A helyi védelemre javasolt Aszófő hrsz.: 56/1, Hunyadi u.
Vasútállomás épület értékleltára
az 5. melléklet a 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerint

A. AZONOSÍTÓ ADATOK:
1. Helyszín megnevezése: Aszófő község hrsz.: 56/1 (Vasútállomás épület)
2. Település, településrész; megye: Veszprém megye, Aszófő Község
3. Cím: Aszófő, Hunyadi u. vasútállomás
4. Helyrajzi szám: 56/1
5. EOV vagy WGS84 földrajzi koordináták: N: 46°55’31.7712” E: 17°49’56.6364”
6. Nyilvántartási azonosítója: Aszófő, Vasútállomás forgalmi épület
7. Adatfelvevő neve, elérhetősége; aláírás: Németh Ferenc okl. építészmérnök

8. Adatfelvétel dátuma: 2020.09.21.
B. ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY
1. Épület/építmény alapadatai: 600 m2 hasznos alapterületű MÁV épület (Aszófő
vasútállomás forgalmi épülete)
1.1. Épület/építmény megnevezése: Vasúti állomás épület
1.2. Építményfajta: vasúti közlekedési épület
1.3. Típus: Lapostetős modern vasúti állomásépület
1.4. Jellemző stílus: Modern stílus
1.5. Jellemző datálás: XX. század közepe
1.6. Eszmei értékek: 120 MFt
1.7. Jelentőség: Modern lapostetős, helyben jellemző kőburkolatú vasúti váró és
forgalmi épület egységes megjelenésű homlokzatokkal való megőrzése
1.8. További védelem: helyi védelem
2. A homlokzatképzés anyagai, szerkezetei
2.1. Előépítmények: két építményrészt és az egész tömeget összefogó egységes
lapostető.
2.2. Homlokzatok: helyben tipikus, egységes kőburkolatú homlokzatok

2.3. Tető és tetőfelépítmények: klasszikus lapostető alacsony attikafallal.
Megőrzendő.
3. Védett helyi értékek helyiség adatlapja
3.1. A helyiségek: nyitott fedett és zárt utasváró, valamint forgalmi és raktár
helyiségek
3.1.1. helye: A helyiségcsoportok praktikus elrendezésűek. Megőrzendő.
3.1.2. helyiségek száma: váró és forgalmi helyiségcsoport
3.1.3. megnevezése: eredeti funkciójuk szerinti
3.1.4. aktuális funkciója: A helyiségek funkciója az eredeti szerinti utasváró és
forgalmi.
3.1.5. történeti rendeltetése: MÁV utasváró és forgalmi épület.
3.1.6. mérete, alapterülete, belmagassága: az épület bruttó 600 m2, belmagassága
350 cm.
3.2. Térelhatárolás történeti értéket képviselő anyagai, szerkezetei, díszítményei: A
külső téglafalak soros rakású mészkővel burkoltak, mélyen fugázva.
3.3. Beépített védendő történeti berendezések: nincs
3.4. Történeti épületgépészeti berendezések szerkezetei és fragmentumai: nincs
3.5. Történeti épületvillamossági berendezések szerkezetei és fragmentumai:
meglévő megőrizhető világítási berendezések: nincs.
3.6. Egyéb belső történeti épületszerkezetek, felszerelések, fragmentumok: nincs
3.7. Egyéb történeti alkotórészek, tartozékok: Önmagában védendő történeti
alkotórészek nincsenek.
F. MELLÉKLETEK
1. Térképkivágat, helyszínrajz (kivágat azonosítási adatai: térképlap száma, térkép
vetülete és méretaránya)
2. Fotódokumentáció

