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I. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 

Aszófő Község Önkormányzata 2017. elején megindította településfejlesztési koncepciója és településrende-
zési eszközeinek felülvizsgálatát. A felülvizsgálat célja a készülő új településfejlesztési koncepcióval megala-
pozottan, a hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat átfogó vizsgálata, az új jogszabályok-
nak való megfelelés teljesítése és az évek során felmerült módosítási szándékok kivizsgálása. A felülvizsgálat a 
település teljes közigazgatási területére terjedt ki.  

Az Alátámasztó javaslat a Megalapozó vizsgálatra támaszkodva készült. A vizsgálat adatainak megismétlésé-
től eltekintünk. 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. Településrendezési javaslatok 

Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
A javasolt területfelhasználás, településszerkezet kialakításánál a megalapozó vizsgálatok eredményeit, a 
településfejlesztési koncepció elhatározásait, a hatályos jogszabályi környezetet vettük figyelembe. 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

A hatályos településrendezési eszközökben a lakóterületek falusias építési övezetben voltak meghatározva, 
különbséget téve a kialakult, azaz a hagyományos, történeti lakóterület és az újabb, utóbbi évtizedekben 
kialakult új lakóterületek között. A különbözőséget a tervjavaslat megerősíti, az újabb, modernebb lakóterüle-
teket kertvárosias lakóterületbe sorolja. 

A településközponti funkciók megerősítésére a volt önkormányzati igazgatási épületek, a települési szolgálta-
tások bővítésére az egykori áramfejlesztő és a Vinikop (volt állami borászat) településközponti vegyes terület-
be kerültek. A tervjavaslat a 71-es sz. főút menti korábbi falusias lakóterületet - amely 2007, a hatályos terv 
elfogadása óta, beépítetlen maradt, kertvárosias lakóterületbe sorolja. 

A funkcióváltó fejlesztési területegység (Vt) a település egyik kitörési pontja. A volt áramfejlesztő telep ipar-
történetileg is számottevő épületének gazdasági területi besorolása helyett a településközponti építési övezet 
széles spektrumú fejlesztési lehetőséget biztosít. 

Új lakóterületek kijelölése északon és a településmagban a településszerkezethez illeszkedően történt (Árpád 
és Kossuth utcák végén, a Rákóczi Ferenc utcai hátsótelkeken). 

Kismértékű bővítése javasolt az északi kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területnek, illetve a különleges 
mezőgazdasági üzemi területnek. Az övezetekben a javasolt szabályozással lehetőség nyílik több vállalkozási 
egység megtelepedésére. 

A Pécselyi út melletti volt Cofuna telep gazdasági területi besorolása a hatályos terv elfogadása óta nem von-
zott beruházásokat. A településfejlesztési koncepció és a tervjavaslat funkcióváltásra javasolja a területet, 
amelynek erdők alatti szép fekvése és kellően nagy kiterjedése idegenforgalmi fejlesztésre ad lehetőséget  
(melyhez kapcsolódik a tőle délre elhelyezkedő turisztikai fejlesztési terület övezete, amit szintén idegenfor-
galmi területnek javasol a tervezett településrendezési terv). 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

A kötöttpályás közlekedési terület, vasútterület övezete közterületi (közlekedési területi, illetve zöldterületi) 
kiszabályozása javasolt a vasúti épületek kivételével. A közterületi szabályozás lehetőséget nyújt az Önkor-
mányzat számára, hogy: 

 igényesen fejlessze a vasúti érkezés és indulás helyszíneit, 

 a vasút mentén zöldterületet fejlesszen, a környező lakóterületek kiszolgálására, és a környezeti ártal-
mak csökkentésére, 

 az Lke 2 tömb jogi feltárására (meglévő út). 

Különleges beépítésre nem szánt rendezvénytér kialakítása javasolt a két különálló településrész összekapcso-
lására, a településkapuban a településfejlesztési koncepcióban meghatározott megállító szerep biztosítására, 
a rekreációs, idegenforgalmi, rendezvény és fogadó funkciók ellátására. 

Különleges beépítésre nem szánt temető terület bővítése nem indokolt. 

Különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület, azonos beépítési paraméterekkel, a hatályos Btv. 
előírásainak megfelelően (5 ha területi minimummal) a beépítésre szánt idegenforgalmi területhez kapcsoló-
dóan javasolt. A javasolt szabályozási terv figyelembe vette a terület közművekkel való érintettségét és a 
fokozatosan beerdősülő zöldfelületét. 

A különleges beépítésre nem szánt lovas-, idegenforgalmi- és szabadidőközpont a hatályos tervhez képest 
nem került módosításra. 

A mezőgazdasági üzemi terület melletti mélyfekvésű, gyümölcstermesztésre alkalmas területet a tervjavaslat 
különleges beépítésre nem szánt, gyümölcsfeldolgozó terület övezetbe sorolja, mely a gyümölcs művelési ág 
és tényleges művelés esetén a feldolgozás építményeinek létesítésére is lehetőséget ad. 

Aszófő fokozottan érzékeny vízbázissal rendelkezik: a tervjavaslat az érintett területet különleges beépítésre 
nem szánt területként javasolja szabályozni a hatályos tervben szereplő védelmi rendeltetésű erdőterület 
helyett. Az ivóvízellátást szolgáló, vízbázis védelmi terület funkciói a javasolt különleges övezetben határozot-
tabban jelennek meg, a karsztvízbázis kiemelt fontosságára tekintettel. 

Aszófő zöldterületei 3 ha kiterjedésnél kisebbek, közkertek. A történeti településmag sűrű beépítésének kö-
vetkeztében a meglévő és a tervezett zöldterületek periférikusak, de a belterületekhez, településkapukhoz 
szervesen kapcsolódóak. Új közkertek kialakítása a vasútterület mellett, illetve a déli és az északi településka-
puban javasolt, utóbbi esetében természetvédelmi bemutató funkciókkal. 

A település erdőterületei védelmi rendeltetésűek, kivétel a volt Diana kemping mögötti, illetve a  Római út 
mentén javasolt lovasturisztikai célú közjóléti rendeltetésű erdőterületek. A nemzeti park területén fekvő, de 
nem erdőtervezett, spontán erdősülő telkeket a tervjavaslat korlátozott használatú általános mezőgazdasági 
terület övezetébe sorolja. 

Az általános mezőgazdasági területek két típusa jelenik meg a tervjavaslatban, összhangban a hatályos tele-
pülésrendezési tervvel: az általános használatú és a korlátozott használatú mezőgazdasági területek. Általá-
nos használatú mezőgazdasági területek a jellemzően nagytelkes parcellák, ahol az üzemi jellegű művelés 
dominál. Korlátozott használatú mezőgazdasági területek a természetvédelmi területen fekvő vagy vízfolyás-
ok menti gyepek, nádasok, mocsarak, szántók, kertek. 

A vízbázis külső védőterületére eső kertes mezőgazdasági területeket a tervjavaslat a védőterületekre vonat-
kozó előírásokat figyelembe véve (123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) korlátozott használatú mezőgazdasági 
terület övezetébe sorolja. 

Kertes mezőgazdasági területek Aszófő történeti szőlőhegyei: Öreghegy és Vörösmál. 

Vízgazdálkodási terület a tómeder és annak 50 m széles sávja, illetve a vízfolyások medre és partja. 
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SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK 

A településen keresztülhaladó kiemelt jelentőségű mellékút nyomvonalát a tervjavaslat pontosítja, a minél 
kisebb területfoglalás és a racionális kisajátítási elvárások nyomán. A Pécselyi úthoz kapcsolódó elkerülő sza-
kasz nyomvonal korrekciója lehetővé teszi az északi településrész meglévő szerkezetéhez illeszkedő új beépí-
tésre szánt területek kijelölését. 

A vasútállomástól induló utca 71-es sz. főúti csomópontjához kötődően a Köbölkúti településrész feltárásra 
kerül, jobb megközelítési lehetőséget teremtve. 

A településszerkezetet az energetikai és vízi közmű hálózatok jelentékenyen befolyásolják, illetve kedvező 
helyzetet is teremtenek kapacitásaikkal, meglévő vonalas hálózataikkal. 

A történeti településszerkezet az Aszófői-Séd és annak elágazásaira (malom-árkaira) települt. A vízfolyások 
tagoló szerepe ma is meghatározó és adott esetben korlátozó, hisz a vízfolyástól a tömbbelső felé eső telkekre 
megfelelő közlekedési kapcsolat nélkül építési jog nem érvényesíthető (Rákóczi Ferenc utca). A 71-es út for-
galmi csomópontjából a közlekedési kapcsolat biztosítására több változat került kidolgozásra. 

A vízfolyások menti zöldfelületek, illetve a meglévő és tervezett zöldfelületi rendszerek (fasor, beültetési köte-
lezettség, telek be nem építhető zöldfelületi része) megfelelő tagolást és településképi megjelenést biztosíta-
nak, a kedvező településökológiai és zöld infrastruktúra-hálózati hatások mellett. 

VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK 

Az aszófői védett vízbázis kijelölt védőterületein és hidrogeológiai védőidomain a vonatkozó jogszabályok 
szerint lehet területet felhasználni. Az ágazati vonatkozású védősávokat, védőterületeket (parti sáv, közmű, 
vasút) a kapcsolódó jogszabályok szerint kell figyelembe venni. 

A védőtávolságok, a táji- és természetvédelmi, a kulturális örökségvédelmi és az egyéb védelmi és korlátozó 
elemek, területek, a településszerkezeti terven és a szabályozási terven feltüntetésre kerültek. A közigazgatá-
si terület területfelhasználási rendszerének alakítása során a legfontosabb korlátozó tényezők a természet-, a 
vízbázis- és a tájképvédelem különböző követelményei, a Balaton üdülőkörzet parti települési státusza mel-
lett. 

1.2. Változással érintett területek 

A területfelhasználás rendszerében a változásokat 4 csoportra lehet bontani: új beépítésre szánt területek, új 
különleges beépítésre nem szánt területek, építési övezeti változások (funkcióváltó területek), övezeti válto-
zások. 

A településszerkezeti változások bemutatása 
A településszerkezeti változások 88,54 ha nagyságú területre terjednek ki, melyből új beépítésre szánt terület 
4,7 ha, új különleges beépítésre nem szánt terület 15,09 ha (benne a 7 ha-os vízbázis területtel), építési övezeti 
változásokkal érintett terület 36,07 ha és övezeti változásokkal érintett terület 32,72 ha. 

A MEGHATÁROZOTT SZERKEZETALAKÍTÁSI ELVEK NYOMÁN A TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK 

A település épített, természeti, valamint táji örökségének megőrzése és kontinuitásának fenntartása a 
területfelhasználás rendszerének kialakítása során kiemelt szerepet kapott: 

 A történeti településmag, Ófalu falusias lakóterületként őrzi a történeti településszerkezetet és a ha-
gyományos beépítési struktúrát; 

 Az erdőterületek, korlátozott használatú általános mezőgazdasági területek, kertes mezőgazdasági terü-
letek a táji mozaikosságot, a természeti értékek védelmét biztosítják. 
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A jellemző társadalmi, gazdasági folyamatok figyelembevételével olyan területfelhasználások kerültek kijelö-
lésre, amelyek jobban megfelelnek a mai kor kihívásainak: 

 A történeti településmag, Ófalu kivételével a meglévő lakóterületek kertvárosias lakóterületi besorolást 
kaptak (a falusias területfelhasználásra jellemző mezőgazdasági funkciók ma már többnyire nem jellem-
zőek és nem is igényeltek) (12.); 

 Funkcióváltó fejlesztési terület: a Pécselyi út mellett különleges idegenforgalmi terület, a területi poten-
ciál jobb kiaknázására (13.); 

 Funkcióváltó fejlesztési terület: településközpont vegyes területek (volt állami borászat, volt áramfejlesz-
tő telep) a települési szolgáltatások bővülése céljából (10, 11.). 

 

A kompakt településszerkezet kialakítására és Aszófő védett – természeti, táji, örökségi – státuszára tekintet-
tel mértéktartó - de a település fejlődését biztosító távlati igényeket is kiszolgáló - új fejlesztési területek ke-
rültek kijelölésre. 

Újonnan kijelölt beépítésre szánt területek: 
 Önkormányzati tulajdonú területen 1,34 ha kertvárosi lakóterület (zöldterület kialakítási kitétellel) (4.); 

 Az Árpád út végén 0,45 ha új falusias lakóterület (zöldterület kialakítási kitétellel) (5.); 

 A Rákóczi Ferenc utcai hátsókertek, 0,36 ha falusias lakóterület (zöldterület kialakítási kitétellel) (6.); 

 A különleges mezőgazdasági üzemi terület 0,47 ha bővítése (véderdő kialakítási kitétellel) (1.); 

 A transzformátor telep és a szomszédos kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek bővítése 0,19 ha 
területen (0,76 ha területen a valós területfelhasználásnak megfelelően) (3.). 

 

Újonnan kijelölt beépítésre nem szánt területek: 
 a DK-i településkapuban különleges rendezvénytér a közösségi programok lebonyolítására, a település-

részek összekapcsolására (7.); 

 különleges idegenforgalmi terület kapcsolódva a beépítésre szánt idegenforgalmi fejlesztési területhez 
(8.); 

 gyümölcsfeldolgozó, a mezőgazdasági üzemi területtel szomszédos mélyfekvésű területen (22.); 

 

Újonnan kijelölt egyéb fejlesztési célú beépítésre nem szánt területek: 

 Zöldterület, természetvédelmi bemutató közkert az országos jelentőségű természetvédelmi területek 
bemutatására (23.); 

 Közjóléti rendeltetésű erdőterület a Római úti lovarda fejlesztési lehetőségeinek biztosítására  (20.). 

A beépítésre nem szánt területek egyéb változásai a valós vagy kedvezőbb területhasználat, valamint a jog-
szabályi környezet nyomán kerültek módosításra. 

  



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

10 

Módosítás 
száma 

Módosítás 
területe [ha] 

Hatályos területfelhasználás 
(területhasználat) 

Tervezett terület-felhasználás 

Új beépítésre szánt terület kijelölése 

1. 0,47 Má-1 (szántó) 
K-mgü, mezőgazdasági üzemi terü-
let 

2. 0,76 Má-2 (gyep) Gksz 

3. 0,19 Má-2 (gyep) Gksz 

4. 1,34 Lf, Ev, Köu, Má-2  Lke 

5. 0,45 Má-3 (gyep), korlátozott használatú Lf 

6. 0,36 Z Lf 

Új különleges beépítésre nem szánt terület kijelölése 

7. 2,89 Má-3 (gyep), korlátozott használatú Kb-r, rendezvénytér 

8. 5,13 Má-2 (gyep) Kb-id, idegenforgalmi terület 

9. 7,38 Ev 
Kb-v, ivóvízellátást szolgáló, vízbá-
zis védelmi terület 

Beépítésre szánt terület felhasználásának változása 

10. 0,096 Lf  Vt 

11. 2,43 Gksz Vt 

12. 28,98 Lf Lke 

13. 5 Gksz K-id, idegenforgalmi terület 

Beépítésre nem szánt területek területfelhasználásának változása 

14. 0,65 Köv Z 

15. 0,19 Ev Ekj 

16. 15,76 Má-2, Má-3 (gyep) Ev 

17. 4,08 Mk Má-ko, korlátozott használatú 

18. 4,22 Ev Má-ko, korlátozott használatú 

19. 0,28 Ev Mk2 

20. 3,1 Má-1 (szántó, szőlő) Ekj 

21. 0,36 Má-3 (gyep), korlátozott használatú Z 

22. 2,76 Má-3 (gyep), korlátozott használatú Kb-gy, gyümölcsfeldolgozó 

23. 0,51 Má-3 (gyep), korlátozott használatú 
Z-tb, természetvédelmi bemutató 
közkert 

24. 14,87 Ev Má-ko, korlátozott használatú 

 

A településszerkezet alakítása során a tervjavaslat a kompakt, takarékos területhasználat kialakítására töre-
kedett, új beépítésre szánt területek kijelölése helyett funkcióváltó építési övezeti változásokkal, melyek a 
változó társadalmi, gazdasági tendenciákat figyelembe véve, kínálati előnyt teremtenek. 
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AZ ÚJ TERÜLETHASZNÁLATI VÁLTOZÁSOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 

 Hatályos területfelhasználás 
(területhasználat) 

Tervezett terület-felhasználás 

1. 

Má-1 (szántó) 

 

K-mgü, mezőgazdasági üzemi terület 

 

A 0,47 ha-os bővítéssel több telephely kialakítására nyílik mód. Az Öreghegyi útról a terület meg-
közelítése biztosítható. Tájképvédelmi szempontból kedvező pozíciójú terület a fejlesztésre. 

2. 

Má-2 (gyep) 

 

Gksz 

 
A transzformátor telep kialakításakor a telekkönyvi átvezetés nem történt meg. A valós terület-
használat szerint a változás pontosítás jellegű. 

3. 

Má-2 (gyep) 

 

Gksz 
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 Hatályos területfelhasználás 
(területhasználat) 

Tervezett terület-felhasználás 

Az önkormányzati telek javasolt felhasználása során mód nyílik gazdasági terület fejlesztésre is.  

4. 

Lf, Ev, Köu, Má-2 

 

Lke 

 
A tervjavaslat komplex megoldást nyújt az önkormányzati tulajdonban lévő terület hasznosításá-
ra. Az elkerülő út átvezetését más nyomvonalon biztosítja, így a lakóterületi fejlesztés lehetséges. 

5. 

Má-3 (gyep), korlátozott használatú 

 

Lf 

 
Az Árpád utca végén a lakóterületi bővítésre (4 telek kialakításával) lehetőség nyílik. A tervezett 

változtatás a falusias településszerkezethez szervesen illeszkedő.  

6. 

Z 

 

Lf 

 
A kisvízfolyás menti lakótelkekhez kapcsolódó hátsókertek lakóterületbe sorolása nehézkes meg-

közelítést tesz lehetővé. A terület ma is magánterület, közparkként való kialakítása elmaradt. 
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 Hatályos területfelhasználás 
(területhasználat) 

Tervezett terület-felhasználás 

7. 

Má-3 (gyep), korlátozott használatú 

 

Kb-r, rendezvénytér 

 
A mélyfekvésű területrész kapcsolatot alakít ki és komplex rendezvényteret biztosít a két elkülö-
nülő településrész között. A településfejlesztési koncepcióra alapozottan került kijelölésre a be-

építésre nem szánt különleges, extenzív területfelhasználás.  

8. 

Má-2 (gyep) 

 

Kb-id, idegenforgalmi terület 

 
A hatályos Balaton törvény adta turisztikai fejlesztési lehetőséggel a település Önkormányzata 

élni kíván. A tervjavaslat figyelembe veszi a terület természetes növényállományát, a látványban 
való kitettségét.  

9. 

Ev 

 

Kb-v, ivóvízellátást szolgáló, vízbázis terület 

 
A vízbázis-védelmi jogszabályoknak ellentmondó az erdő terület a belső védőzónában. 
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A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervében megállapított 
térségi területfelhasználási kategóriák előírásainak a tervjavaslat megfelel. 

A Balaton törvény erdőgazdálkodási térségének területe 305,43 ha, amely az E-1 és E-2 térségi övezetek ösz-
szege. A Balaton törvény az Aszófői vízbázis belső védőterületét, a tervezett Kb-v különleges beépítésre nem 
szánt ivóvízellátást szolgáló, vízbázis védelmi terület övezetét, E-2 erdőtelepítésre alkalmas terület térségi 
övezetbe sorolja. Ezen E-2 kijelölés ellentmondásban van a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvénnyel 
és annak végrehajtási rendeletével, a 123/1997. (VII. 18.) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízel-
látást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelettel, mely szerint vízbázis belső védőterüle-
tén erdőtelepítés tilos. A fennálló törvényi ütközés miatt a Balaton törvény 4/B. § ab) pontja az irányadó, 
melynek a község közigazgatási területén javasolt 285,42 ha védelmi és közjóléti rendeltetésű erdőterületek 
megfelelnek (93,5 %). 

A Balaton törvény mezőgazdasági térségének területe 371,26 ha. A közigazgatási területen a mezőgazdasági 
övezetek 369,01 ha kiterjedésűek, mely 99,4 %-kal megfelel a jogszabály előírásának. 

A Balaton törvény vízgazdálkodási térségének területe 57,1 ha, amely a javasolt településszerkezeti tervben 
66,6 ha, tehát az előírást meghaladó mértékű, figyelembe véve a partvonal-szabályozási terveket (50 m széles 
védősáv). 

Az egyedileg meghatározott térség előírásainak a különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi terület 
megfelel. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv kompenzációs előírásainak a tervjavaslat megfe-
lel. 

Új beépítésre szánt falusias lakóterület a Btsz. 6/B. § szerinti zöldterületen került kijelölésre. A pótlás, azonos 
térmértékben a vasútterület mellett valósítható meg, mely az igénybe vett zöldterülettel azonos, településka-
puban lévő zöldfelületi funkciót biztosít. Az új beépítésre szánt falusias lakóterület kijelölésének feltétele, 
hogy a pótlásra kijelölt zöldterületet önkormányzati tulajdonba kell venni. 

4,7 ha újonnan beépítésre szánt terület került kijelölésre. Az északi településrészen, az új kertvárosias és falu-
sias lakóterületek kijelölésének kompenzációjára a természetvédelmi bemutató közkert, a déli településré-
szen a falusias lakóterület kompenzációjára a különleges beépítésre nem szánt rendezvénytér és a vasút kö-
zötti közkert biztosítja a településszerkezeti kapcsolatot és a Btsz. 18. § szerinti zöldterület pótlási kötelezett-
séget. A gazdasági területek kompenzációját az építési övezetek közvetlen szomszédságában a kijelölt erdő-
területek biztosítják. A kompenzációra kijelölt zöldterületeket önkormányzati tulajdonba kell venni és a kije-
lölt közkerteket és véderdőket funkciójuknak megfelelően ki kell alakítani. 

A vízpart-szabályozás előírásainak a tervjavaslat megfelel. 

A településszerkezeti terv a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményeknek megfelel. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv szennyvízelvezetési követelményeinek a tervja-
vaslat megfelel. 

A település Önkormányzata igazolja, hogy a szennyvízcsatorna-hálózatra a község területén az ingatlanok 
93,4 %-a rákötött. 

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terv térségi övezeti előírásainak a tervjavaslat - az U-1 
övezet kivételével - megfelel. 

Ö-1 magterület és Ö-2 ökológiai folyosó övezetét a tervezett változtatások nem érintik. 
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T-1 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében (térségi jelentőségű tájképvédelmi 
terület övezete, 242,22 ha) az 1., 3. és 4. új beépítésre szánt módosítási terület fekszik. A térségi övezet az 
OTrT 12/A. § (4) bekezdése alapján pontosítható: a trafó teleptől délre elhelyezkedő bizonytalan T-1 folt és a 
tervezett különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével Aszófő közigazgatási területén a pontosított T-
1 tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 235,03 ha-t tesz ki, amely -2,97 %-ban tér 
el a térségi övezet területétől, vagyis a jogszabályi követelményeknek megfelel. 

T-3 világörökség és világörökség-várományos terület övezetében (kapott adatszolgáltatás alapján) a 17. sz. 
módosítás tervezett: a romtemplom telkének védelmi rendeltetésű erdőterületből közjóléti rendeltetésű er-
dőterületbe sorolásával. A javasolt övezeti módosítás nem ellentétes a kultúrtáj védelmének céljaival.  

R-1 térségi jelentőségű komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetét a tervezett változtatások nem érin-
tik. 

P-2 vízeróziónak kitett terület övezete (50,11 ha) pontosításra került 51,57 ha területnagysággal, így a térségi 
övezettől való eltérés mértéke +2,91 %. 

F-1 felszíni vízminőség-védelmi terület (116,13 ha) és egyúttal települési terület övezetében fekszik a tervezett 
különleges beépítésre nem szánt rendezvénytér terület. A Kb-r övezet (2,89 ha) és az Lke-5 övezet érintett 
területének (0,89 ha) kivételével pontosított térségi övezet területe 112,35ha, amely -3,25 %-os eltérésével az 
OTrT követelményét teljesíti. 

D-1 tómeder övezetét a tervezett változtatások nem érintik. 

M-1 általános mezőgazdasági terület övezetén és M-2 kertgazdasági terület övezetén új beépítésre szánt 
terület kijelölés nincs a tervjavaslatban. Az M-1 térségi övezet 283,68 ha-os területéhez viszonyítva az általá-
nos mezőgazdasági területek Aszófő közigazgatási területén 278,78 ha kiterjedésben vannak jelen, amely -
1,73 %-os eltérés. A M-2 térségi övezet 87,59 ha-os területéhez viszonyítva a kertes mezőgazdasági területek 
89,42 ha területet foglalnak el, mely +2,09 %-os eltérés. 

M-3 kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a tervezett változtatások nem érintik. 

E-1 erdőterület övezetébe (271,68 ha) sorolt a 24. sz. változtatással érintett mélyfekvésű terület, melyet a 
tervjavaslat Kb-gy különleges, beépítésre nem szánt gyümölcsfeldolgozó övezetnek javasol, ahol a gyümölcs-
termelés, feldolgozás építményei helyezhetők el. Az üzemtervezett, illetve az egyéb meglévő erdők (18. sz. 
módosítások), valamint a 22. sz. tervezett közjóléti rendeltetésű erdő övezet, erdő területfelhasználásba ke-
rültek átsorolásra, míg az erdősülő gyepek a tájképi és természetvédelmi szempontokat is figyelembe véve 
visszakerültek korlátozott használatú általános mezőgazdasági területbe (20., 26. sz. módosítások). Az E-1 
térségi övezethez képest a tervjavaslatban szereplő erdőterületek nagysága 285,42 ha, mely + 5 % eltérést 
eredményez. 

E-2 erdőtelepítésre alkalmas terület övezetén (33,74 ha) új beépítésre szánt terület kijelölés nem tervezett. Az 
övezet pontosítása szükséges a különleges beépítésre nem szánt vízmű terület kivételével, illetve a Római 
úttól délre eső erdőtömb becsatolásával. A tervjavaslat alapján a pontosított erdőtelepítésre alkalmas terület 
övezete 32,98 ha, -2,25 % eltérést eredményezve. 

E-3 kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét (adatszolgáltatás alapján) a tervezett változtatások nem 
érintik. 

Ü-1 turisztikai fejlesztési terület övezetén (13,82 ha) a 9. sz. módosítás, a beépítésre nem szánt idegenforgalmi 
terület övezete tervezett. A térségi övezet pontosítása szükséges, amely a volt Diana kemping területén hatá-
lyos beépítésre nem szánt lovas-turisztikai övezettel együtt 13,57 ha területet foglal el. Az eltérés mértéke -
1,88 %. 
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C-1 szőlő termőhelyi kataszteri terület övezetének (166,27 ha) pontosítása szükséges a mezőgazdasági terüle-
tek és az erdőterületek (tervezett és hatályos védelmi és közjóléti rendeltetésű erdőterületek) figyelembe 
vételével. A pontosított övezet területe 166,6 ha, mely +0,2 %-kal tér el a térségi övezettől. 

A térségi úthálózat Balaton törvényben meghatározott hosszaitól való eltérés kevesebb, mint 5 %. 

 Balaton törvény szerkezeti terv javaslat eltérés 
Kiemelt jelentőségű mellékút 2150 m 2229 m 4 % 
7307 j. út 2301 m 2320 m 1 % 

 

A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
Aszófő Község Önkormányzata együttesen vizsgálja felül a településfejlesztési koncepcióját és a település-
rendezési tervét. A koncepcióban megfogalmazott jövőkép: 

Aszófő a Balaton keleti és nyugati medencéjének csuklópontjában az a település, amely a Balatoni-Riviéra 
településsora és az aprófalvas Balaton-felvidéki medencék térségi kapujaként fogadja a látogatóit. Tájképi 
értékeit világörökségi területként kamatoztatja, belső fejlesztési területeit az innováció jegyében alakítja. 

Megújuló és takarékos/ésszerű területhasználattal fejlődik magas színvonalú üdülő településsé. 

Fő cél: Aszófő belső tartalékainak dinamizálása, fenntartható gazdaság fejlesztése racionális területhasználat-
tal az értékmegőrzésen keresztül. 

Átfogó célok: 

 Identitás és térségi kapuszerep erősítése, márkaépítés; 

 Vonzó településkapuk kialakítása; 

 Tájképi, természeti vagyon kamatoztatása, szőlészet-borászat turisztikai és gazdasági jelentőségének 
növelése; 

 Örökségi értékek ismertségének növelése, turisztikai hasznosítása – hagyományos építészeti arculat 
megőrzése; 

 Magas színvonalú idegenforgalmi funkciók megjelenésének támogatása; 

 Területtakarékos fejlesztések, területhasználat intenzitásának növelése, kompakt településszerkezet 
megőrzése. 

 

A települési Önkormányzat az átfogó célok és az abból levezetett részcélok meghatározása során, területegy-
ségekre is levetítve rögzítette a fejlesztési lehetőségeket, irányt mutatva a szerkezeti és szabályozási terv 
készítéséhez. Az új beépítésre szánt és nem szánt területek kijelölésénél, a funkcióváltó fejlesztési területek 
módosításánál a célok megvalósítása érdekében a szükséges változtatásokat a javasolt településrendezési 
eszközök tartalmazzák.  

A településrendezési javaslatok a koncepcióban megfogalmazott célokkal összhangban vannak, a tervezett 
fejlesztések alapjául szolgáló szabályozást megteremtik. 

A fejlesztési célok megvalósítása érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet 
megalkotásánál is figyelemmel kell lenni a településfejlesztési koncepcióra. 

Az Önkormányzat élni kíván a hatályos Balaton törvény adta turisztikai fejlesztési lehetőséggel (egyedileg 
maghatározott térség): a volt Diana kemping területén kívül a trafó feletti területegységen is, különleges be-
építésre nem szánt idegenforgalmi terület övezetének kijelölésével, kapcsolódva a volt Cofuna területén ter-
vezett funkcióváltó különleges idegenforgalmi területhez. 
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2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. Tájrendezési javaslatok 

Tájhasználati, természet- és tájképvédelmi javaslatok 
A tájképi megjelenésben a Balaton törésvonalát követő területhasználati sor jellemző: a magasabb térszíne-
ken, mintegy koronaként az erdőterületek, a tó irányába pedig különböző jellegű és eltérő művelési intenzitá-
sú mezőgazdasági területegységek váltakoznak (száraz gyepek, történeti szőlőskertek, árutermelő nagypar-
cellák, vizenyős gyepek, mocsarak). 

A tervjavaslat a hatályos terv szerinti területfelhasználás rendszeréhez illeszkedve az alábbi változtatásokat 
irányozza elő: 

 A romtemplom közjóléti rendeltetésű erdőterületbe sorolása. (17.) 

 Az erdészeti adatszolgáltatás alapján az adattári erdőterületek erdő területfelhasználásba sorolása; (18.) 

 A vízbázis külső védőterületén a hatályos településrendezési terv kertes mezőgazdasági 
területfelhasználást állapít meg. A vízgazdálkodásról szóló jogszabályokban fennálló építési korlátozás 
miatt a terület besorolásának módosítása szükséges, korlátozott használatú általános mezőgazdasági te-
rület övezetére; (19.) 

 A nem üzemtervezett erdőszéli gyepek, nagytisztások korlátozott használatú általános mezőgazdasági 
területbe való átsorolása; (20.) 

 A Római út menti egykori zártkert, mely nem üzemtervezett erdő, kertes mezőgazdasági területbe soro-
lása. (21.) 

 A Római úttól délre eső erdőtömbhöz kapcsolódóan közjóléti rendeltetésű erdőterület szabályozása, a 
lovarda fejlesztési lehetőségeinek biztosítására; (22.) 

 Közkert kijelölés a vasútterület mellett a különleges rekreációs terület védelmére, településkapu formá-
lására a vasúttal érkezők részére. (23.) 

 A hatályos Btv. a 019/1-11, 30-31, 020/1-15, 18 hrsz.-ú telkeken, karszt felszínen a korábban hatályos Btv.-
hez képest mezőgazdasági térséget javasol, mely jobban megfelel a terület ökológiai sajátosságainak. A 
2007-ben elfogadott hatályos településrendezési terv még a korábbi jóváhagyású erdőgazdálkodási tér-
séget vette figyelembe, védelmi rendeltetésű erdőterületbe sorolta. Jelen tervjavaslat a most hatályos 
Balaton törvénynek kell megfeleljen, vagyis a 14,87 ha kiterjedésű területet korlátozott használatú álta-
lános mezőgazdasági terület övezetébe sorolja. (26.) 

Aszófő Község tájképvédelmi szempontból érzékeny területen fekszik. Tájképi, rálátási/kilátási érzékenysége 
nemcsak a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területen meghatározó, hanem a települési, 
világörökségi várományosi területen is.  

A közigazgatási területen fekvő természeti területek (európai és országos védelem alatt álló természetvédel-
mi területek és védelem alatt nem álló élőhelyek) ökológiai kapcsolatait a zöld hálózati elemek biztosítják: az 
eltérő területhasználatok közötti közterületi és magánkerti zöldfelületek, a mezsgyék, mezővédő fásítások, a 
vízfolyásokat kísérő növényállományok. A szabályozási javaslatok ezt szem előtt tartva kerültek kidolgozásra: 

 beültetési kötelezettségű területek szabályozása, fasor és többszintes növényállomány telepítési köve-
telménnyel a területhasználatában zavaró, vagy beépítésében eltérő jegyeket mutató tömbök esetében, 
a településkapukban, és az új beépítésre szánt területeken; 

 telek be nem építhető, zöldfelületként tartandó részeinek lehatárolása; 

 a minimálisnál nagyobb zöldfelületi százalékok előírása; 

 az egyéb zöldfelületekre vonatkozó előírások (előkert kialakításának követelményei, ajánlott fafajok) 
meghatározása; 

 építési helyek, sávok kijelölése. 
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Biológiai aktivitásérték változása 
A település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
nem csökken. A javítások módosítási eseteit 0 pontértékkel vettük figyelembe. 

Módosí-
tás sz. 

Módosítás 
területe [ha] 

Hatályos területfelhasználás 
(területhaszn.) [ha] 

BIA 
érték 

Tervezett terü-
let-felhasználás 

BIA 
érték 

BIA érték 
változás 

Új beépítésre szánt terület 

1. 0,47 Má-1 (szántó) 3,7 K-mgü 0,7 -1,41 

2. 0,76 Má-2 (gyep) 0 Gksz 0 0,00 

3. 0,19 Má-2 (gyep) 6 Gksz 0,4 -1,064 

4. 1,34 
Lf [0,27], Ev [0,13], Köu [0,4], 
Má-2 [0,54] 

6,08 Lke 2,7 -4,53 

5. 0,45 Má-3 (gyep) 6 Lf 2,4 -1,62 

6. 0,36 Z 6 Lf 2,4 -1,30 

Új különleges beépítésre nem szánt terület 

7. 2,89 Má-3 (gyep) 6 Kb-r 3,2 -8,09 

8. 5,13 Má-2 (gyep) 6 Kb-id 3,2 -14,36 

9. 7,38 Ev 0 Kb-v 0 0,00 

Építési övezet változás 

10. 0,096 Lf  2,4 Vt 0,5 -0,18 

11. 2,43 Gksz 0,4 Vt 0,5 0,24 

13. 28,98 Lf 2,4 Lke 2,7 7,64 

14. 5 Gksz 0,4 K-id 1,5 5,50 

Övezet változás 

14. 0,65 Köv 0,5 Z 6 3,58 

15. 0,19 Ev 9 Ekj 9 0,00 

16. 15,76 Má-2, Má-3 (gyep) 6 Ev 9 47,28 

17. 4,08 Mk 5 Má-ko 6 4,08 

18. 4,22 Ev 9 Má-ko 6 -12,66 

19. 0,28 Ev 9 Mk 5 -1,12 

20. 3,1 Má-1 (szántó, szőlő) 5 Ekj 9 12,40 

21. 0,36 Má-3 (gyep) 6 Z 6 0,00 

22. 2,76 Má-3 (gyep) 6 Kb-gy 3,2 -7,73 

23. 0,51 Má-3 (gyep) 6 Z 6 0,00 

24. 14,87 Ev 0 Má-ko 0 0,00 

BIA érték változás összese: + 26,65 

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése 

A település közigazgatási területén jelenleg két zöldterület funkcionál, a 71. sz. út ívében (emlékmű, díszkert) 
és az Öreghegyi úton (pihenő, játszótér, sport) lévő közkert. A Rizling utcai közpark ez idáig nem került kiala-
kításra. 

A tervjavaslat a települési zöldfelületi rendszer fejlesztésére és a Balaton törvény szerinti zöldterületi pótlá-
sokra új közkertek kijelölését tartalmazza: 

 a nyugati településkapuban kihasználatlan, de jelenleg is zöldfelületként funkcionáló vasútterületen 
(14.), 

 a keleti településkapuban a vasútterület és a rendezvénytér között (21.), 

 az északi településkapuban lévő önkormányzati tulajdonú területen, a természetvédelmi ismeretterjesz-
tés céljára (23.), 

A tervezett zöldterületek a kialakult településszerkezet sajátságai miatt (szűk utcahálózat, kialakult 
területfelhasználások) periférikusak, azonban az aprófalvak közé tartozó kisközség léptéke miatt funkciójuk 
teljes körű betöltésére alkalmasak. 
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A Rákóczi utcai falusias lakóterület hátsó kertjei hagyományosan a patakon túli telkeken folytatódnak, hason-
lóan az Árpád utcai azonos tulajdonban lévő patakparti telkekkel. A 71-es sz. út mentén az emlékparkot a 77 
hrsz.-ú telken alakította ki az Önkormányzat, a beljebb fekvő magántulajdonban lévő kertek köztulajdonba 
vétele nem történt meg. Lakossági kérések nyomán a tervjavaslat a telkek zöldterületi besorolását lakóterüle-
tire módosítja. A változtatás a főút menti, pihenő funkciókat nem kiszolgáló díszkert értékét nem csorbítja. 

A településrészek közötti tervezett rendezvénytér - a funkcionálisan közkerti szolgáltatásoknak is megfelelő 
szabályozásával - szerepkörében a zöldterületekkel megegyező. 
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3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

3.1. Közúthálózati kapcsolatok, főbb csomópontok 

Aszófő közúthálózati kapcsolatait távlatban is a településen áthaladó országos utak fogják biztosítani. A 71. 
sz. főút aszófői szakaszát érintő, a hálózati kapcsolatokat befolyásoló fejlesztéseket a magasabb rendű tervek 
nem tartalmaznak. Tartalmaznak viszont ilyet a települést érintő mellékút hálózattal kapcsolatban. A hatályos 
Balaton törvény szerint kiemelt jelentőségű mellékút vezet Aszófőtől Balatonszőlős-Hidegkút-Tótvázsony (77. 
sz. főút) felé. A kiemelt jelentőségű mellékút Aszófőn a 71. sz. főúttól indul, egy ideig a 7303 j. Balatonfüredi 
összekötőúton halad, majd helyi külterületi utak nyomvonalán északra fordul. Aszófő másik összekötő útja, a 
7307 j. Tótvázsonyi út, a település belterületének északi határán egy új útszakasszal kapcsolódik a kiemelt 
jelentőségű mellékúthoz, elkerülve ezáltal a településközpontot. 

A fenti fejlesztési elhatározások közül a kiemelt jelentőségű mellékút és a Tótvázsonyi út elkerülő szakasza 
már a hatályos településrendezési eszközökben is szerepel, mindkettő egy elvi nyomvonalnak megfelelően. 
Konkrét úttervek azóta sem készültek egyik tervezett útszakaszra sem, és a belátható távlatban a tervezett 
utak megvalósítása sem várható. 

A fentiek miatt a javaslatunk a kiemelt jelentőségű mellékút Balaton törvény szerinti nyomvonalát továbbra is 
csak elvi nyomvonallal, úttengellyel tartalmazza. Egy első ütemben reálisan megvalósítható szakaszt viszont 
szabályozási szinten is megjelenítettünk. A javasolt első ütemű kialakítás nem lehetetleníti el a távlati nagyvo-
nalúbb nyomvonal megvalósítását. Szabályozási szinten tartalmazza a javaslat a Tótvázsonyi útnak a belterü-
letet északról elkerülő átkötését is, a korábbitól eltérő, a település adottságaihoz illesztett vonalvezetéssel. A 
kiszabályozott úthálózati elemek megvalósulásával a településközpont már első ütemben mentesülhetne az 
átmenő forgalomtól. Az elkerülő utak megépítése után az országos mellékutak településközponti szakasza 
akár helyi úttá válhat (bár a Balaton törvény mellékútként jelöli ezeket a szakaszokat is). 

A jobb oldali ábra mutatja a javasolt úthálózat első ütemű változattal érintett részét a 71. sz. főúttal, a kiemelt 
jelentőségű mellékúttal és fontosabb belterületi és külterületi helyi utakkal. 

3.2. Belső úthálózat 

Az országos utak elkerülő szakaszának 
megvalósulása a község közúthálózata, a 
helyi közlekedés szempontjából is megha-
tározó lenne. A kiemelt jelentőségű mel-
lékút javasolt első ütemű nyomvonala a 71. 
sz. főúton létesítendő körforgalmú cso-
mópontból indul, majd keleti irányban a 
Vörösmál felé vezető földúton halad, ami-
ről egy másik helyi külterületi útra fordulva 
éri el a temetőnél a 7303 j. út jelenlegi 
nyomvonalát, a Rákóczi utcát. A tervezett 
útszakaszon keresztül könnyebben meg-
közelíthetővé válnak a vörösmáli szőlők, 
és az útszakaszról nyíló új utcával lehetne 
biztosítani a Tihanyi utca keleti oldalán 
tervezett beépítés megközelítését. A 7307 
j. út elkerülő szakasza a telek- és terepadottságokhoz igazodik, figyelembe veszi a területet érintő közműve-
zetékeket (a rendelkezésre álló adatok alapján), és egy meglévő külterületi úton vezetve éri el a kiemelt mel-
lékút nyomvonalát. Az elkerülő útszakaszhoz a Balaton utca, és a Kossuth utca is kapcsolódna, ez utóbbi 
meghosszabbítva az elkerülő szakasztól délre tervezett új beépítésen keresztül. 

A fentieken kívül jelentősebb községi útfejlesztést a javaslat nem tartalmaz. A hatályos szabályozási terv ut-
cahálózata az aktuális területfejlesztési szándékoknak megfelelően alakul (néhány korábban tervezett utca-
nyitás kikerül a tervből), illetve a hatályos szabályozás kisebb finomítása/pontosítása történik néhány utca 
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esetében a geodéziai felmérés alapján, a kialakult állapothoz igazodóan. Az új tervezett utcák szabályozási 
szélessége legalább 12 méter, egy esetet kivéve. A kivételt a Hunyadi János utca északi oldalára javasolt lakó 
övezet (korábbi közpark) néhány telkét feltáró megközelítő út jelenti, aminek a szabályozási szélessége, a 
behatárolt területi adottságokra és a várható csekély forgalomra tekintettel 6 m. 

Ennek a megközelítő útnak a kialakítására 4 változatot dolgoztunk ki. Az 1. változat a Rákóczi utcától indított 
zsákutca, az összes többi változatban a megközelítő út kapcsolódik a Balaton utcához (is). A 2. változat a Rá-
kóczi utca felől egyirányú útként érkezik a Balaton utcához, a 3. és 4. változat a Balaton utcáról nyíló zsákutca. 
A Balaton utcai kapcsolat forgalomtechnikailag kicsit nehezebben oldható meg, mivel közel van a 71. sz. főút 
csomópontjához (jelenleg és a tervezett körforgalom esetében is), viszont a kialakult telekadottságokhoz 
leginkább a Balaton utcáról nyíló zsákutca-változatok illeszthetőek. 

  

  

 
A zsákutca kialakítására javasolt és elvezett változatok (fent), valamint az Önkormányzat által elfogadott 
változat (lent) 

 

A községközponti utcahálózaton és a 8 méternél keskenyebb utcák esetében forgalomcsillapítást, 
vegyeshasználatú burkolatkialakítást javasolunk. 
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3.3. Közösségi közlekedés 

Közúti tömegközlekedés 
A közúti tömegközlekedést továbbra is az országos főúton közlekedő helyközi autóbusz viszonylatok biztosít-
ják majd. Az elkerülő utak lehetőséget adhatnak a Balaton-felvidék szomszédos településeit közvetlenül elérő 
autóbuszjáratok indítására is. 

Kötöttpályás tömegközlekedés 
A településen áthaladó Szabadbattyán-Tapolca országos törzshálózati vasútvonal területigényes fejlesztése 
nem tervezett. A javasolt közterület-szabályozás lehetővé teszi az aszófői vasútállomás előterének rendezé-
sét, szebbé tételét. 

Vízi közlekedés 
A magasabb rendű tervek szerint Aszófőnek továbbra sem lesz közforgalmú kikötője. 

3.4. Kerékpáros és főbb gyalogos közlekedés 

A kisforgalmú, vegyeshasználatú útburkolatok távlatban is kedvezőek a gyalogos/kerékpáros közlekedés 
számára, a szélesebb utcákban járdaépítés javasolt. A tervezett körforgalom kialakításakor kedvező lenne, ha 
a gyalogos közlekedés felületei a helynek, és a központi elhelyezkedésnek megfelelő kialakítást kapnának.  

A településen áthaladó 8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút 8.A. ágának községi vonalvezetése megfelelő. 
Mivel a kerékpárút a tervezett körforgalmat elkerüli, a csomópont-építés kapcsán a helyi kerékpáros kapcsola-
tokat javasolt biztosítani. 

3.5. Parkolás 

Aszófőn jelentősebb közterületi parkolók a vasútállomás, a rendezvénytér és a természetvédelmi bemutató 
közpark területén tervezettek. A rendezvénytér parkolóját a javaslat a 71. sz. főút tervezett körforgalma mel-
lett, attól északra jelöli ki. A parkoló a Balaton utcáról nyílhatna, aminek következtében, a körforgalmon ke-
resztül, minden irányú megközelítése biztosítható. 
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4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 

A helyzetelemző vizsgálati munkarészben Aszófő közműrendszerei ismertetésre kerültek. 

A településre elmondható, hogy a közművek – a vezetékes víz-, és villamosenergia-ellátás – hálózatai mellett 
kiépült a vezetékes földgázhálózat, továbbá a hírközlés rendszerei, de már a jelenleg hatályos településrende-
zési terv idején is üzemelt a környezetvédelmi szempontból talán egyik legfontosabb közműrendszer, a 
szennyvízcsatornázás. A belterületi közterületeken összközműves ellátás valósult meg. A hálózati adatokat az 
üzemeltető közműszolgáltatók – DRV Zrt, E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., E.ON Észak-dunántúli 
áramhálózati Zrt – az Önkormányzat részére megadták. 

A községben továbbra is megoldatlan a csapadékvíz-elvezetés, mely az utóbbi időben nagyobb figyelmet 
kapott, de ennek ellenére a település vízrendezésének megoldására az elkövetkezendő időszakban jelen-
tős fejlesztéseket kell tenni. A település Önkormányzata elkészíttette vízkárelhárítási tervét, melyet az 
egyéb településfejlesztési célokkal összhangban folyamatosan végre kell hajtani. 

A település összközműrendszerének kiépítettsége lehetőséget biztosít a település beépítéseinek, 
fejlesztéseinek biztosítására. A területfelhasználás felülvizsgálata alapján, jelentősebb közműigény a 
tervjavaslat szerinti lakóterületi, vegyes és különleges területfelhasználások esetében merül fel. 

4.1 Vízi-közművek 

A vízi-közművek - a vízellátás és a szennyvízcsatornázás - Aszófő településen az összközműves ellátásnak 
megfelelően kerültek kiépítésre. Mindkét rendszer regionális formában üzemel. 
vízellátás 
Aszófő településen a jelenlegi igényeknek megfelelő nagyrészt ág-, és körvezetékes vízellátó hálózat üzemel, 
mely biztosítja az ivóellátás, a tűzoltás, és részben a gazdasági vízfelhasználás és 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 K-6 és a K-8 kataszteri számú kutak 450 m

3
/d, míg a K-2 kataszteri szá-

mú kút 900 m
3
/d vízhozamot adnak. 

 A vízbázis vízhozam kapacitása 1800 m
3
/d, mely a regionális rendszerre DN 200 mm-es ac fővezetékkel 

dolgozik. 

 Aszófőn a vízbázis belső védőterületét a 044/5 (69954 m
2
) és 1074/2 (1153 m

2
) hrsz-ú ingatlanok jelentik. 

 A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyező-
désektől 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” védőterületeinek kijelölése című határozat tartalmazza, melyet a Közép-Dunántúli Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1998/2005 ügyiratszámú, 60934/2013 iktató-
számú határozattal 2013. 06. 27. adott ki. 

 A település átlagos vízfogyasztása: ~12.800 - 20.000 m
3
/év, 35,0 - 50,0 m

3
/d. 

 Az elmúlt évi vízfogyasztás 17.100 m
3
/év, 46,85 m

3
/d. A községben jelentősebb vízigénnyel rendelkező 

beépítés-fejlesztés az elmúlt 10 évben nem történt. 

 A csúcsfogyasztás az 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 vízfogyasztásnak – 70,0 - 100 m

3
/d. 

 A települési vízellátó hálózat fővezetéke DN 200 mm-es átmérővel az Aszófői vízmű-kutaktól a Köbölkúti 
úton, 058/2, 063/23 hrsz.-ú ingatlanokon és a 066 hrsz.-ú út mentén a regionális DN 300 mm-es vezetékig 
húzódik. 
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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 regionális vízellátó rendszer DN 300 mm-es fővezetéke Aszófőn a Tihanyi út, Kües utca 070 és 068 
hrsz.-ú mentén bizonytalan nyomvonallal húzódik, melyről lecsatlakozva a TLP 7464 jelű települési mé-
rőn keresztül történik a község vízellátása. A TLP 7464 jelű települési mérő a 30/1 hrsz.-ú telken került ki-
alakításra. 

 
VÍZIGÉNYEK 

A település várható becsült vízigényei: 
Jelenlegi vízigények: 
Átlagos vízigény: ~ 50,0 m

3
/d 

Napi csúcs vízigény: ~ 100,0 m
3
/d 

 
Beépítés fejlesztések becsült többlet vízigénye: 
Lakóterületek: ~ 65,0 m

3
/d 

Gazdasági területek: ~ 5,0 m
3
/d 

Turisztikai és idegenforgalom területek: ~ 50,0 m
3
/d 

Átlagos vízigény: ~ 120,0 m
3
/d 

Napi csúcs vízigény: ~ 240,0 m
3
/d 

 
A település várható távlati becsült vízigénye: 
Átlagos vízigény: ~ 170,0 m

3
/d 

Napi csúcs vízigény: ~ 340,0 m
3
/d 

 
 
TŰZI-VÍZIGÉNY: 

 Az új beépítések közül a kertvárosias és a falusias lakóterületeknél a mértékadó tűz-szakasz: 150-300 m
2
, 

településközpont vegyes területeknél: 500 m
2
. 

 Oltó-vízigény: 600 - 900 - 1200 l/min, 10 – 15 – 20 l/s. 

 A gazdasági, kereskedelmi, ipari területeknél célszerű úgy felvenni a mértékadó tűzszakaszt, hogy az 
oltó-vízigény NÁ 150 mm-es ágvezetékes hálózattal biztosítható legyen. 

 A javasolt hálózat által kiadható mértékadó tűzszakasz: 500 - 800 m
2
. 

 Az oltó-vízmennyiség: 1500 l/min, 25 l/s. 

HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK 

 A meglévő ág-, és körvezetékes hálózat a távlati igények kielégítésére is alkalmas. 

 Aszófő vízellátása az 1990-es évek előtt épült ki. A vezetékek nagy része, a fő és elosztóhálózat, azbeszt 
anyagú csövekből készült, míg 2000 után korszerű KM-PVC, illetve kemény polietilén KPE anyagú veze-
tékek épültek ki. 

 Az előzőekben ismertetett vízellátó hálózat a beépítés fejlesztés szempontjából igen kedvezőnek tekint-
hető, mivel a jelenlegi vízfogyasztásnál nagyobb vízhozamok kiadására is alkalmas. 

 A településrendezési terv módosítása főleg lakóterületi, turisztikai és idegenforgalmi, továbbá gazdasági 
területfejlesztéseket jelöl ki, valamint területfelhasználási módosításokat. A településen a vízigények az 
előző 5 évben stagnáló tendenciát mutattak, de a jelen településfejlesztési koncepció alapján jelentősnek 
mondható 15 éves távlati vízigény növekedés várható. 

 

A távlati vízigények nem haladják meg a vízmű kapacitását. Vízbázis fejlesztés a többlet vízfogyasztások miatt 
nem látszik szükségesnek. 

Aszófőn a meglévő vízellátó hálózat és vízmű rendszer az új beépítések többlet fogyasztását biztosítani tudja.  
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A településen az új beépítések vízellátására a következő hálózatfejlesztések javasoltak: 

 Balaton utca, Kossuth utca meglévő vezetékeinek meghosszabbítása és körvezetékesítése az új 4-es 
számú lakóterület közterületein DN 100 KPE vezetékkel. 

 Balaton utca mentén új 4-es számú területtől DN 100 KPE vezeték kiépítése a 14-es sz. különleges ide-
genforgalmi területfelhasználási területig, és azon belüli közterületen. 

 12. sz. módosítási terület vízellátása - a 314/35-42 hrsz.-ú telkeken Lk övezetű 140-150 lakóegységgel – a 
(314/41) hrsz. számú ingatlanon húzódó DN 200 mm-es fővezetékről megoldható. Amennyiben a 140-150 
lakóegységű lakóterületen belül közlekedési területek kerülnek kialakításra, abban az esetben DN100 
mm-es körvezetékes hálózatot javaslunk kiépíteni. A 152 hrsz.-ú Vt területfelhasználási telek vízellátása a 
DN 200 mm-es fővezetékről biztosítható. 

 A további lakóterületi, turisztikai és idegenforgalmi, és gazdasági kereskedelmi szolgáltató területek 
kommunális-, és tűzi-vízigényének biztosítására, ahol a beépítéshez ki kell építeni új közcső hálózatot, 
ott a közterületeken DN 100 mm-es KPE vízellátó hálózat kiépítését javasoljuk, a meg lévő hálózathoz 
kapcsolódva. 

 A tűzi-vízigény kiadására a közterületi hálózaton 100 m-enként földfeletti tűzcsapokat kell elhelyezni. A 
hálózatból kiadható oltóvíz mennyiségnél nagyobb tűzszakaszú épület tűzi-vízigényét külön tűzi-víz tá-
rozóból kell biztosítani. 

A település meglévő vízellátó-hálózata és a javasolt vízellátó hálózatfejlesztések nyomvonalai a Vízi közműhá-
lózat c. számú tervlapon láthatók. 

Szennyvízelvezetés 
Aszófőn a csatornázás elválasztott rendszerben valósult meg. 

A szennyvízcsatorna-hálózat nagyrészt gravitációs, illetve szállító vezetékként nyomás alatti csatornaként 
épült ki. 

Aszófő szennyvízelvezető hálózatát és a szennyvizek tisztítását biztosító központi szennyvíztisztító telepet a 
Dunántúli Regionális Vízművek Zrt. (DRV Zrt.) üzemelteti. 

A település a terepadottságok következtében egy kisebb, és egy - szinte a teljes települést tartalma-
zó - nagyobb vízgyűjtő-területi egységre volt osztható. A települési szennyvíz-csatorna hálózat a 
kedvező terepviszonyoknak megfelelően nagyrészt 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 Aszófői –Séd patak előtt, egy rész-vízgyűjtőterületi 
átemelő került kialakításra, mely a 2-0-0 rendszer gravitációs csatornáival összegyűjtött szennyvize-
ket a Balaton utca 1-2-0 gravitációs csatornájába nyomóvezetéken nyomja föl a Balaton utcai köz-
csatornába. 

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 át-
vezetve halad a DN 200 mm-es KG-PVC települési főgyűjtő a Tihanyi út mellett a bal oldali padká-
ban, a már említett regionális központi átemelőig. A település DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs 
gyűjtőcsatornái az 1-0-0 jelű szennyvíz főgyűjtőre csatlakoznak. 

Aszófő gravitációs főgyűjtő befogadója a regionális központi átemelő. 

Aszófő jelenlegi szennyvízmennyisége: 30,0 - 50,0 m3/d. Nyári csúcsidőszakban elérheti a 100 m3/d 
szennyvízhozamot. 

 

 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 
 

27 

A fejlesztések becsült többlet távlati szennyvízmennyisége: 

 Lakóterületek: ~ 65,0 m
3
/d 

 Gazdasági területek: ~ 5,0 m
3
/d 

 Turisztikai és idegenforgalom területek: ~ 50,0 m
3
/d 

 A település távlati többlet szennyvízmennyisége: ~ 120,0 m
3
/d 

 
A településre a 71-es főközlekedési út déli oldala mentén, az árok jobb partján érkezik a Hunyadi János utcá-
hoz, a D 315 mm-es KPE 6,0 bar-os regionális szennyvíz-nyomóvezeték. A szennyvíz-nyomóvezeték a Hunyadi 
János utcától a gravitációs szennyvízcsatorna mellett került kiépítésre a 064/2 hrsz.-ú út, majd a Vasútállomás 
utca, Tihanyi út nyomvonalán a regionális központi átemelőig. 

A regionális központi szennyvízátemelőtől továbbra is D 315 mm-es KPE 6,0 bar-os nyomóvezetéken kerül 
elvezetésre a regionális rendszerhez tartozó települések szennyvize a Balatonfüredi központi regionális 
szennyvíztisztító telepre. 

A településen kiépült szennyvízcsatorna-hálózat rendszere a többlet szennyvíz mennyiséget fogadni tudja. 

A községben valamennyi beépítés-fejlesztésnél, ahol új közterület vízellátással kerül kialakításra, ott ki 
kell építeni elő-közművesítéssel a DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs szennyvízcsatorna-hálózatot, biz-
tosítani ezáltal az ingatlanok szennyvízcsatornára történő ráköthetőségét. 

A település meglévő szennyvízelvezető rendszere, és a javasolt új DN 200 mm-es KG-PVC gravitációs szenny-
vízcsatornák nyomvonalai a Vízi közműhálózat c. számú tervlapon láthatók. 

Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
Aszófő településen az összegyülekező csapadék vizeket általában az utak mentén kialakított nyílt árokháló-
zattal 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 kerültek. 

Aszófő közigazgatási területe az Aszófői-séd vízgyűjtő területéhez tartozik. A települési csapadékvizek befo-
gadója 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 ellá-
tott és rendszeresen karbantartott. 

A településközpontban és a kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági, intézményterületeken a zárt felszín 
közeli csapadékcsatornázás az indokolt, de itt is célszerű alkalmazni a csapadékvíz tározást, és a tározott 
víz újrafelhasználását. 

A településre külön szakági tervként kell a település egységes vízrendezési tervét elkészíteni. Ez a terv megha-
ladja a rendezési terv vízrendezési alátámasztó munkarészét. 

A burkolt úthálózat építése csak vízelvezetéssel együtt engedélyezhető, illetve építhető. Az új beépíté-
seknél - de a régi beépítéseknél is alkalmazható - a házak, üdülők tetőfelületén összegyülekező csapa-
dékvizeket csapadék-víztározókban javasoljuk felfogni, és annak vízét locsolásra felhasználni. 

Az új beépítéseknél az Lf1, Lk1 területfelhasználású területeken az övezetben nyílt, környezetbarát burkolattal 
ellátott árokhálózatot, vagy szűk utcákban zárt DN 300 mm-es felszín-közeli csatornát, illetve folyókát javas-
lunk kialakítani. Az árokhálózatoknál csőátereszként minimum 40 cm-es szelvényméretet kell alkalmazni. 
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A gazdasági területek nagyobb parkoló felületeinek csapadékvizét olaj-, és hordalékfogón keresztül lehet a 
befogadóba bevezetni. 

A községben a csapadékvizek kezelésének, helyben tartásának megteremtése és szabályozása az egyéni víz-
gazdálkodás alapjait teremti meg, mely által részben a hálózati vízfogyasztás mérséklése, részben az elvezető 
rendszer tehermentesítése valósulhat meg. 

A burkolt felületekről összegyűlő, onnan elfolyó, olajjal szennyeződő csapadékvizek előtisztítást követően 
vezethetők a befogadóba. Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során 
keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevé-
kenységek végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 07.) Korm. rendelet előírásaiban foglaltakat be kell 
tartani. 

Vízügyi előírásaink „a vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1)-ban foglaltak, valamint „a vizek 
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó 
szabályokról" szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján: 

 El kell készíteni a felszíni vízrendezési tervet (a vízkárelhárítási terv jóváhagyása folyamatban van). 

 A felszíni vizeket a befogadóig el kell vezetni. 

 A befogadó csatorna befogadó képességét ellenőrizni kell, és amennyiben nem megfelelő, a rendezését 
be kell tervezni. 

 Amennyiben a befogadó csatorna a beépítésből származó többletvizek befogadására nem képes, a be-
építésre kerülő területen belül meg kell oldani a többlet csapadékvíz időszakos tározását. 

 A mélyfekvésű, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett területek beépítése nem java-
solt. 

 Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető árkoknak, vagy zárt fel-
szín közeli csatornáknak. 

4.2. Energia-ellátás 

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 Veszp-
rém 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 beépíthető-
ségi/használati előírásokat a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza. 

Az alállomástól 9 db középfeszültségű szabadvezetékes hálózat indul ki. A középfeszültségű hálózatok a tele-
pülési transzformátorok megtáplálását biztosítja. A községben 11 db transzformátor üzemel. A transzformá-
torok 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 közép-
feszültségű hálózaton. 

A településen mind a kisfeszültségű, mind a középfeszültségű hálózat nagyrészt légvezetékes formában üze-
mel. A tartószerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. A régebbi telepítésű faoszlopok állapota jellemző-
en nem megfelelő, rekonstrukcióra szorulnak. A vasbeton oszlopok között is vannak túlterheltek, amelyek 
cserélendők, vagy a tájképvédelmi szempontokat figyelembe véve terepszint alatti elhelyezéssel kiváltandók. 

A vezeték keresztmetszetek valamennyi transzformátor körzetében a gerinchálózatok esetében 50 és 95 
mm

2
, amely a település területén megfelelő. 
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Aszófőn az előző településfejlesztési terv elfogadása óta jelentősebb középfeszültségű hálózatfejlesztés nem 
készült. 

A település várható becsült többlet egyidejű villamosenergia-igénye - lakóterületen 5,5 kVA, kereskedelem, 
gazdasági területeken 50 kVA/ha fajlagos igény mellett - a következő: 

 Lakóterületek: ~ 1100,0 kVA 

 Gazdasági területek: ~ 1000,0 kVA 

 Turisztikai és idegenforgalom területek: ~ 200,0 kVA 

 Összesen: 2300,0 kVA 

A konkrét villamosenergia-igényt a létesítést megelőzően kell meghatározni, mely alapján fogja az üzemelte-
tő a hálózatfejlesztéseket megadni. A községben a beépítés-fejlesztések miatt új 20 kV-os leágazások, transz-
formátor állomások és kisfeszültségű hálózatszakaszok építésére lehet számítani. 

A lakóterületi fejlesztések energiaellátására 2-3 db 630/20 kV-os, míg a gazdasági kereskedelmi területeknél a 
becsült villamosenergia-igény alapján szintén 2-3 db 630/20 kV transzformátor telepítése várható. Gazdasági 
területek beépítés-fejlesztéseinél, ahol már meglévő transzformátor-állomás üzemel, ott megoldás lehet azok 
felbővítésével az energiaellátás biztosítása. 

Aszófő főútjai közvilágítás ME4-ME5, míg az egyéb belterületi útjai ME6 osztályúak. A közvilágítási berende-
zések a kisfeszültségű szabadvezeték hálózat oszlopaira ültetett lámpakarokból és lámpatestekből állnak. 

A községben a közvilágítási rendszert a közelmúltban teljesen felújították. Az alkalmazott lámpatestek kom-
pakt fénycsövesek és nátrium-gőzlámpásak. 

Az új hálózatoknál javasoljuk a kis- és közvilágítási hálózatok földkábeles kiépítését. 

A települést érintő nagyfeszültségű hálózatot az alállomással, valamint a község meglévő és javasolt középfe-
szültségű hálózatát, továbbá az ismertetett és javasolt transzformátor-állomások elvi kialakításának helyét, az 
Energetikai közműhálózat c. tervlapon ábrázoltuk. 

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 63, mely az 
Öreghegyi utca, Petőfi utca nyomvonalon épült ki. A gerincvezetékről D 32, D40 mm-es KPE lecsatlakozó 
elosztó-hálózat üzemel, mely valamennyi utcában kiépült. Külön 63 mm-es középnyomású vezeték épült ki a 
053/31 hrsz.-ú úton a K-mgü mezőgazdasági területik. Amennyiben ez a gerincvezeték szabad kapacitással 
rendelkezik, úgy a 150 lakóegységű terület ellátása erről a vezetékről oldható meg. Másik megoldás lehet, az 
Öreghegyi utca D 63 mm-es szabad vezetékének meghosszabbítása a lakóterületig. 

A település becsült gázigénye a következő: 

 Lakóterületek gázigénye: 200,0 gnm
3
/h 

 Gazdasági területek becsült gázigénye: 50,0 gnm
3
/h 

 Különleges terület /sport, rekreáció/ becsült gázigénye: 100,0 gnm
3
/h 

 A település várható becsült többlet gázigénye: 350 gnm
3
/h 

A lakóterületi beépítések gázellátásánál az ismertetett meglévő hálózat továbbfejlesztését javasoljuk D 63 
mm KPE vezetékekkel. Távlatban felül kell vizsgálni a gázhálózat kapacitását. A település meglévő és javasolt 
gázellátó hálózatait az Energetikai közműhálózat c. tervlap tartalmazza. 
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Megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 
Az energiatermelésre alkalmas megújuló energiaforrások hasznosítása nem újszerű, csak időközben háttérbe 
szorult. Újra előtérbe kerülését a hagyományos energiahordozók hasznosításának környezetszennyező hatása 
indította el és az a felismerés, hogy a megújuló energiahordozók különösebb ráfordítási igény nélkül rendelke-
zésre állnak, használatuk nem okoz halmozódó káros hatásokat, környezeti terhelést. Ezekkel az adottságok-
kal a fenntartható fejlődés lehetőségét szolgálják. 

Aszófő területén elérhető megújuló energiaforrásként a napenergia és a geotermikus energia javasolható. A 
közigazgatási területen naperőmű, napelempark és szélerőmű nem helyezhető el. 

NAPENERGIA 

A meteorológiai és topográfiai viszonyok alapján rendelkezésre álló napenergia, mint megújuló energiaforrás, 
az ősi „fekete hordó” elvén kifejlesztett napkollektorok segítségével termikus célú energiaellátásra, elsődlege-
sen használati melegvíz termelésre, kisebb mértékben fűtésre alkalmas. A továbbfejlesztéssel kialakított nap-
elemek közvetlen villamos-energia előállítására alkalmasak. 

A hasznosítható napenergia mértékét befolyásolják a földrajzi és meteorológiai adottságok, így ezek változó-
ak az ország területén. A meteorológiai adatok és mérések alapján, a szélenergia hasznosítási lehetőségéhez 
hasonlóan a napenergia hasznosítás lehetőségének területi vetülete is rögzíthető. A napenergia hasznosítása 
egyre növekvő. 

Aszófő településen háztartási/telephely szükségletet kielégítő mértéket nem meghaladóan helyezhetők el a 
napenergia felhasználás műszaki berendezései, a településképi rendelet alapján. 

GEOTERMIKUS ENERGIA 

A föld belső hőjéből hasznosítható a geotermikus energia. Geológiai adottságok befolyásolják előfordulásá-
nak mértékét. Hasznosítására részben a termálvíz kitermelésével, részben a földfő hőszivattyúval történő 
alkalmazásával nyílik lehetőség. A föld-hőből hőszivattyúval kitermelt hőenergia közvetlenül fűtésre, haszná-
lati melegvíz előállítására hasznosítható. 

A föld-hő hasznosítására Aszófő területén is van lehetőség. A hőszivattyú használata telken belül realizálható. 
A földhő hasznosításához szakági vizsgálati tanulmányterv készítése szükséges. 

VÍZENERGIA 

Közüzemű szintű energiatermelésre alkalmas vízerőmű létesítésére Aszófőn nincs lehetőség. 

4.3. Elektronikus hírközlés 

Vezetékes hírközlési létesítmények 
A település telefonhálózata az elmúlt években jelentős fejlesztésen ment keresztül. A telefonhálózat az úthá-
lózat 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. 

A távközlési légvezetékek vagy betongyámos faoszlopos, vagy a külső területeken kisfeszültségű szabadveze-
ték hálózatok betonoszlopos tartószerkezetein kerültek elhelyezésre, az előfizetői csatlakozások ennek meg-
felelően föld- vagy légkábeles kivitelezéssel épültek ki. 

Aszófőn az új beépítésű lakóterületek közterületein szabványnak megfelelő földkábeles hálózat fekteté-
se javasolható. 
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Vezeték nélküli hírközlési létesítmények 
Aszófő mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető. Valamennyi üzemeltető a T-COM, a 
Telenor, a VODAFONE, megfelelő vételi lehetőséget biztosít a községben. A település vonzáskörzetében a 
mobil távközlést szolgáló bázisállomások és adóberendezések üzemelnek. 

Telekommunikáció 
A műsorszóró telekommunikációs adóállomások vételére egyedi, kisközösségi és nagyközösségi telekommu-
nikációs hálózatok valósultak meg és épültek ki Aszófőn. A településen létesített kábeltelevíziós hálózatok, 
melyek a távközlési hálózatokkal együtt, velük azonos nyomvonalakon, alépítményekben és légkábeles tartó-
szerkezeteken, illetve helyenként a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatok tartóoszlopaira szerelten valósul-
tak meg. A rendszer lehetővé teszi előfizetői részére szinte valamennyi földi és műholdas sugárzású műsor-
szóró telekommunikációs adóállomás vételét, a választott programcsomagokkal kapcsolatos egyedi szerző-
désekben rögzítettek alapján. 

A vezetékes és vezeték nélküli hírközlési létesítmények és hálózatok létesítését az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 
14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet és az MSZ 7487 szabvány szabályozza. 
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5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

Vízbázis-védelem 

A település Önkormányzatának korábban tervezett lakóterület fejlesztési szándéka az országos és európai 
természetvédelmi oltalom alatt álló 044/9 hrsz.-ú telken nem valósulhat meg. A tervjavaslat a szemben fekvő, 
szintén önkormányzati tulajdonban lévő 040/32 hrsz.-ú telken javasolja a fejlesztés megvalósítását, mellyel 12 
lakótelek kialakítására nyílik mód. Az újonnan kijelölt beépítésre szánt lakóterület a vízbázis hidrogeológiai 
„B” védőidomán fekszik, mely szerint csatornázással ellátott lakóépületek elhelyezhetők. 

A volt Cofuna telep területén, a hatályos gazdasági területfelhasználás helyett a tervjavaslat különleges ide-
genforgalmi területet javasol. A K-id és a beépítésre nem szánt Kb-id idegenforgalmi terület a vízbázis hidro-
geológiai „A” védőidomán található. A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet és az építésügyi jogszabályok összhang-
ja nem teljes körű, ezért a tervezett területfelhasználások megfelelősége további vizsgálatokat igényelhet 
(környezeti hatásvizsgálat, illetve környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú 
egyedi vizsgálat eredményétől függően). 

Talaj 

A funkcióváltó fejlesztési területek tervezésével területtakarékos településrendezés válik lehetővé, a mérték-
tartó új beépítésre szánt területek kijelölésével a termőföld védelme biztosítható. A tervezett új beépítésre 
szánt területek 3,57 ha-os kiterjedése nem számottevő, illetve kiváló, jó termőhelyi adottságú szántóterületet 
nem érintek. A települési területektől elszakadóan új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor. 

Felszíni és felszín alatti vizek 

A Megalapozó vizsgálat a jogszabályi követelményeket bemutatta. A javasolt szabályozás figyelembe vette a 
karszt területek fokozott érzékenységét és a vízbázis védelmét. A szabályozási tervben a parti sávról szóló 
jogszabályban rögzített fenntartási sávok meghatározásra kerültek. Új beépítésre szánt terület mélyfekvésű, 
belvízveszélyes területen nem került kijelölésre. 

Levegő 

Aszófő közigazgatási területén az ökológiai rendszerek védelmében meghatározott kritikus levegőterheltségi 
szinteknek, az ökológiai határértékeknek meg kell felelni. Az új gazdasági területekre nem települhet be az 
előírt levegőminőségi követelményeket túllépő rendeltetés/vállalkozás. A tervezett elkerülő úttal a település-
mag levegőminősége kedvezőbbé válik. 

A levegőtisztaság javítása érdekében a zöldhálózati javaslatok megfelelőek. 

Zaj- és rezgés 

A településmagon keresztülhaladó forgalom elkerülő útra történő áthelyeződésével a lakosságot érintő zaj- és 
rezgésterhelés csökkenése várható. A vasútüzem rezgésterhelése csökkenhet a jövőben, amennyiben a vonal 
modernizálásra kerül. Lakóépületek, érzékeny területfelhasználások a vasúti nyomvonaltól számított 50 m-es 
sávban nem kerültek kijelölésre. 

Településökológia 

A településen a tervezett közparkok aránya növekszik. A vasútterület mentén javasolt zöldterületek funkcio-
nális és ökológiai szempontból is kedvező hatással lesznek: a lakóterületeket és a rendezvénytér területét 
elválasztják a közlekedési folyosótól. 

Az önkormányzati tulajdonban álló 044/9 hrsz.-ú telken a természetvédelmi célokkal összhangban, a telepü-
léskapu fejlesztési szándékára is tekintettel zöldterület kijelölésére került sor. Az egyéb zöldfelületekre vonat-
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kozó előírásokkal a településklíma javul, az inaktív, lefolyást gátló felületek csökkennek, a vizuális-esztétikai 
konfliktusok mérséklődnek. 

Élővilág 

A javasolt településrendezési terv az élőhelyek fennmaradását biztosítja, az ökológiai folyosók folytonosságát 
fenntartja. A zöldfelületi szabályozási javaslatok biztosítják a meglévő, természetes növényállományok vé-
delmét. Az új, mértéktartó beépítésre szánt területek kijelölésével minimális területfoglalás következik be, az 
élőhelyek nem fragmentálódnak. 

Tájkép 

A településkép és a tájkép egymással kölcsönös viszonyban állnak, melyet a kompakt településszerkezet és a 
tájrendezési/tájba illesztési javaslatok támogatnak.  
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6. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A javasolt helyi építési szabályzat a hatályos jogszabályi követelményeket figyelembe véve került kidolgozás-
ra. 

A hatályos helyi építési szabályzatból a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása alapján a településképi követelmények a helyi építési sza-
bályzat helyett a településképi rendeletben vannak rögzítve. 

Az egyéb kötött, vagy már nem hatályos jogszabályi hivatkozásokat, vagy felsőbb jogszabályi ismétléseket a 
tervjavaslat törölte. 

A szabályozási koncepció kidolgozása során meghatározó körülmény volt, hogy az a jogszabályi követelmé-
nyekre, a térségi terv rögzítette korlátozásokra és a belső tartalékokra alapozottan valósuljon meg. Meghatá-
rozó korlátozásként kellett figyelembe venni továbbá a vízbázis védelem, a hazai, valamint nemzetközi ter-
mészetvédelem és az örökségvédelem (világörökség) követelményeit. 

A funkcióváltó fejlesztések szabályozása során a tervezett rendeltetésnek megfelelően módosultak a beépíté-
si paraméterek és a zöldfelületek kialakítására vonatkozó elvárások. 

A javasolt szabályozás a magasabb rendű jogszabályoknak megfelel, nem tartalmaz OTÉK eltérési kérelmet. 

A történeti településmag védelmére a falusias lakóterületi szabályozás fenntartásra került, míg a modernebb 
lakóterületek kertvárosias építési övezetbe kerültek. A falusias lakóterület szabályozási előírásai nem változ-
tak (Lf-k). A kertvárosias lakóterületek szabályozásánál figyelembe vettük a mai kor igényeit, a kisebb telek-
méretek kialakításának lehetőségével. A differenciáltabb szabályozás lehetővé teszi, hogy az alkalmas terüle-
teken a tömbbelsők sűrűsödjenek, anélkül, hogy területfoglalással új beépítésre szánt területek kijelölésére 
kerülne sor. 

A településközpont vegyes területek szabályozását a koncepcióra alapozottan alakítottuk ki. A volt áramfej-
lesztő telep Vt2 övezetén lakó rendeltetés kizárásával. A lakóterületi kínálat és a központi funkciók egységben 
fejleszthetők a frekventált 71-es sz. főút menti területen. Új lakóterületek önkormányzati és lakossági kérel-
mek nyomán kerültek kijelölésre, összesen 3,28 ha területi kiterjedéssel. 

A transzformátor teleptől délre a Gksz övezetek bővítésével és rugalmasabb szabályozásával bővül a gazda-
sági területek kínálata (az 1000 m

2
-es telekterületen kisebb vállalkozások is megtelepedhetnek, a látványban 

védett, illetve terhelt területen 7,5 m-es épületmagasság kialakítása lehetséges). 

A K-mgü (majorság) kismértékű bővítésével lehetőség válik az övezeten belül új telephely kialakítására. A 
zöldfelületi szabályozással a tájba illesztési követelmények biztosíthatók. 

A Pécselyi út melletti gazdasági terület különleges idegenforgalmi területbe átminősítésével a volt Cofuna 
telep kedvezőbb beépítése válik lehetővé, azonos szabályozási paraméterekkel a beépítésre nem szánt külön-
leges idegenforgalmi területtel. A tervjavaslat arányosan módosította az épületmagasság és a beépíthetőség 
paramétereit (20%-ról 10%-ra a beépíthetőséget, 4,5 m-ről 9 m-re az épületmagasság lehetséges maximum 
értékét). 

Az új beépítésre nem szánt fejlesztési terület esetében a szabályozást a tervezett rendeltetések és a környeze-
ti adottságok alapján határoztuk meg. A mezőgazdasági területek és a közjóléti rendeletetésű erdőterület 
esetében pontosításokat javasol a HÉSZ, illetve a szabályozási terv: például differenciált max. épületnagyság-
gal az Öreghegy (150 m

2
) és Vörösmál (90 m

2
) esetében, az építési helyek meghatározásában, a zöldfelületi 

követelmények tekintetében. A tervjavaslat segíti, hogy a tájkarakter erősödjön: mandula vagy diófa sorok 
telepítését írja elő az általános mezőgazdasági területeken építési tevékenységhez kapcsolódóan. 
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7. TERVELŐZMÉNYEK, TERVEZŐI VÁLASZOK 

A település Önkormányzata 3 részterületre (1. ‐ 71.‐es sz. főút mellett területen a világörökségi zónába benyú‐
lóan új lakóterület szabályozása, a DK‐i lakóterület bővítése, 2. ‐ a 7307 sz. Pécsely felé vezető út mellett ter‐
mészetvédelmi területen lakóterület szabályozása, 3. ‐ a 71.‐es sz. főút és a vasút közötti lakóterületen zsákut‐
ca  szabályozásának  módosítása)  kiterjedően  megindította  településrendezési  eszközeinek  módosítását  a 
teljes közigazgatási területre kiterjedő terv készítését megelőzően. A részterületi módosítási szándékra beér‐
kezett előzetes vélemények nyomán az Önkormányzat hatósági egyeztetést kezdeményezett a tervezés to‐
vábbi menetének tisztázására. 

Az egyeztetés  (emlékeztetőt  lásd a  terviratok  között) eredményeképpen a  részterületekre  vonatkozóan az 
eljárás megszüntetésre került, azzal hogy a módosítási szándékok a teljes településre készülő új tervkészítés 
keretében vizsgálhatók csak megalapozottan. 

1. ‐ 71.‐es sz főút mellett területen lakóterület szabályozása 

A település Önkormányzata lakossági kérelem nyomán kezdeményezte a módosítást. A hatósági egyeztetést 
követően sor került a teljes település vizsgálatára (Megalapozó vizsgálat, Javasolt településfejlesztési koncep‐
ció), melyre alapozottan a tervezők nem javasolták a módosítási javaslatot, az alábbi indoklással:  

A település meglévő lakóterületi kínálata (meglévő és funkcióváltással tervezett) nem teszi  indokolttá a 
világörökségi zónába benyúló területen a parcellázást. A hatályos terv két lakótelek kialakítását biztosít‐
ja, melytől intenzívebb beépítést a terv készítői az örökségvédelmi és a természetvédelmi szakmai szem‐
pontok mérlegelése mellett nem tartanak lehetségesnek. Az örökségvédelmi hatástanulmány megállapí‐
tása nyomán (régészeti feltárási igény beépítés esetén) is javasolt a módosítási szándék elvetése vagy el‐
napolása.(Az 1997.  évi LXXVIII.  építési  törvény  7.§  (3)  e) pontja kimondja, hogy  települések beépítésre 
szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre 
kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.) A többi újonnan tervezett lakóterületet megkülönbözteti, 
hogy a településszerkezethez szervesen  illeszkednek, és hogy a 4. sz. módosítás önkormányzati telekkí‐
nálatot biztosít. 

A település a további egyeztetések során – tekintettel a védelmi és jogszabályi korlátozások miatti, rendkívül 
korlátozott  (országos  főútvonal védőtávolsága, világörökségi  terület szomszédossága,  régészeti érintettség, 
tájképvédelem,  közúttal  határos  új  beépítési  szánt  területek  kijelölésének  tiltása)  beépítésre  –  elfogadta  a 
tervezői javaslatot. 

A tervjavaslatban a hatályos szabályozás szerepel. 

 

2. ‐ a 7307 sz. Pécsely felé vezető út mellett természetvédelmi területen lakóterület szabályozása 

Az országos védelem alatt álló önkormányzati tulajdonú területen a lakóterületi fejlesztés nem lehetséges. A 
Megalapozó  vizsgálat  adatai  alapján  a  tervezők  javaslatot  tettek  a  szemben  fekvő,  szintén  önkormányzati 
tulajdonban  álló  terület  hasznosítására. A  tervjavaslat  a  vízbázis‐védelemmel  is  összhangban  12  lakótelek 
kialakítását tartalmazza, valamint az elkerülő útszakasz korrigálásával gazdasági terület bővítésére is lehető‐
ség nyílik. 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

36 

 

Javasolt szabályozási terv az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására 

Az érintett 044/9 hrsz.-ú telken természetvédelmi bemutató közpark kialakítása javasolt, 3%-os beépítési 
lehetőséggel. A településfejlesztési koncepcióra alapozottan a tervezett területhasználat összhangban van a 
természetvédelmi célokkal és az ismeretterjesztést szolgálja. 

3. - a 71.-es sz főút és a vasút közötti lakóterületen zsákutca szabályozásának módosítása 

A hatályos szabályozás szerinti zsákutca eltérő teherviseléssel oldotta meg a telkek megközelítését, a fordulás 
lehetőségét. A lakossági és önkormányzati kérésnek megfelelően a tervjavaslatban a közlekedési terület az 
építési övezet határáig fut ki.  

 

Hatályos szabályozási terv 

 

Javasolt szabályozási terv 
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II. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

Aszófő község településrendezési eszközeinek alátámasztásául szolgáló környezeti értékelés a 2/2005 (I.11.) 
Korm. rendelet alapján. 

1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS DOKUMENTÁCIÓ KIDOLGO-
ZÁSI FOLYAMATA 

Előzmények 

Aszófő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban döntött a településfejlesztési koncepció és a 
településrendezési eszközök felülvizsgálatáról és a hatályos előírásoknak – 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet – 
megfelelő új koncepció és településrendezési eszközök kidolgozásáról. 

A tervkészítés a település teljes közigazgatási területét érinti, azért az egyes tervek és programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 1.§ (2) értelmében a településrendezési terv részeként környe-
zeti vizsgálat készítése kötelező. 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az Önkormányzat kikérte a kormányrendeletben meghatározott kör-
nyezet védelméért felelős szervek szakmai véleményét. Ezek a szervezetek speciális tematika kidolgozására 
nem tettek javaslatot, a rendeletben meghatározott tartalmi követelmények alapján kérték a környezeti érté-
kelés kidolgozását, a település léptékének és fejlesztési szándékainak megfelelő részletezettségben.  

Aszófő község településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek 2016-ban indult 
eljárása keretében a település új településfejlesztési koncepcióját a Képviselő-testület a továbbtervezés alap-
jául elfogadta. Az elfogadott új településfejlesztési koncepció és a településszerkezeti terv tervezői javaslata 
alapján készült el a Helyi Építési Szabályzat, a szabályozási terv módosításának tervezete. 

A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódás 

A környezeti értékelés a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet 38. §-ában foglalt véleményezési eljárás lefolytatásá-
hoz kidolgozott dokumentáció részét képezi. A környezeti értékelés tematikája ugyanakkor tömören magába 
foglalja a táj-, természet- és környezetvédelmi munkarészeket is. 

A Megalapozó Vizsgálatra épülő tervezési folyamatban a Képviselő-testület által elfogadott településfejlesz-
tési koncepció alapján kidolgozásra kerülő településszerkezeti terv és HÉSZ alátámasztó munkarésze a kör-
nyezeti értékelés. 

A környezeti vizsgálat elvégzésére a településrendezési eszközök elkészítésével párhuzamosan került sor, így 
a környezeti értékelések során megismert vélemények javaslatok, következtetések a tervezés során beépültek 
a településszerkezeti terv és a HÉSZ véleményezési anyagába. 

A környezeti értékelés során tett javaslatok hatása a terv alakulására 

A tervezési feladat Aszófő területére érvényes településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási 
terv felülvizsgálata volt. 

A településrendezési tervet az OTrT, a Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervéről szóló 2000. évi. 
CXII. törvény, valamint a többi jogszabály, kiemelten a 314/2012 (XI.8.) Korm. rendelet előírásaira, az ott meg-
határozott szakmai tartalom szerint készítettük el. 

A településrendezési terv célja Aszófő ésszerű, a kialakult adottságoknak és a települési igényeknek megfelelő 
területfelhasználásának és infrastruktúra- hálózatának kialakítása, az építés helyi rendjének szabályozása, a 
környezet természeti, táji és épített értékeinek fejlesztése és védelme, a köz- és a magánérdekek értékköz-



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

38 

pontú összhangjának megteremtése, az erőforrások hosszútávú fenntartható hasznosításának elősegítése 
volt. 

A környezeti értékelés kidolgozásakor megfogalmazott javaslatok beépítésével, a rendezési terv megvalósu-
lása esetén a várható környezeti hatás részben kedvező, mert: 

 a terv javasolja a felhagyott területek kismértékű erdősítését, fasorok, erdősávok megújítását, kiegészí-
tését; 

 a szennyvízcsatorna-hálózat további fejlesztését és a rákötések ellenőrzését, amelynek következtében 
csökkenhet a talajvíz és a rétegvizek szennyeződése; 

 a terv csak kisebb mértékű belterületi fejlesztéseket tartalmaz; 

 további fásítással, növénytelepítéssel a település zöldfelületi rendszere nemcsak esztétikai, hanem kon-
dicionáló szerepében is gazdagodik; 

 a terv csak kisebb, nem szennyező gazdasági telephelyek kialakítását tartalmazza. 

A várható környezeti hatás részben kevéssé előnyös, miután a tervezett fejlesztésekkel, a fejlesztésre kijelölt 
területeken a jelenleginél intenzívebb beépítés és használat válik lehetővé, amely a mainál nagyobb forga-
lommal, a környezet nagyobb terhelésével jár. Tekintettel arra, hogy a fejlesztések a település erősödését, 
munkahelyek létesítését is szolgálják, a tervező kötelessége a fejlesztési igényeket legjobb tudása szerint – a 
törvényi és szakmai előírások figyelembevételével – a tervbe beépíteni, megfelelően szabályozni. 

A környezet védelméért felelős szervek véleménye 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész 
Közli, hogy új partnerségi döntés meghozatala szükséges, valamint azt, hogy a településfejlesztési koncepció-
ra külön ad véleményt. Kiemeli, hogy a koncepció elfogadásának meg kell előznie, a településrendezési eszkö-
zök készítését. 

Kéri a Balaton törvénnyel való összhang részletes bemutatását, és a környezeti vizsgálatnak a 2/2005 (I.11.) 
Korm. rendelet 4. számú mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő elkészítését. 

Felhívja a figyelmet, hogy a HÉSZ-ben nem szerepelhetnek a településkép védelmével kapcsolatos előírások. 

Veszprém megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Hivatkozik a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényre, amely szerint, más célra elsősorban a 
gyengébb minőségű termőföldet lehet igénybe venni. Közli a termőföldek művelési ág szerinti – 1 hektárra 
vetített aranykorona értékeinek – átlag alatti, illetve átlag feletti értékeit. 

Veszprém megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály 
Véleményében közli, hogy Aszófő területén ásványi nyersanyag lelőhely, felszínmozgás-veszélyes terület 
nincs, így a Bányafelügyelet a szakterületbe tartozó kérdések tekintetében nem érintett. A településrendezési 
terv készítésében nem kíván részt venni. 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Kéri a környezeti értékelést a 2/2005 (I.11.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletében foglalt általános tartalmi köve-
telményeknek megfelelően elkészíteni.  Felhívja a figyelmet a Balaton törvény azon kiemelt térségi övezetei-
re, amelyek érintik Aszófőt, valamint arra, hogy jelenleg folyik a törvény felülvizsgálata. Ismerteti a védett 
természeti területeket (BfNP), a Natura 2000-es, közösségi jelentőségű természetmegőrzési területeket. 
Felsorolja az érvényesíteni szükséges természetvédelmi célokat és kéri a területhasználat módosításokat rész-
letesen bemutatni. A településképi rendelethez is megfogalmaz javaslatokat, ám azok e tervezési munkától 
független tervezés keretében készülnek. Előírja, hogy meg kell felelni a környezeti zaj és rezgés elleni véde-
lemről szóló 284/2007 (X.29.), illetve a levegő tisztaság védelméről szóló 306/2010 (IX.23.) Kormányrendele-
teknek. 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 
 

39 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
Felsorolja az irányadó főbb jogszabályokat, és közli, hogy Aszófőt érinti a BfNP védett természeti területe, 
három Natura 2000-es közösségi jelentőségű természet-megőrzési terület, a Nemzeti Ökológiai Hálózat – 
nagy kiterjedésű magterület övezetekkel – és a Balaton törvény tájképvédelmi szempontból kiemelten keze-
lendő területe. Felhívja a figyelmet a felsorolt területek értékei, jellegzetességei megőrzésének fontosságára 
és mindezen védett területeket térképen ábrázolja. 

A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok 

Az értékelés során az alábbi programok, tervek és azok adatai kerültek felhasználásra: 

 Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, 

 Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról szóló 2000.évi CXII. törvény, 

 Veszprém megye Területfejlesztési Koncepció és Program, 

 A környezet védelméért felelős szervek által az előzetes véleményezési eljárásban, illetve az egyezteté-
sek során kapott információk, adatok, 

 Aszófő hatályban lévő településrendezési eszközei, 

 Aszófő településfejlesztési koncepcióját és településrendezési eszközeinek módosítását megalapozó 
vizsgálati munkarészek. 

A környezeti értékelés készítésekor felmerült bizonytalanságok 

A fejlesztési területek esetében a konkrét megvalósítási elképzelések, műszaki tartalmak és részletes tervek 
hiányában a várható környezeti hatások megítélésekor jelen tervezési szakaszban adódhatnak bizonytalansá-
gok. Miután a tervben csak kisebb mértékű fejlesztési területek kerültek kijelölésre így azoknak jelentősebb 
mértékű kedvezőtlen környezeti hatása nem várható.  

A magyar települések többségén, így Aszófőn sincsenek a környezet állapotára vonatkozó konkrét mérési 
adatok. A településtervezés során a környezeti értékelést elsősorban a meglévő anyagokra, ismeretekre és a 
hagyományos helyszíni, tapasztalati vizsgálatokra alapozva lehet meghatározni, tekintettel arra, hogy a mé-
résekhez többletforrás nem áll rendelkezésre. 

Azt is rögzítenünk kell, hogy a településrendezési terv alapvetően az építés helyi rendjét meghatározó eszköz. 
A tervező sajátos eszközeivel törekszik az értékőrző tájhasználat, a természet- és környezetvédelem szem-
pontjainak érvényesítésére, azonban a településrendezési terv környezetet érintő kompetenciája korlátozott. 

A terv kidolgozásakor vizsgált változatok 

A tervezés során többféle javaslat, fejlesztési szándék merült fel, ám ezek az egyeztetések során vagy meg-
erősödtek és bekerültek a tervbe vagy pedig valamely okból – jogszabályi ellentét, realitás hiánya stb. – nem 
kerültek részletes tervezésre. 
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2. A TERV CÉLJAI, TARTALMA 

Aszófő kialakult szerkezete és a területfelhasználás jelenlegi rendszere az elfogadott településfejlesztési kon-
cepció szerint nem igényel lényeges változtatásokat. A község új településrendezési eszközeinek készítése 
során a módosítások elsősorban a kisebb önkormányzati változtatási igények, lakossági kérelmek, illetve az új, 
vagy megváltozott jogszabályokhoz való igazodás érdekében, valamint a kor megkövetelte funkcióváltások 
következtében váltak szükségessé. 

A jellemző társadalmi, gazdasági folyamatok figyelembevételével olyan területfelhasználások kerültek kijelö-
lésre, amelyek jobban megfelelnek a mai kor kihívásainak és elvárásainak. A történeti településmag kivételé-
vel, a meglévő lakóterületek kertvárosias besorolást kaptak. Kertvárosias lakóterület került kijelölésre a kö-
zség DNy-i kapujában, és korábbi – ma már nem működő – gazdasági telephelyek településközpont vegyes 
övezetbe kerültek átsorolásra. 

Az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek elsősorban lakóterületi célra, valamint mezőgazdasági üzemi és 
kereskedelmi - szolgáltató funkcióra kerültek kijelölésre. 

Az új turisztikai funkciók megjelenésével, a rekreációs tevékenységek bővülésével, a település hatékonyabb 
működését, a turisztikai vonzerő jobb kihasználtságát, valamint a település gazdasági helyzetének javítását 
célozták meg. 

A településrendezési terv célja Aszófő terület-felhasználásának és infrastruktúra-hálózatának kialakítása, az 
építés helyi rendjének szabályozása, a táji, természeti és épített értékek fejlesztése és védelme, a környezeti 
ártalmak csökkentése, valamint a környezeti elemek - a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág - védelme. 

(A változások egyrészt a Településszerkezeti változások bemutatása, másrészt a Környezetalakítás terve tele-
pülésszerkezet, területfelhasználási rendszer fejezetekben részletesen bemutatásra kerültek, ott megtekint-
hetők.) 

Jelentősebb változtatások 
1. ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK 88,54 HA NAGYSÁGÚ TERÜLETRE TERJEDNEK KI, AMELYNEK ELENYÉSZŐ RÉSZE, MIN-

DÖSSZE 4,7HA AZ ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET. A BŐVÍTÉS HÉT HELYEN – 0,2 HA TÓL 1,3 HA NAGYSÁGIG - FŐLEG MEZŐ-

GAZDASÁGI TERÜLETBŐL, LAKÓTERÜLETI CÉLLAL KERÜLT KIJELÖLÉSRE.2. ÚJ KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLE-

TEK 

Az új különleges beépítésre nem szánt területek nagysága 15,4 ha, amelyekből 8 ha-on - mezőgazdasági gyep-
területből – rendezvénytér, illetve idegenforgalmi funkciójú terület kialakítását tartalmazza a terv. A jelenleg 
véderdőként szabályozott, valójában gyepes, bozótos vízbázis védőterületét az előírások szerint nem lehet 
erdősíteni, ezért kell megváltoztatni a szabályozást. A 7,4 ha-os véderdő-csökkenés tehát valójában csak papí-
ron történik meg. 

3. ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK VÁLTOZÁSA 

Az építési övezetek változása 36 ha-on – az új funkciók, illetve a lassan betelő Balatonfüredre irányuló ingat-
lankereslet hatására – a területek intenzívebb beépítését tartalmazza. Az új beépítésre szánt területek na-
gyobb mértékű kijelölése helyett javasolta a terv az építési övezetek változását, alkalmazkodva a társadalmi, 
gazdasági igényekhez, emellett – lehetőség szerint – csökkentve a lakó célú terület-igénybevételt. 

4. ÖVEZETI VÁLTOZÁSOK 

Az övezeti változások fő jellemzője a tényleges tájhasználat, illetve az adottságoknak jobban megfelelő táj-
használat felé történő elmozdulás. A változások jellemzője a mezőgazdasági területek erdőbe, illetve erdőnek 
szabályozott területek mezőgazdasági területbe sorolása, nagyjából azonos mértékben. 
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3. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSEI MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, 
PROGRAMOKKAL 

Aszófő településrendezési tervének készítésekor alapvetően meghatározó a Balaton kiemelt üdülőkörzetre 
készült területrendezési terv (2000. évi CXII. törvény). A megalapozó munkarészek pontosan bemutatják 
Aszófő érintettségét az egyes övezeteket illetően és a szöveges törvényi előírásokat is folyamatosan figye-
lemmel kísértük a tervezés során, így a környezet, a természet és a táj védelmére vonatkozó szabályokat is 
beépítettük a tervbe. A településrendezési terv kidolgozásakor természetesen figyelembe vettük a magasabb 
rendű terveket, koncepciókat. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) hosszútávra – 2030-ig – szóló jövőképet, vala-
mint fejlesztéspolitikai célokat és elveket határozott meg. Külön fejezete foglalkozik a „Kiemelkedő táji értékű 
térségek fejlesztésével”. A Balaton térségét kiemelkedő természeti, kultúrtörténeti és táji értékei, valamint az 
ezekre épülő idegenforgalma és tájgazdálkodása az ország legmarkánsabb, önálló fejlesztési célokra igényt 
tartó térségévé teszi, így a legfontosabb feladat a térség környezeti és társadalmi szempontból is fenntartható 
fejlesztése, az értékek megőrzése. A fejlesztéspolitikai feladatok között környezeti szempontból lényeges a 
Balaton, a vizes élőhelyek és egyéb természeti területek ökológiai és kémiai állapotának megóvása, további 
javítása, a vízszintingadozásból adódó problémák mérséklése, a Balaton-part terhelésének korlátozása. Aszó-
főn a teljes Balaton-part védett, amelyet a terv messzemenően figyelembe vesz, így itt ezek a célok is megva-
lósulnak. 

A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Program, a már elfogadott OFTK alapján ugyancsak 2014-ben készült. E 
koncepciót szintén figyelembe vettük a településrendezési tervezés során. A jövőkép rendkívül vonzó, misze-
rint a „Balaton a természetesség és a magas életminőség egységes közép-európai mintarégiója”. Kiemelkedő 
példája a környezet és a társadalom egységének a harmonikusan fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés 
megteremtésének. 

A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi 
szinten kitűzött környezet- természetvédelmi célokkal: 

NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 

A környezetügy középtávú átfogó stratégiai dokumentuma. A 2015-2020 közötti időszakra szóló 4. Nemzeti 
Környezetvédelmi Programot, összhangban az EU környezetpolitikai célkitűzéseivel, a 27/2015. (VI.17.) számú 
OGY határozattal fogadták el a képviselők. Az NKP egyik fő célja, hogy tudatosan lépjen fel a társadalmi és 
környezeti értékek károsítása, rombolása ellen. 

Három stratégiai célt határoz meg, amelyeket a tervezés során kiemelten figyelembe vettünk. Ezek: 

 az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása, 

 természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata, 

 az erőforrás-takarékosság és a hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 

Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a környezetszennyezés megelőzése, a 
terhelhetőség, és a megújuló képesség figyelembevételére épülő, fenntartható használat megvalósítása. 

Az NKP horizontális célja a társadalom környezettudatosságának erősítése, amely döntő módon a természeti 
erőforrások tudatos, fenntartható használatára épül. 

Az NKP stratégiai célja közül az első kettő - a kedvező környezeti feltételek létrehozása, illetve a természeti 
értékek, erőforrások védelme - a többi említett szakdokumentumban is jelen van. A III., az erőforrásokkal való 
takarékos gazdálkodás azonban hangsúlyosan csak itt jelenik meg. 
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Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben. 

Az Aszófő területén működő telephelyek szennyezőanyag kibocsátása alacsony, környezeti, tájhasználati 
konfliktust nem okoz. A javaslatban megfogalmazott intézkedések, módosítások a környezet állapotának 
javítását, a természeti területek megőrzését célozzák. Az érvényben lévő környezetvédelmi szempontú és 
természetvédelmi jogszabályokban megkövetelt állapotok elérése, valamint a jelenlegi természeti állapok 
megóvása a cél, különösképpen a Natura 2000-es területekre, a Nemzeti Ökológiai Hálózat települést érintő 
részeire, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park sajátos ökológiai adottságú vidékére. 

Vannak alapvető, a településrendezési eszközök lehetőségeit meghaladó problémák, amelyeket csak felvetni 
tud a környezeti értékelés. A 71-es főút forgalmából adódó környezeti terhelés és balesetveszély az út melletti 
lakóterületeken egyértelműen jelentkezik, ennek ellenére a hatályos terv a kért lakóterületi fejlesztési igénye-
ket figyelembe vette. A tervjavaslat a káros hatások csökkentésére tartalmaz előírásokat. 

Az egyéb kisebb negatív hatásokat a terv zöldfelületi-, táj- és természetvédelmi, valamint környezetvédelmi 
javaslatai, illetve az azok érvényesülését szolgáló szabályozási előírások csökkenteni igyekeznek: a levegőmi-
nőség, a zajvédelem, talajvédelem kérdéskörében, továbbá a természet- és tájvédelmi szempontból értékes 
területeken. 
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4. JELENLEGI KÖRNYEZETI HELYZET 

A jelenlegi környezeti helyzetet a Megalapozó vizsgálatokban ismertettük, itt csak röviden összefoglaljuk. 

Földrajzi adottságok 
Aszófő a Balaton északi partján, a Dunántúl közepén helyezkedik el. A Balatoni Riviéra Aszófő körzetében 
kiszélesedik. A dombok, hegyoldalak, a szőlőhegyek (Öreg-hegy, Vörösmál) a vízparttól 1,5-2 km távolságra 
találhatók. A vízpart és a fennsík közötti terület viszonylag egyenletesen emelkedik a hegyek felé. Az enyhén 
emelkedő felszín egyes részein csekély termőtalaj található. Néhány helyen a talajképző alapkőzet – mészkő, 
dolomit – közel van a felszínhez. A jól elkülönülő részekből álló belterület a Balaton partjától mintegy 1 kilo-
méterre, 115-140 méter tengerszint feletti magasságban helyezkedik el. Az Öreg-hegy felé emelkedő terüle-
ten gyepek, szántók és szőlők találhatók. 

Éghajlati adottságok 
Éghajlata szélsőségektől mentes, kontinentális. A Balaton nagy vízfelülete kedvezően hat a part menti terüle-
tek mikroklímájára, ahol a tóra néző lejtőkön szubmediterrán éghajlati hatás érzékelhető. Az évi középhőmér-
séklet 10-10,5 Celsius fok között változik, az évi napfénytartalom pedig meghaladja a 2000 órát. A csapadék – 
sokéves átlagban – viszonylag kevés. Aszófő és környéke egyike a Dunántúl legszárazabb területeinek. Az évi 
csapadék mennyiség 550-600 mm között mozog. Leggyakoribbak az északi, északnyugati szelek, amelyektől 
a Bakony hegység, illetve a Veszprémi fennsík részben megvédi a települést. 

Talaj 
A Balaton-felvidék ókori és középkori kőzetekből, vörös homokkőből, werfeni palából márgából, dolomitból 
álló erősen töredezett felszínű terület. Aszófő környékén a mészkő alapkőzeten úgynevezett rendzina talaj 
keletkezett, amely egy vékony feketésbarna humuszos, kőtörmelékes talajréteg. A köves határrészek mellett 
vannak barna erdei talajjal borított, a mezőgazdálkodás számára kedvezőbb adottságú, termékenyebb terüle-
tek is. Természetes növényzete: sziklagyepek, molyhos-tölgyes bokorerdő, mészkedvelő tölgyes. 

Felszíni vizek 
Aszófő vízparti település, közigazgatási területének számottevő része tómeder, vízfelület. A teljes vízfelület és 
vízpart fokozottan védett, ezért az aszófői Balaton-parton nincs strand, sétány, móló, kikötő. Feltehetőleg a 
mészköves, karsztos jelleg következtében Aszófőn kevés az állandó felszíni vízfolyás. Az Aszófői-séd (Vékény-
patak) a belterület keleti részét érinti, és a 71.-es sz. főút Tihanyhoz közeli szakasza feletti nádas, vizenyős 
területen terül szét és jut a Balatonba. A közvetlenül a belterület felett eredő patak még a falu belterületén 
egyesül a Séd-patakkal. Számos forrás fakad Aszófő területén, közülük a legnevesebb az Almás-forrás. A for-
rások vízhozama alapján három ex-lege védett forrás van Aszófőn. 

Felszín alatti vizek 
A Balaton törvény (2000. évi CXII tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok szerint Aszófő területe felszíni 
szennyeződésre fokozottan érzékeny, ezért itt csak a jó gazda gondosságával szabad a területeket művelni, 
okszerű vegyszer és műtrágya használattal. Aszófő község területe a 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet szerint 
nitrátérzékeny terület. A jogszabályban meghatározott helyeken ezért állattartó telep nem létesíthető és tilos 
a trágya felszíni vizekbe eresztése. 

Levegő 
A levegő védelmével kapcsolatos szabályokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet 
tartalmazza. Aszófő területén jelentősebb ipari üzem nincs, így ipari természetű légszennyező anyagterhelés 
nem éri a települést. A szomszédos településeken, még Balatonfüreden sincs jelentősebb mértékben szeny-
nyező ipar, így alapvetően jó a levegő minősége, amelyet nyáron a közlekedésből, télen a fűtésből származó 
szennyezés terhel. A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről a 4/2011. (I.14.) VM rendelet rendelkezik. 

A nyári hónapokban a közlekedésből származó szennyezés jóval nagyobb, mint az év többi időszakában, te-
kintettel arra, hogy országos főút – 71-es főút – halad át a településen. Ezen a főúton bonyolódik le az északi 
part üdülő- és teher forgalma. A gépkocsik működése során keletkező kipufogó gázok, valamint a korom és a 
szálló por terheli az utak menti területeket. A téli fűtésből származó légszennyezés a gáz bevezetésével csök-
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kent, de a fa és a gázfűtés aránya nagymértékben függ az energiák áraitól. A mezőgazdaságból származó 
porterhelés is alacsony, tekintettel a csökkenő szántó területekre, illetve a nagykiterjedésű erdő és szőlő terü-
letekre. 

Összességében Aszófő levegőminősége – a nagyobb forgalmú nyári üdülőszezon kivételével - kedvezőnek 
minősíthető. 

Zaj- és rezgésvédelem 
A zaj- és rezgésterhelést is egyértelműen a közlekedés okozza. A közúti forgalom zajterhelése Aszófő terüle-
tén - az említett nyári időszak kivételével - elhanyagolható a lecsökkent forgalom, illetve a vasúti átkelő kö-
vetkeztében visszafogott sebesség miatt. Egyedi szennyező forrás, hogy egy szolgáltatás keretében tankot 
lehet bérelni és az Öreg-hegy alatti földutakon közlekedni vele. Ez a turisztikai vonzerő-elem azonban jelentős 
zajjal, porral, légszennyezéssel jár, ami épp a kiváló, üdülésre alkalmas környezetet, annak értékeit semmisíti 
meg. A vasút (Budapest-Székesfehérvár- Tapolca) is áthalad a belterületen és a vágányokhoz közeli ingatla-
nokon a zajterhelés időnként meghaladja a megengedett terhelést. 

A tervezés során figyelembe vettük a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 
284/2007. (X.29.) Kormányrendeletet, valamint a határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-
EüM együttes rendeletet. 

Jelenlegi tájhasználat 

Az Öreghegy ökológiai adottságai a minőségi bortermelés szempontjából kiválóak és ma is jellemzően ter-
mesztett főnövény 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 Öreghegy alatti Szőlőkallya területén nagyüzemi jellegű szőlőültetvények – 20-25 ha – és szántó, valamint 
gyep területek 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 jellegű épületei az Öreghegy egyes részeiről jól látszódnak. A telep kör-
nyezete műveletlen parlag ill. erdős, bozótos terület. Az Öreghegyre vezető murvás úttól (058/37 hrsz.) észak-
ra, 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 védőterülete. A vízmű területtől 
északra beerdősült területek találhatók. Az Öreghegy, a vízmű terület, a mögöttük lévő erdő és a gyepes bo-
zótos résszel együtt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. 

Délen a vasúti vágányokon és a példásan gondozott környezetű műemlék romon kívül más építmény nincs. A 
Bázsai-öböl a Balatoni Üdülőkörzet védett és egyik legérintetlenebb sarka. A tájszerkezeti egység vasúttól 
délre eső területrésze a belterületi határtól a közigazgatási határig teljes egészében a Nemzeti Parkba tarto-
zik. 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. Vörösmál kertes mezőgazdasági 
területén is jelen van a szőlőtermesztés, de egyre több a szántó, gyep ezen a határrészen is. A védett pincesor 
feletti mezőgazdasági területen néhány parcella beerdősült, de egyre több új telepítésű szőlőültetvény talál-
ható ezen a szintén I. osztályú szőlő termőhelyi kataszteri részen. A Füred felé vezető út mellett egy kisebb 
lovarda is létesült a szőlő és az erdős parcellák között. 

A Füredre vezető országúttól északra, a Pécselyre vezető úttól keletre eső területen meghatározó a Séd-patak 
védett völgye, illetve a volt Diana kemping területe. Épített elemek szempontjából a pécselyi út mellett elterü-
lő volt Cofuna telep, a transzformátor telep és a Séd-völgy másik oldalán a Diána kemping alatt lévő mészoltó 
telephely érdemel említést. A 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. 
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Fennálló környezeti konfliktusok 

Aszófőn –többször említettük - a gazdasági, ipari tevékenység visszafogott mértéke következtében nincs 
jelentős környezetszennyező forrás. 

 A közműellátás megoldott a településen, azonban környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen, hogy a 
nagyrészt kiépült csatornahálózatra a rákötések terén elmaradás van (kb. 5%); 

 A 71-es főút forgalmi terhelése is jelentős, ami elsősorban zaj-, rezgésterhelés és légszennyezés tekinte-
tében nyilvánul meg, döntően a főút belterületekhez közelebb eső szakaszán; 

 A vasút zajhatását növénytelepítéssel mérsékelni szükséges; 

 Sajátos gond, hogy kevés a közösségi célú zöldfelület és azokon a helyeken, ahol indokolt lenne létesíté-
sük (sűrű beépítésű belterület), ott erre nincs reális lehetőség. 

Vannak olyan problémák, amelyek a településrendezési terv eszközeivel csakrészben orvosolhatók. Ilyen a 71-
es sz. főút túloldalán lévő, korábban belterületbe vont területek meglévő lakóövezetek fejlesztése, a főút nö-
vekvő forgalmából adódó veszélyhelyzet növekedése, a falu két része között az átjárás nehezülése.  

5. A TERV KÖRNYEZETI HATÁSA A TÁRSADALMI ÉS GAZDA-
SÁGI FOLYAMATOKRA 

A tervezés során társadalmi szempontból az alapvető cél a településen élők számára vonzó, kellemes lakókör-
nyezet kialakítása volt, a megfelelő közszolgáltatások biztosításával. 

Az új funkciók megvalósításával és a funkciókhoz kötődő rekreációs lehetőségek révén a településen élő és 
nyaraló emberek életminősége is javulhat, amellett a település közösségi életét is élénkíthetik. A fejlesztési 
területeken megvalósuló egyéb beruházások munkahelyteremtő hatása szintén kedvező. 

Új beruházók, gazdasági szereplők megjelenésével a települési szintű foglalkoztatottság növekedése és fejlő-
dése várható, amely további beruházásokat generálhat nemcsak a település, hanem a Balaton környékének 
turizmusát is fejlesztve. A terv előírásai olyan keretet szabnak a fejlesztéseknek, hogy azok társadalmi és gaz-
dasági szempontból is kedvező hatásúak legyenek és a változások egyértelműen a települési környezet és a 
települési szolgáltatások minőségének emelését szolgálják. Ezen változási irány pedig mind társadalmilag, 
mind gazdaságilag bővítheti a település lehetőségeit.  
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6. A TERV MEGVALÓSULÁSA ESETÉN VÁRHATÓ KÖRNYE-
ZETET ÉRŐ HATÁSOK, KÖVETKEZMÉNYEK 

Környezeti igénybevétel, terhelés 
Aszófő község településrendezési eszközeinek kidolgozása, módosítása során a hatályos tervhez képest java-
solt változások nem jelentenek negatív irányú változást. A belterületen többnyire a kialakult, meglévő álla-
potnak való megfelelés, bizonyos jogszabályi változások, illetve az önkormányzati és lakossági igények kielé-
gítése céljából történt változtatás, funkcióbővülés. A valós, illetve a kívánt állapotoknak való megfeleltetés 
érdekében történtek tehát átsorolások a településközpontban, több lakóterületen és a külterület egyes része-
in. A gazdasági telephelyek kialakítása érdekében javasolja a terv a Pécselyi út menti területek övezeti módo-
sítását. A külterületen az erdőterületek nagyságának megtartása céljából tesz javaslatot a terv a felhagyott 
területek átminősítésére. A tervben szereplő változtatások nem járnak a környezeti terhelés növekedésével. 

A terv által javasolt változtatások várható hatásai a környezeti elemekre, rendszerekre 
A környezeti elemekre, rendszerekre gyakorolt hatást a településrendezési terv jellegéből, műfajából követ-
kezően – mérések és azokra alapuló számítások nélkül- csak általánosságban lehet értékelni. 

A LEVEGŐ-t mint éltető alapelemet nem érheti megszüntetőnek minősíthető hatás. Az üdülőkörzetben még 
a levegő károsítása – rosszabb állapotba kerülése – sem elfogadható. /A 71-es főút forgalmának, környezeti 
hatásainak erősödésére a településrendezési terv nincs hatással, az eszközök ennek befolyásolására alkalmat-
lanok!/ A terv javaslatai közül a gazdasági terület nem megfelelő felhasználása esetén fordulhat elő kisebb 
mértékű károsodás, de a terület csekély kiterjedésű, a javasolt, várható tevékenység nem szennyező, így a 
hatás sem lehet jelentős mértékű. A turizmus fejlesztése is okozhat helyenként minőségromlást, amikor szűk 
területre összpontosul a fejlesztés és túlterhelés, a forgalom nem kívánt mértékű növekedése következik be. A 
terv által javasolt, felhagyott területek erdővé történő átminősítése, hosszabb távon a települési mikroklímára 
is kedvezően hat. 

A VÍZ a levegőhöz hasonlóan alapvető fontosságú környezeti elem, amely itt a Balatonnál az üdülési attrakció, 
az üdülési funkció alapja is. A víz minőségére a gazdaságfejlesztés és a turizmusfejlesztés is gyakorolhat káros 
hatást, ezért támogatja a terv a szennyvízcsatorna hálózat teljes kiépítését és javasolja kizárni a talaj, a felszíni 
vizek és a talajvíz bárminemű szennyezését. 

A FÖLD –et érő hatótényezők okozhatják a föld termőképességének károsítását, megszüntetését. Ez a károsí-
tás, a beépítésre szánt terület növekedése igen kis területet érint. Telephelyek, utak létesítése, építmények 
építése a legsúlyosabb hatást, az adott termőföld megszűnését okozhatják. A terv az említett kis területű 
beépítésre szánt terület növelésén kívül nem javasol olyan változtatást, amely hasonló kedvezőtlen változást 
eredményez. 

Az EMBER-re, társadalomra gyakorolt hatását a tervnek a korábbi fejezetekben érintettük. A terv javaslatai 
kifejezetten az életminőség emelését, a meglévő környezeti terhelések csökkentését célozzák. Természete-
sen a fejlesztésekkel járó építkezés, illetve bizonyos frekventált helyeken a megnövekedett forgalom tartósan 
is okozhatja a települési környezet – pl.: zaj- és rezgés szint – paramétereinek romlását, a környezeti terhelé-
sek növekedését. 

ÉLŐVILÁG - A terv javaslatai, szabályozásai a néhány konkrét építéssel járó fejlesztési terület kivételével, az 
élővilág, az ökoszisztémák erősödését szolgálják. A terv tartalmától függetlenül az intenzív mezőgazdasági 
művelés, a növekvő üdülési forgalom, a 71-es főút növekvő terhelése ezzel ellenkező folyamatokat generál. 
Mindenesetre a javasolt fásítás, kismértékű erdősítés, a külterületi építkezések szigorú, kizárólag a termőföld 
rendeltetéséhez, művelési kötelezettségéhez kapcsolódó szabályozása a természetközeli állapotok kialakulá-
sát célozza.  

A TÁJ kialakult tájhasználat szerinti szabályozása, a táj arculatának megőrzését, a meglévő tájképi értékek 
fennmaradását szolgálja, és egyúttal hozzájárul a kedvező környezeti minőség fenntartásához 
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7. A KÁROS KÖRNYEZETI HATÁSOK MÉRSÉKLÉSÉT SZOL-
GÁLÓ JAVASLATOK, INTÉZKEDÉSEK 

Településszerkezet, területhasználat 
Javasolt a településrendezési eszközök módosítása során ütemezés kialakítása a még beépítetlen és terve-
zett lakóterületekre, a funkcióváltó fejlesztési területekre.  

Tájszerkezet, tájhasználat 
Aszófő sajátos természeti, környezeti adottságokkal rendelkezik. A kialakult tájszerkezet, a védett, természeti 
állapotú Balaton-part, a magas esztétikai és termelési értékű szőlőhegyi területek és a kompakt belterület a 
legfontosabb elemei ennek a tájnak és ezt a tájszerkezetet kívánja a településrendezési terv is megőrizni. 

A településrendezési tervet számos jogszabálynak megfelelve kellett elkészíteni. Meghatározó az OTrT, a 
Balaton törvény és a bennük rögzített szabályok, mely szerint az egyes övezetek +/- 5%-kal térhetnek el a 
Balaton törvényben meghatározott értékektől. E szabály segít az említett, meglévő tájszerkezet megőrzésé-
ben és a legveszélyeztetettebb övezet, a mezőgazdasági területek megtartásában. Fontos a gyepek, szőlők, 
szőlőhegyek és az erdők megőrzése. Az erdők a település levegőminőségében, a klímaváltozás hatásainak 
mérséklésében kiemelkedő jelentőségűek, ezért tartalmazza a terv az erdőterületek megőrzését, előírva a 
folyamatos erdőborítás fenntartását. 

Védett természeti területek 
Aszófő külterülete részben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, részben a Natura 2000 közösségi jelentőségű 
területekbe tartozik, és jelentős részére kiterjed a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület övezete. A Balaton 
törvény szerint a külterület nagy része pedig tájképvédelmi övezet. 

A természeti területek és az ökológiai rendszerek védelme a településrendezés során a természetvédelmi 
szempontok következetes érvényesítésével a megfelelő övezetek és szabályozási előírások megalkotásával 
volt lehetséges. 

A természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a területek tájhasználatának és beépítésének ökológiai 
szempontokat is figyelembe vevő szabályozása biztosítja a rendszer folyamatosságát. Külön kiemelendő a 
fokozottan védett Balaton-part természeti értékeinek, ember által kevésbé zavart élővilágának megőrzése. 

Tájképvédelmi javaslatok 
A természeti értékek védelméhez szervesen kapcsolódik a tájképi értékek védelme. Aszófő adottságaiból 
adódóan két meghatározó jellegű tájképi területe van. Az egyik a már említett védett, természeti értékekben 
gazdag Balaton-part, a másik a szőlőhegyek –Öreg-hegy, Vörösmál –, értékes présházakkal, művelt szőlőkkel 
jellemezhető területe. 

Zöldfelületi ellátottság 
Aszófő közösségi zöldfelületi ellátottsága üdülő település lévén közepes minőségűnek sem nevezhető. Tekin-
tettel azonban a település falusias, illetve kertvárosias jellegére, a telkeken belüli zöldfelületek aránya viszony-
lag magas, így ha a zöldfelületek kondicionáló hatásait értékeljük, akkor Aszófő megfelelően ellátott. Ha a 
zöldfelületek rekreációs, pihenési és díszítő funkcióit vizsgáljuk, akkor azonban a zöldfelületek nagysága kevés 
és elhelyezkedésük sem ideális. A kialakult helyzeten a településrendezési terv csak kismértékben tudott vál-
toztatni, de a Balaton törvény által előírt zöldfelületi fejlesztéseket a terv tartalmazza. 

Talaj, talajvíz, vízbázis védelem 
Aszófő csatornázottsága kielégítő, de nem teljes körű. A meglévő bekötések számát feltétlenül növelni kell, és 
a hiányzó szennyvíz közműveket teljes körűen ki kell építeni. Az új fejlesztéseknél is ki kell építeni a szennyvíz 
és csapadékvíz elvezető rendszereket. A beépítésre szánt területeken a zárt szennyvíztároló kialakítása, a 
szennyvizek szikkasztása tilos, tekintettel a karsztos területekre, Aszófő fokozott szennyeződés érzékenysé-
gére. A csatornák, vízlevezető árkok, élővízfolyások rendezése során csak mérnökbiológiai módszerek hasz-
nálhatóak. A tereprendezések során a tájkaraktert alapvetően figyelembe kell venni. A termőföldön folytatott 
tevékenységeknél, beruházásoknál fokozott figyelemmel kell lenni a humuszos termőréteg megmentésére, 
összegyűjtésére és szakszerű felhasználására. 
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Levegőtisztaság védelem 
A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályokat a terv maradéktalanul figyelembe veszi. Aszófő területén 
üzemi jellegű légszennyezés nincs. A terv előírja, hogy tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, 
amely légszennyezést vagy határértéken felüli változást okoz. A levegő szennyezettségét télen a fűtés, nyáron 
a gépjármű forgalom – 71 –es sz. főút - határozza meg. Mindezek ellenére a levegő minősége viszonylag ked-
vező, amely a kertes lakótelkeknek, a településtől északra fekvő erdőterületeknek, a Balaton-part gyep és 
nádas területeinek köszönhető, amelyek megőrzését a terv kiemelten szabályozza. 

Zaj- és rezgésvédelem 
Aszófőn üzemi zajforrás nem terheli a települési környezetet. A település zajterhelését a közlekedési eredetű 
zaj mennyisége és nagysága határozza meg. Új közlekedési zajforrás keletkezése esetén a környezeti zaj és 
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendelet előírásait kell figyelembe venni. 

Hulladékkezelés 

A településrendezési terv a hatályos hulladékkezelési jogszabályokat figyelembe véve készült. Aszófő terüle-
tén a kommunális hulladék gyűjtése és elszállítása szakszerűen megoldott a balatonfüredi Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit kft. által, és működik a szelektív hulladékkezelés is. 

Egyéb környezetvédelmi javaslatok 
A megújuló energiaforrások minél szélesebb körű használata alapvető cél kell legyen a fenntartható környe-
zet, a fenntartható gazdálkodás, az élet fennmaradása szempontjából. A napenergia a legkézenfekvőbb kör-
nyezetkímélő energianyerési mód. A történeti, műemléki, táj- és településképi szempontokat is figyelembe-
vevő, napenergiai szerkezetek elhelyezését az elfogadás alatt álló településképi rendelet kell, hogy szabályoz-
za. 

Monitoring 

Az előző fejezetekben bemutatottak alapján a terv megvalósítása nem jár jelentős környezeti változásokkal, 
hatásokkal. Körültekintő ütemezéssel, megvalósítással és üzemeltetéssel a várható csekély mértékű kedve-
zőtlen hatások még tovább mérsékelhetőek. A környezeti értékelésben megfogalmazott javaslatokat is figye-
lembe véve, a várhatóan alacsony környezeti terhelésekre tekintettel, a terv nem tartalmaz monitoring rend-
szer kiépítésére szóló javaslatot, a hatályos tervezési tematika nem is ír elő ilyen kötelezettséget. 

8. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ 

Aszófő Község Önkormányzat Képviselő testülete 2016-ban döntött a településrendezési eszközök átdolgo-
zásáról, felülvizsgálatáról. Az átdolgozás során csak kisebb területi változásokat javasolt a terv, amelyeknek a 
környezeti elemekre gyakorolt kedvező és helyenként csekély mértékű kedvezőtlen hatásaival egyaránt fog-
lalkozik a környezeti értékelés. A HÉSZ-ben megfogalmazott előírások és a javasolt intézkedések, valamint a 
környezeti értékelés javaslatainak betartása esetén a település környezeti állapota megőrizhető, illetve kis-
mértékben javítható is. A terv összességében biztosítja a fenntartható fejlődés települési, társadalmi és inf-
rastrukturális feltételeit, miközben a tervezett változások nem hordoznak jelentős környezeti kockázatot. 

A terv kiemelt figyelemmel kezeli a természeti, környezeti elemek védelmét, a természeti adottságokat, így 
feltételezhető, hogy erősödik a környezettudatos szemléletmód, amely a fenntartható fejlődés megvalósulása 
szempontjából sorsdöntő fontosságú. E szemléleti változás nélkül a tervben megfogalmazott, a környezet 
jobbítására vonatkozó szándékok, előírások kevésbé érvényesülhetnek. 
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III. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

1. TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

A Tájtörténeti vizsgálatban részben már bemutatásra került a településszerkezet kialakulása. A történeti tele-
pülésmag (barna színnel jelölt) már az első katonai felmérés idejére kialakult és lényegében változatlan ma-
radt. A negyedik katonai felmérésen már megjelenik az áramfejlesztő telep és a lakóterületek délnyugati nö-
vekménye (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 terület és a Kües utcai lakóövezet). 

 
A település szerkezetének történeti fejlődése 1. ábra - 
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Térkép: Állandóság az első három katonai felmérési térképen, 1782-1882. (Forrás: mapire.eu) 2. ábra - 

  

1975-ös légifotó, 1984-es légifotó Aszófőről (Forrás: funiq.hu) 3. ábra - 

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 alakulá-
sára 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. 
Szőlőgazdálkodás 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 hasznosítot-
ták (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. 
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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. Jelentősebb 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. 

 
Aszófő település az első katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/)  1. ábra - 

Tájhasználat a második katonai felmérés (1840-1845) szerint 
A második katonai felmérési térképen a szőlőműveléssel hasznosított területek kiterjedtek Vörösmál területé-
re. Az első felmérésen ábrázolt halastó eltűnt. A második katonai felmérés nem mutat egyéb kifejezett eltéré-
seket az első felméréshez képest. Lényegében nem változott sem a településszerkezet, sem az úthálózat, sem 
a tájhasználat (a szőlők kivételével). 
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Aszófő település az második katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/)  2. ábra - 

Tájhasználat a harmadik katonai felmérés szerint (1882) 
A harmadik katonai felmérés szerint a Vörösmáli-szőlők kis mértékben kiterjedtek D felé. A pincesoron kőke-
resztet 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 postahi-
vatal működött a községben. 

 
Aszófő település a harmadik katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/)  3. ábra - 
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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 felmérés azonban jelentős infrastrukturális változásokról ad számot: kiépült 71. sz. főút, a 
vasútvonal, az északi irányba Pécsely felé vezető Balatoni út. A község települési területe a 71. sz. főútig húzó-
dott, a vasútvonalig még nem települt be. 1912-ben a vasútvonal mellé telepítették a Balaton vidékének villa-
mos energia ellátását biztosító áramfejlesztő telepet (most Salánky pincészet). Az áramfejlesztő telep teljes 
egészében nem valósult meg a bekövetkezett világháború miatt. A település magjának szerkezete lényegé-
ben azonos a XVIII. században kialakulttal. 

 
Aszófő település a negyedik katonai felmérési térképen (Forrás: http://www.mapire.eu/) 4. ábra - 

  

http://www.mapire.eu/
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A TÁJHASZNÁLAT ALAKULÁSA A 2. VILÁGHÁBORÚTÓL A RENDSZERVÁLTÁSIG 

Az 1959-es légifotó alapján megállapítható, hogy a Diana kemping (legutóbb tervezett lovarda, korábban 
különféle kiképző 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 jelen-
tős 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 5. ábra - 
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1975-re kiépült vagy részben kiépült a trafótelep, az állami gazdaság (Cofuna), az állami borászat és az Öreg-
hegyi útról megközelíthető majorság is. A majorság közelében (058/69 hrsz.-ú telken) anyagnyerőhely műkö-
dött. A települési ivóvízellátást 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 6. 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 területe-
ken. 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 7. ábra - 

 
A TÁJHASZNÁLAT ALAKULÁSA A RENDSZERVÁLTÁST KÖVETŐEN 

A rendszerváltást követően a mezőgazdasági területek tulajdonviszonyaiban forradalmi változás következett 
be, a tájhasználatban azonban nem. A kárpótlás során a telkek magántulajdonba kerültek, részben felapró-
zódtak. 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 (Öreghegy és a 71. sz. főút között). Számos szőlőművelésű ingatlanon az elöregedett tőkéket kivágták 
és új telepítéseket végeztek. 

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 természeti érdekeket is veszélyezteti. 
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2. VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK 

Világörökségi, és a világörökségi várományos helyszínek és területek 

A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet alapján Aszófő tele-
pülés 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 
örökségvédelmi hatóság állásfoglalása alapján – a településrendezési eszközökben kell a tényleges kiterjedés-
nek megfelelően lehatárolni és a jogszabály előírásait a településrendezési eszközökben érvényesíteni. A vi-
lágörökség és világörökség-várományos terület övezetén a tájalkotó elemek összhangjának megőrzése érde-
kében a helyi építési szabályzatban a tájképet és a kulturális örökség elemeinek védelmét szolgáló szabályo-
zást 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 3koordináta 
(+2 a szomszédos települések területén) határozza meg. A határ a vasútvonalat követi, léptéke miatt nem 
tudja figyelembe venni a belterület határt, stb. Az örökségvédelmi 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 bizto-
sítják, sértetlenségét (integritását) geológiai, hidrológiai, geomorfológiai, klimatikus, természeti, valamit táj-és 
kultúrtörténeti viszonyai, a kultúrtájra jellemző hagyományos művelés és tájhasználat kontinuitása alapozzák 
meg. A vulkanikus eredetű hegyek 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 tájkép és a tájalkotó elemek összhangjának védelmét biztosítja.  
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ÉRINTETT FÖLDRÉSZLETEK 

világörökségi várományos helyszín: 081/52, 081/51; 

világörökségi várományos helyszín védőövezete: 1206/8, 45/2, 45/8, 45/21, 45/4, 45/5, 45/6, 45/7, 45/9, 45/22, 
45/20, 29/1, 35, 29/2, 30/2, 29/3, 28/2, 28/1, 32, 33, 34, 31, 26, 27, 080, 079, 081/9, 081/6, 081/11, 081/13, 081/7, 
065/9, 098/5, 089/3, 088/1, 04/2, 089/17, 089/16, 093/4, 098/11, 096, 097/2, 083/23, 098/6, 091/1, 098/7, 090, 
091/2, 091/3, 093/1, 095/7, 097/1, 097/3, 097/4, 083/25, 083/26, 083/27, 083/28, 083/24, 088/3, 083/16, 095/6, 
095/4, 095/3, 095/8, 094, 095/12, 095/9, 095/10, 095/11, 083/15, 083/14, 083/33, 088/4, 089/14, 089/15, 089/13, 
089/12, 089/11, 089/10, 089/9, 089/8, 089/7, 089/6, 089/4, 089/5, 083/31, 083/30, 083/29, 095/1, 095/5, 095/2, 
083/17, 083/18, 083/19, 083/20, 083/21, 083/22, 083/13, 083/12, 083/11, 083/10, 083/9, 083/32, 082/4, 082/3, 
082/5, 081/53, 074, 071/1, 081/29, 081/28, 081/27, 081/26, 081/25, 081/32, 081/31, 081/30, 081/33, 081/34, 081/35, 
081/36, 082/2, 083/4, 083/8, 083/7, 083/6, 083/5, 081/50, 081/49, 081/48, 081/47, 081/46, 081/45, 081/44, 081/43, 
081/42, 081/41, 081/40, 081/39, 081/38, 081/37, 081/52, 081/51, 065/3, 078/2, 067/7, 076/4, 067/11, 068, 075, 
076/3, 065/8, 065/7, 065/6, 065/5, 065/4, 069/1, 069/8, 069/7, 069/6, 069/5, 069/4, 069/3, 069/9, 069/10, 069/11, 
069/12, 069/13, 069/14, 069/2, 069/15, 065/2, 067/5, 067/4, 067/3, 064/5, 070, 076/2, 066, 065/20, 065/19, 
065/18, 065/17, 065/16, 065/15, 065/14, 065/13, 065/12, 065/11, 065/10, 067/1, 077/1, 078/1, 067/2, 077/2, 067/6, 
067/10, 067/9, 067/8, 069/21, 069/20, 069/19, 069/18, 069/17, 069/16, 081/21, 081/24, 071/3, 071/4, 071/5, 071/6, 
071/7, 071/8, 071/9, 071/10, 081/12, 071/11, 071/12, 071/13, 081/19, 081/20, 081/18, 081/17, 081/16, 081/15, 081/14, 
081/23, 081/22, 55, 53, 45/30, 56/3, 56/1; 

Az országos építészeti örökség elemei 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya előzetes adatszolgáltatása kere-
tében megküldte 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 
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Védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és nyilvántartott régészeti lelőhelyek. 

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 

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 
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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 templom 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 megerő-
sítette a 2007. évi újabb terepbejárás 

7083 Kövesd temp-
lomrom: 

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

7084 Bázsa: az Örvényes felé futó déli fekvésű domboldalon villa településre utaló római kori 
építkezésnyomok 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 terepbe-
járás alapján 

7086 Vörösmáli 
szőlők I: 

a Balatonfüred felé futó domboldalon a mai településhez közel őskori kerámia alap-
ján szórt település feltételezhető 

7087 Vörösmáli 
szőlők II 

a 7086-os lelőhely vonalában attól kelet felé hasonló őskori leletek kerültek elő, ame-
lyek 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. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról vonatkozó előírásai alapján kell el-
járni, 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 
  



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 
 

61 

3. A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLEL-
TÁRA 

Nemzeti értékek 
A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szól. A Kor-
mányrendelet 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 értéktárba 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 eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 
alapján a készülő településképi rendeletben kerülnek meghatározásra a helyi védelem építészeti, táji, termé-
szetvédelmi értékei. A rendelet értékvizsgálat alapján készül, amely a települési örökségvédelmi hatástanul-
mány alapját is képezi. Az új jogszabályi előírásoknak megfelelően a HÉSZ nem fogalmazhat meg település-
képpel kapcsolatban előírásokat. 

EGYEDI TÁJÉRTÉKEK 

(a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján) 

 

egyedi tájértékek Aszófőn – forrás: BfNPI, saját szerkesztés 8. ábra - 
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Ssz Név Tipizálás Pontos helyszín Főbb jellemzők 
Kor, kelet-
kezés idő-
pontja 

Állapot, állag 
Veszélyeztetett-
ség 

Veszélyeztető 
tényező, hatás 

Egyedi 
Szükséges intéz-
kedés 

1 
Római kato-
likus temető 

Temető 

A település keleti 
részén, a főút 
(egykori Római 
út) mellett. 
HRSZ 299 

Az egykori római út mellett, a 
falu szélén található, teraszos 
kialakítású temető. A sírok 
keletkezésének időpontja 
változó, a legrégebbiek a XIX. 
sz. második feléből származ-
nak. A temető növényzete 
ápolt, a terep egyes részeken 
elhanyagolt.  

1818-ban 
nyitották 
meg. 

Több sír elha-
nyagolt, a terület 
elgazosodott, a 
teraszos jelleg 
már nem min-
denhol kivehető. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Rongálás, kőel-
hordás 

A temető fenntar-
tása, sírok állapo-
tának helyreállítá-
sa, megőrzése. 

2 
Templom 
előtti feszü-
let 

Feszület 

A Balaton utcá-
ban, a templom 
előtt. 
HRSZ 219/1 

A templom bejárata előtt álló, 
négy alacsony, láncos oszloppal 
kerített területen áll. Talapza-
tán Máriát ábrázoló szobor 
található. Anyaga homokkő. 

1900 Jó állapotú. 
Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Bepiszkolás, 
graffiti.  

Állapotmegőrzés 

3 
„Útszéli” 
feszület 

Feszület 
Balaton utca – 
Rákóczi utca 
kereszteződése.  

Homokkőből készült, egy 
baleset során elszenvedett 
károk miatt jelenleg csak a 
talapzat látható. A keresztet 
betontuskók és fémkorlát veszi 
körül. Az útszéli szegély rende-
zetlen, közvetlen környezeté-
ben beton villanypózna áll. 

1897 

A talapzat jó 
állapotú, a kör-
nyezete viszont 
rendezetlen, 
esztétikailag 
kedvezőtlen 
látványt nyújt. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Környezetrende-
zés hiánya. 

A helyreállítást 
követően javasol-
juk az útszegély 
kialakítását, a 
közvetlen környe-
zet rendezését, 
esetlegesen a 
kereszthez vezető 
út és térburkolat 
létrehozását. 

4 
„Potyondi” 
feszület 

Feszület 

Petőfi utca – 
Rákóczi utca 
sarka. 
HRSZ 148/1 

Magánterületen belül, 3,5-4 
méter magas kőtalapzaton álló 
vaskereszt. Az eredeti kőke-
resztet a Potyondi család állít-
tatta, de egy évtizede ledőlt. 
Kb. 6 éve pótolták a keresztet a 
mai formájában. 

XX. század 
közepe 

A feszületet a 
borostyán nagy 
mértékben 
benőtte. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Rongálás. 

A feszület megsza-
badítása a boros-
tyántól, esetleg az 
eredeti kőkereszt 
helyreállítása. 

5 
Temetői 
feszület 

Feszület 
Római katolikus 
temető. 
HRSZ 299 

Anyaga homokkő. Környezete 
rendezett. 

1846-ban 
állították. 

Az idős keresztet 
a II. világháború 
után felújították, 
mára megint 
leromlott álla-
potban van. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 karbantartás, 
ápolás elmaradása  

A kereszt felújítása. 
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Ssz Név Tipizálás Pontos helyszín Főbb jellemzők 
Kor, kelet-
kezés idő-
pontja 

Állapot, állag 
Veszélyeztetett-
ség 

Veszélyeztető 
tényező, hatás 

Egyedi 
Szükséges intéz-
kedés 

6 
Fogadalmi 
feszület 

Feszület 
Vörösmáli-dűlő. 
HRSZ 1213 

Fehérre meszelt feszület a 
megfeszített Jézus és a szűz-
anya szobrával. Anyaga kő. 
Talapzata díszesen faragott, 
rajta vésett felirat olvasható: 
„Lén örök dicsőség Emeltette … 
Ferenc 10 hó aszófői lakos 
1872”. 

1872 

Nemrég felújí-
tott, jó állapot-
ban lévő. Kör-
nyezete ápolt, 
parkosított. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 karbantartás, 
ápolás elmaradása  

Állapotának meg-
őrzése. 

7 Határkő Határkő 
018-as hrsz.-ú út 
mentén, a telepü-
lés ÉK-i határán. 

Látható része kb. 30x30x30 cm-
es. Anyaga beton. 

1950-es évek 

Jó állapotban 
lévő, környezete 
gyomos, szeme-
tes. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb természe-
tes folyamat 

Bozótosodás 

Fenntartása java-
solt, környezeté-
nek rendezése és a 
hulladék eltávolítá-
sa szükséges. 

8 
Kövesd-
forrás 

Forrás 
Kövesdi templom-
rom kertje. 

A forrás körül kb. 2x2 méteres 
foglalás van kialakítva, melyet 
1972-ben hoztak rendbe, és 
padokat, asztalokat is elhelyez-
tek a környezetében. A forrás-
ból jelenleg is folyik a víz, a 
vizet elvezető árok azonban 
nem rendezett. 

A forrásfog-
lalás feltehe-
tően már az 
egykori 
település 
idejében (12-
13. század) 
létezhetett. 

Jelenleg teljesen 
elhanyagolt, 
mind a forrás, 
mind a közvetlen 
környezete.  

Erősen veszélyez-
tetett 

 karbantartás, 
ápolás elmaradása  

A forrás környeze-
tének és a vizet 
elvezető patak 
medrének rende-
zése. 

9 
Köbölkúti-
forrás 

Forrás 

Köbölkúti út 
mellett a vízmű 
területén. 
HRSZ 052/2 

 A Köbölkúti-forrás valamikor a 
település legjelentősebb forrása 
volt, ma vize időszakos. A forrás 
a vízmű területén belül elkerítve 
található. 

nincs adat jó állapotú 
Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb természe-
tes folyamat 

Vízbázis változása. 

Kiépítése, bemuta-
tása jelenleg nem 
lehetséges, külö-
nösebb intézkedést 
nem igényel. 

10 
 Egykori 
magtár 
épülete 

Magtár 
Vasútállomás 
mellett. 

Jelenleg pincészetként működő 
épület, mely eredetileg magtár, 
később erőmű volt. Környezete 
nagyrészt rendezetlen. 

XIX. század 
vége 

Az épület felújí-
tott része jó 
állapotú. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Hagyománytól 
eltérő átalakítás. 

Az épület teljes, az 
eredeti megjele-
nést tükröző felújí-
tása, környezet 
rendbetétele. 

11 
Egykori 
vízimalom 

Malom Balaton utca 2. 

A vízimalmot valamikor a Séd-
patak hajtotta. Az 1900-as évek 
elején magántulajdon volt, 
majd az ’50-es években államo-
sították. Jelenleg ismét magán-
tulajdonban van. Az eredeti 
együttesből már csak az épület 
van meg. 

XIX. sz. 

A patakok össze-
folyása még 
látható, a ma-
lomkerék helye is 
megvan. Az 
épület jó állapo-
tú, a géppark 
azonban hiá-
nyos. A malom 
környezete 
szépen rende-
zett. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 karbantartás, 
ápolás elmaradása  

Kívánatos lenne a 
malom legalább 
részleges helyreál-
lítása. 
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Ssz Név Tipizálás Pontos helyszín Főbb jellemzők 
Kor, kelet-
kezés idő-
pontja 

Állapot, állag 
Veszélyeztetett-
ség 

Veszélyeztető 
tényező, hatás 

Egyedi 
Szükséges intéz-
kedés 

12 Pincesor Pincesor Vörösmáli-dűlő 

Népi stílusú pincék és préshá-
zak együttese, amelyek egy 
része műemléki védelmet élvez. 
A régi pincék falazata termés-
kő, héjazatuk nád. A hozzájuk 
tartozó szőlőkkel a hagyomá-
nyos gazdálkodás és tájhaszná-
lat szép példái. 

Zömmel a 
19. század 
második fele, 
1848 és 1883 
között. 

Nagyrészt felújí-
tott, jó állapot-
ban lévő épüle-
tek. Környezetük 
gondozott, a 
szőlőket a mai 
napig művelik. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Átépítés, művelés 
felhagyásával a 
szőlőterület elöre-
gedése vagy 
kivágása. 

Állapot megőrzése, 
az építészeti karak-
ter és összkép 
megőrzése érde-
kében a néhány 
stílusában eltérő 
épület átépítése. 

13 „Joó” pince Pince 
Vörösmáli-dűlő 
HRSZ 1290 

Népies stílusban, terméskőből 
épült, nádtetős régi épület, 
stílusban hozzá nem illő mel-
léképülettel megtoldva. Mellet-
te egykori istálló áll. Homlokza-
tán a felirat: „Joó István 1874". 

1874 

Nemrégiben 
szépen felújított, 
környezete 
ápolt, rendezett. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Igénytelen vagy 
eltérő stílusú 
hozzáépítés, 
átépítés. 

Állapotmegőrzés. 

14 „Keller” pince Pince 
Vörösmáli-dűlő 
HRSZ 1292 

Népies stílusban, terméskőből 
épült, vakolt, nádtetős régi 
pince. Előtte szárazon rakott 
terméskő támfal. Homlokzatán 
olvasható felirat: „1878 KJ". 

1878 
Szépen felújított, 
környezete 
ápolt, rendezett. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Eltérő átépítés. 
Állapotának meg-
őrzése. 

15 
„Körtefás” 
présház 

Présház 
Öreg-hegy 
HRSZ 1037 

Félig földbe ásott pince, mész-
kőből épített, vakolatlan, cse-
réptetős présházzal. A ház 
hátsó és frontoldalán egy-egy 
faajtó található. Környezete 
szépen rendezett.  

Valamikor a 
XIX. sz. 
közepén 
épülhetett. 

Jó állapotú 
épület. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 karbantartás, 
ápolás elmaradása  

Megőrzés, karban-
tartás. 

16 Tóth-pince Pince 
Öreg-hegy 
HRSZ 1011 

Félig földbe vájt pince, felette 
nádtetős, faajtós, kőből épített 
présház áll. A hagyományos 
nádtetőt a közeljövőben cse-
réptetőre tervezik lecserélni. 

XIX. sz. 

Jó állapotú, 
rendezett kör-
nyezetben lévő 
pince. A bejárat 
előtti tér kopár. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Eltérő átépítés. 

Fenntartás, a 
nádtető lehetőség 
szerinti megtartá-
sa, az előtér gyepe-
sítése. 

17 
Egykori 
birtokhatárt 
jelző kőfal 

Határjelző 
kőrakás 

Öreg-hegy 

Mintegy 400-500 méter hosszú, 
kb. 50 cm magas szárazon 
rakott kőfal. A területen koráb-
ban – feltehetően - mezőgazda-
sági művelés folyt, mára azon-
ban már beerdősödött. 

Ismeretlen 

Növényzettel 
benőtt, takart, 
helyenként 
leomlott. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 egyéb természe-
tes folyamat 

Bozótosodás, 
beszántás, kőel-
hordás. 

Legalább részleges 
feltárás, növény-
zettől való meg-
tisztítás, folyama-
tos fenntartás. 
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Ssz Név Tipizálás Pontos helyszín Főbb jellemzők 
Kor, kelet-
kezés idő-
pontja 

Állapot, állag 
Veszélyeztetett-
ség 

Veszélyeztető 
tényező, hatás 

Egyedi 
Szükséges intéz-
kedés 

18 
Egykori 
birtokhatárt 
jelző kőrakás 

Határjelző 
kőrakás 

Vörösmáli-dűlő 
ÉK-i határa. 

Terméskőből rakott kősánc, 
mintegy 1,5 m magas, 15-20 m 
hosszú. Az egykor művelt 
terület és az erdő határán áll, 
egyben Aszófő és Pécsely 
határát is jelzi. 

18. sz. vége 

Környezete és 
maga a sánc is 
erősen cserjése-
dett, beerdősült. 
A sánc nehezen 
felismerhető, 
már csak egyes 
szakaszaiban 
látható. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 egyéb természe-
tes folyamat 

Bozótosodás, 
beszántás, kőel-
hordás. 

Állapotának meg-
őrzése, egyes 
szakaszainak 
feltárása javasolt. 

19 
Hagyásfás-
legelő 

Fás legelő 
Aszófő település-
től északra, a 043-
as út mentén. 

Idős kocsányos tölgyekből álló 
hagyásfás legelő, mely a legel-
tetés hiánya miatt cserjésedik. 
A terület nagysága kb. 1 hektár. 
A legelő területén magasfe-
szültségű villanyvezetékek 
haladnak át. A fák magassága 
10-12 méter magasak, törzsát-
mérőjük 70-80 centiméter, 
koronaátmérőjük 4-5 méter. 

A tölgyfák 
életkora 80-
100 év. 

A terület kezelet-
len, a tölgyek 
pusztulófélben 
vannak. A gyep-
állomány további 
jelenlétét a 
becserjésedés 
veszélyezteti. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 gyep cserjésedése, beerdősülése a 
legeltetés, kaszálás elmaradása miatt 

Cserjék visszaszorí-
tása, legeltetéses 
állattartás vagy a 
terület kaszálása. 

20 
Mandulás-
liget 

Facsoport Öreg-hegy 

26 soros, soronként 12-15 
egyidős fából álló gyümölcsös. 
A területe feltehetően több 
birtokhoz tartozik. A fák törzs-
átmérője 30-40 centiméter, 
magasságuk 3-6 méter, koro-
naátmérőjük 2-5 méter. 

A mandula-
fák életkora 
kb. 20-30 év. 

A ligetet alkotó 
fák között egés-
zségesek és 
elszáradtak 
egyaránt találha-
tók. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová nem 
sorolható emberi 
tevékenység 

Kivágás, 
beépítés. 

Hasznosítás meg-
tartása. 

21 

Mandulafa-
sor 1. 
(Amygdalus 
communis) 

Fasor 
Öreg-hegy 
HRSZ 053/2 

15 mandulafából álló, hiányos, 
telekhatárt jelző gyümölcsfa-
sor. A fák egykorúak, törzsát-
mérőjük 30-35 centiméter 
közötti, magasságuk 3-6 méter, 
koronaátmérőjük 2-5 méter. A 
fasor hossza 300 méter. 

 A mandula-
fák életkora 
kb. 30-40 év. 

Rossz állapotú, 
koronahiányos, 
pusztulófélben 
lévő fákból álló 
becserjésedett, 
hiányos fasor. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 gyep cserjésedése, beerdősülése a 
legeltetés, kaszálás elmaradása miatt 

Ifjító metszés, 
tisztítás és pótlás 
javasolt. 

22 

Mandulafa-
sor 2. 
(Amygdalus 
communis) 

Fasor Öreg-hegy 

Kb. 30 mandulafából álló, 
telekhatárt jelző gyümölcsfa-
sor. A mandulafák azonos 
korúak. Környezetében meg-
művelt szántóföldek találhatók. 
A fák törzsátmérője 30-35 
centiméter, magasságuk 3-6 
méter, koronaátmérőjük 2-5 
méter. 

A fák életko-
ra 30-40 év. 

Az állomány felét 
pusztulófélben 
lévő mandulafák 
alkotják, aljuk 
becserjésedett. 
Veszélyt jelent a 
kezelés hiánya. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 gyep cserjésedése, beerdősülése a 
legeltetés, kaszálás elmaradása miatt 

Ifjító metszés, 
tisztítás és pótlás 
javasolt. 



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

67 

Ssz Név Tipizálás Pontos helyszín Főbb jellemzők 
Kor, kelet-
kezés idő-
pontja 

Állapot, állag 
Veszélyeztetett-
ség 

Veszélyeztető 
tényező, hatás 

Egyedi 
Szükséges intéz-
kedés 

23 

Mandulafa-
sor 3. 
(Amygdalus 
communis 

Fasor Öreg-hegy 

Kb. 40-45 mandulafából álló, 
telekhatárt jelző gyümölcsfa-
sor. A mandulafák azonos 
korúak. Környezetében meg-
művelt szántóföldek találhatók. 
A fák törzsátmérője 30-40 
centiméter, magasságuk 5-6 
méter, koronaátmérőjük 2-5 
méter. A fasor hossza 700 
méter. 

A fák 40-50 
évesek. 

Rossz állapotú, 
koronahiányos 
egyedekből álló, 
becserjésedett 
fasor.  

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 gyep cserjésedése, beerdősülése a 
legeltetés, kaszálás elmaradása miatt 

Ifjító metszés és 
tisztítás javasolt. 

24 

Mandulafa-
sor 4. 
(Amygdalus 
communis) 

Fasor 

A településtől 
keletre, a főút 
mellett. 
HRSZ 020/6 

A főútra merőlegesen a domb-
tetőn nagyjából 100 méter 
hosszon végighúzódó egyidős 
fákból álló fasor. A fák törzsát-
mérője 40-50 cm, magassága 3-
6 m, koronaátmérője 3-5 m. 

A fák 50-60 
évesek. 

Több fának 
kiszáradtak, 
illetve kiszáradó 
félben vannak az 
ágai. A kezelés, 
illetve a 
cserjésedés 
megállításának 
hiánya a fasor 
pusztulásához, 
eltűnéséhez 
vezethet. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 gyep cserjésedése, beerdősülése a 
legeltetés, kaszálás elmaradása miatt 

A fák ifjító metszé-
se, pótlása. 

25 
Idős körtefa 
1. (Pyrus 
communis) 

Fa 
Rigó tanya hátsó 
kapuja mellett. 

50 cm törzsátmérőjű, 6 m 
magas, 8 m-es koronaátmérő-
vel rendelkező, egyedülálló idős 
fa. Környezete törmelékkel 
borított, elhanyagolt. 

A fa kb. 80 
éves. 

Az elhanyagolt 
környezet ellené-
re jó állapotú, 
egészséges fa. 

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 karbantartás, 
ápolás elmaradása  

Törmelék elszállí-
tása. 

26 
Idős körtefa 
2. (Pyrus 
communis) 

Fa 
Öreg-hegy 
HRSZ 1037 

A fa kb. 8 méter magas, 5 
méteres korona-, és 80 centi-
méteres törzsátmérővel ren-
delkezik. Környezete rendezett.  

A körtefa 
életkora kb. 
100 év. 

A fa öreg, koro-
nájában sok a 
száraz ág. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb természe-
tes folyamat 

Elöregedés, kárte-
vők. 

A száraz ágak 
levágása, ifjító 
metszés. 

27 Kilométer-kő 

1.2. Közleke-
déssel, szállí-
tással kapcso-
latos egyedi 
tájértékek 

A 018-as hrsz.-ú 
út mentén. 

Anyaga permi vörös homokkő. 
Fehérre festett, felirata a 9. km-
t jelzi. 

1950-es évek 
körül. 

Rossz állapotú, 
felirata nehezen 
olvasható, a 
festék lekopott 
róla. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 karbantartás, 
ápolás elmaradása  

Állapotának meg-
őrzése. 
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Ssz Név Tipizálás Pontos helyszín Főbb jellemzők 
Kor, kelet-
kezés idő-
pontja 

Állapot, állag 
Veszélyeztetett-
ség 

Veszélyeztető 
tényező, hatás 

Egyedi 
Szükséges intéz-
kedés 

28 
Eperfa-fasor 
(Morus alba) 

Fasor 

Az Aszófő és 
Örvényes közötti 
kerékpárút mel-
lett. 

Idős állományú eperfasor 5-7 
szép példánnyal. A fák törzsát-
mérője átlagosan 60 centimé-
ter, magasságuk és koronaát-
mérőjük 8-8 méter. 

A fák 40-50 
évesek. 

Részben kipusz-
tult, részben 
pusztulófélben 
lévő fák. Környe-
zetük elhanya-
golt, illegális 
hulladék elhelye-
zésére használ-
ják.  

Közepesen veszé-
lyeztetett 

 illegális 
hulladékelhelyezé
s 

 

Környezet megtisz-
títása, az elpusztult 
példányok pótlása 
eperfával vagy 
tájba illő fajokkal 
(Tilia cordata, 
Fraxinus ornus, 
Acer campestre), 
ápolás. 

29 Árpád-kút 

Híres személy-
lyel kapcsola-
tos emlékhely 
Falikút 

Árpád utca 
HRSZ 301 

A polgármesteri hivatal előtti 
tér közepén terméskőből emelt 
alacsony fal tetején áll Árpád 
fejedelem szobra. Mellette fali 
csap található. A szobor és a 
csap fémből készült. Környeze-
te rendezett, mellette van a 
Polgármesteri hivatal. 

1996 
Gondozott, 
karbantartott, jó 
állapotú. 

Nem veszélyezte-
tett 

09 Nem veszé-
lyeztetett  

További intézke-
dést nem igényel. 

30 
„Nádas” 
forrás 

Forrás 

Kövesdi templom-
romtól 100 m-re, 
Örvényes irányá-
ban. 

Nehezen megközelíthető, két 
kaszálórét között meghagyott, 
sűrű nádas-bozótos veszi körül. 
Nincs kiépített forrásfoglalás és 
határozott mederrel sem ren-
delkezik. 

nincs adat 

Rossz állapotú, 
koronahiányos, 
pusztulófélben 
lévő fákból álló 
becserjésedett, 
hiányos fasor. 

Kis mértékben 
veszélyeztetett 

 egyéb, máshová 
nem sorolható 
emberi tevékeny-
ség 

Vízháztartás 
megváltoztatása, 
tereprendezés. 
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1.d. A készülő települési arculati kézikönyv és településképi rendelet megalapozására a helyi építészeti örök-
ség TELEPÜLÉSI ÉRTÉKLELTÁRÁNAK - ÉRTÉKKATASZTERÉNEK elkészítése párhuzamosan folyik a településrendezési 
eszközök felülvizsgálatával. A településképi rendelet jóváhagyásával a megállapított helyi védelem alatt álló 
értékek, értékvédelmi területek lehatárolását, jelölését, felsorolását be kell építeni a településrendezési esz-
közökbe.  



ASZÓFŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI -ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ – VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG 

73 

4. A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁS-
ELEMZÉSE 

a) Az örökségvédelmi elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon tervezett változások: 

A tervezett szabályozási előírások a hatályban lévő előírások szerint kerültek újbóli megfogalmazásra a jelen 
jogszabály alkotási előírásoknak megfelelően: helyi építési szabályzat a településképi megjelenésre vonatkozó 
előírásokat nem tartalmazhat, így jellemzően az örökségvédelmet szolgáló részletekre vonatkozó előírások a 
településképi rendeletbe kerülnek áthelyezésre, felülvizsgálatra. 

A történeti településmagban a hagyományos építészeti értékek fenntartását támogató falusias lakóterületi 
területfelhasználás marad hatályban, illetve Vörösmál területén a kertes mezőgazdasági terület.  

A településmagban az örökségi értékek védelme és bemutatása szempontjából kedvező, hogy az elkerülő 
útszakasz a tervben szerepel. A várható forgalomcsökkenéssel a műemlék templomra nehezedő rezgésterhe-
lések is csökkennek. 

 
Javasolt szabályozási terv a településmag területén  
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Javasolt szabályozási terv Vörösmál területén  

A Vörösmáli pincesor örökségvédelmi felülvizsgálata megtörtént, a műemlékek egy része az általános véde‐
lem alá került. A szabályozási előírások a pincesor egységének fenntartására törekszik.  

Műemléket és annak környezetét, általános műemléki védelem alatt álló épületet ‐ a romtemplom kivételével 
‐ a tervezett változtatások nem érintenek.  

A  hatályos  településrendezési  tervhez  képest  a  romtemplom  esetében  rendeltetésmódosítást  tartalmaz  a 
tervjavaslat: védelmi rendeltetésű erdőterületből közjóléti rendeltetésű övezetbe minősítést. A tervezett vál‐
toztatás elvi jellegű, beépítésre nem nyílik mód (épület nem helyezhető el).  

Világörökségi és világörökség várományosi területet a tervezett módosítások nem érintenek.  

A DK‐i településrész nyúlványaként, a 71. sz. főút mentén a 32‐34 hrsz.‐ú telkek belterületi fekvésben vannak. 
A hatályos településrendezési terv 33 és 34 hrsz.‐ú telkek északi részén két lakótelket határolt le, a 32 hrsz.‐ú 
telken védelmi  rendeltetésű erdőterületet. A  telkek  fennmaradó  része általános mezőgazdasági  területként 
került szabályozásra, építési tilalommal (belterületi vagy távlati fejlesztési terület). 

A  vasúttól  délre  eső  világörökségi  várományosi  terület  örökségvédelmi,  tájképi  érzékenysége  erőteljesen 
meghatározó. Az 32‐34 hrsz.‐ú telkek elnyúló formája a Tihanyi‐félsziget nyílt előterébe belehasít, mely szán‐
tóföldi mezőgazdasági területként (gyepszint) nem érzékelhető. A kérelmezett beépítés megvalósulása ese‐
tén a világörökség‐védelmi védőterület egésze károsan módosulna: a tájba belehasító tömeget formáló beépí‐
téssel és azokat tájba illesztő fásítással a nyílt területre való rálátást (már a kilátóból is), és a Tihanyi‐félsziget 
táji előterébe való megérkezést  is hátrányosan befolyásolná.   Az örökségvédelmi hatástanulmány készítői a 
fenti és az egyéb településüzemeltetési, jogszabályi szempontokat is mérlegelve a lakossági kérelem elvetésé‐
re/elnapolására kérték fel az Önkormányzatot. Az Önkormányzat a hatályos szabályozás fenntartása mellett 
döntött. 

Helyi  védett  épületet,  helyi  értékvédelmi  területet  (a  hatályos  terv  szerinti)  a  tervezett  változtatások  nem 
érintenek.  
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Aszófő kompakt települési területe, forrás: http://www.balatonfured‐csopaki‐borvidek.hu 

 
Az Aszófő és a Tihanyi‐félsziget közötti nyílt mezőgazdasági terület,  

pirossal az elvetett, kérelmezett lakóterület, kép forrása: http://www.balatontipp.hu 

    
A Tihanyi‐félsziget előtere Aszófő felől, saját felvétel 
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Újonnan kijelölt beépítésre szánt területek: 

 DK-i lakóterület bővítése, 1,13 ha kertvárosias lakóterület Az Árpád út végén 0,45 ha új falusias lakóterü-
let kijelölése (később elvetésre került); 

 Önkormányzati tulajdonú területen 1,34 ha kertvárosi lakóterület kijelölése; 

 A transzformátor teleppel szomszédosan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület bővítése 0,19 ha 
területen;A különleges mezőgazdasági üzemi terület 0,47 ha bővítése; 

 A Rákóczi Ferenc utcai hátsókertek, 0,36 ha falusias lakóterület kijelölése. 

A régészeti hatástanulmány az újonnan kijelölt beépítésre szánt területeken kívül a beépítésre nem szánt 
rendezvénytérre is kiterjed.  

b) A változások hatásai a régészeti örökségre 

Bevezető 
Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészének tárgya: Aszófő új településrendezési eszközei-
nek készítéséhez kapcsolódó, települési örökségvédelmi hatástanulmány, 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 
12. mellékletének 2. pontja szerinti, "A rendezés során tervezett változások hatáselemzése" munkarész elké-
szítése. A hatáselemzés a Város-Teampannon Kft. adatszolgáltatására és a 2017. augusztus 26.-i helyszíni 
szemle eredményeire épül. A helyszíni szemle napos meleg időben, jó látási viszonyok mellett történt. 

A régészeti munkarészek a tervezett új beépítésre szánt területekre, a különleges beépítésre nem szánt ren-
dezvénytérre terjed ki. Mindezek együttes területe mintegy 7 ha (zöld sraffozással kiemelve). A helyszíni 
szemle alapján az egyes területek régészeti örökségre gyakorolt hatásai a következők. 

DK-i lakóterület bővítése, 32-34 hrsz.-ú telkek (1.) 
A terület az. ún. Köves mező dűlőben fek-
szik. A nemrég tárcsázott parcella erősen 
köves. A felszínen, a trágyával kihordott 
újkori kerámia mellett, a terület déli 30 m-es 
sávjában, néhány igen kisméretű Árpád-kori 
(?), kerámia töredékeket gyűjtöttünk. A 
terület középső harmadától egyértelműen 
őskori töredékek mutatkoztak a felszínen. 
Ezeket szórványosan megtaláltuk a terület 
északi végéig. A kevés felszíni lelet arra utal, 
hogy a területet keletről-, északkeletről 
határoló 7085. számú régészeti lelőhely 
áthúzódik a 71. út nyugati oldalára is. Pontos 
kiterjedésének megállapítása a környező, 
vegetációval borított területek miatt nem 
volt lehetséges. 

A lelőhely adatainál az új, érintett helyrajzi számot kiemeléssel jelöltem. 

 

7085  Diósi-réttől Ny-ra  Aszófő  őskor 

Árpád-kor (?) 

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 , 32, 33, 34 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A változással érintett területek közvetlen környezetében egy régészeti lelőhely található (azonosító: 7085), 
amely bizonyosan átnyúlik az érintett ingatlanra is. A változással érintett területen a tervezett talajbolygatás-
sal járó tevékenység előtt, a bolygatásnak kitett lelőhelyszakaszokat fel kell tárni, az ezen kívül eső területet 
pedig Régészeti érdekű Területként kell kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 
2001. évi LXIV. törvény 24. § (2) alapján kell eljárni: 
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Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, lelet vagy annak tűnő tárgy kerül elő, a felfedező, a tevékenység 
felelős vezetője, az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelező köteles 

 a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 

 b) a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, amely arról haladéktalanul tájékoztatja a 
mentő feltárás elvégzésére jogosult intézményt, valamint, 

 c) a tevékenységet szüneteltetni, továbbá a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint 
- a feltárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni (továbbiakban: köteles a 2001. évi LXIV. 
törvény 24. § alapján eljárni). 

Különleges beépítésre nem szánt rendezvénytér (2.) 
A helyszín a délnyugatra kanyarodó 71-es út északkele-
ti oldalán fekszik, délről a vasút, keletről pedig az 
Aszófői-séd határolja. A bozótos, nádas, területet 
kisebb rétek szakítják meg. A 71-es út mellett, közvet-
lenül kisebb telephely van körbekerítve. A terület ve-
getációval erősen fedett, ezért a helyszíni szemle so-
rán régészeti lelőhelyre utaló nyom, illetve régészeti 
lelet nem került elő. 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A változással érintett területen, illetve annak közvetlen 
környezetében jelenleg nincs ismert régészeti lelőhely, 
a terület bejárása során nem került elő régészeti lelő-
helyre utaló lelet, vagy jelenség. A megfigyelés körül-
ményei és a közeli vízfolyás kedvező adottságai miatt 
a területen ismeretlen lelőhelyrészletek előkerülését 
ugyanakkor nem lehet kizárni, a változással érintett területet így Régészeti érdekű Területként kell kezelni. Új, 
eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni. 

Tervezett lakóterület, Árpád utca (3.) 
A helyszín az Árpád utca végénél fekszik. A 
Szent László templomtól északra, a házakkal 
beépített terület határán. Északnyugati irány-
ban erősen emelkedik, itt erdő borítja, míg 
kelet felé erős lejtés után egy tereplépcsőben 
végződik, ahol a terület nádas, bozótos, de 
nagyobb részben itt is erdővel fedett. Egy ki-
sebb virágoskertben a felszínt is sikerült megfi-
gyelni, itt régészeti lelőhely nyoma nem mutat-
kozott.  

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A változással érintett területen, illetve annak 
közvetlen környezetében jelenleg nincs ismert 
régészeti lelőhely, a terület bejárása során nem 
került elő régészeti lelőhelyre utaló lelet, vagy 
jelenség. Annak ellenére, hogy a természeti 
adottságok alapján a régészeti lelőhelyek előkerülésének kockázata alacsony, a megfigyelés körülményei, 
illetve a vegetációs fedettség miatt a területen ismeretlen lelőhelyrészletek előkerülését nem lehet teljes bi-
zonyossággal kizárni, így a változással érintett területet Régészeti érdekű Területként kell kezelni. Új, eddig 
ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni. 
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Északi beépítésre szánt területek, tervezett lakó- és gazdasági terület (4.) 
Balatoni út és a Kossuth utca által szigetszerűen közre vett 
füves terület és az attól északra elterülő helyszín a 3. terü-
lettől kissé északra fekszik, a települési övezet északi hatá-
rán. A terület kisebb része füves rét. Az ettől északra elterü-
lő parcellák erősen elhanyagoltak. A bozótos füves terepen 
több illegálisan lerakott hulladék kupac található. A terület 
vegetációval erősen fedett, így a helyszíni szemle során 
régészeti lelőhelyre utaló nyom, illetve régészeti lelet nem 
került elő.  

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A változással érintett területen, illetve annak közvetlen 
környezetében jelenleg nincs ismert régészeti lelőhely, a 
terület bejárása során nem került elő régészeti lelőhelyre 
utaló lelet, vagy jelenség. Ugyanakkor a megfigyelés kö-
rülményei, illetve a vegetációs fedettség miatt a területen 
ismeretlen lelőhelyrészletek előkerülését nem lehet teljes 
bizonyossággal kizárni, így a változással érintett területet Régészeti érdekű Területként kell kezelni. Új, eddig 
ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni.  

 

Különleges mezőgazdasági üzemi terület bővítése (5.) 
A terület a 71-es úttól északra, egy észak-, északnyugat 
felé emelkedő domboldalon fekszik az Öreghegyi szőlők 
alatt. A helyszín egy lekerített telephely északi oldalán 
helyezkedik el. A terület fedettsége miatt, itt nem volt 
módunk a régészeti örökség vizsgálatára, ugyanakkor a 
majorral nyugatról határos parcellák fel voltak tárcsázva. 
Itt az észak felé emelkedő domboldalt világos barna 
színű erősen köves erdőtalaj fedi, amelyből régészeti 
lelőhelyre utaló nyom, illetve régészeti leletek nem ke-
rültek elő. 

A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A változással érintett területen, illetve annak közvetlen 
környezetében jelenleg nincs ismert régészeti lelőhely, a 
terület bejárása során nem került elő régészeti lelőhelyre utaló lelet, vagy jelenség. A terület közvetlen kör-
nyezetének vizsgálata alapján az ismeretlen lelőhelyrészletek előkerülése feltehetően kizárható. Új, eddig 
ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. § alapján kell eljárni. 

A Rákóczi Ferenc utcai hátsókertek, falusias lakóterület (6)  
A helyszín közvetlenül a délnyugatra kanyarodó 
71-es út északnyugati oldalán fekszik, a 71-es sz. 
út (Hunyadi út), Rákóczi út, Balatoni út három-
szögben. A területet tulajdonképpen a Rákóczi 
úton álló házak hátsó telkeihez tartozó, illetve a 
71-es utat határoló zöldterület. Részben gyepe-
sített, fás, kiskertes övezet, amelybe az út ka-
nyarulat kisebb bevásással lett kialakítva. A 
vegetációval borított helyszínen, a szemle során 
régészeti lelőhelyre utaló nyom, illetve régészeti 
lelet nem került elő.  
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A változás hatásai a régészeti örökségre: 
A változással érintett területen, illetve annak közvetlen környezetében jelenleg nincs ismert régészeti lelőhely, 
a terület bejárása során nem került elő régészeti lelőhelyre utaló lelet, vagy jelenség. A megfigyelés körülmé-
nyei és a térség régészeti lelőhelyeinek, a vizsgált területhez hasonló topográfiai adottságai miatt, ismeretlen 
lelőhely részletek előkerülését azonban nem lehet kizárni, a változással érintett területet így Régészeti érdekű 
Területként kell kezelni. Új, eddig ismeretlen régészeti lelőhely előkerülése esetén, 2001. évi LXIV. törvény 24. 
§ alapján kell eljárni. 

 

 

 

Nyilatkozat 

Nyilatkozat a tervezett megoldásokról és kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészítés-
re való jogosultságról 

 

Alulírott, Dr. Belényesy Károly, régész, nyilatkozom, hogy a 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 69. § 
(2) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi 
területre vonatkozó szakértői névjegyzékben, valamint a 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendeletben fog-
lalt előírásnak megfelelően rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel. 

Régész diploma száma: 660/99 (ELTE-BTK) 

Szakértői engedély száma: 15-016 

 

 

A településrendezési tervben szereplő megoldások megfelelnek az örökségvédelmi jogszabályok-
nak és hatósági előírásoknak. 

 

Budapest, 2017. augusztus 31. 

 

 

 

  

 Dr. Belényesy Károly  

 régész,örökségvédelmi szakértő  
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c) A változások hatásai a történeti településre, település- és tájszerkezetre 

A tervjavaslatban szereplő tervezett változtatások nem befolyásolják hátrányosan a történeti települési terü-
leteket. A történeti településmag, az Ófalu, falusias lakóterületként őrzi a történeti településszerkezetet és a 
hagyományos beépítési struktúrát. 

A tervezett újonnan beépítésre szánt területek - a DK-i lakóterület kivételével - szervesen illeszkednek a kiala-
kult beépítésekhez, a településstruktúrához: nem tagolják szét a kompakt, hagyományosan kialakult, a dom-
borzati viszonyokat követő beépítéseket. A tájszerkezetet - a DK-i lakóterület kivételével - a tervezett változ-
tatások kedvezően érintik. Az erdők alatt húzódó gyepek fennmaradása kívánatos, melyet a korlátozott hasz-
nálatú általános mezőgazdasági területkijelölések támogatnak.  

Az tervezett funkcióváltó fejlesztési területek településszéleken találhatók, a belső falusias településmagtól 
távolabb helyezkednek el (Pécselyi út menti különleges idegenforgalmi terület, DNy-i településkapuban kert-
városias lakóterület, vegyes terület). Az építési övezetekre meghatározott max. 9 m-es épületmagasság (10,5 
m max. homlokzatmagasság) a települési léptékkel arányos épülettömegek kialakítását teszi lehetővé. A java-
solt beültetési kötelezettség és a telek be nem építhető zöldfelületként tartandó telekrészeinek meghatározá-
sa segíti a településképhez való illeszkedést.   

KÉPEK A RÉGÉSZETI HATÁSELEMZÉSHEZ 

1. TERÜLET: 
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2. TERÜLET: 
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3. TERÜLET: 
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4. TERÜLET: 
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5. TERÜLET: 
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6. TERÜLET: 
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1. MELLÉKLET  – KÖZUTAK JAVASOLT TERVEZÉSI OSZTÁLY-
BA SOROLÁSA 

 71sz. Lepsény-Fenékpuszta másodrendű főút: K.IV. B, B.IV. a-B 

 Tervezett kiemelt jelentőségű mellékút: K.V. C, B.V. b-B 

 7303 j. Balatonfüred-Aszófő összekötőút: K.V. C, B.V. c-D 

 7307 j. Aszófő-Tótvázsony összekötőút: K.V. C, B.V. c-D 

 73302 j. Aszófő-Tihany állomáshoz vezető út: B.V. c-C 

 helyi kiszolgálóút: B.VI. d-D 

 helyi külterületi út: K.VI. C 

 kerékpárút: K.VII., B.VII. 

 Gyalogút: K.VIII., B.VIII. 
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2. MELLÉKLET  – ASZÓFŐ CSATORNÁZOTTSÁGI ADATAI 

Ügyfélszolgálatunk adatai alapján az alábbiak szerint tudom megadni Aszófő Község csatornahálózatra rákö-
tött felhasználóinak arányát. 

Alapadatok: 
 Összes ivóvíz bekötés 323 

Csatornás bekötés 256 

Kizárólag udvari vízvételi lehetóséggel rendelkező ingatlanok.(Kerti csap)  1 

Üres ingatlan, nincs lakóház   

Közkút, tüzivíz 4 

Csatorna nincs kiépítve, nincs lehetőség a rákötésre 21 

  Rákötési arány számítása 
 Csat.rákötés rendelk. áll 302 

Csatornás bekötés 256 

Nem vehető figyelembe 26 

Rákötési arány: 93,38% 

A rákötési arányszám ettől magasabb is lehet amennyiben a településen van olyan beépítetlen ingatlan ami 
rendelkezik ivóvíz bekötéssel és lehetősége lenne a szennyvízhálózatra csatlakozni. 

Pl.: építési telek  

Kérdés esetén állok szívesen rendelkezésükre ! 

Tisztelettel:  

Völgyiné Kiss Kornélia 
önkormányzati referens 

 

Igazgatási és Kommunikációs Osztály 
8600 Siófok, Tanácsház u. 7., Pf.: 59. 
Tel.: (84) 501-086; Mobil: (30) 336-0248 
E-mail:volgyine.kornelia@drv.hu 
http://www.drv.hu 

Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Cégbíróság: Somogy Megyei Bíróság mint Cégbíróság 
Cégjegyzékszám: 14-10-300050 
Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7. 
 

mailto:volgyine.kornelia@drv.hu
http://www.drv.hu/
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3. MELLÉKLET  – JAVASOLT BEÉPÍTÉSI PARAMÉTEREK TÁBLÁZATA 

 övezeti jel 
telek beépítés 

minimális 
zöldfelület (%) 

maximális épü-
letmagasság (m) 

kialakítható 
min. nagysága (m2) 

beépíthető t. min. 
nagysága (m2) 

beépíthető t. min. 
szélessége (m) 

módja 
max. mértéke 
(%) 

falusias lakóterület Lf 600 - 30 O 30 40 4 

kertvárosias lakóterület 

Lke1 600 - 14 O 30 50 6 

Lke2 800 - 14 O 30 50 6 

Lke3 800 - 17 Sz 30 50 6 

Lke4 1500 - 14 O 30 50 6 

Lke5 3500 - 14 Sz 10 70 4,5 

településközponti vegyes 

Vt-1 kialakult - - O 50 10 6 

Vt-2 kialakult - - O 50 10 15 

Vt-3 3 000 - - Sz 25 50 9 

Vt3-p kialakult   - - 20 - 

kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület 
Gksz1 1000 - - Sz 40 30 7,5 

Gksz2 2000 - - Sz 30 40 4,5 

mezőgazdasági üzemi terület K-mgü 5000 - - Sz 15 40 5 

idegenforgalmi terület K-id 5 000 - - Sz 10 65 9 

 

rendezvénytér Kb-r 5 000 - - Sz 10 65 6,5 

idegenforgalmi terület Kb-id kialakult 50 000 - Sz 10 65 9 

temető Kb-t kialakult - - Sz 5 40 5,5 

lovas turisztikai központ Kb-lk kialakult 50 000 - Sz 5 65 6 

gyümölcsfeldolgozó Kb-gy gyüm. 10 000 -  Sz 3 (500 m2) - 4,5 

vízmű Kb-v kialakult - - Sz 1 65 4,5 

közlekedés – vasút Kö-v - - - Sz kialakult kialakult kialakult 

közlekedés – közút Kö-k - - - Sz kialakult kialakult kialakult 

zöldterület 
Z 1000 - - - - - - 

Z-tb 5000   Sz 3 60 4,5 

vízgazdálkodási terület Vg - - - - 0 - - 

védelmi rendeltetésű erdő Ev - - - - 0 - - 

közjóléti rendeltetésű erdő 
Ekj1 telek nem megosztható - - Sz 5 60 4,5 

Ekj2 kialakult - - - 0 - - 

kertes mezőgazdasági terület 

Mk1 3 000 3 000 20 Sz 3 (150 m2) - 3,5 

Mk2 telek nem megosztható 3 000 14 Sz 3 (90 m2) - 3,5 

Mk3 5 000 3 000 14 Sz 3 (90 m2) - 3,5 

általános mezőgazdasági terület 

Má1 szőlő 10 000 20 000 - Sz 2 (500 m2) - 4,5 

Má2 szántó 5 000 200 000  Sz 0,2 (500 m2) - 4,5 

Má2 gyep 10 000 50 000 - Sz 1 (500 m2) - 4,5 

Má2 szőlő 5 000 20 000 - Sz 2 (500 m2) - 4,5 

Má2 gyümölcs 5 000 30 000 - Sz 1 (500 m2) - 4,5 

Má2 kert 5 000 20 000  Sz 1 (500 m2) - 4,5 

Má-ko 10 000 - - - 0 - - 
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4. MELLÉKLET  – TERVEZŐI EMLÉKEZTETŐ 

 
Aszófő Község Önkormányzata 2017.05.05-én hatósági egyeztetést tartott Aszófő településrendezési eszkö-
zeinek 3 részterületre történő módosításával kapcsolatban. Az egyeztetés célja a módosításokkal kapcsolatos 
államigazgatási vélemények és ennek megfelelően a továbbtervezés szempontjainak tisztázása volt. 
 
Az egyeztetés 
időpontja: 2017.05.05., 10 óra, 
helye: Aszófő Község polgármesteri Hivatala, 
tárgya: a 3 részterületre szóló módosítási szándékok értékelése, az eljárás menete.  
 
Az egyeztetésen részt vevők: 

Keller Vendel, polgármester 
Turai Péter, alpolgármester 
Mógor Judit Éva, képviselő 
Hamar Gyula Ferenc, képviselő 
Németh Tünde, jegyző 
Németh Ferenc, települési főépítész 

Mészölyné Komcsák Ilona, VEMKH Állami Főépítész 
Fülöp Borbála, VEMKH Állami Főépítész 
Várdai József, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Nagy Károly, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
Mészáros András, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
Kincses Ágnes, VEMKH VEJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
Horváth László, VEMKH VEJH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Koszorú Lajos tervező, Város-Teampannon Kft. 
Móricz Anna tervező, Város-Teampannon Kft. 
Tokai Gábor tervező, Város-Teampannon Kft. 
 
Tervező emlékeztető 

Nagy Károly az 1. sz. módosítással kapcsolatosan elmondta, hogy tájképileg nagyon érzékeny terület, tájvé-
delmi szempontból aggályos a tervmódosítás. Fontosnak tartja, hogy az Építési tv. előírásának megfelelően, 
addig ne kerüljön új lakóterület kijelölésre, amíg van más lehetőség a településen [7.§ (3)e]. Az 1. sz. módosítás 
településkaput érint, illetve előtere a Tihanyi-félszigetnek (világörökség-várományos terület). A látvány, táj-
kép nagyon szép, a települések még jól elkülönülnek egymástól. A falu lakóterület-fejlesztési igénye–
szándéka ugyanakkor akceptálható. Egyéb jogi, törvényi akadálya nincs a tervmódosításnak.  

Mógor Judit Éva hangsúlyozta, hogy a település élő falu szeretne lenni, a 71-es út menti fejlesztések fontosak.  

Várdai József a 2. sz. módosítással kapcsolatban kiemelte, hogy a vízbázis védelem előírásai nem teszik lehe-
tővé az építést. A vonatkozó jogszabályokat figyelembe kell venni. Az 1. sz. módosítás esetében a Btv. F-1 
felszíni vízminőség-védelmi övezet pontosítása további vizsgálatot–egyeztetést igényel a Fejér Megyei Ható-
sággal.  

Keller Vendel kérte, hogy a település ne lehetetlenüljön el, valahol kellene engedni a lakóterület bővítését. 

Horváth László elmondta, hogy az 1. sz. módosítás kisebb veszteséggel járna, mint a 2. sz. módosítás. Ugya-
nakkor az 1. sz. módosítás esetében szigorú garanciák beépítése szükséges a tájkép-, településkép-védelem 
érdekében, amely csak a TAK és településképi rendelet megléte esetén biztosított. Felhívta a figyelmet, hogy 
a Btv. Ö-2 ökológiai folyosó, M-1 mezőgazdasági övezet és F-1 vízminőség-védelmi övezet pontosítása is 
szükséges. Javasolta, hogy ne kerüljön a 3 részmódosítás elfogadásra a teljes felülvizsgálatot megelőzően.  

Mészölyné Komcsák Ilona megérti az Önkormányzat szándékát. Javasolta, hogy a részterületekre szóló módo-
sításokat vonják be a településrendezési eszközök felülvizsgálatába (párhuzamos eljárásban folyik), mivel 
azok túlmutatnak a részmódosítási szinten. A változtatási szándékok a teljes felülvizsgálat keretében kerül-
hetnek helyes megalapozásra.  
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Horváth László felhívta a figyelmet, hogy készül az új Btv., melynek elfogadását érdemes lenne kivárni.  

Mészölyné Komcsák Ilona megkérdezte a települést, hogy kaptak-e megkeresést a Lechnertől. A települési 
szándékok jelzése (javítás, pontosítás) még nem késő, mihamarabb meg kellene tenni.  

Németh Ferenc vállalta, hogy az Önkormányzattal együtt elkészítik a beadványt.  

Várdai József a 2. sz. módosításra vonatkozóan elmondta, hogy a jogszabály alapján a hidrogeológiai „B” vé-
dőidom területén erős a korlátozás, semmi építés nem megengedett.  

Nagy Károly javasolta a Btv. felülvizsgálatának megvárását. A 2. sz. módosítással kapcsolatosan elmondta, 
hogy a Nemzeti Park Igazgatóság nem tud kiengedni területet a kezelése alól, mivel védettségi szintet nem 
lehet csökkenteni. A terület Natura 2000 státuszból való kivétele nagyon bonyolult folyamat lenne (európai 
védettségi szint). Natura 2000 területekre más célú igénybevétel szándéka esetén Natura 2000 hatásvizsgálat 
lefolytatása kötelező. A 2. sz. terület hasznosítása beépítésre nem szánt területként, a program–javaslat függ-
vényében vizsgálható, most felelősen nem nyilatkoznak erről. Az 1. sz. módosítás jó lenne, ha nem lenne, 
tájképvédelmi okokból, de nem állnak ellent. 

Horváth László a 2. sz. módosítási terület beépítésre nem szánt hasznosítása esetében elmondta, hogy a 10%-
os beépítési arány sok, kevesebb beépítési arány meghatározására lát módot, bemutató, fogadótér hasznosí-
tása céljára. Felhívta a figyelmet, hogy a program kialakítása során a Natura 2000 fenntartási tervet figyelem-
be kell venni. Natura 2000 hatásbecslés a beépítésre nem szánt terület kijelöléséhez is szükséges.  

Várdai József elmondta, hogy az 1. sz. módosítás esetében nincs kifogásuk, a 2. sz. módosítás esetében azon-
ban semmilyen változtatáshoz nem tudnak hozzájárulni (beépítésre nem szánt terület kijelöléséhez sem), még 
a mezőgazdasági tevékenység is korlátozott.  

Mészölyné Komcsák Ilona elmondta, hogy az 1. sz. módosítás nem előnyös, de a Btv. övezetek pontosíthatóak. 
A lakóterület kijelölés esetén azonban szigorú előírásokra van szükség, melyet a TAK és településképi rendelet 
tud csak garantálni.  

Keller Vendel felvetette, hogy a vízbázis védőterületeit felül lehet-e vizsgálni, és ennek nyomán valamennyi 
területet nyerni.  

Móricz Anna kérte, hogy a vízbázis védőterületeinek digitális lehatárolását küldjék meg a tervezők részére.  

 

Az emlékeztetőt összeállította: Móricz Anna, 2017.05.09-én 
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5. MELLÉKLET – ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ TARTALMI 
JÓVÁHAGYÁSA 
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6. MELLÉKLET – ASZÓFŐ KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATAI 

(következő lapokon) 
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7. MELLÉKLET – ASZÓFŐ KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI JA-
VASLATAI 

(következő lapokon) 
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8. MELLÉKLET – TERVEZŐI VÁLASZOK A KÉPVISELŐTESTÜ-
LETI ÉS LAKOSSÁGI KÉRELMEKRE 

Képviselőtestületi kérelmek Tervezői válasz 

Öreghegyen, az első tervjavaslatban tervezett 5000 m2 helyett a be-
építhető legkisebb telekméret maradjon 3.000 m2. 

A tervanyagot a véleményüknek megfelelően módosítottuk. 

Öreghegyen az első tervjavaslat szerinti építési magasság ne változzon. A tervanyagot a véleményüknek megfelelően módosítottuk. 

Öreghegyen és a Vörösmáli pincesoron ne lehessen kialakítani borásza-
tot. 

A különleges beépítésre nem szánt borászati területet megszüntettük, a 
hatályos rendezési terv szerinti szabályozást fenntartjuk. 
[Má területen szőlő művelési ág esetén max. 500 m2-es a szőlőművelést, 
szőlőfeldolgozást szolgáló, valamint a borturizmushoz kapcsolódó 
épület építhető, a Balaton törvény adta lehetőség szerint.] 

32-34 hrsz.-ú telkek legyenek kialakítható építési telkek. A tervjavaslat a lakóterületi kijelölést tartalmazza a jogszabályi korláto-
zásokat figyelembe véve, a 11/2018. (II.14.) képviselőtestületi határozat 
alapján.  
A környezeti értékelés a lakossági kérelem elnapolását javasoljáa az 
Önkormányzatnak a következők alapján: 
OTÉK 38. § (8) b) pontja alapján a 32. hrsz-ú telek egészén, a 33. hrsz-ú 
telek keleti felén nem jelölhető ki új beépítésre szánt terület (főút ten-
gelyétől mért 50-50 m) 
Btv. 37. § alapján új beépítésre szánt terület utcahatárosan nem alakít-
ható ki (a tervjavaslat ennek a jogszabályi kitételnek nem feleltethető 
meg): a főút védőtávolsága miatt keskeny beépíthető terület északi 
részén 15 m mély telkek alakíthatók ki – a telket felosztani nem lehet, 
mert nem elég széles (a mélység csak délen éri el a 25 m-t). 
 
Az örökségvédelmi hatástanulmány alapján a terület régészeti érde-
keltségű, földmunka végzése esetén megelőző feltárást kell végezni a 
területen. 
 
Étv. 7.§ (3) e) pontja alapján a településen elvileg egyáltalán nem jelöl-
hető ki új falusias/kertvárosias lakóterület (meglévő területkínálat). 
Javasolt az önkormányzati tulajdonú telkekre irányítani az ingatlanpiaci 
figyelmet. 
 
A világörökségi várományos terület (Balaton-felvidék kultúrtáj) közel-
sége, a tájkép érzékenysége miatt a terület (déli részének) beépítése 
korlátozandó. 

Az első tervjavaslat szerinti Vinikop melletti út és terület, ne legyen 
kialakítható lakóterület, maradjon iparterület.  

A tervezők a Vt, településközpont vegyes területfelhasználású területi 
besorolást javasolják, melyben a gazdasági funkciók is helyet kaphat-
nak, de zavaró, környezetszennyező üzemek nem, ugyanakkor egyéb 
(nagyobb hozzáadott értékű) szolgáltatási funkciók elhelyezésére is 
lehetőség nyílik. 

Az első tervjavaslat szerinti 02/24 hrsz.-ú telkeken tervezett lakóterüle-
ten telekhatár módosítása ne legyen.  

A Polgármester Úrral történt telefonos egyeztetés alapján a területet 
nem soroljuk lakóterületbe, hanem helyette a különleges beépítésre 
nem szánt rendezvénytér (Kb-r) övezetet szabályozzuk a területre. A 
telekhatár módosítási javaslatot kivettük a tervezetből. 

A Vörösmál feletti Má területeknek ne a déli, hanem az északi része 
legyen beépíthető. 

A tervanyagot a véleményüknek megfelelően módosítottuk. 

Az első tervjavaslat szerinti Köbölkúti tömbfeltárás ne legyen. A tervanyagot a véleményüknek megfelelően módosítottuk, a tömbfel-
tárás kimarad. 

 

Lakossági kérelmek Tervezői válasz 

Huszár Zoltán, 1110 hrsz-ú telken lévő épület megközelítésének megol-
dása 

A tervanyagba a kérelem beépült. 

Kék Balaton Mgtsz., 314/42 hrsz.-ú telek lakóterületbe sorolása A telek kertvárosias lakóterületként javasolt a tervanyagban. 

Hundzsa Ferencné, 62/2 hrsz.-ú telek megközelítésének megoldása A tervjavaslat a megközelítést tartalmazza. Közútként történő lejegyzé-
séhez a MÁV hozzájárulása szükséges, amit az Önkormányzat tud 
megszerezni (már a hatályos) településrendezési eszközök alapján. 

Rozmán Imréné, 1074/5-6 hrsz.-ú telkek megközelítésének megoldása A tervjavaslat a déli irányú megközelítést - magánút kialakítását javasol-
ja.  

Ódor-Mógor-Palotás, 96,97, 79 hrsz.-ú telkek megközelítésének megol-
dása, lakóterületi átsorolás 
Keller Vendel, 95 hrsz.-ú telek lakóterületi besorolást kapjon 

A tervanyagba a kérelem beépült. 

Ódor-Mógor-Palotás, 015/16, 0104/4, 0104/25 hrsz.-ú telkeken pince 
építését tegyék lehetővé  

2 ha területnagyság felett földpince építhető, a Balaton törvény szerint. 

Egri Ernő, 33 hrsz.-ú telek beépíthető legyen lásd Képviselő-testületi 4. kérelemre adott válasz  

Egri Ernő,1054 hrsz.-ú telek teljes területe Mk övezetbe kerüljön A tervanyagba a kérelem beépült.   
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Lakossági kérelmek Tervezői válasz 

Fodor Pál, Kovácsné Fodor Veronika, Fodor Erika, 1206/24 hrsz.-ú közút 
tulajdonviszonyoknak megfelelő rendezése 

A tervanyagba a kérelem beépült. 

Fróman Ferencné, 405 hrsz.-ú teleken tervezett kocsiforduló megszün-
tetése, a közlekedési terület arányos tervezése 

A tervanyagba a kérelem beépült. 

Gáspár Gyuláné, 1069/9 hrsz.-ú telek megközelítésének megoldása A tervjavaslat a kialakítható déli megközelítést tartalmazza. 

Keller Béláné, 1072, 1073 hrsz.-ú telkek megközelítésének megoldása, a 
telkek végéből minden tulajdonos adjon le területet út kialakítására 

A tervjavaslat a déli irányú megközelítést – magánút kialakítását java-
solja.  

A vízbázis alatti út kiszabályozása. (Makovecz Gyula, Németh Ferencné, 
Keller Béláné, Gáspár Gyuláné) 

A vízbázis külső védőövezete miatt az érintett telkek beépítésére nincs 
lehetőség. Amennyiben a területek műveléséhez szükség van a telkek 
megközelítésére, a szabályozási tervben kiszabályoztunk egy utat. Az 
út (a vízbázis és Natura 2000 érintettség miatt) különleges kialakítással 
(zárt csapadékvíz gyűjtő rendszer, olajfogó műtárgy, kiemelt szegély) 
kell, hogy rendelkezzen, engedélyezésekor a környezetvédelmi hatóság 
engedélyéhez környezeti hatásvizsgálat és Natura 2000 hatásbecslési 
eljárás lefolytatására van szükség. 

Keller Antal, 0104/44-45, 015/41, 1280/3 hrsz.-ú telkek lovarda létesítés 
lehetőségének megteremtése 

A tervanyagba a kérelem beépült. 

Mika Tímea, 1347, 1349, 1350 hrsz.-ú telkek azonos építési jogokat 
biztosító szabályozása 

A telekmegosztási tilalom nem jár együtt építési tilalommal. Az 1347-es 
hrsz-ú telek (a szomszédosokkal ellentérben nincs műemléki környe-
zetben. 
A Balaton törvényben rögzített beépítési feltétel, 3000 m2-es minimális 
teleknagyság szerepel a Helyi építési szabályzatban – ennél megenge-
dőbb szabályozás nem lehet. 
A HÉSZ-ben szereplő 14 m-es minimális telekszélesség az, ami a többi 
helyen megvan, viszont az 1347-es hrsz-ú telek esetében a szélesség 13 
méternél is kevesebb. A szabályozás enyhítése nem javasolt, 12 m 
minimális telekszélességgel a terület túlzsúfolttá válna. A kérdést a 
telek szélességének növelésével, telekcsoport újraosztásával lehet 
megoldani. Ezzel együtt biztosítható a beépítés másik feltétele, a 
minimális telekméret – a szükséges 3000 m2-nél most mindhárom 
szóban forgó telek kisebb. 

Mógor Valéria, 02/19 hrsz.-ú telek út felőli részét építési övezetbe 
kerüljön 

A területre a tervjavaslat - összhangban a Balaton törvénnyel - különle-
ges beépítésre nem szánt rendezvénytér terület övezetét javasolja.  

Mógor Valéria, 1206/11 hrsz.-ú telek, pince építési lehetőség A legalább 80 %-ban szőlő művelési ágban nyilvántartott és ténylege-
sen megművelt, legalább 3000 m2 területnagyságú telken földpince 
elhelyezhető. A telek nagysága megfelel az elvárásnak, viszont túl 
keskeny, a 10 m széles telek nem alkalmas beépítésre, megfelelő telek-
összevonással viszont beépíthetővé válhat. 

Orbán László, 015/11 hrsz.-ú telek, pince építési lehetőség A legalább 80 %-ban szőlő művelési ágban nyilvántartott és ténylege-
sen megművelt, legalább 20 000 m2 területnagyságú telken helyezhető 
el földpince a Balaton törvény előírásai szerint. A telek ennek csupán 
ötöde, a HÉSZ nem adhat enyhébb szabályozást a törvénynél. 

Ottó Antalné, 1333, 1334, 1335 hrsz.-ú telkek, pince építési lehetőség A legalább 80 %-ban szőlő művelési ágban nyilvántartott és ténylege-
sen megművelt, legalább 3000 m2 területnagyságú telken földpince 
elhelyezhető. Beépítési lehetőség csak telekösszevonással jön létre: a 
legnagyobb, 1333-as hrsz-ú telek is csupán 2978 m2-es. A legkisebb 
telekméret mellett a minimális telekszélesség sincs meg, ha a telkeket 
külön-külön szeretnék beépíteni. 

Soós Mária, 266, 268, 269 hrsz.-ú telkek megközelítésének megoldása  A 246, 247 hrsz.-ú közutak a telkek megközelítést már most is biztosít-
ják, nincs szükség a szabályozás módosítására.  

Stéfán Ildikó, 1235, 1254 hrsz.-ú telkek, építési lehetőség A Balaton törvény kizárja az 1235-ös hrsz-ú telek beépíthetőségét. A 
másik telek a Balaton törvény szerint mérete alapján beépíthető, 
amennyiben a telek legalább 80%-ban szőlőműveléssel hasznosított.  
A HÉSZ ez esetben a minimális beépíthető telekméret tekintetében 
szigorúbb, ugyanakkor a törvény szellemiségének megfelel. A szabá-
lyozás enyhítésével a terület (ami térségi jelentőségű tájképvédelmi 
övezet) elveszítené karakterét, tájképi szempontból jelentősen káro-
sodna. 
Amennyiben telekösszevonással megoldható a 3000 m2-es teleknagy-
ság, a Balaton törvény alapján kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgo-
zást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épületet lehet elhelyezni. 
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9. MELLÉKLET – ELŐZETES VÉLEMÉNYEK 

Az egyeztetési eljárásban részt-
vevő államigazgatási szervek: 

Részt kíván-e venni Kért forma 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Állami Főépítész 

igen papíralapú és digitális 
Ügyszám: VEB/005/1512-2/2017. 

Veszprémi Járási Hivatal, Környe-
zetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály 

igen papíralapú és digitális 
VE-09Z/03225-2/2017 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság 

igen papíralapú 
1184-4/2017 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Igazgató 

igen digitális 
36900/605-3/2017. ált.  

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 

igen digitális 
35700-4767-1/2017 

Országos Vízügyi Főigazgatóság   

területi vízügyi igazgatási szerv   
Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Közegészségügyi Főosztály 

igen nem jelezte 
VE/NEF/00545-4/2017. 

közlekedésért felelős miniszter   

Veszprémi Járási Hivatal, Műszaki 
Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi 
és Foglalkoztatási Főosztály 

nem - 

Budavári Ingatlanfejlesztő és 
Üzemeltető Nonprofit Kft. 

  

Veszprémi Járási Hivatal, Hatósá-
gi Főosztály, Építésügyi  és Örök-
ségvédelmi Osztály  

igen papíralapú 
VE-09D/EOH/01034-„2”/2017. 

Budapest Főváros Kormányhivata-
la, kizárási feltétel fennállása 
esetén a kulturális örökség védel-
méért felelős miniszter 

  

Balatonfüredi Járási Hivatal, 
Földhivatali Osztály 

nem  - 

Veszprémi Járási Hivatal, Agrár-
ügyi Főosztály, Növény- és Talaj-
védelmi Osztály 

nem - 

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Földhivatali Osztály 

igen digitális 
10.029/4/2017 

Veszprémi Járási Hivatal, Agrár-
ügyi Főosztály, Erdészeti Osztály 

igen digitális 
VEG/001/01672-4/2017 

Honvédelmi Minisztérium, Ható-
sági Főosztály 

nem - 

fővárosi és megyei rendőr-
főkapitányság 

  

Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Bányászati Osztály 

nem - 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

igen nem jelezte 
Hiv . sz.: 3/71-33/2017. 

Országos Atomenergia Hivatal nem - 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal nem - 

Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal, Erdészeti 
Igazgatóság 

nem jelezte nem jelezte 

Budapest Főváros Kormányhiva-
tala 

  

Budapest Főváros Kormányhiva-
tala, Kormánymegbízott 

nem - 

Központi Statisztikai Hivatal nem - 

települési önkormányzat jegyzője   

Országos Közegészségügyi Köz-
pont 

nem - 

Veszprém Megyei Önkormányzat igen digitális 
04/34-3/2017 

Veszprém Megyei Önkormányzat, 
Közgyűlésének Elnöke 

igen digitális 
04/64-2/2017 

Balatonszőlős Község Önkor-
mányzata 

nem - 

Pécsely Község Önkormányzata nem - 
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ASZÓFŐ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KI-
DOLGOZÁSÁHOZ ÉRKEZETT SZAKIGAZGATÁSI VÉLEMÉNYEK 

Bevezetés 
Aszófő község Településfejlesztési Koncepciójának (TFK) és Településrendezési Eszközeinek (TRE) módosí-
táshoz kiküldött vélemények beérkezését követően az Önkormányzat 05.08-án összesítő táblázatot küldött, 
amely szerint a 34 véleménykérő levélre 22 válasz érkezett. 

A tervezőnek elektronikusan megküldött leveleket átnézve megállapítható, hogy 28 válasz érkezett, ill. egy a 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság véleménye nem a nagy tervre, hanem a három részterületre vonatko-
zott. 

Az önkormányzati táblázat szerint a 34 megkeresett szakigazgatási szerv közül nem válaszolt a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, Budavári Ingatlanfejlesztő Nonprofit Kft., Budapest Főváros Kormányhivatala, a Bala-
tonfüredi Járási Hivatal Ingatlanügyi hatáskörben eljáró hivatala, a Balatonfüredi Járási Hivatal Talajvédelmi 
feladatkörben eljáró hivatala, a Veszprém megyei Rendőr Főkapitányság, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Vízügyi és Vízvédelmi hatósága, az Országos Vízügyi Igazgatóság, Központi Statisztikai Hivatal, a 
Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal, Tihany Község Önkormányzat, Balatonfüred Város Önkormányzat, 
Örvényes Község önkormányzat, azaz 13 megkeresett. 

Volt szervezet, amelytől több válasz is érkezett, pl.: VMKH Állami Főépítész. 

A beérkezett vélemények értékelése. 
Azokaz a véleményeket, amelyek általános észrevételeket tartalmaznak, a tervezés ezen szakaszában csak 
tudomásul vételt igényelnek az I. csoportba soroljuk. Ezek a következők: 

 VMKH Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Főosztály 

 VMKH Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztály 

 VMKH Balatonfüredi Járási Hivatal Földhivatali Osztály –nem tévedés!- 

 VMKH Agrárügyi Főosztály 

 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

  Veszprém megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

  Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - nem tévedés!- 

 VMKH Népegészségügyi Főosztály 

 VMKH Bányászati Osztály 

 Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

 Országos Atomenergia Hivatal 

 Országos Tisztiorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár 

 NÉBIH 

 Budapest Főváros Kormányhivatal 

 Országos közegészségügyi Központ 

 Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 

 Balatonszőlős Község Önkormányzat 

 Pécsely község Önkormányzat 

 

II. A beérkezett vélemények közül azokat, amelyek egyes kérdésekben állást foglalnak és a tervezés ezen, 
induló szakaszában is ki kell emelnünk, azokat a II. csoportba soroltuk. Ezek a következőek: 

VMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Előírja a termőföld mennyiségi védelmét. Ismerteti a jogszabályokat, valamint tájékoztat a község termőföld-
jeinek átlag alatti és átlag feletti minőségű osztályairól. 
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VMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 

Részletes erdészeti adatokat közöl Aszófő területéről. 

Veszprém Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész 

Kiemeli, hogy Aszófő a Balaton Kiemelt üdülőkörzetébe tartozik és ezért nem a megyei terv, hanem a 
2000.évi CXII. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni. 

III. Azon véleményeket, amelyek fontos, már a Megalapozó Vizsgálat illetve a TFK készítése során is feldolgo-
zandó véleményt, állásfoglalást tartalmaznak a III. csoportba soroljuk. Ezek a következőek. 

VMKH Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Közli, hogy Aszófő világörökségi várományos terület és előírja, hogy Örökségvédelmi hatástanulmányt kell 
készíteni a TFK elkészítéséhez. Ismerteti a jogszabály erre vonatkozó előírásait, valamint mellékeli a műemlé-
kek és régészeti területek jegyzékét. 

VMKH Állami Főépítész 

Közli, hogy nem vonható össze a TFK és a TRE készítése. A TFK Megalapozó Vizsgálata csak akkor használha-
tó fel a TRE készítéséhez, ha azt jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági tervező készítette. 

A TFK készítéséhez külön levelet küldött. Ebben az előzetes tájékoztatásában közli, hogy nem került sor sz 
önkormányzati szándékot tartalmazó döntés megküldésére. Előzetes kifogást nem emel, érdemi véleményt 
csak a jogszabálynak megfelelő konkrét javaslatra tud adni. Az Örökségvédelmi hatástanulmányt a TFK kidol-
gozása során el kell készíteni. 

Harmadik levelében kiemeli, hogy az Állami Főépítész hatáskörében eljáró Kormányhivatal a környezeti vizs-
gálat lefolytatásában – az épített környezetre vonatkozóan – részt vesz. Hangsúlyozza, hogy a környzeti vizs-
gálat lefolytatása kötelező. 

VMKH Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

A szakvélemény kéri, hogy a Balaton törvény övezeteinek módosítása esetén a +- pontosításokkal érintett 
földrészletek hrsz. szerinti kimutatását, a pontosítás szöveges indoklását és a pontosítás előtti  és utáni állapo-
tot térképen is be kell mutatni, el kell készíteni. 

Felsorolja a TRE és a TFK készítése során érvényesítendő természetvédelmi szempontokat. Kiemeli, hogy új 
beépítésre szánt terület kijelölése esetén a biológiai aktivatás értékét számítással kell igazolni. 

A környezetvédelmi részben rögzíti, hogy a TRE csak abban az esetben fogadható el, ha a zajvédelmi köve-
telmények maradéktalanul érvényesülnek. Környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 

A szakvélemény részletes térképeken meghatározza a védett természeti területeket, a tájképvédelmi szem-
pontból kiemeltem kezelendő területeket, a Natura 2000-es területeket, a Nemzeti ökológiai Hálózatba tarto-
zó magterületeket, ökölógiai folyosókat, pufferterületeket, amelyeket már a TFK és a TRE megalapozó vizs-
gálatainál is figyelembe kell venni. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság 

Térképeken lehatárolja a hidrogeológiai belső és külső „A” védőövezetet valamint a „B” védőövezetet és közli 
ezen védőövezetek koordinátáit. Ezek a TFK és a Megalapozó vizsgálat készítésekor is figyelembe veendők. 























































Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Balatoni Vízügyi Kirendeltsége 

8600 Siófok, Vámház u. 6. 
Postacím: 8600 Siófok, P.f.: 32. Tel.:(84) 311-100 Telefax: (84) 310-837 

Ügyfélfogadás: 
Hétfő és Péntek: 8,30h- 12,00h 

Sz~rda: 8,30h- 12,00h és 13,00h- 15,00h 

.. · , , QJ1S A -Qo::J-:f-Ugyiratszam: SIOFOK ..................... ./2017. Tárgy: Aszófő Község településrendezési 
eszközeinek módosításával 
kapcso latos tájékoztatás 

Ügyintéző: Várdai József 
Siófok, 2017. március 29. 

Aszófő Község Önkormányzata 
Keller Vendel polgármester 
H-8241 Aszófő, Árpád u. 2. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

TIHANYi KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ASZÓFÖl KIRENDELTSÉGE 
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Tárgyban meghatározott településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos adatszolgáltatás i 
megkeresésükkel kapcsolatosan a 314/2012.(XI.8.) Korm. r. 37 . §-ban foglaltaknak megfelelően az 
alábbiakban foglalt tájékoztatást adjuk. 

Az Országos területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. tv. 317. számú melléklete szerint 
Aszófő község teljes közigazgatási területét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezete. 
Kékkút község a 27/2004.(XII.25 .) KvVM r. melléklete fokozottan, kiemelten érzékeny felszín 
alatti vízminőség-védelmi területen fekszik, nyílt karsztterületekkel, vízbázis védelmi területekkel 
és Ramsari területtel érintett. 

A 2. sz. módosítás érinti Aszófő vízbázis hidrageológiai "B" védőterületét A tervezés során 
figyelembe kell venni az 1998/2005. ügyszám ú, 60934/2013. iktatószám ú kijelölő határozatban, 
illetve a vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről szóló 
123/1977 .(VII.l8.) Korm. rendeletben előüiakat és korlátozásokat. 
A község területe a Balaton részvízgyűjtő tervezési területen, ezen belül a 4.2 Balaton közvetlen 
vízgyűjtő gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet. 

A település területe a Duna közvetlen részvízgyűjtő tervezési területén, ezen belül a 4-2 Balaton 
közvetlen vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységben foglal helyet. 

Vízrendezési szempontok szerint a módosításokkal érintett területek nyilvántartásunk 
szerint a 83/2014.(III.14.) Korm. rendeletben szereplő folyószakaszokhoz rendelt nagyvízi 
medenel nem érintettek és belvízzel sem veszélyeztetett területek, Igazgatóságunk 
vagyonkezelésében lévő vízfolyás nincs a területen, ezért vízrendezési szempontból a 
módosításokkal kapcsolatosan észrevételt nem teszünk. 



2 

A tervezéssei érintett terűletek tószabályozási szempontokat nem érintenek, valamint parti 
sávban lévő területeket em érintenek, ezért tószabályozási szempontok alján a tervezett 
módosításokhoz hozzájáru l unk. 

A véleményezési eljárásban , a továbbiakban részt kívánunk venni. A véleményezés i dokumentác iót 
elektronikus adathordozón kérjük megküldeni. 

Üdvözlettel : 

ft '. P~érer 
;,:: ~- ~-- szakaszmérnök 
~·á Balat ni Vízügyi Kirendeltség 

~>'~· " Vezetője 
Si ó~ 0" 

Kapják: Címzett, Irattár 
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településrendezési eszközök felülvizsgálata 

1/1 

Tárgy: településrendezési eszközök felü !vizsgálata 

Feladó: "Veronika Linczmayer" < linczmayer.veronika@veszprem.gov. hu > 

Dátum: 2017.04.07. 8:23 

Címzett: <aszofo@aszofo.hu > 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kér adatokat csatoltan küldöm. 

Üdvözlettel: 

Linczmayer Veronika erdészeti szakügyintéző 
Veszprémi Járasi H ivallll Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
H-8200 Veszprém, Szent Margitpark 2.; Levétcm: 8210 Veszprém, Pf.: 1122. 
Tel. : 88/576-010; 70/436-5089; Fax: 88/428-111 
E-mail: !iill:l!!l.oYer.veronika@veszQ!em.gov.hu 

- · Mellékletek: - ........... .. 

Aszófő tr eszk felülvizsgálata_adatszolgáltatás.docx 

Egyéb részlet terü letkimutatása_Aszófő . rtf 

Elsődleges rendeltetések területkimutatása_Aszófő.rtf 

Rendeltetések szerinti területkimutatás_Aszófő.rtf 
~~~~~~~~----~-----------

Természetvédelmi területek listája_Aszófő.rtf 

További rendeltetések területkimutatása I_Aszófő.rtf 

További rendeltetések területkimutatása II_Aszófő.rtf 

Tűzveszélyessgi besorolás_Aszófő.rtf 

659 KB 

101 KB 

130 KB 

129 KB 

76,8 KB 

128 KB 
-------------------

129 KB 

77,7 KB 
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VESZPRÉM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

Veszprémi Járási Hivatala 

Ügyiratszám: VEG/001/01672-4/2017 Tárgy: Aszófő településrendezési 

Ügyintéző: Linczmayer Veronika 
Telefon: 88/576-01 O 

Aszófő Község Önkormányzat 
8241 Aszófő 
Árpád u. 2. 

KelJer Vendel 
polgármester 

eszközeinek felülvizsgálata 
Hiv. szám: 3/71-33/2017 
Melléklet: 7 db táblázate-mailben 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőket érintő állásfoglalásom 
általánosságban: 
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 
tőrvény (továbbiakban Evt.) hatálya kiterjed a 4. § (1) bekezdés értelmében az 
erdőre, annak élő és élettelen alkotóelemeire, az erdei életközösségre, a külterületen 
található fásításra, az erdészeti létesítményre, az erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületre. 
A Balaton Kiemeit Üdülőkörzet Területrendezési telVének elfogadásáról és a Balaton 
területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 
(továbbiakban Btv.) 2/A. § 4. pontja szerint "erdőterület: minden fás növényekből álló 
életközösség, amelyet az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény erdőnek, 
fasornak, facsoportnak, fás legelőnek, erdőterületnek és erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületnek tekint, továbbá erdőterületnek 
számít a településrendezési eszközökben erdőterület települési terület-felhasználási 
egységbe sorolt terület is." 
A Btv.-ben foglaltak szerint lehet az erdők övezeti besorolását megállapítani és 
módosítani, a település közigazgatási területén belül a meglévő erdőterületek 
nagysága összességében nem csökkenhet (Btv. 5. § (1) bekezdés). Erdőterületet 
igénybe venni csak közérdekkel összhangban lehet, ezért fontos, hogy a 
településrendezési tervekben is rögzítve legyenek az erdőterületeket érintő távlati 
elképzelések. Az esetleges igénybevételeknél a közérdeket sok esetben csak a 
településrendezési terv igazolja. Az erdőterületeket érintő igénybevételeket az Evt. 
77-85. §, valamint a végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet 

Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 

8200 Veszprém, Sze nt Margit park 2., levelezési cím: 821 O Veszprém, Pf. 1122 
telefon: 88/576-000, fax: 88/428-111, e-mail: veszprem .erdeszet@veszprem .gov. hu 



(továbbiakban Vhr.) 54-60. § szerint az erdészeti hatóság engedélyezi. E törvény 
rendelkezik erdő igénybevételek tervezésekor a csereerdő telepítésére alkalmas 
területek kijelölésének kötelezettségéről is. Az esetleges véderdő létesítéssei 
kapcsolatosan felhívom a figyelmet az erdőtelepítéssel, valamint fásítással 
kapcsolatban követendő hatósági eljárásra (Evt. 44.§-50. §; Vhr. 25.§-27.§), valamint 
a telepítendő erdő rendeltetésének megállapítására vonatkozóan az Evt. 23.§-ban 
előírtakra. 
A Btv. 5. § (3) bekezdése szerint: "Az Országos Erdőállomány Adattárban 
nyilvántartott erdők területe a településrendezési eszközökben kizárólag erdőterület 
települési terület-felhasználási egységbe sorolható". 
Az eljárásban és végrehajtásának folyamatában, a külterületi erdők és fásítások, 
esetleges erdő igénybevételek és erdőtelepítések vonatkozásában a későbbiekben 
részt kívánok venni. 

Aszófő község településrendezési eszközök felülvizsgálatának készítéséhez a 
nyilvántartásomban szereplő adatokat digitális formában az aszofo@aszofo.hu e
mail címre elküldöm. A számszerű adatokat az Országos Erdőállomány Adattárból 
készült tematikus statisztikák szaigáitatják az erdőtervezés adatai alapján. Aszófő 
tematikus erdőtérkép NÉBIH adatállomány alapján készült, melyek az alábbi linkeken 
érhetők el: 
Kiváló termőhelyi adottságú erdők AutoCAD dxf és ES RI Shape állományai: 
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/kiverdo/VESZPREM MEGYE.zip 

Elsődleges rendeltetésszerint összevont erdőrészletek Esri Shape állományai: 
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/veszprem megye.zip 

A véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kérem. 

Az Önkormányzat véleményemet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
37.§-a alapján kérte. 

Állásfoglalásomat a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban Rend.) 
1 O. § c) pontja és a 12. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a 
rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével a 
Veszprém Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjának a Kiadmányozás 
rendjéről szóló 12/2016. (V. 27.) utasításának és az ezzel összefüggő átmeneti 
rendelkezésekről szóló 33/2016 (XII. 30.) utasításának alapján hoztam meg. 

Veszprém, 2017. április 6. 

2 



Kapják: 
1. Címzett, tértivevénnyel 
2. Irattár 

3 

Tisztelettel: 

Benezik Zsolt 
járási hivatalvezető 

nevében és megbízásából: 

Major László 
osztályvezető 



Egyéb részletek területkimutatása 
Erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területek 

Nyomtatás ideje: 2017. 04. 06. Erdőterv 2.1.5. 

Adattárból Kor: Életbelépés. 

Iroda: 2 Veszprémi ETI Helység: 8556 Aszófő 

Térképi jel és megnevezés 

cs 
BV 
KT 
KI 
NY 
TI 

Csemeteketi, dugványtelep 
Bot, vessző és díszítőgally tetmelést szolgáló terület 
Karácsonyfatelep 
Kísérleti célú faállomány 
Nyiladék és vezeték védősávja (ha 6 m-nél szélesebb) 
Erdei tisztás 

TN Kopár, tennéketlen 
RA Rakodó és készletező hely 
VF Vadfóld 
VI Erdei vízfolyás és erdei tó 
CE Csetjés 
Erdészeti létesítményhez tmiozó területek összesen 

ebből 

ÚT 
VA 
ÉP 
MV 
EY 

Állandó jellegü erdészeti magánút 
Erdei vasút 
Erdei épület 
Mesterségesen kialakított vízfelületek (tározó, csatorna) 
Egyéb erdészeti létesítményhez tartozó terület 

Egyéb részletek összesen: 

Terület hektár 

0,91 

7,19 
1,54 

0,62 
0,91 

10,26 



Elsődleges rendeltetések területkimutatása Erdőterv 2.1.4.A. 
Nyomtatás ideje: 2017. 04. 06. 

Adattárból 

Iroda: 2 Veszprémi ETI 

Elsődleges rendeltetés* 

Védelmi rendeltetésíí erdők 
TV Természetvédelmi 
TAV Talajvédelmi 
MVE Mezővédő 

HON Honvédelmi 

Kor: Életbelépés. 

Helység: 8556 Aszófő 

Terület (ha) 

160,64 
94,17 

HA T · Határrendészeti - nemzetbiztonsági 
VÍZ Vízvédelmi 
GÁT Partvédelmi 
VGA Vízgazdálkodási 
TL V Településvédelmi 
T ÁJ Tájképvédelmi 
MŰV Műtárgyvédelmi 
GEN Erdészeti génrezervátum 
ÖRV Örökségvédelmi 
BA Bányászati 
NAT Natura 2000 
ARB Erdészeti arborétum 

Gazdasági rendeltetésíi erdők 
FT Faanyagtermelő 

SZA Szaporítóanyag tennelő 
VK Vadaskert 
GOM Földalatti gomba tennelő 

Kö'!jóléti rendeltetésű erdők 
GYE Gyógyerdő 

PA Parkerdő 

TAN Tanerdő 

KÍ Kísérleti erdő 
VP Vadaspark 

Mindösszesen (erdőrészlet): 

Védelmi rendeltetésű erdők összesen: 

Gazdasági rendeltetésű erdői{ összesen: 

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen: 

* A táblázat csak az elsődleges rendeltetések szerinti csoportosítást tartalmazza, ezért tájékoztató jellegű! 

254,81 

254,81 



Rendeltetések kimutatása- elsődleges és 
további rendeltetések együtt 

(Halmozott terület hektárban)* 

Erdőterv 2.1.3. 

Nyomtatás ideje: 2017. 04. 06. 

Adattárból 

Iroda: 2 Veszprémi ETI 

Rendeltetések 

Védelmi rendeltetésű erdők 
TV Természetvédelmi 
TA V Talajvédelmi 
MVE Mezővédő 

HON Honvédelmi 

Kor: Életbelépés. 

Helység: 8556 Aszófő 

Terület (ha) 

160,64 
140,72 

HA T Határrendészeti - nemzetbiztonsági 
VÍZ Vízvédelmi 
GÁ T Partvédelmi 
VGA Vízgazdálkodási 
TL V Településvédelmi 
T ÁJ Tájképvédelmi 
MŰV Mütárgyvédelmi 
GEN Erdészeti génrezervátum 
ÖRV Örökségvédelmi 
BA Bányászati 
NAT Natura 2000 
ARB Erdészeti arborétum 

Gazdasági rendeltetésíí erdők 
FT Faanyagtermelő 

SZA Szaporítóanyag termelő 
VK Vadaskert 
GOM Földalatti gomba termelő 

Közjóléti rendeltetésíí erdők 
GYE Gyógyerdő 

PA Parkerdő 

TAN Tanerdő 

KÍ Kísérleti erdő 
VP Vadaspark 

27,77 

V édetrni rendeltetésű erdők összesen: 

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen: 

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen: 

Mindösszesen (halmozott erdőrészlet terület): 

* Az egyes szakhatóságok szakhatósági jogkörébe tartozó területek a három rendeltetés oszlopából összesítve. 

329,13 

329,13 



További rendeltetések területkimutatása I. Erdőterv 2.1.4.B. 
Nyomtatás ideje: 2017. 04. 06. 

Adattárból 

Iroda: 2 Veszprémi ETI 

Második helyen álló rendeltetés* 

Védelmi rendeltetésíi erdők 
TV Természetvédelmi 
T A V Talajvédelmi 
MVE Mezővédő 

HON Honvédelmi 

Kor: Életbelépés. 

Helység: 8556 Aszófő 

Terület (ha) 

46,55 

HA T HatáiTendészeti - nemzetbiztonsági 
VÍZ Vízvédelmi 
GÁT Partvédelmi 
VGA Vízgazdálkodási 
TL V Településvédelmi 
T ÁJ Tájképvédelmi 
MŰV Műtárgyvédelmi 
GEN Erdészeti génrezervátum 
ÖRV Örökségvédelmi 
BA Bányászati 
NAT Natura 2000 
ARB Erdészeti arborétum 

Gazdasági rendeltetésű erdők 
FT Faanyagtermelő 

SZA Szaporítóanyag termelő 
VK Vadaskert 
GOM Földalatti gomba tennelő 

Közjóléti rendeltetésű erdők 
GYE Gyógyerdő 

PA Parkerdő 

TAN Tanerdő 

KÍ Kísérleti erdő 
VP Vadaspark 

Mindösszesen ( erdőrészlet): 

1,71 

Védelmi rendeltetésű erdők összesen: 

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen: 

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen: 

* A táblázat csak a második helyen álló rendeltetések szerinti csoportosítást tartalmazza, ezért tájékoztató jellegű ! 

48,26 

48,26 



További rendeltetések területkimutatása II. Erdőterv 2.1.4.C. 
Nyomtatás ideje: 2017. 04. 06. 

Adattárból 

Iroda: 2 Veszprémi ETI 

Harmadik helyen álló rendeltetés* 

Védelmi rendeltetésír erdők 
TV Tennészetvédelmi 
T A V Talajvédelmi 
11VE 11ezővédő 

HON Honvédelmi 

Kor: Életbelépés. 

Helység: 8556 Aszófő 

Terület (ha) 

HA T Hatánendészeti - nemzetbiztonsági 
VÍZ Vízvédelmi 
GÁ T Partvédelmi 
VGA Vízgazdálkodási 
TL V Településvédelmi 
T ÁJ Tájképvédelmi 
11ŰV 11űtárgyvédelmi 
GEN Erdészeti génrezervátum 
ÖRV Örökségvédelmi 
BA Bányászati 
NAT Natura 2000 
ARB Erdészeti arborétum 

Gazdasági rendeltetésíí erdők 
FT Faanyagtermelő 

SZA Szaporítóanyag tennelő 
VK V adaske1i 
G011 Földalatti gomba te1melő 

Közjóléti rendeltetésír erdők 
GYE Gyógyerdő 

PA Parkerdő 

TAN Tanerdő 

KÍ Kísérleti erdő 
VP Vadaspark 

Mindösszesen (erdőrészlet): 

26,06 

Védelmi rendeltetésű erdők összesen: 

Gazdasági rendeltetésű erdők összesen: 

Közjóléti rendeltetésű erdők összesen: 

* A táblázat csak a harmadik helyen álló rendeltetések szerinti csoportosítást tartalmazza, ezért tájékoztató jellegü ! 

26,06 

26,06 
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