931494 38 974691 12444 

zártkert 334 0 0 853162 67 34087 2554 

ÖSSZESEN 1343 4 7 8323329    

 

3. táblázat - Földrészlet művelési áganként (Forrás: Takarnet adatbázisa) 

művelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 
összes alrészlet 

terület (m2) 
legkisebb 

alrészlet t. (m2) 
legnagyobb 

alrészlet t. (m2) 
átlagos alrészlet 

terület (m2) 

erdő 31 38 2606449 1816 460971 68591 

fásított terület 10 10 7228 232 1418 723 

gyep (legelő) 29 31 802343 494 162648 25882 

gyep (rét) 114 130 767656 172 110014 5905 

gyümölcsös 33 33 76532 425 9608 2319 

kert 24 24 20543 309 1493 856 

kivett 643 644 1320735 15 145143 2051 

nádas 5 6 350521 2349 232049 58420 

szántó 311 391 1461481 75 95894 3738 

szőlő 251 256 909841 252 26521 3554 

 

A földrészletek nagysága során kitűnnek az erdők és a gyepek nagyméretű területei, amely annak köszönhető, hogy ter-

mészetvédelmi oltalom alatt állnak, és jórészt állami tulajdonban vannak. A szántó, kert és szőlő-művelésű ingatlanok 

átlagos nagysága aprózódott telekszerkezetet takar. 

Külterületi művelésből kivett telephelyek: 

 lovarda és szabadidő park, 

 volt állami gazdaság (Cofuna) a Balatoni út mentén, 

 majorság területe, és csatlakozó telkek, 

 vasútállomás, 

 kövesdi templomrom. 
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JELENLEGI TÁJHASZNÁLAT 

Aszófő külterületének tájhasználatát tájszerkezeti egységekre bontva értékeltük. 

 
Tájszerkezeti egységek Aszófőn 21. ábra - 

1. TÁJSZERKEZETI EGYSÉG 

Az 1. tájszerkezeti egységbe a falutól nyugatra eső, észak-nyugati határrészt soroltuk, a 71. sz. országúttól északra, ill. a 

Pécsely felé vezető úttól Nyugatra eső területeket. A terület központi része a Balaton-felvidék több évezres szőlőkultúráját 

tükröző Öreghegy szőlőhegyi területe. A szőlőhegyek jellegzetes arculata a feudalizmus megszilárdulását követően, a bor 

áruvá válása utáni időben a 13.-14.- században alakult ki. Utolsó virágkoruk a kiegyezés időszakára, a bordézsma eltörlését 

követő 1860-70-es évekre esett. Az Öreghegyen is ebben az időszakban épült a pincék- présházak többsége és a szőlőhegy 

kiterjedése is ekkor volt a legnagyobb. Jellemző módon a szőlőt elsősorban a magasabban fekvő, más növénnyel nemigen 

hasznosítható, gyakran köves területekre ültették. A vörösmáli dűlő kivételével, ahol az 1840-es években kezdődött a 

szőlőtermelési kultúra – az alacsonyabb, jobb talajadottságú és a művelés szempontjából kedvezőbb területeken a filoxé-

ravészt követően, az 1890-1900-as években terjedt el a szőlő. 

Az Öreghegy ökológiai adottságai a minőségi bortermelés szempontjából kiválóak és ma is jellemzően termesztett főnö-

vény a szőlő / kb. 28 ha, 60 % /. Emellett mintegy 4,5 ha gyümölcsös, hasonló nagyságú gyep és kb. 2,5 ha nagyságú parlag 

van a kertes mezőgazdasági területen. Az épületek száma 54, ami az 1858-ban illetve 1986-ban meg lévő épületekhez 

képest csekélynek mondható növekedés, ám az utóbbi húsz évben jellemző volt az építkezés. Az 1858-as kataszteri térké-

pen jelölt 43 épület közül 25 helyén ma is áll épület és több présház még az 1870-es években épült. Összefoglalóan az 

Öreghegy kezd túlépítetté válni, de épületállománya a nagyszámú új épület ellenére kifejezetten karakteres, a szőlőhe-

gyek történeti hangulatához illeszkedő. Az Öreghegy épületeit a településképi arculati kézikönyvben részletesen értékelni 

kell és a tájjellegű épületeket, tájrészleteket helyi védelemre kell javasolni. 

Az Öreghegy alatti Szőlőkallya területén nagyüzemi jellegű szőlőültetvények – 20-25 ha – és szántó, valamint gyep terüle-

tek váltakoznak. Itt is vannak új telepítésű szőlőültetvények – a terület a szőlő termőhelyi kataszter I. osztályába tartozik. A 

falu belterületéhez kapcsolódva, az Öreghegy felé vezető úttól délre található a Kék Balaton Tsz major, amelynek csarnok 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

53 

jellegű épületei az Öreghegy egyes részeiről jól látszódnak. A telep környezete műveletlen parlag ill. erdős, bozótos terü-

let. 

Az Öreghegyre vezető murvás úttól (058/37 hrsz.) északra, a major felett gyepes, bozótos terület van, amely évszázadokon 

keresztül gyep, fás legelő volt. E gyepes, bozótos terület nagy része ma a vízműkút kerítéssel körbevett, kb. 9 ha-os védő-

területe. A vízmű területtől északra beerdősült területek találhatók. Az Öreghegy, a vízmű terület, a mögöttük lévő erdő és 

a gyepes bozótos résszel együtt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. Az 1. tájszerkezeti egységből csak az Öreghegy és 

a 71. sz. országút közé eső Szőlőkallya terület maradt ki az országos jelentőségű védett természeti területből. 

A Szőlőhegytől északra eső bozótos, erdős rész, valamint a keletre eső gyepes, bozótos rész a Balatoni Riviéra Natura 

2000-es európai közösségi jelentőségű védett területbe tartozik és az terület nagy része ökológiai hálózatba tartozó mag-

terület is egyben, amely jelentőségére a Nemzeti Park véleménye külön felhívta a figyelmet. 

A Balaton törvény 4/C.§ (3) bekezdés c) pontjának miszerint „a közmű és elektronikus hírközlési nyomvonalas hálózatok és 

járulékos műtárgyaik kiépítésénél ill. a meglévő hálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények 

érvényesítése céljából, az országos jelentőségű védett természeti területeken a műszaki lehetőségek és a védett értékek védel-

mi szempontjainak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani”. Ennek ellenére a kertes mezőgazdasági terü-

leten az elektromos hálózat légkábel-tartó oszlopainak cseréjekor tájképileg zavaró vasbeton oszlopok kerültek elhelye-

zésre. 

2. TÁJSZERKEZETI EGYSÉG 

A 2. tájszerkezeti egység a 71. sz. főúttól délre, illetve nyugatra, a falu belterületétől délre helyezkedik el. A 71. sz. főút és a 

vasút között jellemzően szántóterületek találhatók. A vasút alatt a Balaton felé, a védett kövesdi templomromhoz vezető 

„romút” vonaláig szintén a szántóművelés a meghatározó, míg a romúttól délre, a tó felé részben gyepes, zömmel nádas 

területrészek és a Balaton-medre, együttes nevén a Bázsai-öböl fokozottan védett egysége található. 

Ebben a határrészben a vasúti vágányokon és az említett, példásan gondozott környezetű műemlék romon kívül más 

építmény nincs. A Bázsai-öböl a Balatoni Üdülőkörzet egyik legvédettebb és legérintetlenebb sarka. A tájszerkezeti egység 

vasúttól délre eső területrésze a belterületi határtól a közigazgatási határig teljes egészében a Nemzeti Parkba tartozik. A 

tómeder és a gyepes, nádasos rész Natura 2000-be tartozó terület, tágabb környezete a Ramsari egyezmény alá tartozó 

nemzetközi jelentőségű vizes élőhely. 

3. TÁJSZERKEZETI EGYSÉG 

A 3. tájszerkezeti egységbe a település délkeleti határrészét soroltuk, a 71. sz. főúttól keletre és a Füred felé haladó ország-

úttól délre eső határrészt. A vasúti vágányok alatti, Füreddel határos alacsonyabb rész nádasos, vízállásos terület, míg a 71. 

sz. úthoz közelebb eső része kiváló minőségű szántóterület. A vasútvonal felett helyezkedik el a Vörösmáli dűlő, amely a 

Balaton-felvidék legegységesebb műemlék présház együtteséről ismert. Sajnos még a műemléki környezetbe is épültek 

oda nem illő épületek s így kissé sérült a pincesor történeti hangulata. Vörösmál kertes mezőgazdasági területén is jelen 

van a szőlőtermesztés, de egyre több a szántó, gyep ezen a határrészen is. A védett pincesor feletti mezőgazdasági terüle-

ten néhány parcella beerdősült, de egyre több új telepítésű szőlőültetvény található ezen a szintén I. osztályú szőlő termő-

helyi kataszteri részen. A Füred felé vezető út mellett egy kisebb lovarda is létesült a szőlő és az erdős parcellák között. 

A 3. tájszerkezeti egységben az 5 műemlék présházzal együtt 51 épület található, amelyeket - különösen a műemléki kör-

nyezetbe tartozókat – a településképi arculati kézikönyvben alaposan vizsgálni kell. A 3. tájszerkezeti egység vasúttól délre 

eső területe a Tihany-félsziget Natura 2000 –es közösségi jelentőségű védett övezetbe tartozik. 

4. TÁJSZERKEZETI EGYSÉG 

A 4. tájszerkezeti egység a Füredre vezető országúttól északra, a Pécselyre vezető úttól keletre eső terület. E területen 

meghatározó a Séd-patak védett völgye, illetve a volt Diana kemping területe. Épített elemek szempontjából a pécselyi út 

mellett elterülő volt Cofuna telep, a transzformátor telep és a Séd-völgy másik oldalán a Diána kemping alatt lévő mészol-

tó telephely érdemel említést. A Diana kemping épületeinek 90 %-át elbontották. A területre 2016-ban fogadták el az új, a 

tulajdonos által szorgalmazott szabályozást. A lovas szabadidőközpont funkció megvalósítására érdemi fejlesztés azonban 

nem történt és ismereteink szerint a területet eladásra meghirdették, így kevés az esélye, hogy a turisztikai szempontból  
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– a település adottságaihoz illeszkedő – lovas központ egyhamar megvalósul. A fák egy részét kivágták és a bontási törme-

lék nagy része még ott van a területen. 

A 4. tájszerkezeti egység nagy része erdő, kivéve az említett beépített, különböző funkciójú telephelyeket, a pécselyi út 

melletti telephelyek közötti gyepes területeket, illetve a füredi út menti, rendezetlen felszínű bozótosodó parcellákat. A 

patakvölgy és az erdőterületek a Nemzeti Parkba tartoznak, és érinti az ökológiai hálózat magterülete is a terület nagy 

részét. 

1.12.3 Védett, védendő táji és természeti értékek, területek 

Aszófő község közigazgatási területét országosan védett természeti területek és európai közösségi jelentőségű termé-

szetvédelmi rendeltetésű területek is lefedik. A település világörökség várományos terület. A védett, védendő táji és ter-

mészeti értékek, területek az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A Balaton törvény és az OTrT előírásait az övezetre együttesen kell alkalmazni. 

A készülő településszerkezeti terv feladata a tájképvédelmi terület pontos leha-

tárolása. Jelen megalapozó vizsgálat keretében meghatároztuk a tájjelleg meg-

őrzendő elemeit, elem-együtteseit, valamint a tájképi egység és a természeti 

adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.  

A helyi építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az épít-

mények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat a tájképi egység és a ha-

gyományos tájhasználat fennmaradása érdekében. 

Az építmények tájba illeszkedésének bemutatására a helyi építési szabályzat 

látványterv készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket 

határozhat meg. 

Térségi jelentőségű tájkép-védelmi terület övezete – a régi Római út és a 

vasútvonal közötti terület, a települési területtől Örvényes felé eső külterület. 

 

 

A Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján Aszófő teljes közigazgatási területe tájképvédelmi terület, az OTrT 

jelölésnek megfelelően. A Balaton törvény felülvizsgálata során a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 

övezetének módosulása is várható, tekintettel a világörökség-várományosi státuszra. 

A tájjelleg megőrzendő elemei, elem-együttesei 

A Btv. lehatárolás nyugati tömbje az Öreghegy erdők alatti déli fekvésű mozaikos gyepeire, a szőlőműveléssel hasznosított 

lejtőire és délebbre, a község szántóföldi műveléssel hasznosított lankáira terjed ki. A Btv. lehatárolás keleti tömbje az 

összefüggő erdőterületektől és a Római úttól délre eső mezőgazdasági területeket, és a Vörösmáli szőlőket foglalja magá-

ba. 

A sötétzöld erdők a magasabb domborzati szinteken keretezik, hátteret adnak a Balaton felé kinyíló-felnyíló konkáv tér-

ségnek, amely a tómeder szintjére fokozatosan ereszkedik. A Balaton látványa e nélkül a térrendszer nélkül lényegében 

nem is értelmezhető, sem a tóra való rálátás, sem a tóról való kilátás esetében. 

A nyugati tájképvédelmi tömb részben országos és európai jelentőségű természetvédelmi terület. A keleti tájképvédelmi 

területen a Vörösmáli-szőlők státusza különleges: a hatályos településrendezési tervben kiemelt jelentőségű értékvédelmi 

területként szabályozott. Az műemléki védett pincesor és a szőlőhegy elem-együttese a tájjelleg szempontjából kiemelten 

megőrzendő terület. 

Pontszerű elem a 71. sz. főúttól délre a kövesdi templomrom, amely egy kőris és oszlopos fehér nyár (Fraxinus excelsior és 

Populus alba ’Pyramidalis’) fasorral szegélyezett úton közelíthető meg a település déli falurészéből. A műemlék templom-

rom egy vegyes állományú fás ligetben bújik meg. 
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Aszófő közigazgatási területén a Balaton felé kiterjedt nádasok, nedves rétek fekszenek, amelyek látványa a keretező 

dombok felől, vagy a településről tekintve különleges és Balatoni léptékben egyedi. 

A hagyományos tájhasználat helyi jellemzői 

A hagyományos tájhasználat továbbélését Aszófőn is nehezíti a megváltozott gazdasági és társadalmi környezet. A szőlé-

szet évszázados hagyományai azonban élnek tovább: a régi művelési és feldolgozási módok főként a kis parcellákhoz és 

pincékhez köthetők. A régi módszerek a szőlőhegyeken ötvöződnek a modern gazdálkodási technikákkal, melyeket a 

nagyüzemi szőlészet és a rendszerváltás után fellendülő borászat honosított meg a borvidéken. A hagyományos szőlőgaz-

dálkodás jövőjét Aszófőn is hátrányosan befolyásolja az üdülési funkciók erőteljes megjelenése a szőlőhegyeken.  

Az állattartás visszaszorulásával a legelők, kaszálók fennmaradása erősen veszélyeztetett. Az 1959-es légifotón még a 

hagyásfás legelő teljes pompáját mutatja, mára azonban szinte észrevehetetlen. Idős tölgyegyedek csoportja még lehatá-

rolható. A tájképi szempontból kiemelkedő értéket képviselő gyepek csak megfelelő kezelési tervekkel – kezelési módsze-

rekkel tarthatók fenn. A fenntartható gyepgazdálkodást a Nemzeti Park Igazgatóság koordinálja. 

 
Hagyásfás legelő az 1959-es légifelvételen – forrás: http://www.fentrol.hu 22. ábra - 

Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom 

Aszófő község a korábbi Pécselyi-medence tájvédelmi körzet részeként, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részévé vált a 

31/1997. (IX.23.) KTM rendelet kihirdetését követően. A jogszabály által megfogalmazott védetté nyilvánítás célja: 

„2. § (1) A védetté nyilvántartás célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és felszín alatti vizek és víz-

készleteknek, a Balaton és vízgyűjtőjének, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és más megújuló természeti erőforrá-

sainak védelme, és a természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése révén a Balaton vízminőségének javítása.” 

Aszófő védetté nyilvánított területei: 

033–034, 036/1, 037–039, 040/12–13, 044/2–048/6, 065/3–20, 066–071, 074–075, 076/2–4, 077/1–2, 078/1–2, 079–080, 081/3, 

081/6–7, 081/9–13, 082/1–3, 083/4–33, 088/1–2, 089/1/a–d, 090–091, 094, 095/a–h, 096–097, 1001–1124 

Az országosan védetté nyilvánított területek helyrajzi számos listája a kapott lehatároláshoz képest számos pontatlansá-

got tartalmaz (időközben történt telekváltozások miatt), azonban az ingatlanok védett jogállása változatlan. 

Aszófő fokozottan védetté nyilvánított területei: 

033/f, 034, 036/1/a–b, 037–038, 039-ből 1 A, F, TI erdőrészletek, 077/1–2, 079, 080, 081/9 
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Natura 2000 területek 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Kormányrendelet 

szerint Aszófő területét a következő Natura 2000 területek (jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terüle-

tek, különleges madárvédelmi területek) érintik: 

HUBF20016 – Öreghegyi riviéra (044/2, 044/4, 044/5, 044/6, 044/9, 044/10, 044/11, 044/12, 044/13, 044/14, 046/14, 046/15, 

046/16, 046/17 hrsz.-ú telkek), 

HUBF20006 – Tihanyi-félsziget (076/2, 076/3, 076/4, 077/1, 077/2, 078/1, 078/2, 079, 081/11, 081/12, 081/13, 081/6, 081/7, 

081/9, 093/1, 093/3, 093/4, 094, 095/1, 095/10, 095/11, 095/12, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 095/6, 095/7, 095/8, 095/9, 096, 

097/1, 097/2, 097/3, 097/4 hrsz.-ú telkek), 

HUBF30002 – Balaton (080 hrsz.-ú telek). 

Ökológiai hálózat 

A nemzeti ökológiai hálózat Aszófőn a védett természetvédelmi területeknek köszönhetően kiterjedt, és nagyrészt magte-

rület. A délről érkező 71. sz. főút zónája ökológiai folyosó. Puffer területek a volt állami gazdaság és transzformátor telep 

között, a vasútvonal mentén és Balatonfüreddel határosan vannak. 

A Btv. ökológiai hálózat területei (magterület, puffer terület) nem egyeznek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

által nyújtott adatszolgáltatással. Az adatszolgáltatás szerint puffer terület is van a településen (a volt állami gazdaság és a 

transzformátor telep között, illetve a balatonfüredi közigazgatási határ és a vasút mentén). További jelentős eltérés, hogy 

a magterület a volt Diana kemping felé vezető út északkeleti oldalát is magába foglalja. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájékoztatása szerint a nemzeti ökológiai hálózat felülvizsgálata folyamat-

ban van. 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

 

Köbölkúti utca ház (314/33, 058/66 hrsz.-ú telkek) 

A saroktelek az önkormányzati tulajdonban álló kisvízfo-

lyást lekerítette, művi parttal kiépítette és a szomszédos 

telken lévő ligetes élőhelyet megszüntette. A hivatalos 

földhivatali alaptérkép szerint a patak és a szomszédos 

telek külterület (gyep művelési ágú ingatlan), míg a ház 

belterület. A kiépített kert környezetvédelmi, természetvé-

delmi szempontból is problematikus (Btv. tájképvédelmi 

terület, felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület). 

 
Külterületi gyepterületen telepített levendulás, 23. ábra - 

háttérben a kisvízfolyással  
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Halmos telephely a Római út mentén, a 019/6, 7 hrsz.-ú telke-

ken 

A telephely szántó művelési ágú ingatlanon több évtizede 

működik. Már a hatályos terv is rekultivációra írta elő, de ez 

azóta sem valósult meg (Btv. felszíni szennyezésre fokozot-

tan érzékeny terület, M-1 általános mezőgazdasági terület). 

 
Anyagdepónia és telephely 24. ábra - 

Autószerelő műhely parkolási területhasználata a természet-

védelmi területen (044/9 hrsz.) 

Az önkormányzati tulajdonban álló telket, amely országo-

san védett természetvédelmi terület és Natura 2000 terü-

let, az autószerelő műhely megállapodás keretében hasz-

nálja parkolónak, cserébe, hogy a területet kaszálja, gon-

dozza. 

A rossz autókból származó potenciális szénhidrogén szeny-

nyezés, egyéb káros anyagok terhelik a környezetet (talaj-

szennyezés, vízszennyezés a vízmű terület szomszédságá-

ban). A kocsik a településképet is hátrányosan befolyásolják 

az északi településkapuban. 

 
Parkolási és közlekedési funkció 25. ábra - 

 a védett gyepterületen 

Köbölkúti út mögött, gyep művelési ágú ingatlanon (058/6, 

058/66) és a kivett 058/67 telken szabálytalan zöldhulladék és 

sitt elhelyezés 

A kisvízfolyás, Major-forrás és a vízműtelep szomszédságá-

ban a rendezetlen területhasználat településképi és poten-

ciálisan környezeti károkat is okoz. 

 
Rendezetlen szegély a lakóterülettől ÉNy-ra 26. ábra - 
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Lovarda, 0140/44 hrsz.-ú telken 

A lovarda művelés alól kivett területen létesült, ideiglenes 

mobil építményekkel. Jelenlegi infrastruktúrájukat fejlesz-

teni kívánják, ehhez kérelmet nyújtottak be. (Btv. tájképvé-

delmi terület, felszíni szennyeződésre fokozottan érzékeny 

terület, M-1 általános mezőgazdasági terület, szőlő termő-

helyi kataszteri terület.) 

A lovarda jelenlegi kialakításában a tájképvédelmi szem-

pontoknak kevéssé felel meg.  

 
Átmeneti megoldásokkal működő lovarda, 27. ábra - 

Római út mentén 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület minimális 

zöldfelület nélkül, 18/3, 4, 17 hrsz.-ú telkeken. Mélyfekvésű 

terület feltöltése inert hulladékkal, 1 m szintet meghaladó-

an. 

 

 

Inert hulladék feltöltés 28. ábra - 
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1.13. Zöldfelületi rendszer 

A zöldfelületi rendszer, a település klimatikus viszonyainak megőrzése, javítása érdekében döntően zöldfelületekből álló, hatá-

sa és térbeli elhelyezkedése kapcsán egy egységet képező alrendszer. 

Aszófő esetében ahol a közigazgatási terület szárazföldre esőterületének több mint 35 %-a erdő, és emellett számottevő a 

gyep, nádas, szőlő és szántó területe is, kifejezetten kedvező a növényzettel borított terület nagysága. Az erdőterületek 

döntően a közigazgatási terület északi részén helyezkednek el, de ennek ellenére, vagy épp ezért, mezo- és 

mikroklimatikus hatásuk magára a településre, és a középső határrészre is jelentős. 

A meghatározó jelentőségű külső zöldfelületi környezethez hozzájárul, hogy Aszófő belterületére a kertes lakótelkek (kert, 

díszkert, szőlő, gyümölcs) a jellemzőek, azaz a lakóházakhoz tartozó telkek is fontos részei a zöldfelületi rendszernek. 

Megállapítható, hogy Aszófő zöldfelületi rendszerében a természetvédelmi és termesztési célú zöldfelületek, az erdő, 

illetve mezőgazdasági területek vannak túlsúlyban. A közjóléti és rekreációs célú közterületek kiterjedése kifejezetten 

csekély.  

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

Szerkezeti és kondicionáló szempontból lényeges, valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

A település belterületén, közterületi zöldterület az országutak találkozásánál lévő, turul szobor körüli díszpark (77-82,95-

100 hrsz.), a belterület magasabb részén lévő játszó és sportkert (169/6 hrsz.), valamint két kisebb növényzettel fedett és a 

hatályos tervben közkertnek jelölt – 137/1 hrsz. diófasor, 316 hrsz. fás növényzet. A belterületi zöldfelületek funkcióinak, 

növényállományának újragondolása, áttervezése a beállt területeken csak kismértékben lehetséges. A belterületi zöldfelü-

leteken kívül, a kövesdi templomrom környezetében kialakított gondozott zöldfelület említhető, amely kedvelt és látoga-

tott zöldfelületi elem. 

Az egyéb zöldfelületi létesítmények közé sorolhatók azok a telkek, területek, amelyeken nagyobbrészt növényzettel borí-

tott, aktív élőfelület található. 

A temető, a belterület délkeleti részén a lakóterület mögött, a Füredi út mentén található. A temető területen értékelhető 

mennyiségű beállt fás növényzet van, azonban a temető kiterjedése csekély. 

Sajnálatos módon az országutak melletti fasorok erősen hiányosak, sőt vannak szakaszok pl. Pécsely és Füred felé, ahol 

egyáltalán nincsenek. Ez a Pécsely felé menő országút esetén nem probléma, mert jelentős az út menti fásodott terület, 

erdő. A 71. sz. út mentén Örvényes felé is hiányos, Füred felé pedig a 71. sz. út keleti oldalán szintén nincs telepítve fasor. 

Karakteradó lineáris zöldfelületi elemek: 

 koros fasor a romtemplom felé, kőris és oszlopos fehér nyár (Fraxinus excelsior és Populus alba ’Pyramidalis’) 

 idős mandula, illetve szép hárs- és vérszilva fasor Petőfi Sándor utcán 

 középkorú vegyes, nagyrészt hársfasor az Öreghegyi úton (186 hrsz.) 

 vegyes fasor a 71. sz. főút Füred felé vezető szakaszán a nyugati oldalon 

 3 idős vadgesztenyefa (Aesculus hyppocastanum) 082/3 hrsz.-ú telken 

 mandula fasor bizonytalan hrsz.-ú telken 058/17, folytatódva dél felé a vasútig 

 mandula fasor bizonytalan hrsz.-ú telken 058/33 

 mandula fasor bizonytalan hrsz.-ú telken 058/71, 314/34 (hatályos szabályozási terv lakóteleknek szabályozza) 

 idős mandulafasor a Pécselyi út mellett, szemben a Cofuna teleppel 

Zöldfelületi ellátottság értékelése 

Aszófőn a nagy kiterjedésű erdőségek, a kertes beépítés és az elhanyagolható ipari szennyezés következtében a környeze-

ti állapot elfogadható, a zöldfelületi rendszer kondicionáló hatása kedvezően érvényesül. A zöldfelületi ellátottság kifeje-

zetten jó. Ha az egy főre eső zöldterület értékét nézzük, akkor az egyetlen kb. 1,0 ha nagyságú közpark területét elosztva 

az állandó lakosokkal, akkor egészen jó, 20 fő/m
2
 mutatószámot kapunk, ennek azonban egy ekkora településen nincs 

nagy jelentősége. 
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1.13.2 A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

A meglévő zöldfelületi rendszer kondicionáló hatás, és mennyiség szempontjából megfelelő, funkcionálisan azonban 

vannak hiányok. A házikertek, nem teljesen pótolják a közjóléti zöldterületek – pl.: pihenőpark, egyéb sportterületek stb. – 

hiányát. A kialakult településszerkezet miatt belterületen csak az újonnan beépítésre kerülő területeken lehet fejleszteni a 

közösségi célú zöldfelületek rendszerét. 

Részben a zöldfelületi rendszert érinti a nagyszámú oszlop-betonoszlop megléte a közutak mentén, amely következtében 

több helyen vissza kell vágni a növényzetet, illetve több helyen nem is lehet a növényeket telepíteni,ami jelentősen csök-

kenti a zöldfelület potenciálját. 

1.14. Az épített környezet 

1.14.1 Területfelhasználás 

Az 1.6.2. pont alatt a hatályos településszerkezeti terv építési övezetei bemutatásra kerültek. Területi arányuk az alábbi 

táblázatban került összefoglalásra. 

Beépítésre szánt területek Területe [ha] 

Lakóterület, falusias 37,86 

Vegyes terület, településközpont vegyes 0,24 

Gazdasági területek  

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 9,14 

Mezőgazdasági üzemi gazdasági terület 1,85 

Különleges terület, temető 0,58 

Beépítésre nem szánt területek  

Közlekedési- és közmű elhelyezési, hírközlési terület  

Zöldterület, közpark 0,92 

Erdőterületek 301,47 

Mezőgazdasági területek  

Kertes mezőgazdasági területek 93,79 

Általános mezőgazdasági terület 294,27 

Vízgazdálkodási területek 63,63 

A település hagyományos falusias szerkezete őrzi az évszázadok hagyományait. A község utcahálózata megegyező az I. 

katonai térképeken szereplő térrendszerrel. Lakóterületei falusias karakterűek, településközpontja a falu súlyához mérten 

kicsi, gazdasági területei az 1960-as évektől alakulnak ki, az ősi településmagtól távolabb, részben külterületi zárvány 

területekként. A változó területhasználatok időbeli elemzése a tájtörténeti vizsgálat fejezeteiben részletesen bemutatásra 

került. 

A település szerkezete, helyi sajátosságok 

A település mai szerkezete szerves fejlődés eredménye. A hagyományos, évszázadok alatt lényegében nem változó tele-

pülésszerkezetet a 20. sz. infrastruktúra fejlesztései és az azokhoz kapcsolódó új területhasználatok (gazdasági, lakó, 

vízmű) egészítették ki. 

A település helyi sajátosságai a hagyományos szőlőgazdálkodási területhasználatokhoz kötődnek: az Öreghegyi és a 

Vörösmáli pincék, présházak. A település központjában, a magaslatra épült klasszicista stílusú Szent László templom mél-

tó hangsúlyt képez - Tihannyal szemben - a településen. A templom kiemelkedő fehér tömege Aszófő minden pontjáról 

nagyon jól látszik. 

A helyi sajátosságok közé tartoznak továbbá az ipartörténeti emlékek: az áramfejlesztő telep a vasút vonal mentén, a Séd 

vízfolyás menti egykori malom, a vasútállomás  tájba illesztett, klasszikus 20. századi vonalszerű épülete. 

Művelési ágak és minőségi osztályok vizsgálata az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján 

A Tájhasználat értékelése c. fejezetben a művelési ágak bemutatásra kerültek. Aszófő közigazgatási területét az átlagos 

minőségű termőföldek jellemzik. A kiváló (1-es) és legrosszabb (7-es) minőségi osztályú telkek aránya kevés. 
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Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek vizsgálata 

A település közigazgatási területe 832 ha, melyből a beépítésre szánt 50 ha, ez 6 %-os arányt jelent. A kisparcellás szőlőte-

rületeken a széttelepülés (lakó és üdülési funkciók megjelenése, aránytalan gazdasági célú épületek) megkezdődött, de 

balatoni viszonylatban kezelhető mértékű. 

Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

A kistelepülés intézményi ellátottsága a lehetőségeihez mérten megfelelő: az alapfokú egészségügyi, szociális, igazgatási 

funkciók elérhetők, magasabb fokon Balatonfüreden biztosítottak. Óvoda, iskola nem működik a településen, mely a 

jövőben sem várható (demográfiai igények nem támasztják alá). A községben megtalálhatók a kulturális és szakrális funk-

ciók (kultúrház, templom). A szabadidős tevékenységeket a játszótér, sportpálya elégíti ki (169/9 hrsz.-ú telek), a funkció 

fejlesztése javasolt (a jóváhagyott terv nem hatályos fedvényterve erre javaslatot tett). 

Alulhasznosított barnamezős területek vizsgálata 

 Alulhasznosított telephelyek, gazdasági ingatlanok vannak a településen. Nagyságuk és adottságaik alapján a gazda-

sági területek mértéke elegendő, új gazdasági funkciójú területek kijelölése nem indokolt, a meglévők hasznosítása 

szükséges. 

 Transzformátor telep, 040/11 hrsz.-ú telek (fiatal diófa liget, roncsolt zöldfelületek, anyaglerakások), 

 Volt állami gazdaság (Cofuna), 

 Volt állami szőlőfeldolgozó, 152 hrsz.-ú telek, (romló épületállomány) 

 Volt áramfejlesztő telep a vasút mellett, jelenleg részben pincészet (55 hrsz.-ú telek), 

 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a 18/3, 4, 17 hrsz.-ú telkeken beépíthetőségét tekintve alulhasznosított, 

azonban még így sem felel meg az előírt zöldfelületi minimum követelményének. 

Konfliktussal terhelt területek vizsgálata 

A konfliktussal terhelt területek megegyeznek a tájhasználati konfliktusoknál és az alulhasznosított területeknél bemuta-

tott helyszínekkel. Az alulhasznosított barnamezős területek is tájhasználati, területhasználati konfliktust okoznak, rende-

zetlenségükkel, bizonytalan eredetű anyagtárolással, gyomosodással. 

A volt állami gazdaságtól északra található (a tervelőzményekben rekultiválandó területként jelölt) dögteret az Önkor-

mányzat tájékoztatása szerint már rekultiválták.  

1.14.2 Telekstruktúra 

Telekmorfológia és telekméret  

A település ÉNy-DK-i tájolású, szűk nyílású utcahálózata következtében a templomra szerveződő falusias lakóterületek 

telkei aprók, számos közük 700 m
2
 alatti. A tágasabb tömbökben is a lakótelkek többsége 700-1200 m

2
 közötti. Nagyobb 

telkek a település szélein, vagy az újabb korokban bővült lakóterületeken jellemző (Köbölkúti úttól délre eső lakóterület, a 

71. sz. főút és a vasút közötti lakóterület, a Tihany felé eső lakóterület keleti része). 

Tulajdonjogi vizsgálat 

A településrendezési eszközök készítése során vizsgálni szükséges az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat. Az 

Hivatal által vezetett tulajdoni kataszter alapján ábrázoltuk a szabályozást, rendezést befolyásoló önkormányzati tulajdon-

jogi helyzetet. 

1.14.3 Önkormányzati tulajdoni kataszter 

A Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program c. fejezetben a tulajdoni kataszter elemzése bemutatásra került. 

1.14.4 Építmények 

Funkció, kapacitás 

Aszófő épületállományát döntően lakóépületek teszik ki. A belterületen a gazdasági funkciók többnyire a főépülethez 

épített, de önálló szerkezettel kialakított gazdasági és melléképületben kaptak helyet. Belterületen a pincék nem jellem-

zőek. 
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Településközponti funkciók az aprófalvakra jellemzően csak a legszükségesebb szinten kielégítettek. A lakossági és ide-

genforgalmi szolgáltatások köre alacsony. 

A hatályos tervben kijelölt beépítésre szánt területek bőven rendelkeznek még fejlesztési kapacitásokkal: kialakult lakóte-

rületen belül üres telkek, kijelölt lakóterületi fejlesztések, beépíthetőségi arány, alulhasznosított gazdasági területek. 

Beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

A falusias lakóterületeken a hagyományosan kialakult oldalhatáros beépítés a jellemző, mely többnyire az újabb építésű 

ingatlanok esetében is teljesül. A történeti településmagban (Petőfi utca és Árpád utca által határolt terület a malomig) 22 

db ingatlan van, amely 30 % feletti beépítésű. A többi falusias lakó telek 30 % alatti, vagy nagy számban 10 % alatti 

beépítettségű. 

 
beépítettség vizsgálat (saját szerkesztés) 29. ábra - 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

68 

Aszófőn jellemzően szabadonálló, vagy oldalhatáron álló családi házas beépítés található. Az előírásoknak megfelelően a 

hátsókert minimális mérete 6 m. Az épületek magastetővel fedettek, a hajlásszög 40° és 45°közötti. A belterületi épít-

ménymagasság maximálisan 4,5-3,5 m. A beépítettség maximális mértéke általában 30 % (kivéve a Vt-1 övezeti besorolású 

területeken, ahol 40 %). A település központjában előkert nélküli beépítés a meghatározó. A Balaton-felvidékre jellemző 

utcafronti oromfalas háztípus több helyen is megfigyelhető. Az utcák téraránya általában 1:2, az utcák szélességéből adó-

dóan jellemzően egysávosak, kétoldalt zöldfelületi sávval szegélyezettek. 

Magasság, szintszám, tetőidom 

A hagyományos beépítésű központi településrészen utcára merőleges tetőgerincű egyszintes épületek jellemzőek, melyek 

fésűs struktúrát alkotnak. Az utóbbi évtizedekben épült ingatlanok esetében a földszint+tetőtér, vagy földszint+emelet 

szintszám jellemzők, kompaktabb alaprajzzal. 

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

A település eredeti karakterét a templom köré szerveződő (Petőfi utca, Aszófői-Séd által közrefogott) beépítések adják 

meg. A helyi sajátosság a domborzat és vízrajz nyomán kialakult különböző szintekre települt utcasorok. A történeti tele-

pülésmag szintjei a Petőfi Sándor utcától lépcsőznek a kisvízfolyás lefelé. Jellemző sajátosság a szűk utcahálózat, mely 

hálózatosságot a Kossuth Lajos utca ás Árpád utca közötti patakszakasz is tovább sűríti. A szűk térarány alacsony beépíté-

sekkel párosul, őrizve a hagyományos, történeti településkaraktert. 

1.14.5 Az épített környezet értékei 

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A Tájtörténeti vizsgálatban részben már bemutatásra került a településszerkezet kialakulása. A történeti településmag 

(barna színnel jelölt) már az első katonai felmérés idejére kialakult és lényegében változatlan maradt. A negyedik katonai 

felmérésen már megjelenik az áramfejlesztő telep és a lakóterületek délnyugati növekménye (kék színnel jelölt). 1975-re a 

települési területek szinte megkétszereződnek (zöld színnel jelölt), de az akkor új beépítésre szánt területek beépítési 

intenzitása viszonylag alacsony mértékű. Egy 1984-es légifotón nyomon követhetjük, hogy a Köbölkúti úttól délre eső 

lakóterületek is kezdenek kialakulni (sárga színnel jelölt). 

Az időben ezt követő fejlesztések, települési területek bővülése a háttér légifotón jelennek meg (Köbölkúti úttól északra 

eső lakóterület, Vadvirág utcai lakóterület, temető felé eső lakótelkek, a dél felől érkező 71. sz. főút menti gazdasági terü-

let és a Kües utcai lakóövezet). 

 
A település szerkezetének történeti fejlődése 30. ábra - 
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Térkép: Állandóság az első három katonai felmérési térképen, 1782-1882. (Forrás: mapire.eu) 31. ábra - 

  

1975-ös légifotó, 1984-es légifotó Aszófőről (Forrás: funiq.hu) 32. ábra - 

 

 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

Lelőhelyek hivatalos számozása, megnevezése és a vonatkozó hrsz.-ek 
 

7081 Veszprém Aszófő 1 Temető 293, 299, 279, 278, 277, 276, 275 

7082 Veszprém Aszófő 2 Kövesd 067/1, 068, 076/3, 066, 078/1, 077/1, 067/3, 067/2, 076/2 

7083 Veszprém Aszófő 3 Kövesdi temp-
lomrom 

065/12, 065/13, 065/14, 065/11 

7084 Veszprém Aszófő 4 Bázsa 063/2, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 060/2, 063/3, 
063/28, 062, 061, 063/12, 063/11, 063/10, 063/9 

7085 Veszprém Aszófő 5 Diósi-réttől Ny-
ra 

082/4, 083/32, 083/21, 083/22, 083/23, 083/24, 083/25, 
083/26, 083/27, 083/8, 083/9, 083/10, 083/11, 083/12, 
083/13, 083/14, 083/15, 083/18, 083/16, 083/19, 083/17, 
083/20 
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7086 Veszprém Aszófő 6 Vörös-máli-
szőlők 

0100/70, 0100/71, 0100/72, 0100/73, 0100/74, 0100/75, 
0100/76, 0100/80, 0100/81, 0100/82, 0104/2, 0104/3, 
0104/4, 015/10, 015/11, 015/12, 015/13, 015/14, 015/15, 
015/16, 015/17, 015/18, 015/19, 015/20, 015/21, 015/22, 
015/23, 015/24, 015/28, 015/29, 015/30, 015/31, 015/32, 
015/33, 015/34, 015/9, 1201, 1202, 1203, 1205, 1206/2, 
1206/20, 1206/21, 1206/3, 1206/5, 1206/7, 1209, 1210, 
1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 
1222/1, 1222/2, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 
1230, 1231, 1232, 1240, 1241, 1360, 1364, 1365, 1366, 1367, 
1368, 015/6, 015/7, 015/5 

7087 Veszprém Aszófő 7 Vörös-máli-
szőlők II. 

1212, 1244, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 
1278, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287/1, 1287/2, 1290, 1291, 
1292, 1293, 1294, 1296, 1297, 1298, 1299/1, 1299/2, 
1301/1, 1301/2, 1301/3, 1301/4, 1301/5, 1301/6, 1301/8, 
1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1309, 1312, 1313, 1314, 1315, 
1316/1, 082/13, 1300, 084 

37449 Veszprém Aszófő 9 Bázsa III. 066/4, 069/7 

Rövid lelőhely leírások 
 

7081 temető: a temetőtől déli irányban a domboldalon árpád-kori, hullámvonalas edénytöredéket talált az 
1965-ös terepbejárás, ez arra a településre utal, amelyik a középkori Aszófő, egykor itt temp-
lom is állt, amelyet 1704-ben bontottak le 

7082 Kövesd: a Balatonpart közelében kissé kiemelkedő dombon, római kori maradványokat talált az 1965-
ös terepbejárás, délnyugati irányban középkori településre utaló felszíni nyomok – kerámia – 
látható, amely a középkori Kövesd falura utal, mindezt megerősítette a 2007. évi újabb terep-
bejárás 

7083 Kövesd temp-
lomrom: 

maga a rom és környezete, amely nyilvánvalóan egyben középkori temető is, a templomrom-
ba beépített római téglák a 7082-es lelőhely római kori épületeiből származhatnak, 2007-es 
terepbejárás alapján római villa feltételezhető környezetében 

7084 Bázsa: az Örvényes felé futó déli fekvésű domboldalon villa településre utaló római kori építkezés-
nyomok és kerámia került elő az 1965-ös terepbejárás során, a lelőhely összefüggésben lehet a 
7082-es lelőhely római kori lelőhelyével, Dokumentáció megelőző feltárásról, Balaton- körüli 
kerékpárút, 2002 

7085 Diósi rét: a Tihany felőli út keleti oldalán őskori kerámia utal telepnyomra az 1965-ös terepbejárás alap-
ján 

7086 Vörösmáli szőlők 
I: 

a Balatonfüred felé futó domboldalon a mai településhez közel őskori kerámia alapján szórt 
település feltételezhető 

7087 Vörösmáli szőlők 
II 

a 7086-os lelőhely vonalában attól kelet felé hasonló őskori leletek kerültek elő, amelyek egy 
összefüggő lelőhelyet vetnek fel 

37449 Bázsa III. római kori maradványok, 2002-ben római kori téglasír került elő 

 
 
 
 
 
A felsorolt és nyilvántartott lelőhelyek mindegyikén bármilyen jellegű beruházás esetén a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rende-
let a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról vonatkozó előírásai alapján kell eljárni, ahogy azt a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala által készített Örökségvédelmi vélemény leírta. 
 
Forrás:  a. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal, Örökségvédelmi vélemény 
  b. Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság 

Nyilvántartási Hatósági Osztály hivatalos adatközlés 
  c. Magyar Nemezeti Múzeum régészeti adatbázis 
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Védett épített környezet, a helyi egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

Aszófő község közigazgatási területén a hatályos településrendezési eszközökben az alábbi típusú védett épített környe-

zettípusok találhatók meg: 

 műemlék telek, 

 műemléki környezet, 

 kiemelt jelentőségű értékvédelmi terület Vörösmálon. 

A hatályos jogszabálynak megfelelően (2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről) a településképi jellemzőket 

települési arculati kézikönyvben (TAK) kell feltárni. Az arculati kézikönyv tartalmi követelményeit a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-

rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 12. melléklete írja elő. 

Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján Aszófő település is része 

a Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományos területnek. A Balaton-felvidéki kultúrtáj várományos helyszínei: 

 Tihanyi-félsziget (Aszófő település vasútvonaltól délre eső közigazgatási területével), 

 Tapolcai-medence, Káli-medence, 

 A Hévízi-tó természetvédelmi területe, 

 Balatonfüred műemléki jelentőségű területe, 

 Keszthely Festetics-kastély, kastélypark. 

A Btv. 28. §-a alapján a világörökség és világörökség-várományos terület övezetének területét – a kulturális örökségvé-

delmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedésnek megfelelően leha-

tárolni és a jogszabály előírásait a településrendezési eszközökben érvényesíteni. A világörökség és világörökség-

várományos terület övezetén a tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érdekében a helyi építési szabályzatban a 

tájképet és a kulturális örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni. 

A világörökség várományos helyszínek jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet koordináta pontokkal megadott 

pontos lehatárolást biztosít. A szerkesztett várományos helyszín Aszófő vasútvonaltól délre eső területeit foglalja magába. 

A világörökség várományos terület határát Aszófő község területén 3 koordináta (+2 a szomszédos települések területén) 

határozza meg. A határ a vasútvonalat követi, léptéke miatt nem tudja figyelembe venni a belterület határt, stb. Az örök-

ségvédelmi hatóság pontosabb tájékoztatást küldött, ami alapján a belterület nem része a védőövezetnek, a 0851/1 és 

085/2 hrsz-ú telkek viszont a világörökségi helyszín részei. 

A Balaton-felvidék kultúrtáj: Tihanyi-félsziget, Tapolcai-medence, Káli-medence, Hévízi-tó és Balatonfüred reformkori 

városrésze. Kiemelkedő Érték Meghatározása dokumentumból, az aszófői várományos területre kiemelkedő egyetemes 

érték: 

„Integritás (teljesség és sértetlenség) 

A Balaton-felvidék kultúrtáj kiemelkedő értékei reprezentáltságának teljességét a kiválasztott területek biztosítják, sértet-

lenségét (integritását) geológiai, hidrológiai, geomorfológiai, klimatikus, természeti, valamit táj-és kultúrtörténeti viszo-

nyai, a kultúrtájra jellemző hagyományos művelés és tájhasználat kontinuitása alapozzák meg. A vulkanikus eredetű he-

gyek a rajtuk elterülő erdőkkel és szőlőkkel, a hegylábakhoz simuló szántók, a mélyebben fekvő rétek és nádasok nemcsak 

a természetföldrajzi adottságokat reprezentálják, hanem azt az évszázadok óta folyamatos tájhasználatot és életmódot is, 

amely az ember és a természet harmonikus együttélésének jellegzetes, kiemelkedő szépségű táji karaktert létrehozó és 

fenntartó példája.” 

A Balaton törvényben is feltüntetettek szerint Aszófő település „T-2”-es történeti település terület, így a HÉSZ-ben elő kell 

írni a látványvédelmet, a településkép-védelmet és a zöldfelületek fejlesztését, valamint olyan szabályozást kell készíteni, 

mely a tájképi és a tájalkotó elemek összhangjának védelmét biztosítja. 
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Műemlék, műemlékegyüttes 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előzetes adatszolgáltatása keretében meg-

küldte az Önkormányzat részére az örökségvédelmi adatokat. A jóváhagyott terv készítése óta eltelt időben a műemléki 

értékek felülvizsgálata lezajlott, melynek eredményeképpen a Vörösmáli pincesor korábbi műemlékeinek kétharmada 

általános műemléki védelem alá került.  

Törzsszám Cím Név Bírság kat. Helyrajzi szám 

Műemlék 

5366 Balaton u. 15. R. k. templom II. 219/1 

5377  Templomrom I. 076/2 

8206 Vörösmáli szőlők 21. présház II. 1357 

8207 Vörösmáli szőlők 22. présház II. 1351 

8208 Vörösmáli szőlők 24. présház II. 1342 

8209 Vörösmáli szőlők 25. présház II. 1341 

8212 Vörösmáli szőlők 29. présház II. 1327 

9254 Balaton u. 6. Lakóház II. 86 

Műemléki környezet 

5366  R. k. templom ex-lege mk.  220/1, 219/2, 203/4, 203/2, 115-117 

6636  Templomrom mk.  076/2, 068, 076/3, 067/1, 066, 065/14-20 

8206  présház ex-lege mk.  1254, 1356, 1355, 1358, 1212 

8207  présház ex-lege mk.  1212, 1355, 1350, 1352, 1349, 1255 

8208  présház ex-lege mk.  1212, 1257, 1258, 1341, 1344, 1345 

8209  présház ex-lege mk.  1212, 1258, 1339, 1340, 1342, 1343 

8212  présház ex-lege mk.  1212, 1322, 1328, 1329, 1326, 1325, 1265 

9254 
 

Lakóház ex-lege mk. 
 

10/1-2, 13/1-3, 85, 89, 87 

Általános műemléki védelem 

8201 Vörösmáli szőlők 15. présház III. 1223 

8202 Vörösmáli szőlők 16. présház III. 1367 

8203 Vörösmáli szőlők 17. présház III. 1364 

8204 Vörösmáli szőlők 18. pince III. 1360 

8205 Vörösmáli szőlők 20. présház III. 1358 

8210 Vörösmáli szőlők 26. présház III. 1336 

8211 Vörösmáli szőlők 28. présház III. 1328 

8213 Vörösmáli szőlők 30. présház III. 1322 

8214 Vörösmáli szőlők 32. présház III. 1317 

8215 Vörösmáli szőlők 33. emeletes présház III. 1315 

8216 Vörösmáli szőlők 34. présház III. 1314 

 

Nemzeti értékek 

A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szól. A Kormányrendelet 

alapján Aszófő Önkormányzata az értéktár készítése mellett döntött. A Települési Értéktár Bizottság 2015. decemberben 

alakult. A 4/2015. (XII.04.) Biz. Határozat alapján a bizottság javaslatot tett a téltemető és a kövesdi templomrom értéktár-

ba való felvételéhez. 

Helyi védelem 
A hatályos helyi építési szabályzatban felsorolásra kerültek a helyi védettségre javasolt épületek: 

 Árpád u., 249 hrsz., 

 Árpád u., 245 hrsz., 

 Árpád u., 304 hrsz., 

 12 hrsz., 

 Petőfi Sándor u., 122 hrsz. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, vala-

mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet alapján a készülő tele-

pülésképi rendeletben kerülnek meghatározásra a helyi védelem építészeti, táji, természetvédelmi értékei. A rendelet 

értékvizsgálat alapján készül, amely a települési örökségvédelmi hatástanulmány alapját is képezi. Az új jogszabályi előírá-

soknak megfelelően a HÉSZ nem fogalmazhat meg településképpel kapcsolatban előírásokat. 
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1.15. Közlekedés 

1.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

Aszófő főúthálózati kapcsolatait a településen áthaladó 71. sz. Lepsény-Fenékpuszta másodrendű főút, a vasúthálózati 

kapcsolatokat, a községet szintén átszelő Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal biztosítják.  

A főút Magyarország egyik fontos útja, ami távlatban is megtartja jelentőségét, a Balaton északi partjának a feltárását 

biztosítja. A magasabb rendű tervek a főút aszófői szakaszát érintő, hálózati kapcsolatokat befolyásoló fejlesztést nem 

tartalmaznak. Aszófőn a Balaton-felvidékre, illetve Balatonfüredre vezető másik két országos út kapcsolódik hozzá.  

A Székesfehérvár-Tapolca vasútvonal elsősorban szezonális/idegenforgalmi szempontból jelentős, mert összeköti a Bala-

ton északi partját Budapesttel és az ország szinte minden területével. A fentiekből következően főként a nyári menetrend-

ben számít fontos vonalnak. A vasútvonalon a hálózati kapcsolatokat befolyásoló fejlesztés az érintett szakaszon nem 

tervezett. 

 
 Részlet a hatályos OtrT-ből 33. ábra - 

1.15.2 Közúti közlekedés 

Az országos utak nem csak a község közúthálózati kapcsolatai szempontjából meghatározóak, hanem a belterületi utca-

hálózat szempontjából is. A főút (Hunyadi János u.) kelet-nyugati irányban átszeli a községet. Forgalomtechnikailag meg-

felelő a vonalvezetése, kialakítása, csomópontjai, de a község arculatához nem igazán illik, inkább elválasztó, idegen elem. 

Az átlagos napi forgalom 4978-6328 Ejmű, a nehézforgalom aránya 3-4 %, a kapacitáskihasználtság 30-40 %. A másik két 

országos út a településközponton halad át, történetileg kialakult utcákon keresztül. A 7303 j. Balatonfüred-Aszófő összekö-

tőút a Rákóczi Ferenc utcán indul el és vezet át Balatonfüredre. A római út nyomvonalát követő út vonalvezetése és szabá-

lyozási szélessége a természeti és épített adottságoknak megfelelő. A belterületen nem túl széles vegyeshasználatú utca-

ként működik, ami a kis forgalom miatt nem okoz különösebb problémát, a kapacitáskihasználtság csak 8 % 

(709 Ejmű/nap, 18 % nehézforgalom). A 7307j. Aszófő-Tótvázsony összekötőút a Balaton utcán indul a 71 sz. főúttól, majd a 

Szent László templomtól kb. a belterület határáig egyirányú utcapárként a Balaton utcán és a Kossuth Lajos utcán halad. A 

kapacitáskihasználtság itt is alacsony (11 %), az átlagos forgalom 1407 ejmű/nap, a nehézforgalom aránya 1 % sincs. A 

burkolat itt is jellemzően járda nélküli vegyeshasználatú burkolat. A két országos mellékút keresztezése kevéssé szeren-

csés megjelenésű, és forgalomtechnikailag sem igazán jó csomópont. Még egy országos mellékút érinti a települést, a 

73302 j. Aszófő-Tihany állomáshoz vezető út, ami szintén vegyeshasználatú utcaként működik. 
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A helyi utcák jellemzően szépek, általános a vegyeshasználatú burkolatkialakítás. A vasúttól délre eső településrész kicsit 

elkülönül, de utcaképileg hasonló a központhoz közeli újabb beépítésekhez. A község életében fontos szerepet játszanak a 

helyi utak, a szőlőkbe, erdőkbe vezető, szilárd burkolattal általában nem rendelkező külterületi utak.  

 

A település utcahálózata szerkezetileg az elmúlt években gyakorlatilag nem változott, utcafelújítások viszont történtek. A 

hatályos településrendezési eszközökben szereplő új utcanyitások, illetve a magasabb rendű tervek szerinti új útkapcsola-

tok (Tótvázsony felé, és a két összekötő út Aszófőt elkerülő összekapcsolására) nem valósultak meg. 

1.15.3 Közösségi közlekedés 

Autóbusz-közlekedés 

A közúti tömegközlekedést az országos főúton közlekedő helyközi autóbusz viszonylatok biztosítják. Aszófőn egy megál-

lópár van a vasútállomási bejáró útnál, a megállókban egy-egy szép váróépülettel. A Balaton-felvidék szomszédos telepü-

lései, és Veszprém is csak a főúton közlekedő autóbuszjáratokkal érhető el. 

Vasúti közlekedés 

A településen áthalad a Szabadbattyán-Tapolca országos törzshálózati vasútvonal. A vonal a MÁV 29-es egyvágányú, nem 

villamosított vonala. Teherforgalma elenyésző, az engedélyezett sebesség 80km/ó. Az aszófői vasútállomás (ahonnan 

gyönyörű a kilátás) nem túl szép, de a funkciónak megfelelő épület. Az állomásnál két vágány van, vagyis itt tudják bevárni 

és kikerülni egymást a szerelvények. A vonalszakasz villamosítása 2019-ig várható. 

Vízi közlekedés 

Aszófő közigazgatási területe a Balaton egy kis részét is magába foglalja. A Balaton IV. osztályú vízi út is, de Aszófőnek 

nincs, és a természetvédelmi szempontokat figyelembe véve, várhatóan a jövőben sem lesz kikötője. 

1.15.4 Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

A kisforgalmú, vegyeshasználatú útburkolatok a gyalogos közlekedés számára is megfelelőek. A 71-es út mentén van 

járda, és vannak gyalogos átkelők is, gyalogos szempontból a főút mégis erős elválasztó hatást jelent (forgalom, korlátok). 
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A településen áthalad a 8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút 8.A. ága (Győr-Pannonhalma-Csesznek-Zirc-Veszprém-

Balatonalmádi-Balatonfüred-Badacsonytomaj-Szigliget-Keszthely-Hévíz-Zalabér-Zalaegerszeg-Zalalövő-Őriszentpéter). 

Az országos kerékpárút kiépített kerékpárút/kerékpársáv szakaszokon, és ajánlott útvonal szakaszokon szeli át a községet.  

Az erdei utak egy része az országos turistaút hálózat része is. 

 
Turistautak Aszófő térségében – forrás: turistautak.hu 34. ábra - 

 
Kerékpárutak a KENYI nyilvántartása szerint (zöld=út/sáv, sárga=kijelölt útvonal)  35. ábra - 
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1.15.5 Parkolás 

A községben a parkolás, rakodás jellemzően nem okoz gondot, telken belül megoldott, szezonálisan egyes főút menti 

árusítóhelyek parkolása nehezebb. Néhány közterületi parkoló van a templomnál, és a vasútállomásnál is meg lehet állni a 

széles burkolaton.  

1.16. Közművesítés 

Aszófő községre 2006-ban készült az érvényben lévő szerkezeti és szabályozási terv közmű munkarésze, mely megadta a 

település közműellátásával kapcsolatos meglévő, üzemelő hálózatokat és a beépítés-fejlesztésekhez szükséges közműfej-

lesztési irányelveket, melyek most is érvényesek. 

A település közműrendszere össz-közművesnek tekinthető. A településen a kiépült közművek közüzemi formában üze-

melnek, így a vezetékes víz, és villamosenergia-ellátás alapközmű hálózatai mellett, megvalósult a vezetékes földgázháló-

zat és szennyvízcsatornázás is.  A településen a hírközlés valamennyi vételi lehetősége rendelkezésre áll. 

A községben a csapadék-vízelvezetés tartozik azon feladatok közé, melyet a burkolt utak kiépítésével egy időben, illetve a 

meg lévő burkolt utak mentén, ahol nem került megvalósításra, meg kell oldani. A befogadó rendszert megfelelően kell 

karbantartani, illetve a nem megfelelő kapacitású szakaszokat – átereszeket - korszerűsíteni célszerű.  

A közműrendszerek kiépítettsége – az összközműves ellátottság – lehetőséget biztosít a település fejlesztéseinek megva-

lósítására. Összefoglalóan ismertetjük a kiépült, és a 2006-ban javasolt közműrendszereket. 

1.16.1 Vízi közművek 

Aszófő településen az összközműves ellátásnak megfelelően kiépítésre került a vízellátás és a szennyvízcsatornázás is. 

1.16.2 Vízgazdálkodás és vízellátás 

Aszófő településen a jelenlegi igényeknek megfelelő nagyrészt ág-, és körvezetékes vízellátó hálózat üzemel, mely bizto-

sítja az ivó-, tűzoltó és részben a gazdasági igényeket, valamint a kertek öntözővíz igényeit. Aszófő vízellátó hálózatát és 

vízművét a Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (DRV Zrt.) üzemelteti. 

A községi vízmű jelentős kapacitásokkal rendelkezik, melyet az alábbiakban ismertetünk: 

 Az Aszófői vízbázis 3 db mélyfúrású karsztvíz kúttal rendelkezik, mely a regionális rendszerre dolgozik.  

 A vízmű kutak közül 2 db az 1. számú (K-2) és az 5. számú (K-6) kutak 100 m, míg a harmadik a 3/a számú (K-8) kút 130 

m talpmélységű. A kutak közül a K-6 és a K-8 kataszteri számú kutak 450 m3/d, míg a K-2 kataszteri számú kút 900 

m3/d vízhozamot adnak.  

 A vízbázis vízhozam kapacitása 1800 m3/d, mely a regionális rendszerre dolgozik. 

 Aszófőn a vízbázis belső védőterületét a 044/5 (69954 m2) és 1074/2(1153 m2) hrsz-ú ingatlanok jelentik.  

 A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződésektől és a 

megrongálásoktól.   

 A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni 

védelem.  

 A külső védőterület ingatlanjainak jegyzékét az Aszófői vízbázis belső és külső hidrogeológiai „A” és „B” védőterületei-

nek kijelölése című határozat tartalmazza, melyet a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 

Felügyelőség 2013. 06. 27. adott ki. 

 A település átlagos vízfogyasztása: ~12.800 - 20.000 m3/év, 35,0 - 50,0 m3/d.  

 Az elmúlt évi vízfogyasztás 17.100 m3/év, 46,85 m3/d. A községben jelentősebb nagyobb vízigénnyel rendelkező beépí-

tés-fejlesztés az elmúlt 10 évben nem történt. 

 A csúcsfogyasztás utóbbi időben csökkenő tendenciája nem változott. A fajlagos vízigény 80-100 l/fő,d érték körül 

mozog. A nyári üdülési időszakban jelentkezik továbbra is a csúcsfogyasztás, mely közel duplája az átlagos vízfogyasz-

tásnak – 70,0 - 100 m3/d . 

 A települési vízellátó hálózat fővezetéke DN 200 mm-es átmérővel üzemel. 
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 Az elosztóhálózat – ág és körvezetékes formában – DN 80 DN 100 mm-es átmérőkkel került kialakításra. A vezetékek 

nagyrészt acny és KM-PVC anyagú csövekből épültek ki.  

A meglévő hálózat a kommunális-, tűzi-vízigényeket biztosítani tudja. A regionális vízellátó rendszer DN 300 mm-es főve-

zetéke a Kües utca Tihanyi út nyomvonalon húzódik, melyről lecsatlakozva a TLP 7464 jelű települési mérőn keresztül 

történik a község vízellátása. A TLP 7464 jelű települési mérő a 30/1 hrsz-ú telken került kialakításra. 

Az előzőekben ismertetett vízellátó hálózat a településfejlesztés szempontjából kedvezőnek tekinthető, mivel a jelenlegi 

vízfogyasztásnál nagyobb vízhozamok kiadására is alkalmas. 

Szennyvízelvezetés 

A szennyvízcsatorna-hálózat a nagyrészt gravitációs, illetve szállító vezetékként nyomás alatti csatornaként épült ki. Aszó-

fő szennyvízelvezető hálózatát és a szennyvizek tisztítását biztosító központi szennyvíztisztító telepet a Dunántúli Regio-

nális Vízművek Zrt. (DRV Zrt.) üzemelteti. 

A település a terepadottságok következtében egy kisebb, és szinte a teljes települést tartalmazó, egy nagyobb vízgyűjtő-

területi egységre volt osztható. A települési szennyvíz-csatorna hálózat a kedvező terepviszonyoknak megfelelően nagy-

részt gravitációs rendszerű. A gravitációs DN 200 mm-es KP-PVC szennyvízcsatornák a belterületen belül minden utcában 

kiépültek.  

A településen belül a Rákóczi utca végén az Aszóföi –Séd patak előtt egy rész-vízgyűjtőterületi átemelő került kialakításra, 

mely a 2-0-0 rendszer gravitációs csatornáival összegyűjtött szennyvizeket a Balaton utca 1-2-0 gravitációs csatornájába 

nyomóvezetéken nyomja föl. 

Aszófő 1-0-0 jelű szennyvíz főgyűjtője a Balaton utcától indul, majd a Köbölkúti utca, Vadvirág utca, Hunyadi János utca, 

Vasútállomás utca nyomvonalon húzódik a Tihanyi útig, majd a vasút alatt átvezetve halad a DN 200 mm-es KG-PVC tele-

pülési főgyűjtő Tihanyi út mellett a bal oldali padkában a már említett regionális központi átemelőig. A település DN 200 

mm-es KG-PVC gravitációs gyűjtőcsatornái 1-0-0 jelű szennyvíz főgyűjtőre csatlakoznak. 

Aszófő jelenlegi szennyvízmennyisége: 30,0 - 50,0 m3/d. Nyári csúcsidőszakban elérheti a 100 m3/d szennyvízhozamot. 

Meg kell említeni a településen Árpád utca, Balaton utca, Tihanyi út nyomvonalon átvezetett Balatonszőlős szennyvíz 

nyomóvezetékét, mely szintén a regionális központi átemelőbe csatlakozik. Szintén a településen került kiépítésre a Vas-

útállomás utca nyomvonalán az Ny-19 jelű regionális szennyvíz-nyomóvezeték a regionális központi átemelőig.  A regioná-

lis központi szennyvízátemelőtől nyomóvezetéken kerül elvezetésre a regionális rendszerhez tartozó települések szenny-

vize a Balatonfüredi központi regionális szennyvíztisztító telepre. 

A vízellátáshoz hasonlóan a szennyvízcsatorna-hálózat rendszere is a nagyobb szennyvízhozamok elvezetésére alkalmas. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

Aszófő településen az összegyülekező csapadék vizeket, általában az utak mentén kialakított nyílt árokhálózattal vezetik 

el. Az árokhálózat burkolt, illetve földmedrű. Mindkét típusnál a karbantartás az elmúlt évben fokozatosan javult.  

A település vízelvezető rendszerénél megjegyezhető, hogy a csapadékelvezető csatornák és árokhálózatok általában 

megfelelően karbantartottak. A község csapadékvizeinek elvezetésénél sok helyen került sor korszerűsítésre, fejlesztésre. 

A nagyobb gyűjtő utak mentén nyílt hézagos burkolatú árokhálózatok, és felszín közeli zárt csatornák is kialakításra kerül-

tek. Aszófő közigazgatási területe az Aszófői-séd vízgyűjtő területéhez tartozik. A települési csapadékvizek befogadója a 

Balaton. A település állandó jellegű kisvízfolyásai forrás-eredésűek, azaz medrüket források táplálják. 

A község jelentős kis vízfolyása az Aszófői-séd patak, mely a település belterületi szakaszán burkolattal ellátott és rendsze-

resen karbantartott. 
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1.16.3 Energia 

Villamos energia ellátás 

Aszófő községben a villamosenergia-ellátás 100%-osnak tekinthető, még a zártkerti ingatlanok is szinte teljes ellátásban 

részesülnek.  

A község közigazgatási területén, a Balaton utca keleti oldalán helyezkedik el az a 120/20 kV-os villamos alállomás, amely 

az Észak-balatoni terület villamosenergia-ellátását látja el. Az állomásba csatlakozik a Veszprém irányából érkező 120 kV-

os szabadvezeték, amelynek létezésével hosszú távon számolni kell. A NAF/KÖF alállomás teljesítménye 2x25,0 MVA.  

Az alállomás védőterülete kerítéssel körbehatárolt. A vezeték biztonsági övezete a szélső szálaktól számítva 13,0 m. A 

biztonsági övezetre vonatkozó beépíthetőségi előírásokat a 122/2004.(X.15.) GKM rendelet tartalmazza. 

Az alállomástól 9 db középfeszültségű szabadvezetékes hálózat indul ki. A középfeszültségű hálózatok a települési transz-

formátorok megtáplálását biztosítják.  

A községben 11 db transzformátor üzemel. A transzformátorok közül 1 db 63 kVA-es, 2 db 100 kVA-es, 5 db 160 kVA-es, 2 

db 250 kVA-es  1 db 400 kVA-es épült ki  középfeszültségű hálózaton. 

A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat nagyrészt légvezetékes formában üzemel. A tartó-

szerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. A régebbi telepítésű faoszlopok állapota már nem megfelelő, rekonstrukci-

óra szorulnak. A vasbeton oszlopok között is vannak túlterheltek, amelyek cserélendők. 

A vezeték keresztmetszet valamennyi transzformátor körzetében, a gerinchálózatok esetében 50 és 95 mm2, amely a 

település területén megfelelő. Aszófőn az előző településfejlesztési terv elfogadása óta jelentősebb középfeszültségű 

hálózatfejlesztés nem készült.  

Aszófő főútjai közvilágítás ME4-ME5, míg az egyéb belterületi útjai ME6 osztályúak. A közvilágítási berendezések a kisfe-

szültségű szabadvezeték hálózat oszlopaira ültetett lámpakarokból és lámpatestekből állnak. A községben a közvilágítási 

rendszert a közelmúltban teljesen felújították. Az alkalmazott lámpatestek kompakt fénycsövesek és nátrium-

gőzlámpásak. Az új hálózatoknál cél, hogy földkábeles, kandeláberes hálózat legyen. 

Gázenergia ellátás 

Aszófőn a gázellátás szintén teljes mértékben kiépült. A földgáz D 160 mm-es nagy-középnyomású vezetéken érkezik az 

Aszófői gázfogadóhoz, mely a település északi részén húzódik végig. A gázfogadó az Öreghegyi utca végén szabványos 

védőtávolsággal került kialakításra. A nyomásszabályozótól kiinduló középnyomású hálózat ágvezetékes rendszerű. A 

fővezeték D 110, mely az Öreghegyi utca, Petőfi utca nyomvonalon épült ki. A gerincvezetékről D 63 mm-es KPE lecsatla-

kozó elosztó-hálózat üzemel, mely valamennyi utcában kiépült. 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségeinek vizsgálata (MTA kutatá-

saiból) 

Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók hasznosítá-

sának környezetszennyező hatása indította el és az a felismerés, hogy a megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási 

igény nélkül rendelkezésre állnak, használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezek az adott-

ságok a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálják. 

A hazánkban, benne Aszófő területén is elérhető megújuló energiaforrás a szélenergia, a napenergia, a biomassza-biogáz 

és a geotermikus energia. Ezek előfordulása az ország területén nem egyenletes és általános, befolyásolja a földrajzi elhe-

lyezkedés, a topográfiai és a légköri viszonyok, valamint a felszín alatti geológiai adottságok. 

Szélenergia 

A topográfiai és légköri, meteorológiai viszonyok alapján kialakuló szélenergiát a szélkerék alkalmazásával közvetlen 

mechanikai erőátvitelre lehetett hasznosítani. Az ősi hasznosítású elvek alapján kialakított „szélkerék”-ből fejlesztett 

szélturbinával, amivel, mint szélerőművel közvetlen villamos-energia termelhető. 
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Mivel a szélenergia előfordulási mértékét a topográfiai és légköri viszonyok befolyásolják, eltérő az ország területén a 

szélenergia hasznosíthatóság mértéke. A meteorológiai adatok és mérések alapján rögzítették a hasznosítás lehetőségé-

nek területi vetületét. Aszófő területét érintő közcélú energiatermelést szolgáló szélerőmű létesítési szándék jelentkezésé-

ről nincs információ, de jelentkezése esetén célszerű a település egyéb fejlesztési szándékaival a megvalósítás lehetőségét 

összevetni. A település megjelenését, arculatát, látványát nem ronthatja, a település fejlődését biztosító távlati célja-

it nem korlátozhatja. 

Napenergia 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló energiaforrás, az ősi „feke-

te hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú energiaellátásra, elsődlegesen használati melegvíz 

termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított napelemek közvetlen villamos-energia 

előállítására alkalmasak. 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek változóak az ország 

területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási lehetőségéhez hasonlóan a napenergia 

hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető.  

A vizsgálatok szerint a napenergia hasznosítása helyi jelentőséggel, házi hasznosítással egyre növekszik. Nyilvántartás 

nem áll rendelkezésre az elhelyezett napkollektorokról, napelemekről.  

Ez az a megújuló energiahordozó, amelynek szélesebb, energiagazdálkodást is érintő hasznosítása várható Aszófő 

településen is.  

Vízenergia 

A vízfolyások esésével, mint megújuló energiaforrással lehet energiát termelni, amelynek hasznosításához vízikerék telepí-

tése szükséges, majd annak továbbfejlesztésével kialakították a vízturbinát, amely már közvetlen villamos-

energiatermelésre alkalmas. Közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Aszófőn nincs lehe-

tőség. Ez természetesen nem zárja ki reklámcélú házi csobogók kialakítását, de annak jelentős energiagazdálkodást 

is érintő hatása kizárható. 

Biomassza-biogáz 

A növényi termésből, növényi, állati hulladékokból, melléktermékekből, erdőgazdasági hulladékokból, energiaültetvé-

nyekből előállítható energiahordozó a biomassza, amely közvetlen elégetésével fűtési és használati meleg víz termelési 

energiaigények elégíthetők ki, biogázzá alakítva hő-, és villamos energia termelésre egyaránt alkalmas, bioetanollá alakít-

va üzemanyagként hasznosítható. Biomassza-biogáz előállítására az ország területén mindenhol, így Aszófő területén is 

van lehetőség. 

Geotermikus energia 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják előfordulásának mértékét. 

Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő hőszivattyúval történő alkalmazásával nyílik lehető-

ség.  

A föld-hőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, használati meleg víz előállítására hasznosítható, geo-

erőmű segítségével villamos energia termelésre is alkalmas. A föld-hő hasznosítására Aszófő területén is van lehetőség. A 

hőszivattyú használata telken belül realizálható, energiagazdálkodási szinten ma még nem érzékelhető hagyományos 

energiahordozó megtakarító hatása. Termálvíz kivételére is van lehetőség, amely a termálvíz fürdési célú hasznosítását 

tudná biztosítani. Gazdasági megtérülése nehezen lenne igazolható, energetikai szempontból eredményes hasznosítás 

nem várható. 
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1.16.4 Elektronikus hírközlés 

Vezetékes hírközlési létesítmények 

A település telefonhálózata az elmúlt években jelentős fejlesztésen ment keresztül. A telefonhálózat az úthálózat mentén 

az egész községben kiépült, általában légvezetékes formában. A település 87-es körzetszámon csatlakozik az országos, 

illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A meglevő hálózat továbbépítése műszaki hátteret biztosít az új beépítési területek 

vezetékes távközlési ellátására.  
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A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, illetve a külső területeken a kisfeszültségű szabadvezeték háló-

zatok betonoszlopos tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az előfizetői csatlakozások ennek megfelelően föld- vagy 

légkábeles kivitelezéssel épültek ki. 

Telekommunikáció 

A műsorszóró telekommunikációs adóállomások vételére egyedi, kisközösségi és nagyközösségi telekommunikációs háló-

zatok valósultak meg és épültek Aszófőn. A településen létesített kábeltelevíziós hálózatok, melyek a távközlési hálóza-

tokkal együtt, velük azonos nyomvonalakon, alépítményekben és légkábeles tartószerkezeteken, illetve helyenként a 

kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok tartóoszlopaira szerelten valósultak meg. 

Fenti rendszer lehetővé teszi előfizetői részére szinte valamennyi földi és műholdas sugárzású műsorszóró telekommuni-

kációs adóállomás vételét, a választott programcsomagokkal kapcsolatos egyedi szerződésekben rögzítettek alapján. 

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 

Mobil távközlés 

Aszófőn mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Valamennyi üzemeltető a T-Mobile, a Telenor, a 

VODAFONE megfelelő vételi lehetőséget biztosit a községben. A település vonzáskörzetében a mobil távközlést szolgáló 

bázisállomások és adóberendezések üzemelnek. 

1.17. Környezetvédelem 

1.17.1 Talaj 

Aszófő közigazgatási területén a termőtalajok minősége átlagos, nem kiemelkedő. A községi átlag feletti minőségi osztály 

értékeit a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztálya az Önkormányzat rendelkezésére bocsájtotta. Az ada-

tok alapján átlag feletti értéket képviselnek a település feletti legelők, a szőlőhegyek, a vasútvonaltól délre eső szántóterü-

letek. 

A település domborzati sajátosságaiból adódóan számottevő az erózió mértéke, melynek megakadályozására az elérhető 

legjobb művelési módok alkalmazása szükséges. A legnagyobb lejtésű felszíneken az erdőborítottság az erózió-védelmet 

ellátja. 

1.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek 

A karsztos területen fekvő felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról 

szóló 27/2004. (V11.25.) KvVM rendelet alapján Aszófő fokozottan érzékeny település a felszín alatti vizek állapota szem-

pontjából, és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen lévő község. A településen a felszín alatti 

vizek állapotát jelentősen befolyásoló tevékenységet nem folytatnak. A tevékenységek engedélyezése során a felszíni 

vizek védelméről szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 

A 8002/2005. (MK 138.) KvVM tájékoztató hrsz. számos listája alapján Aszófő területeinek kb. fele nyílt karszt terület. A 

jegyzék kiadása óta történt helyrajzi szám változások miatt a térképi ábrázolás nem lehet teljes: a 046/13, 063/2 és 0106/34 

hrsz.-ú telkek nem azonosíthatóak. 

A felszíni vizek állapota szempontjából Aszófő község az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területén, a Balaton vízgyűjtőjé-

hez tartozik, a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtő területük kijelöléséről szóló 

240/2000. (XII.23.) Kormányrendelet alapján. A kijelölt érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területén a települési szennyvizek 

elvezetésével és tisztításával kapcsolatos követelményeket és határértékeket külön jogszabályok határozzák meg. 

Aszófő a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006 (II.7) Kormányrendelet 

szerint, a nitrát szennyezés szempontjából érzékeny területbe sorolt. A községben működő állattartó tevékenységet foly-

tató lovas udvaroknál és a mezőgazdasági tevékenységeknél figyelembe kell venni a fenti jogszabályban, valamint az 

59/2008. (IV.29) FVM rendeletben foglaltakat. 
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nyílt karszt területek Aszófőn – saját szerkesztés 36. ábra - 

A vizek védelmét szolgáló szabályozás szükséges az állattartás és az ehhez kapcsolódó trágyatárolás és kijuttatás vonat-

kozásában. A meglévő trágyatárolókat felül kell vizsgálni, és jogszabályban előirt műszaki követelményeket az előírt határ-

időre teljesíteni kell. Új telephelyek létesítése csak a fenti jogszabályban foglaltak teljesülése esetén lehetséges. 
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Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet 4.§-a szerint a nitrát érzékeny területen a gazdálkodónak be kell tartania a Helyes Mező-

gazdasági Gyakorlat (HMGY) kötelező előírásait. A HMGY előírásai szabályozzák a kijuttatható trágya mennyiségét, mi-

lyenségét, a trágyázás időpontját, a felszíni vizektől, forrásoktól betartandó védőterületeket. 

A csapadékvíz elvezetése többnyire nyitott árokrendszeren keresztül történik, amely végső befogadóként a Balatonba 

torkollik. 

Aszófőn a vízbázis belső, külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterület kijelölésére 2013-ban került sor. A „vízbázis 

vízadója felső triász dolomit, amely gyakorlatilag a vízbázis teljes területén a felszínen van, csak vékony negyedkori réte-

gek borítják.” A kitermelt víz típusa karsztvíz. A kijelölő határozat (KDT KTVF 1998/2005. ügysz. határozat) megállapítja, 

hogy a vízminőséget elsősorban a nitrát szennyezés rontja, amely több mint fél évszázados és többnyire állandó. 

1.17.3 Árvízvédelem  

A településen keresztülfolyó Aszófői-séd nem okoz árvízvédelmi problémákat. Az elmúlt 20 évben egyszer fordult elő, 

hogy a településre befolyó középső vízfolyás-ág a hátsó kerteket elöntötte. Az Kossuth Lajos utca, Árpád utca közötti felső 

vízfolyás-ág zsilippel lezárható, árvízveszélyt nem okoz. 

1.17.4 Levegőtisztaság és védelme 

A levegő védelmével kapcsolatos szabályokat a 306/2010. (XII.23.) kormányrendelet tartalmazza, míg a légszennyezettségi 

határértékeket a 4/2011. (I.14.) VM együttes rendelet szabályozza. 

Aszófőn jelentősebb ipari üzem nincs, így ipari természetű légszennyező anyagterhelés nem éri a települést. A szomszédos 

településeken sincs számottevő zavaró hatású ipar, így alapvetően jó a környezeti levegő minősége, amelyet nyáron a 

közlekedésből, télen a fűtésből származó szennyezés befolyásolja. 

Ipari, Mezőgazdasági és Szolgáltató tevékenységekből származó légszennyező anyag kibocsátás 

A jogszabályi követelmények és szempontok alapján vizsgálva a község környezeti levegőjének állapotát, megállapítható, 

hogy a községben folytatott tevékenységek szolgáltató jellegűek, üzemelésük során káros légszennyező anyag kibocsátá-

sával nem kell számolni. A településen és tágabb környezetében sem található olyan létesítmény, amely a település leve-

gőjének minőségét befolyásolná. A mezőgazdaságból származó porterhelés is viszonylag alacsony tekintettel a kevesebb 

szántóföldi hasznosítású területre, a jelentős erdőterületekre, a szőlő- és gyümölcskultúrára. A vizsgált telephelyek között 

bejelentésre kötelezett légszennyező pont és diffúz forrás nem üzemel. 

Közlekedés légszennyező anyag kibocsátása 

A településen átvezető 71 számú főút forgalma befolyásolja a település levegőjénrk minőségét. A forgalomszámlálási 

adatok alapján, figyelembe véve a fajlagos légszennyező anyag kibocsátásokat, valamint a transzmissziót a település útjai 

középvonalától számított 15 m-es sávon belül a levegő szennyezőanyag koncentrációját érzékelhető mértékben befolyá-

solja. Ez okból is tartalmaz a településrendezési terv a 71. sz. főút mentén véderdőket, zöldsávokat. 

A nyári hónapokban a közlekedésből származó szennyezés jóval nagyobb, mint az év többi időszakában, tekintettel arra, 

hogy országos főút (71. sz.) érinti, szeli át a települést. Az úton haladó forgalom döntően az északi part üdülő-, személy- és 

teherforgalma. A gépkocsik működése során keletkező kipufogó gázok (nitrogéndioxid, széndioxid, szénmonoxid stb.), 

valamint a korom és a szálló por terheli az utak menti lakó- és üdülőterületeket.  

Lakossági fűtésből származó légszennyező anyag kibocsátás 

A községben a vezetékes gázzal ellátott üdülők, lakások ellátottsága 70 %-nál magasabb. Emellett a községben a lakossági 

fűtés szénnel és fával történik. A téli fűtésből származó légszennyezés a gáz bekötésével csökkent, de a fa és a gázfűtés 

aránya nagymértékben függ az energiaárak változásától. A fűtés során szén-monoxid, nitrogén oxidok, kén-dioxid, és 

szilárd (korom) légszennyező anyag kibocsátásával kell számolni. Figyelembe véve a tüzelőanyagok fajlagos kibocsátási 

értékeit, az új épületeknél a gázellátó hálózatra történő csatlakozást is szorgalmazni kell. 
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Egyéb tevékenységekből származó légszennyező anyag kibocsátás 

Kerti és avar hulladékok nyílt téri égetésével is kerülhetnek légszennyező anyagok a légtérbe. A jogszabály a nyílt téri 

égetést tiltja, ezért a hulladékok égetésével szemben a komposztálást kell előtérbe helyezni és önkormányzati rendelet-

ben szabályozni. 

Állattartásból származó légszennyező hatásokkal (bűzhatás) is kell számolni, amennyiben az állattartás, trágyakezelés 

nem megfelelő. Helyi rendeletben történő szabályozással és ezek betartásával kiküszöbölhető a bűzhatás. 

Aszófő községre a 4/2011. (I. 14.) a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló VM rendelet 4. számú mellékletében foglalt az ökológiai rendszerek védelmében megha-

tározott kritikus levegőterheltségi szintek az irányadóak, tekintettel arra, hogy a község a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

és a Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet része. A tényleges kibocsátásokat megbecsülve nitrogén dioxid tekintetében lehet 

gond, mert időnként a légszennyezettség, a légszennyezettségi határérték és a tűrési határ között van, melyet figyelembe 

kell venni engedélyezés során. A többi szennyező anyag tekintetében korlátozás nem szükséges. 

Összességében Aszófő levegőminősége – a nagyobb forgalmú nyári üdülőszezon kivételével – a nagykiterjedésű erdőterü-

let és a megfelelő irányú levegőáramlás következtében kedvezőnek minősíthető. 

1.17.5 Zaj- és rezgésterhelés 

Aszófőn a zaj és rezgésterhelést egyértelműen a közlekedés okozza. A közúti forgalom zajterhelése Aszófő belterületén a 

nyári időszak kivételével elhanyagolható a kis forgalom és a sebességkorlátozás eredményeként. A vasút – Székesfehér-

vár-Tapolca – is a belterületen, a belterület déli részén halad keresztül és a vasúti pályához közel eső ingatlanokon a zajter-

helés időnként meghaladja a megengedett terhelést. 

A község belterülete zajvédelmi szempontból a 2000. évi CXII. törvény és a 27/2008. (XII.3.) KvKM-EüM együttes rendelet 

alapján a 2. leginkább védett (falusias lakóterület) területi besorolásba tartozik.  

A település területein kialakuló zajterhelés az alábbi zajforrások kibocsátásaiból tevődik össze: 

 ipari- mezőgazdasági-szolgáltató tevékenységek, 

 szórakozóhelyek, - Aszófőn inkább csak alkalmi rendezvények- 

 közlekedés, 

 egyéb (építési, bontási, lakossági tevékenység). 

A létesítményekről, tevékenységekről műszeres zajmérési eredmény nem áll rendelkezésre, bejelentés, panasz a lakosság 

részéről nem ismeretes a tervezők előtt. A község területén működő vendéglátó egység, bolt, borházak tevékenységével 

kapcsolatban zajvédelmi szempontból kifogás, panasz nem érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályait a 284/2007 (X.29.) Kormányrendelet szabályozza. Amint emlí-

tettük Aszófő területén a zaj és rezgésterhelést egyértelműen a közlekedés okozza. A közúti forgalom a 71. sz főúton – a 

2010-ben készült Balatonfüred kistérség környezetvédelmi programjának felülvizsgálata szerint - 7 %-kal nőtt 2005 és 2010 

között és ez a növekvő trend a tapasztalati adatok szerint nem változott. Azt természetesen tudni kell, hogy Aszófő terüle-

tén a forgalom már csak 55 %-a a Balatonfüred- Tihany térségében jelentkező forgalomnak. 

A környezetvédelmi és az egészségügyi miniszter környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 

27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelete szerint üdülőterületen a főút közlekedéséből származó zajterhelési határér-

ték nappal 60 dB, éjjel 50 dB, falusias lakóterületen ezek az értékek 65 dB és 55 dB. 

A vizsgálati értékelésből is egyértelmű, hogy Aszófőn a vasúti és a közúti zajterhelés egyaránt jelen van. Általánosságban 

megállapítható, hogy a közúti zaj folyamatosabb, monotonabb és kisebb hangnyomás szintű, mint a vasúti közlekedés 

zajkibocsátása. A vasúti zaj, a vonatok időszakos közlekedése miatt csak alkalmanként terhel, akkor viszont nagyobb 

hangnyomásszintű, mint a közúti közlekedés zajkibocsátása. Az utóbbi években a vasút által okozott lakossági zavarás 

mértéke csökkent a forgalom, ill. a sebesség csökkenése következtében. A vasút nappal ritkán lépi túl a zajterhelési határ-
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értéket éjszaka azonban általában a megengedettnél nagyobb a zajkibocsátási szint, ugyanakkor a hangnyomásszintek 

elemzése kimutatta, hogy a vasúti zaj kedvezőbb megítélésű, azaz elviselhetőbb, mint a közúti zaj. 

1.17.6 Sugárzás elleni védelem 

Az Országos Atomenergia Hivatal előzetes tájékoztatása szerint „nincs az OAH hatáskörébe tartozó létesítmény a község 

tervezési területének figyelembe veendő közelségében. Hatályos ágazati elhatározás ilyen létesítmény létrehozásával 

vagy helykijelölésével Aszófő községet érintően nem számol.” Aszófő lakosságát a természetes háttérsugárzás érinti, 

amely ellen védekezés nem szükséges. 

1.17.7 Hulladékkezelés 

A község hulladékgazdálkodási helyzetének bemutatásakor figyelembe vettük a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 

XLIII törvényben foglaltakat. 

Veszélyes hulladékok 

A veszélyes hulladékok elsősorban a gépek tárolását végző telephelyén keletkezhetnek. Keletkezett mennyiségük a vég-

zett gondozás, szolgáltatás mennyiségének függvényében változik, gyűjtésük üzemi gyűjtőhelyen történik, ártalmatlaní-

tásukról a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodnak. A lakosságnál keletkező veszélyes hulladékok (gyógyszer, 

göngyöleg, elem) feltételezhetően legtöbbször a kommunális hulladékkal együtt kerülnek a hulladéklerakóra. 

A veszélyes hulladékokra a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai vonatkoznak, a hulladékok gyűjtésére, ártalmatlaní-

tására a rendelet előírásait figyelembe kell venni. Aszófő község területén veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem 

működik. 

Kommunális hulladékok 

A települési folyékony hulladék a szennyvíz elvezető hálózaton keresztül, valamint szippantott formában a regionális 

szennyvíz tisztítóba kerül. 

Aszófő település szennyvize a balatoni regionális szennyvízelvezető rendszeren keresztül kerül elvezetésre. A szennyvíz a 

2005-ben felújított balatonfüredi szennyvíztisztító telepen kerül tisztításra. A szennyvíz tisztítása teljes biológiai tisztítás, 

részleges denitrifikációval, kémiai foszfortalanítással. Az iszapot komposztálásra elszállítják, a tisztított szennyvizet át-

emelő rendszer segítségével elvezetik, amelynek befogadója Balatonfűzfőnél a Veszprémi Séd vízfolyás. A településen 

keletkező szennyvizek kommunális jellegűek, ipari szennyvíz gyakorlatilag nem keletkezik. 

Az ivóvíz hálózatra rákötött ingatlanok 95 %-a a csatornahálózatra is csatlakozott. A rákötések folyamatosan történnek. A 

regionális hálózatra nem csatlakozott ingatlanokon a keletkező szennyvizet zárt gyűjtőben gyűjtik és szippantás után a 

balatonfűzfői szennyvíztelepre szállítják. A belterületen a kiépített csatornahálózat megfelelő a keletkezett szennyvizek 

elvezetésére. 

A települési szilárd hulladékok gyűjtését és elszállítását a PROBIO utódja a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. végzi. A gyűjtőedények a lakosság tulajdonában vannak. 

A települési szilárd hulladékok szállítása heti egy alkalommal történik. Évi egy alkalommal a településen a lomtalanítási 

akció keretében a lom hulladék is elszállításra kerül, és külön van elektronikai hulladékbegyűjtés is. Előzetes egyeztetéssel 

a kerti és zöld hulladékok gyűjtését is megszervezi a szolgáltató, illetve igény szerint zsákot biztosít a zöld hulladék szelek-

tív gyűjtésére. A településen a szelektív hulladékgyűjtési rendszer keretében havonta egy alkalommal történik a szelektív 

hulladék elszállítása. Aszófő község csatlakozott az Észak-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorciumhoz, 

melynek keretében a községben is megvalósulhatott a hulladékok szelektív gyűjtése. A 15/2003. (XI.17.) KvVM rendelet 

alapján a Közép-Dunántúli régióra vonatkozó Hulladékgazdálkodási terv elkészült. A Királyszentistváni Regionális Hulla-

déklerakó 2011. történt megvalósulását követően a szelektív hulladékgyűjtési rendszer fokozatosan került bevezetésre. Az 

építési és bontási tevékenységből keletkező hulladékok elhelyezése a balatonfüredi, hulladéklerakón történik. 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

89 

1.17.8 Vizuális környezetterhelés 

Általában a magasabban fekvő szőlőhegyi részek, a település belterületének szegélye, a település sziluett, a főút és a vasút 

menti látszatos területek, a települések „kapuja”, valamint az egyedi táji élményt adó látvány kedvezőtlen változása ese-

tén beszélünk vizuális környezetszennyezésről. 

Aszófő esetében Tihany és a Balaton látképe az, ami valóban egyedi táji élményt, különleges látványt nyújt. Ezért a Bala-

ton törvényben rögzített tájképvédelmi területeken túlmenően táji szempontból érzékenynek kell tekintenünk az Aszófő 

és Tihany közti területeket is. 

Aszófőn a látvány, a vizuális környezetszennyezés szempontjából általánosságban gondot a belterületen, illetve az Öreg-

hegyen kiépített elektromos hálózat oszlopai jelentenek. Különösen a Nemzeti Parkba tartozó Öreghegyen zavaróak a 

hatalmas betonoszlopok, amelyek gyakorlatilag megszüntetik a szőlőhegy történelmi hangulatát és erősen rontják a 

látképét. A Balaton törvény 4/C.§ -a szerint védett természeti területen a hálózatokat terepszint alatt kell elhelyezni. 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 A mésztelep környezetkárosító tevékenysége az Aszófői-Séd völgyében, 

 a gyep és legelőterületek felhagyása - a gondozatlan földek, területek, határrészek s így a spontán fásodott, erdősö-

dött területek növekedése – a belterület és a szőlőhegyek egyre intenzívebb beépítése, a lakófunkció megjelenése az 

Öreghegyen, 

 a belterület s így a lakóterületek további növelése, miközben jelentős számú beépítetlen lakótelek van a településen, 

 a vízvédelmi, vízminőség-védelmi, világörökség várományos kategóriába sorolt minősítésű terület és annak beépítési 

szándéka közötti ellentmondás. 

1.18. Katasztrófavédelem 

1.18.1 Építésföldtani korlátok 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Bányafelügyelet tájékoztatása alapján, „Aszófő közigazgatási területén felszín-

mozgásveszélyes terület nincs”. Aszófő közigazgatási területén nyilvántartott barlang nincsen. Építésföldtani korlátozást 

jelentő pince/pincerendszer csak a volt állami borászat telephelyén (152 hrsz.-ú telek) említhető. 

1.18.2 Vízrajzi veszélyeztetettség 

A településen árvíz-veszélyeztetettség nem áll fenn. Az Aszófői-séd menti mélyfekvésű területeken időszakosan belvíz 

alakul ki, mely azonban nem számottevő, köszönhetően a közigazgatási terület Balaton felé való lejtésének. Mélyfekvésű 

területek a Major-forrás és környezete, az Aszófői-séd völgye. A település elkészíttette a Vízkár elhárítási tervét, mely 

hatósági véleményezés alatt van.  

1.18.3 Egyéb korlátozások 

Egyéb, területfelhasználást vagy építést korlátozó adottság a településen nem jellemző. 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

A Bányafelügyelet tájékoztatása alapján, „Aszófő közigazgatási területén ásványi nyersanyag lelőhely nincs”. 

1.20. Helyi klíma 

A település a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, erdősültsége igen magas, országos átlagot meghaladó. A települési 

területeket északról az erdők, délről a Balaton klimatikus hatásai érintik. A beépítésre szánt területeken a beépítési sűrű-

ség viszonylag alacsony, csak a történeti településmagban jelentősebb a biológiailag inaktív felületek aránya. A helyi klí-

mát döntően egyéb területhasználat (pl. ipari tevékenység) sem befolyásolja kedvezőtlenül. A kistájra jellemző, földrajzi 

adottságoknak megfelelő, kiegyenlített klimatikus állapot jellemző Aszófő településre. 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI  MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 

90 

2. HELYZETELEMZÉS  

 

A hatályos településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésekor meglévő jogi, társadalmi, valamint 

környezeti adottságok és feltételek nagy vonalakban hasonlóak voltak a mostani viszonyokhoz. Az elmúlt 10 évben – a 

településrendezést és fejlesztést érintően – változás az alábbi területen következett be: 

 A szomszédos Balatonfüred és Tihany kimagasló fejlődésen mentek keresztül, mely Aszófő számára új kihívásokat 

teremt a jövőbeni identitásának megtalálásában, illetve fejlesztési céljainak elérése terén; 

 A belföldi turizmus népszerűsége újra nőtt; 

 Ezzel párhuzamosan a balatoni nyaralóépítő láz lecsengőben van, főleg az északi parton, a mennyiségi helyett a minő-

ségi telekkínálatra van kereslet, amit erősítenek a 9 évvel ezelőtt kirobbant válság hatásainak elmúltával dinamikusan 

növekvő ingatlanárak; 

 Elsősorban a Balaton északi partján érezhetők a hazai gasztroforradalom hatásai – egyre több minőségi étterem, 

borozó és egyéb szolgáltató jelenik meg, melyek együttműködnek a minőségi turizmus feltételeinek megteremtésé-

ben és a turisztikai szezon meghosszabbítása érdekében; 

 A munkavállalói mobilitás növekedésével erősödött a balatoni turisztikai ágazatban tapasztalható munkaerőhiány; 

 Az országos demográfiai trendek (népességcsökkenés, elvándorlás, idősek arányának növekedése) nem változtak, 

hatásai egyre inkább érezhetőek. 

Ellentmondások a vizsgált jogi, gazdasági, társadalmi, valamint környezeti tényezőkben: 

 Aszófő község Balaton-parti település, de hagyományos turisztikai szempontból még sincs Balaton-partja, mivel az 

fokozottan védett természetvédelmi terület, a Bázsai-öböl. 

 A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a település turisztikai vonzása alacsony, Tihany és Balatonfüred a régióban a fő 

desztináció. Szálláskínálata és egyéb idegenforgalmi szolgáltatásai szűkösek. A településen a vendégek jellemzően át-

utaznak: a 71. sz. főúton vagy Pécsely irányába. 

 A település természeti és örökségi értékei kimagaslóak, bemutatásuk azonban nem megoldott. 

 A Balaton-partján Aszófő tájképi különlegességét növeli a Tihanyi-félszigetre való rálátás. Aszófő látványban „kitett”: 

területei a szőlőket koronázó erdőkkel és a tó felé lejtő gyepekkel, nádasokkal nem csak a Balaton felől tárul fel, ha-

nem a félsziget csúcsairól is, így táji értékeinek védelme kiemelkedő feladat. 

 Az évezredes hagyományokkal rendelkező Öreghegyi szőlészethez kapcsolódó, és a Vörösmálon lévő pincék eredeti 

(gazdasági) hasznosítását felváltja az üdülési funkció. Ennek ellenére a szőlészet helyzete javul – sok új telepítést lehet 

látni a falu határában. 

 A 2006-ban kitűzött lakosságnövekedés nem valósult meg, a lakónépesség lényegében állandó. A lakóterületi kínálat 

rendelkezésre áll, de a tényleges beépítés nem valósult meg, ennek ellenére igény van további lakóterületek kijelölésé-

re. 

 A hatályos településrendezési eszközökben a gazdasági területek kínálata biztosított, de nem kihasznált. Aszófő ipar-

történeti értékei lehetőségeikhez képest alulhasznosítottak (áramfejlesztő telep). 

Folyamatok elemzése 

Országos tendencia a népességfogyás, melynek hatása Aszófő kistelepülést is érinti. A település számára ma már az a 

kihívás, hogy lakónépességét megőrizze, szinten tartsa a folyamatosan erősödő városiasodás és a népességfogyás mellett. 

A Balatoni idegenforgalom növekedése várhatóan a jövőben is erősödni fog, melynek nyomán Aszófő üdülőnépessége 

növekedhet. Az üdülési funkciók telepítése azonban feltétlenül alá kell, hogy rendelődjön a természeti, táji és örökségi 

értékmegőrzésnek. 

A község, a közösség számára új kitörési pontokat kell találni, mivel lakónépességének jelentős emelkedésével nem szá-

molhat. A fejlesztési lehetőségeknek kereteket szabnak, illetve potenciálokat is biztosítanak az országosan védett termé-

szetvédelmi területek, a Balaton törvény szabályozása, a világörökségi várományosi státusz. 

A hatályos településrendezési terv számos fejlesztési területet biztosított (lakóterületek, gazdasági területek), de ezek az 

elmúlt 10 évben nem realizálódtak. Létre kell hozni egy működő modellt a beépítésre szánt területek helytakarékos, mo-
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dern elvárásoknak megfelelő fejlesztésére. Felül kell vizsgálni, hogy a potenciális fejlesztési területeken a kitűzött terület-

használati célok azonosak-e a jövőre nézve is, vagy más irányú funkciók betelepítése hozhat sikereket. 

A történeti településmag kompaktsága mellett a későbbi korokban fejlődött településrészek alacsony beépítési sűrűségű-

ek, területpazarlóak. A település további szétterülése drágább településüzemeltetési szolgáltatásokat generál, illetve 

gyengíti a település történeti jellegét, örökségét. 

A településen áthaladó forgalom ma jellemzően teherként jelentkezik, de egyben lehetőség is lenne a látogatók megállítá-

sára. A tervezett térségi jelentőségű mellékút a forgalomterhelést csökkenteni fogja. 
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3. HELYZETÉRTÉKELÉS 

3.1. SWOT analízis 

E vizsgálat elsősorban a településrendezés oldaláról közelíti meg és értékeli az adottságokat, így a SWOT analízis készítése 

során is nagyobb hangsúlyúak azok a tényezők, amelyek a község településrendezési-településfejlesztési kihívásait jelení-

tik meg. 

Erősségek Gyengeségek 

 történeti településmag 

 műemlékek és helyi védelemre érdemes örökségi 
értékek (kiemelkedő érték a vörösmáli műemlék 
pincesor) 

 alacsony beépítési intenzitású belső fejlesztési terü-
letek 

 funkcióváltásra alkalmas beépítésre szánt tartalék 
fejlesztési területek és lakóterületi foghíjak kínálata 

 kijelölt gazdasági területek 

 országos védelem alatt álló és Natura 2000 területek 

 világörökségi-várományos település 

 kiemelkedő tájképi vagyon 

 védett karszt vízbázis, ex-lege védett források 

 zöldfelületi fejlesztési potenciál 

 településszövetbe fonódó kisvízfolyások 

 szőlőművelés folyamatossága, C-1 szőlőkataszteri 
területek 

 balatoni mandula elterjedt használata (koros, karak-
teradó fasorok) 

 stabil népességszám 

 egyensúlyos önkormányzati gazdálkodás 

 üdülési funkció kihasználatlansága 

 nincs vízparti fejlesztési lehetőség 

 rossz minőségű (murvás) út Balatonszőlős – Tótvá-
zsony felé 

 a műemlék pincesor nem ismert turisztikai célpont 

 Vörösmál megközelítése nehézkes, idegenforgal-
mi infrastruktúrával nem ellátott 

 közlekedési főhálózati elemekkel tagolt település-
szerkezet 

 településkapuk kedvezőtlen megjelenése 

 szegényes idegenforgalmi funkciók 

 kevés bemutatott természeti és táji érték 

 védett gyepek, fás legelő beerdősülése 

 kisvízfolyások rendezetlensége 

 tájképet rontó, üdülési karaktert erősítő épületek 
megjelenése a szőlőhegyeken 

 kevés beépítésre szánt önkormányzati tulajdonú 
ingatlan 

 kevés gazdasági szereplő 

Lehetőségek Veszélyek 

 Balaton-felvidék és a Balatoni Riviéra térségi csukló-
pontja 

 kedvező közúti, vasúti kapcsolatok 

 kerékpárút-hálózatba bekapcsolt község 

 új programozási időszakban megnyíló fejlesztési 
források 

 a Balaton az egyre népszerűbb természetesség és a 
magas életminőség mintarégiója 

 a vízparthoz nem kötődő minőségi turizmus fejlődé-
se 

 balatoni turisztikai szereplők erősödő együttműkö-
dése, a szezon várható meghosszabbodás 

 népszerű turisztikai célpontok – Balatonfüred, Ti-
hany szomszédsága 

 az EU-s és hazai területfejlesztési, pályázati rend-
szer bizonytalanságai 

 önkormányzatok szűkülő forrásai és mozgástere  

 tájképi–településképi vagyon erodálódása 

 kedvezőtlen településpolitikai irányok 

 kedvezőtlen demográfiai trendek 

 gazdasági potenciált visszafogó munkaerő-piaci 
környezet 
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3.2. Probléma- és értéktérkép 
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3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

Beépítésre szánt jellegű településrészek 

1. Történeti településmag 

A történeti településmag a katonai felmérési térképeket és a hagyományos településszerkezetet figyelembe véve került 

lehatárolásra. A településrész aprótelkes, inkább széles, mint keskeny telkekkel. Az épületek jellemzően hosszú házak, 

fésűs szerkezetet alkotnak. 

A településrészhez kapcsolódik a temető, amely az Aszófői-séd túlpartján, a domboldalban helyezkedik el, már az első 

katonai felmérésen is szerepelt. A Balatoni út, Öreghegyi út közötti tömbök újabb keletkezésűek, de szerkezetükben a 

történeti településmaghoz illeszkednek. 

Az Árpád utca folytatásában tervezett lakóterület bővítés a településrészhez szervesen kapcsolódik, illeszkedését a törté-

neti településmaghoz szükséges biztosítani. 

2. Alacsony beépítési intenzitású lakóterületek 

A településrész későbbi fejlődés eredményeképpen létrejött lakóterület, a települést átszelő vasútvonalig terjedően. észa-

ki fele a történeti településmaghoz illeszkedik , míg a déli része a 71. sz. főút és a vasút között fekszik. Jellemzően nagytel-

kes, alacsony beépítési intenzitással. A vasútállomás ehhez a településrészhez kapcsolódik. 

3. DK-i településrész 

1975-től épülő településrész, amely azonban főként a 1990-es évektől kezdődően épült ki. A településrész történeti súly-

pontja az áramfejlesztő telep. A kövesdi templomrom önálló, pontszerű objektum, a településrészhez nem tartozik szoro-

san. Kües utca menti kialakult lakóterületek kertvárosias jellegűek, többségében kisebb telekméretekkel. Az Aszófői-séd 

oldali lakó- és gazdasági terület rendezetlen képet mutat, beépítése strukturálatlan. 

4. DNy-i fejlesztési terület 

A tervezett településrész a volt állami borászat kivételével beépítetlen. Funkcióváltásra alkalmas fejlesztési terület, amely 

településkapuban helyezkedik el. A településrész karakterét erősítik a beépítésre szánt területek határában futó idős man-

dulafasorok, a területen lévő mandulaligetek. 

5. Rendezvénytér, lakóterületi fejlesztési terület 

A történeti és a DK-i településrész közötti beépítetlen terület, amely a 71. sz. főútnál mélyebben fekszik, a patak felé lejt. A 

településrészen lehetőség nyílik a két, egymástól elkülönülő településrész összekapcsolására és egy jelentős zöldfelületi 

fejlesztés megvalósítására is. 

6. Északi településkapu fejlesztési terület 

Az északi településkapuban helyezkednek el önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok, amelyekre alapozottan kis lépté-

kű lakóterület fejlesztés, illetve természetvédelmi bemutató pont, zöldfelületi fejlesztés valósítható meg. 

7. Majorság és környezete 

A településrész az Öreghegy és a lakóterületek közötti területen fekszik. Jellegét a mezőgazdasági üzemi funkció és a 

forrásokhoz, kisvízfolyásokhoz kötődő zöldfelületek adják meg. A Ny-i szőlőkataszteri területekhez kötődő borászati 

üzemi fejlesztés számára a majorság mögött nyílik lehetőség. 

8. Minőségi idegenforgalmi fejlesztési terület 

A volt Diana kemping és a patakvölgy túlpartján elhelyezkedő egykori állami gazdaság (Cofuna telep) egy erdővel körül-

vett, komplex minőségi idegenforgalmi fejlesztési terület. 
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Beépítésre nem szánt jellegű településrészek 

9. Öreghegy 

Az Öreghegy a történeti, hagyományosan nagytelkes szőlőhegy Aszófő településen. A telekszerkezet rajzolata egyedülál-

ló, őrzi a szőlőhegy történetiségét. Épületállományában számos helyi építészeti értéket is hordozó pince, présház találha-

tó. 

10. Nagyüzemi szőlőgazdálkodás területe 

A terület mintegy 60 %-a intenzív szőlőművelés alatt áll. Beépítetlen első osztályú szőlőkataszteri terület, szabályosan 

futó, ÉNy-DK irányú telekszerkezettel. 

11. Kistelkes szőlőhegy 

Vörösmál az 1840-es években parcellázott, aprótelkes, nadrágszíj parcellás szőlőterület. Műemléki oltalom alatt álló pince-

sora különleges értéket képvisel. A keskeny, DK-re futó telkeinek nagy része művelt szőlő, az új telepítések is jelentősek. 

Vörösmál és a Római út közötti első osztályú szőlőkataszteri terület kb. 40-50 %-a művelt szőlőterület. Ezen északi terü-

letegységen Balatonfüreddel határosan egy erdőtömb alakult ki, melynek szélére egy lovarda települt. 

12. Legeltetéses állattartás, élőhely-rekonstrukció térsége 

A karszt területen a gyepek és a fás legelők a hagyományos tájhasználati formák. A beerdősülés visszaszorítására és a 

hagyományos tájhasználat, tájképi és természeti örökség fenntartására a legeltetéses állattartás adhat megoldást. 
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3.3.2 Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

(potenciális akcióterületek) 

Központi Statisztikai Hivatal Népszámlálási főosztály mellékelt adatszolgáltatása alapján Aszófő településén nem találha-

tó olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján megfelelne a tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszé-

lyeztetett terület feltételeinek. 

3.3.3 Egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (po-

tenciális akcióterületek) 

A megalapozó vizsgálatra támaszkodóan új településfejlesztési koncepció készül. A koncepció részét képezi az a Koncep-

cionális javaslatok c. tervlap, amely a potenciális akcióterületeket lehatárolja. Egyéb szempontból beavatkozást igénylő 

területek nincsenek a településen. 
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1. MELLÉKLET – SZEGREGÁTUM VIZSGÁLAT 

     - 2000 főnél kisebb város és község 

 

Tisztelt Partnerünk! 

Adatkérésük részeként a 2011-es népszámlálás adatai alapján elvégeztük a településen található szegregátumok 

lehatárolását. A lehatárolás a 314/2012-es Kormányrendelet 10. mellékletében meghatározott szegregációs muta-

tó alapján történt. A szegregációs mutató a 2011-es népszámlálási adatokból állítható elő. A 314/2012-es Kor-

mányrendeletben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai 

végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15–

59 év) belül eléri, illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 

Munkájuk megkönnyítésére megküldünk Önöknek két áttekintő kartogramot, amely jelzi, hogy a településen belül 

mely területek felelnek meg a szegregátum és a szegregációval veszélyeztetett terület kritériumának. 

Az egyik áttekintő kartogramon a szegregációs mutató 50%, illetve afeletti értéket vesz fel. Ez a térkép azt is 

mutatja, hogy melyek azok a területek, ahol a szegregációs mutató 40–49%, az ilyen területek szegregáció 

szempontjából veszélyeztetett területnek számítanak. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térképen jelzett 

értékeit a következő színek jelölik: 0–39% = szürke, 40–49% = világoszöld, 50–100% = sötétzöld) 

 

A másik áttekintő kartogram a szegregációs mutató 40%-os határértéke mellett együttesen mutatja a 

szegregátumokat és a szegregációval veszélyeztetett területeket. (Jelmagyarázat: a szegregációs mutató térké-

pen jelzett értékeit a következő színek jelölik: 0–39% = szürke, 40–100% = lila) 

 

A térképek a település belterületén található szegregátumokat jelenítik meg. A külterületen található 

szegregátumokat térképen nem tudjuk ábrázolni. 

A térképek olyan területeket is megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumá-

nak, de alacsony népességszámuk, vagy intézeti háztartásban élők (pl.: kollégium, idősek otthona, hajléktalan-

szálló) miatt mégsem tekinthetők valódi szegregátumoknak. 

Adataink szerint az Önök településén nem található olyan terület, mely a szegregációs mutató alapján 

megfelelne a tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek. 

Üdvözlettel 

Központi Statisztikai Hivatal 

Népszámlálási főosztály  
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Aszófő - Szegregációval veszélyeztetett területek adatai 

A szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők  és rend-

szeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül) értéke az 

érintett területen 40% feletti és a területen élő népesség száma eléri az 50 főt** 

Forrás: 2011. évi népszámlálás 

 

  
Mutató megnevezése 

Aszófő össze-

sen 

Lakónépesség száma 400 

Lakónépességen belül 0-14 évesek aránya 13,5 

Lakónépességen belül 15-59 évesek aránya 60,8 

Lakónépességen belül 60-X évesek aránya 25,8 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 
5,3 

Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebb népesség arányában 17,0 

Lakásállomány (db) 195 

Alacsony komfort fokozatú lakások aránya 5,1 

Rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív 

korúakon (15-59 évesek) belül 
39,1 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 
3,7 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül 56,0 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,2 

Állandó népesség száma – a mutató a település egészére állítható elő, 

szegregátumokra nem 
415 

Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak ará-

nya 
27,0 

A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a lakónépességen belül 56,8 

Munkanélküliek aránya (munkanélküliségi ráta) 12,1 

Tartós munkanélküliek aránya (legalább 360 napos munkanélküliek 

aránya) 
6,4 

A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott laká-

sokon belül 
2,6 

Egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül 2,6 

  **Aszófő településen nem található szegregátum vagy szegregációval veszélyeztetett terü-

let. 
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2. MELLÉKLET – MEGALAPOZÓ DOKUMENTÁCIÓ TARTALMA 

ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE – 2017 

Megalapozó vizsgálat tartalomjegyzéke 

 

1. Helyzetfeltárás 

1.1. Településhálózati összefüggések 

1.2. Területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések 

1.4. A szomszédos települések településszerkezeti tervei 

1.5. A hatályos településfejlesztési döntések 

1.6. Tervelőzmények 

1.7. A település társadalma 

1.8. Humán infrastruktúra 

1.9. A település gazdasága 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások 

1.12. Táji és természeti adottságok 

1.13. Zöldfelületi rendszer 

1.14. Az épített környezet 

1.15. Közlekedés 

1.16. Közművesítés 

1.17. Környezetvédelem 

1.18. Katasztrófavédelem 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Helyi klíma 

 

2. Helyzetelemzés 

3. Helyzetértékelés 

3.1. SWOT analízis 

3.2. Probléma- és értéktérkép 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

 

A fenti tartalom elfogadható.         Aszófő 2017. 06. 15.      

 Aszófő község főépítésze 
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