












 
 

TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 
Alulírott Németh Ferenc, Aszófő község Településrendezési Tervének felelős tervezője (TT-
1-0221-19/04) nyilatkozom, hogy a tervezés során betartottam az ide vonatkozó törvényeket, 
rendeleteket és szakmai előírásokat. 
 
A legtöbb rendelettől semmilyen eltérésre nincs szükség, így OTÉK alóli felmentés sem vált 
szükségessé. 
 
Eltérés adódott viszont a Btv. (2000. évi CXII. tv.) betartásában. Az eltérés kezelését 
pedig a 2004. évi LXXV tv. 18.§-a teszi lehetővé. 
 
Az alábbiakban tételesen felsorolom azokat az eltéréseket, melyeket a fenti törvényi helyre 
hivatkozva oldunk meg. A szöveges kimutatáson túl mellékelem a rajzi ábrázolást is az 
eltérések bemutatására. 
 
 
 
 

M-1 övezet 
 

A felmerült eltérések kezelését a 2004. évi LXXV tv. 18.§-a teszi lehetővé, melyet a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII.14.) korm. rendelet 1.§ (1) d) 
pontja ill. a 8.§-a alapján hajtható végre, mivel az alábbi hrsz-ek a földhivatali tulajdon 
lap másolatokkal igazoltan korábban (a BTSZ tervezési időszakában és életbe lépése 
előtt is) zártkert volt, valamint az eddig érvényes zártkert rendezési terv is akként 
szabályozta.  
 

 

M-1 A Btv-ben árutermelési mezőgazdasági terület : 179,0 mért egység 
 
 
Az M-1-ből kikerül ő területek M-2-be  
 
1219, 1229, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 
1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1261, 1271, 1272, 1273, 1275, 1276 hrsz-ek 
Az alábbi hrsz-eket, mivel részlegesen érintettek lehetnek a változással (BTSZ léptéke adta 
pontatlanság miatt) részlegesen, nem teljes területükkel vettük figyelembe:1215,  1217, 1218, 
1120, 1222/1, 1222/2, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1254, 1255, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1260, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270 
 

M1-ből kicsatolandó terület összesen: - 5,5 mért egység 
 

A VÁLTOZÁS MÉRTÉKE: 3,1 % 
 

További, de a BTSZ szerint megengedett változás az M-1-en belül kijelölt beépítésre 
szánt meglévő gazdasági területek legalizálására megadott és csatolt helyrajzi számok: 
040/18, 040/15, 040/11, 044/9 DK-i csücske, 058/68. 



 
M-2 övezet 

 
A felmerült eltérések kezelését a 2004. évi LXXV tv. 18.§-a teszi lehetővé, melyet a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII.14.) korm. rendelet 1.§ (1) d) 
pontja ill. a 8.§-a alapján hajtható végre, mivel az alábbi hrsz-ek a földhivatali tulajdon 
lap másolatokkal igazoltan korábban (a BTSZ tervezési időszakában és életbe lépése 
előtt is) zártkert volt, valamint az eddig érvényes zártkert rendezési terv is akként 
szabályozta.  

 
 

M-2 A Btv-ben kertgazdasági terület : 110,0 mért egység 
 
 

M-2-be becsatolandó területek M-1-ből  
 
1219, 1229, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 
1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1261, 1271, 1272, 1273, 1275, 1276 hrsz-ek 
Az alábbi hrsz-eket, mivel részlegesen érintettek lehetnek a változással (BTSZ léptéke adta 
pontatlanság miatt) részlegesen, nem teljes területükkel vettük figyelembe:1215,  1217, 1218, 
1120, 1222/1, 1222/2, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1230, 1231, 1254, 1255, 1256, 1257, 
1258, 1259, 1260, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270 
 
 

M-2-be becsatolandó terület összesen: - 5,5 mért egység 
 

A VÁLTOZÁS MÉRTÉKE: 5,0 % 
 
 

T-1 övezet 
 

A felmerült eltérések kezelését a 2004. évi LXXV tv. 18.§-a teszi lehetővé, melyet a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII.14.) korm. rendelet 1.§ (1) d) 
pontja ill. a 8.§-a alapján hajtható végre, mivel az alábbi hrsz-ek a földhivatali tulajdon 
lap másolatokkal igazoltan korábban (a BTSZ tervezési időszakában és életbe lépése 
előtt is) kivett telephely minősítésű.  

 
 

T-1 A Btv-ben tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt 
jelentőségű terület : 258,9 mért egység 
 
 

A T-1-ből kikerül ő területek beépítésre szánt területnek: 
040/18, 040/15, 040/11, 058/68. 
 

T-1-ből kicsatolandó terület összesen: 8,2 mért egység 
 
 

A VÁLTOZÁS MÉRTÉKE: 3,2 % 
 



Az alábbi  felmerült eltérés kezelését a 2004. évi LXXV tv. 18.§-a teszi lehetővé, melyet a 
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII.14.) korm. rendelet 1.§ (1) a) 
pontja alapján hajtható végre. 
 
T-1 A Btv-ben tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt 
jelentőségű terület : 258,9 mért egység 
 
 

A T-1-ből kikerül ő területek beépítésre szánt területnek: 
044/9 DK-i csücske 
 

T-1-ből kicsatolandó terület összesen: 0,6 mért egység 
 
 

A VÁLTOZÁS MÉRTÉKE: 0,2 % 
 
 
 

A változásokkal érintett, illetve részben érintett ingatlanok tulajdoni lapjait korábban 
mellékeltük, mert ezek igazolják szerzett jogaikat.  
 
 
 
Aszófő, 2006. január 10. 
 
        Németh Ferenc 
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Aszófő, Településszerkezeti terv 
Készítette 

Aszófő Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából 
a 

Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft. 
2004-ben 
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Építészet: Németh Ferenc okl. építészmérnök 
 
Tájrendezés, Auer Jolán  
Zöldfelület-rendezés, Jaczenkó Judit okl. tájépítész mérnök K2-01-5156/03 
környezetalakítás: Szijné Béres Mónika okl. tájépítész mérnök 
 TÁJOLÓ-TERV Kft 
 
Gáz közmű tervezés: Petrika László okl. gépészmérnök,  
 BSZFG/19-0002 
  
Villamos közmű tervezés: Szurmai Zoltán okl. villamosmérnök 

             V-1/19-0065, HSz-2/19-0065, HTr-2/19-0065, 
         HK-2/19-0065, HV-2/19-0065 

  
Vízi közmű tervezés: Arnold György okl. üzemmérnök 
 V3-a/19-0118 
  
Közlekedéstervezés: Kovács Géza okl. üzemmérnök 
 K1d-1/19-0162 
  
Településfejlesztés: Németh Ferenc  
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I. HATÁROZAT TERVEZET 
 
 

2/2006. (01.23.) sz. önkormányzati határozat 
 
 
Aszófő Önkormányzati Testülete 2005. ………..-i hatállyal megállapítja az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 7.§. (3) bekezdésének b) pontja 
alapján Aszófő településszerkezeti tervét és leírását.  
(A településszerkezeti terv és leírás a határozat mellékletei:  

1. sz. melléklet: Aszófő településszerkezeti terve szöveges leírása)  
2. sz. melléklet: Aszófő településszerkezeti terve M 1: 7 000 tervlap, 

 
 
 
 
 
 
            
........................................                                    ....................................... 

jegyző                                                           polgármester 
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1. sz. melléklet 

II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

Aszófő településszerkezeti terve szöveges leírása 
 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 
A településszerkezeti terv az igazgatási területen a következő beépítésre szánt terület-
felhasználási egységeket határozza meg: 
 
Beépítésre szánt területek: 
− lakóterületek 

− falusias 
− falusias kialakult 

− vegyes területek 
− településközpont-vegyes területek 

− gazdasági területek 
− kereskedelmi, szolgáltató  
− ipari gazdasági - mezőgazdasági üzemi 

− különleges területek 
− temető 

 
 

Beépítésre szánt területek: 
 
Falusias lakóterületek, melyek a település lakóterületi beépítésére érvényesek. Ennél 
intenzívebb beépítés hosszabb távon sem célszerű.  
A falusias beépítésen belül lényeges településképi jellegű a központi, kialakult beépítettségű 
terület (Lf-k), mely meghatározó jelentőségű. Szabályozása részletesebb a többi 
lakóterületnél. 
A meglévő lakóterületi szabályozások megtartják a jelenleg is érvényes paramétereket. 
Az új lakóterületeken a foghíjak kivételével átlag 1000 m2-es építési telkeket javaslunk 
kialakításra, mivel ez Aszófőn hagyományos és jellemző. A belterület minden más részén, 
alkalmazkodva a kialakult telekstruktúrához és a hagyományokhoz, marad az oldalhatáron 
álló beépítési lehetőség, kivéve a nyugati lakóterület fejlesztést, ahol a telekstruktúra 
megengedi a szabadon álló beépítést.. A falusias lakóterületeken 4,0 m-nél nagyobb 
építménymagasság nem kívánatos. Ezen belül a belső kialakult magban javasoljuk a max. 3,5 
m-es építménymagasságot. A kialakítható telekméretekben pedig a lakóterületeken a min. 
1000 m2-t javasoljuk. Függetlenül a beépítés típusától a hagyományos épületméretek 
megtartása miatt is korlátoztuk az épületek szélességét. 
 
Településközpont vegyes területek azért kerültek kijelölésre, hogy a település 
kialakulófélben lévő településközpontja intenzívebben fejlődhessen és többfajta funkcióra is 
lehetőséget nyújtson.  
 
 
Gazdasági terület  
A meglévő gazdasági majorok hosszabb távon is várhatóan működni fognak. Csak a 
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környezetét nem zavaró tevékenységeket lehet rajtuk folytatni, de a korszerű gazdálkodást 
segítő tevékenységek és a hozzájuk szükséges épületek elhelyezhetők rajtuk (terménytároló, 
feldolgozó, hűtőház). A területeket funkciójuk alapján a Településszerkezeti terv az ipari 
gazdasági területen belül ún. mezőgazdasági üzemi területbe sorolja.  
A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek mivel belterületen vagy belterülethez, 
lakóterületekhez közel fekszenek és településképileg is exponált helyen vannak, ezért jelentős 
tájképi és településképi érzékenységűek. Emiatt fokozott hangsúlyt kell fordítani a 
környezetvédelmi határértékek betartására és a HÉSZ-ben előírt növénytelepítések 
megvalósítására.  
 
Gazdasági terület – kereskedelmi-szolgáltató területe 
A meglévő É-Balatoni elektromos elosztó és a mellette lévő területek gazdasági területként 
működnek ma is. Ezen a területen lehet telephelyhez kötött gazdasági tevékenységet végezni. 
A gazdasági terület mivel belterülethez, lakóterületekhez közeli fekszik és településképileg is 
exponált helyen van ezért jelentős tájképi és településképi érzékenységű. Emiatt fokozott 
hangsúlyt kell fordítani a környezetvédelmi határértékek betartására és a HÉSZ-ben előírt 
növénytelepítések megvalósítására. 
 
Különleges területek -Temető területe 
Aszófő közigazgatási területén 1 működő temető található, melynek területi kiterjedése 
kielégíti a település temetkezési igényeit, ezért a Településszerkezeti terv a meglévő temetőt 
őrzi meg jelenlegi nagyságában.  
 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK: 
A településszerkezeti terv az igazgatási területen a következő beépítésre nem szánt terület-
felhasználási egységeket határozza meg: 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
− zöldterületek 
− erdőterületek 

− elsődlegesen védelmi rendeltetésű, azon belül is védett és védő rendeltetés 
− egészségügyi, szociális, turisztikai erdő 

− mezőgazdasági területek 
− kertes mezőgazdasági terület 
− általános mezőgazdasági területek: 

− szőlőkataszteri I. területek 
− árutermelési  
− korlátozott használatú  
− belterületi mezőgazdasági területek 

− közlekedési és közmű területek 
− vízgazdálkodási területek 
 
Zöldterületek 
A zöldterületek közé az állandóan növényzettel fedett közhasználatú zöldfelületek tartoznak. 
A Településszerkezeti tervben zöldterületi besorolású legnagyobb terület a belterület ÉNy-i 
szomszédságában került kijelölésre, elsődlegesen sportolási funkcióval, mely települési szintű 
közparkként funkcionálhat majd. Emellett további kisebb zöldfelület sorolódik a zöldterületek 
közé. Ez utóbbiak a belterület É-i részén és a többi tervezett lakóterület-bővítés és meglévő 
belterület közrefogásában került kijelölésre. E zöldterületek játék és pihenési funkciót 
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szolgálnak. 

Erdőterületek 
A település közigazgatási területén az erdősültség aránya átlagot meghaladó, az erdőterületek 
Aszófőn a belterülettől É-ra, a közigazgatási terület körülbelül egyharmadát fedik le. A 
meglévő erdők megtartása tájképi, természetvédelmi jelentőségük, a talajminőség, valamint 
az erózió elleni védelem szempontjából indokolt. 
A település területén lévő erdők jellemzően védelmi rendeltetésű erdőterületként lettek 
lehatárolva. A védelmi kategórián belül az erdőterületek  
— védett erdők (Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz és tervezett bővítéséhez tartozó 

területek), illetve 
— védő erdők (valamilyen védő szerepet -településkép-védelem, környezetvédelem stb. 

betöltő erdőterületek).  
Egészségügyi, szociális, turisztikai erdő besorolást nyert a belterülettől É-ra található 
kemping (029/1) és tervezett bővítési területe (036/4 Településszerkezeti terven jelölt része). 

Mezőgazdasági területek 
Aszófő közigazgatási területének jelentős részét borító mezőgazdasági területek differenciált 
tájhasználattal jellemezhetők. A belterülettől Ny-ra és K-re lévő lejtős területeken szőlő 
hasznosítású területek találhatók, az enyhébb lejtésű mezőgazdasági területek pedig többnyire 
szántó, ill. gyepműveléssel hasznosítottak. A jellegzetes tájhasználat megőrzése és a 
tájkarakter védelme érdekében differenciált övezeti rendszer került meghatározásra, mely 
szerint az egyes mezőgazdasági területfelhasználási kategóriák táji-, természetvédelmi 
értékük, valamint a Balaton tv. előírásai alapján az alábbi övezetekbe kerültek besorolásra:  
 
Kertes mezőgazdasági területek övezete: 

Borvidéki kertes övezetbe a történelmi Balatonfüred-Csopaki borvidék I. osztályú 
szőlőkataszterbe tartozó, hagyományosan kertes használatú területei tartoznak. 
 
Általános mezőgazdasági területek övezetei: 

Szőlőkataszter I. övezetbe a történelmi borvidék szőlő I. kataszterbe tartozó, a kertes területen 
kívüli mezőgazdasági területei tartoznak. 

Árutermelési övezetbe a szőlőkataszteri területbe nem tartozó, a belterülettől É-ra lévő 
gazdasági területek körüli, valamint a belterülettől Ny-ra a 71-es sz. főút és a vasút közötti 
hagyományosan árutermelő mezőgazdasági területek tartoznak. 

Korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park védett és 
védelemre tervezett területeihez tartozó, főként gyep művelési ágú mezőgazdasági területek 
sorolódnak. 

Belterületi mezőgazdasági területbe a belterületi lakóterület és a temető területe között 
található mezőgazdasági területek kerültek besorolásra.  
 
Vízgazdálkodási terület: Vízgazdálkodási területbe a Balaton és a kisvízfolyások medre és 
partja, valamint a vízmű területek tatoznak. E területek hasznosítása a vízügyi 
jogszabályoknak megfelelően és a vízügyi hatóság által meghatározottak szerint történhet. 
 
Bányászati tevékenységek 
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Aszófő település területén bányászati tevékenység nem folyik. Aszófő közigazgatási területén 
új bánya nem nyitható, új bányatelek nem fektethető, bányászati tevékenység számára terület 
kutatásba nem vonható, meglévő bányatelek nem bővíthető. 
 
Védett táji, természeti értékek 
 
Közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek 
Aszófő közigazgatási területén a Bázsai-öböl medre és parti nádas területének egy része 
tartozik NATURA 2000 területek közé, mint különleges madárvédelmi terület, és kiemelt 
jelentőségű különleges természet-megőrzési terület. A NATURA 2000 területek a 
környezetvédelmi és vízügyi miniszter közleménye - az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről - alapján kerültek 
kijelölésre. 
 
Országos jelentőségű védett természeti területek, értékek 
Aszófő közigazgatási területének körülbelül fele védett, melyek a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park területéhez tartoznak. A védett területek két tömbben találhatók. Az É-i tömböt az É-i 
kertes terület, a felette lévő gyep, illetve az összefüggő erdőterület nagy része képezi, a D-en 
lévőt pedig a vasúttól D-re lévő területek, a belterület és néhány kisebb mezőgazdasági terület 
kivételével. Ebből fokozottan védett az Aszófői-séd belterülettől É-ra eső része közvetlen 
erdős környezetével, illetve a Balaton-parti nádas 079 és 081/9 hrsz-ú része. A Balaton-
felvidéki Nemzeti Park tervezett bővítési területei a Településszerkezeti tervben szintén 
lehatárolásra kerültek, melyek a 029/4 és 031-032/2 hrsz-ú területeket érintik. 
 
Helyi jelentőségű védett természeti területek, értékek 
Helyi jelentőségű védett természeti terület, érték a település közigazgatási területén nem 
található. 
 
A Településszerkezeti terv a település kedvező tájképi-, természeti értékeinek megőrzését, 
ezen adottságoknak elsőbbséget adó fejlesztését célozza meg. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

A tervezés előzményei, céljai 
 
A település előző rendezési terve a 80-as években készült, az akkori társadalmi-, gazdasági- és 
tulajdoni viszonyok és tervezési normák alapján. A külterületre a volt zártkerti területeket 
kivéve nem készült korábban szabályozás. A 90-es évek első évében történt rendezési terv 
módosítás, de az sem valósultak meg.  
 
Az érvényben lévő terv minden szempontból elavult, amihez járult még a Balaton és az 
Épített Környezet Védelméről szóló törvény, melyekkel összhangba kellett hozni a rendezési 
tervet. 
 
Belső kényszer is volt, mivel a településfejlesztés a törvényi határokon belül sem lehetséges 
az új rendezési terv nélkül. Ezen kívül bővítésre szorul a településközpont és a lakóterület. 
 
A külterületen pedig több olyan funkció tört utat, melyek mindenképpen szabályozást 
igényeltek. A Balaton törvény pedig jelentősen felülírta az eddig érvényes „Zártkert-rendezési 
tervet is. 
 
Többek között a fenti indokok miatt is az önkormányzat megrendelte az új településrendezési 
terv készítését 2004-ben. 
 

Térségi kapcsolatok 
Aszófő község térszerkezeti helyzetét tekintve Balatonfüred város vonzáskörzetében 
helyezkedik el.  

A Balatoni Üdülőkörzetben, a Balatonfüredi Statisztikai Kistérségben, illetve az Észak-
Balatoni Önkormányzatok Területfejlesztési Társulásának tagjaként a Balaton-felvidéken a 
Balaton keleti és nyugati medencéjének csuklópontjánál fekszik. 

Közlekedési kapcsolatai megfelelőek, mivel az északi Balaton fő ütőere a 71-es főközlekedési 
út érinti, valamint közvetlen kapcsolata van a „római út” révén Balatonfüreddel és a Pécselyi 
medencével is. Kiemelt szerepű a 71 sz. út, mely fő kapcsolati vonala, egyrészt Balatonfüred, 
majd tovább Székesfehérvár és Budapest felé. Másik fő vonala a Pécselyi út, mely tovább 
vezet Veszprém ill. Ajka irányába. 

Tömegközlekedési kapcsolatait a Volánbusz Rt járatai biztosítják elsődlegesen Balatonfüred 
irányába ill. Tapolcára, ill. Pécselyre ill. Veszprémbe. 

Közép- és felsőfokú intézményellátás tekintetében Balatonfüred, Veszprém, Balatonalmádi, 
és Tapolca város a meghatározó és természetes kapcsolat. 
 
A településszerkezet, struktúra kialakulása 
 

Belterület 
Aszófő község belterülete a Balaton-felvidék kismedencéi kistáj része. Balatonfüredtől és 
Tihanytól közel egyenlő távolságra található, viszonylag kedvező közlekedési kapcsolatokkal 
több medence ill. völgy találkozásánál fekszik.   
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A település beépítése mára már vegyes, korábban döntően a templom köré települt keskeny 
utcákra fűződő oldalhatáros beépítésű viszonylag kis telkes (400-800 m2) utcavonali 
beépítésűek voltak. A település magjában védendően ma is ez található. 

A telkek beépítése döntően oldalhatáros, nyeregtetős. A régi utcák keskenyek, több helyen 
kisebb kiteresedéssel. A település szerkezete már csak egyedisége miatt is megőrzendő. 
 
A belterületek fejlesztése 
 
A település belsőben gyakorlatilag nincs rendelkezésre álló olyan terület, amely alkalmas 
lenne számos lakás felépítésére, új lakótelkek kialakítására. Ez érvényes mind a magán, mind 
az önkormányzati tulajdonú lakótelkekre is.  
Ezért ütemezetten igénybe kell venni a Balaton törvény adta lehetőséget, először a település 
északi felén, mely azért is elsődlegesen fontos, mert itt lehet egyedül önkormányzati 
lakótelkeket kialakítani. Ezzel lehet elérni azt, hogy ne csak üdülőfalu legyen néhány év 
múlva a település, hanem élő maradjon.  

Jelenlegi telekméretek: 600-1200 m2. A tervezett belterület-bővítés során továbbra is 1000 m2 
körüli nagyságban kerül meghatározásra a minimális kialakítható telekméret. A célszerű 
telekszélesség átlag 17-20 m de részletes szabályozása területenként eltérhet a realitásokhoz 
igazodva. (Ki kell alakítani nagyobb szélesebb telkeket is és főleg a meglévő beépített 
területeken el kell fogadni ennél kisebbet is, mert ez igazodik a falu hagyományos 
szabálytalan beépítési képéhez és a vegyes igényekhez is.) 
Szabályozni kell a kisállattartás területeit és módját, valamint a melléképületek helyét és 
nagyságát is (figyelembe véve a törvényi lehetőségeket). 
 
Javasolt fejlesztési területek 

Lakóterület –fejlesztés 
A település meglévő belterületéhez szorosan kapcsolódva attól északra és nyugatra, 
fokozatosan az igényeknek megfelelően kb 50-60 lakótelek jelölhető ki. 
Első ütemben a 04/9, majd a 04/14 058/30 és 69 egy részének igénybe vételével 20-25 
lakótelek alakítható ki. 
Második ütemben a 058/50-57 hrsz-eken  19 lakótelek alakítható ki.  
Harmadik ütemben a 063/21-26 hrsz-eken 12 lakótelek alakulhat ki. 
Negyedik ütemben a 32-34 hrsz-ek egy részén 3 építési telek alakítható ki. 
Ötödik ütemben a 040/17 déli csücskén és a 042  hrsz-ek egy részén 7 lakótelek alakulhat ki. 
A fentiek mellett meglévő belterületi ingatlanokon elvileg további 20 lakótelek alakítható ki. 
Összesen tehát hosszú távon kialakulhat annyi lakóingatlan és helyi lakos, mely megmenti a 
falut a kihalástól és reálissá teszi a közszolgáltatások és közösségi funkciók fenntartását, a 
szolgáltatások színvonalasabb megmaradását. Ezt a rendezési tervben azonban csak 
ütemezetten szabad figyelembe venni. 

Ősi faluközpont védelme: 
A Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 
egyeztetve, külön helyi szabályozással meg kell teremteni a védendő falukép, utcakép és 
műemléki környezet hosszú távú védelmét és fennmaradását, különös tekintettel a templomra 
és a régi parasztházakra, és a vörösmáli pincesorra. 
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Gazdasági területfejlesztés: 
Fontos a meglévő volt major területének megőrzése, a nem szennyező gazdasági  funkciók 
részére a „villanytelep” mellett gazdasági terület kijelölése, mely elősegíti a falu 
munkahelyfejlesztését és jellegének megőrzését. 

Közintézmény területfejlesztés: 
Leendő faluközpont kialakítása. A művelődési ház, a templom és környező épületei, az 
önkormányzati épület funkcióinak bővítése. 

Közműfejlesztés 
- Felszíni csapadékvíz elvezetés megoldása 
- Élő vízfolyások revitalizációja, környezetbe illeszkedő szabályozása rendezése és 

lehetőség szerint a belterületen a tömbbelsőkből a közterületekre terelve. 
- Közművek minőségi fejlesztése, az utcák összekötésével a zsákvégződések kiküszöbölése. 

Úthálózat fejlesztés 
- A megyei tervben és a Balaton törvényben szereplő fejlesztések átvétele, különös 

tekintettel a környező településekkel történő turisztikai célú összeköttetések kiépítésére.  
- Közutak kiépítettségi szintjének (szolgáltatási színvonalának) fejlesztése  
- Külterületi utak fejlesztése 
- Kerékpár és túrautak tervezése 
- Járdák építése, burkolása 
 
 

Belterületi zöldfelület-fejlesztési javaslat 
 
Közhasználatú zöldfelületek fejlesztése és rendezése 
 
Aszófő belterületén a meglévő közhasználatú zöldfelületek száma igen kevés. A 
településközponti szűk utcák zöldfelület-alakítási lehetőségei azonban kihasználtak, az utcák 
és a közlekedési területek között kialakuló zöldfelületek rendezettek. A belterületen folyó 
vízfolyás mentén gyepes, ligetes területek találhatók. A település D-i kapuja a Balaton felől 
érkezőket egyoldali fasorral fogadja. Meglévő legnagyobb közhasználatú zöldfelület a 
belterülethez É-ról kapcsolódó sportpálya. 
 
A meglévő sportpálya területe tervezett lakófejlesztési terület, ezért új, sportolásra is alkalmas 
települési szintű zöldterület került kijelölésre. A tervezett zöldterület a meglévőhöz közel, a 
vízműterület és a belterület közötti területen lett kijelölve. Ezen a területen a sportoláshoz 
kapcsolódó épületek, építmények, szabadidő létesítmények helyezhetők el. 
 
Lakóterületi szintű közpark, közkert a meglévő belterület ÉNy-i és DNy-i részén lévő 
telekosztással megvalósuló lakóterület-fejlesztési területek közrefogásában került kijelölésre. 
A zöldterületek elsősorban a közelben élők számára tölthetik be pihenőpark, játszókert 
szerepét. Épületek elhelyezését e területeken nem javasoljuk. 
 
A közterületi zöldfelületek növelésében jelentős szerepet játszanak az út menti fasorok. A 
meglévő utak szűk szabályozási szélessége többnyire nem ad lehetőséget fasorok telepítésére, 
azonban az új utak kialakítása esetén az út menti zöld sávok kialakítására javasolunk kiemelt 
figyelmet fordítani. A települési kapu hangsúlyozása érdekében a 71-es út mentén fasor 
telepítését, illetve a meglévő fasor kiegészítését javasoljuk.  
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A közhasználat elől elzárt zöldfelületek fejlesztése és rendezése 
 
A település közhasználat elől elzárt zöldfelületei közé a lakóházak kertjei, az 
intézménykertek, valamint a gazdasági területek zöldfelületei tartoznak. A HÉSZ-ben 
valamennyi építési övezetre vonatkozóan meghatározásra került a kötelező minimális 
zöldfelületi arány, s az ökológiai érték növelése végett egyes övezetekben előírtuk a 
többszintű (két, ill. háromszintű) növényzet arányát is. 

A fent említett zöldfelületek közül jelentőségük alapján az intézménykerteket és a gazdasági 
területek zöldfelületeit emelnénk ki. A sokak által látogatott, használt intézménykertek 
esetében elsősorban a használati érték növelésére és az esztétikai érték fokozására van 
szükség. A funkciónak, az ökológiai adottságoknak és a településesztétikai kívánalmaknak 
megfelelő kialakítás miatt új intézménykertek zöldfelületeinek kialakítását, a meglévő 
intézménykertek átalakítását javasoljuk az engedélyezési terv részét képező kertépítészeti terv 
alapján megvalósítani. 

Összetett funkciója (környezetvédelmi, tájképvédelmi és kondicionáló szerep) miatt 
kiemelendő továbbá a gazdasági területek zöldfelülete, melyeknek egy részét a funkcionális 
és vizuális elválasztás, valamint a tájkép védelme érdekében a telekhatár mentén javasoljuk 
kialakítani, a HÉSZ-ben megfogalmazottak szerint. A gazdasági területeken a zöldfelületek 
kialakítására vonatkozóan az engedélyezési terv részeként szaktervező (kert- és tájépítész 
jogosultsággal rendelkező tervező) által kertépítészeti tervet kell készíteni.  
 

 

Tájrendezési, tájszerkezeti javaslat 
 
Aszófő a Tihanyi félszigettől ÉNy-ta található. Domborzata változatos, a tóparti Bázsa-öböl 
nádasait sík gyep és szántó váltja, majd a domboldali szőlők kiváló panorámát nyújtó tömbjei, 
a Vörös-mál és az Öreg-hegy alja következnek, végül a magasabb (~ 240 m tszf magasságú) 
és meredekebb, erdővel borított terület keretezik É-ról a települést.  
 
Az Aszófői Séd állandó jellegű vízfolyás, mely a településen É-D-i irányban halad át, a 
belterület K-i részét érintve. A vízfolyás a 71. sz. főközlekedési út feletti nádas-vizenyős réten 
terül szét, és az út alatt torkollik a Balaton Aszófői-sarok nevű öblébe. A vízfolyás vízgyűjtő 
területe közel 17 km2 nagyságú, teljes hossza 8,4 km, vízhozama 0,02 m3/s. 
 
A Balatoni Riviéra területét két típusú talaj jellemzi. Az erdőtalajok, főként savanyú barna, és 
agyagbemosódásos barna erdőtalajok, valamint a mészkövön képződött, szélsőséges 
vízgazdálkodású rendzinák, utóbbiakon elsősorban szőlőterületek találhatók. 
 
Az alacsony középhegységen lévő felszíneket elsősorban karszterdők és karsztbokor-erdők 
takarják, míg a települések közelében jellemzően szőlőművelésű, kisebb részben 
szántóművelésű a tájhasználat. A terület védett növényfajok tekintetében igen gazdag. 
 
A vízparti település tájhasználatának változatossága értékes tájat hoz létre, magas 
idegenforgalmi vonzerővel. Ennek fényében a terület természeti és táji adottságainak 
megőrzése, védelme a hangsúlyos része a tájszerkezeti, külterületi területfelhasználási 
javaslatoknak.  
 
Táji, természeti értékek védelme 
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Aszófő a Balatonpart értékes, sajátos hangulatú települése, természeti-, táji értékekben igen 
gazdag. Közigazgatási területének körülbelül fele védett, melyek a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park területéhez tartoznak. Aszófő a Tihanyi Tájvédelmi Körzet részeként vált 
1997-ben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tagjává. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
létesítéséről szóló 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet 2. sz. melléklete a védett területeket, a 4. 
sz. melléklete a fokozottan védetté nyilvánított területeket tartalmazza. E szerint a védett 
területek két tömbben találhatók. Az É-i tömböt az ÉNy-i kertes terület, az attól É-ra lévő 
gyep, illetve összefüggő erdőterület nagy része képezi, a D-en lévőt pedig a vasúttól D-re lévő 
területek, a belterület és néhány kisebb mezőgazdasági terület kivételével. A Balaton-
felvidéki Nemzeti Park bővítési területe a Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott előzetes 
véleménye szerint a 029/4 és 031-032/2 hrsz-ú területeket érinti. Természetvédelmi, 
tájvédelmi szempontból kiemelkedőek a település közigazgatási területén lévő fokozott 
védettséget élvező területek, melyek a település D-i részén található Bázsa (nádas terület) és 
az Aszófői-séd vízfolyásának belterülettől É-ra lévő, erdős környezetű szakasza.  
 
Aszófő közigazgatási területén ex lege védett források találhatók. Ezek egyike a kövesdi 
templomrom előtt található.  
 
Aszófő közigazgatási területének D-i sarkában az élőhelyek megőrzése, a biológiai sokféleség 
fenntartása céljából kijelölt európai jelentőségű élőhely található. A Bázsai-öböl medre és 
parti nádas területének egy része tartozik NATURA 2000 területek közé, mint különleges 
madárvédelmi terület, és kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési terület. A 
NATURA 2000 területek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 
területekről szóló 275/2004 (X.8.) Korm. rendelet 5. ill. 7. sz. melléklete alapján kerültek 
kijelölésre a kijelölésük alapjául szolgáló fajok, élőhelyek kedvező természetvédelmi 
helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a természeti állapot és az azt 
létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása céljából. Az érintett területek 
hrsz-os listáját a környezetvédelmi és vízügyi miniszter közleménye – az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletek jegyzékéről - 
tartalmazza, a Natura 2000 területek a Településrendezési terveken e jegyzék alapján kerültek 
lehatárolásra. 
 
A tájkarakter meghatározó elemei az I. osztályú szőlőkataszteri területbe tartozó 
szőlőterületek, melyek a 1997. évi CXXI. törvény értelmében a Balatonfüred-Csopaki 
borvidék Balatonfüred-Csopaki körzetének részét képezik.  
 
A táji, természeti értékek gazdag tárháza a település távlati területfelhasználását alapvetően 
meghatározza. 
 
Javasolt tájszerkezet, területfelhasználás 

Aszófő táji arculatát a sokszínű tájhasználat jellemzi, a természeti, táji értékek gazdagsága 
határozza meg. A tájrendezési és külterületi tájszerkezeti, területfelhasználási javaslat a 
természeti adottságokra épülő tájhasználat, tájkarakter védelmén alapul, az alábbi 
célkitűzések elérése érdekében: 

- a táji, természeti értékek védelme, fokozott figyelemmel a természetközeli társulások 
– erdők és gyepterületek – védelmére, 

- a külterületre jellemző kedvező tájképi megjelenés (változatos domborzati adottságú 
területeken az erdő- és mezőgazdasági területek váltakozása) megőrzése, 

- a tájkaraktert erősítő, szőlőművelésű területek megőrzése, a szőlőtermesztés 
felélénkítése a történelmi borvidéken, 
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- a mezőgazdasági területeken épületeknek csak indokolt esetben történő elhelyezése, 
- a külterületen megjelenő épületek, építmények tájba illő építészeti kialakítása. 

 
Mezőgazdasági területek 
 
A közigazgatási terület jelentős hányadát kitevő mezőgazdasági területeken belül a használat 
jellege, valamint a kialakult telekstruktúra és beépítettségi jellemzők szerint alapvetően két 
területhasználat különböztethető meg:  
− kertes mezőgazdasági területek: a földhivatali nyilvántartás szerinti volt zártkerti 

területek, 
− általános mezőgazdasági területek: a kertes mezőgazdasági területen kívüli, többnyire 

szántó-, gyepműveléssel, ill. szőlő-, gyümölcstermesztéssel hasznosított mezőgazdasági 
területek. 

 
Kertes mezőgazdasági területek 

Ún. kertes mezőgazdasági területként a volt zártkerti területek kerültek lehatárolásra. Ezek a 
belterülettől Ny-ra az Öreg-hegy alján, a belterülettől K-re a Vörös-mál területén 
helyezkednek el.  
 
A kertes mezőgazdasági területek tájképileg érzékeny területen találhatók, a történelmi 
borvidék (Balatonfüred-Csopaki) I. osztályú szőlőkataszteri területei. Az Öreg-hegy aljai 
kertes területek ezen kívül a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként országosan védett 
természeti területek, a Vörösmáli pincesor pedig műemlékileg védett terület. 
 
A Szabályozási tervben és a HÉSZ-ben a kertes mezőgazdasági területekre vonatkozóan az 
alábbi alapvető követelmények kerültek meghatározásra: 
— a történelmi borvidék szőlőterületeinek védelme, a tájkarakter erősítése érdekében: 

− a szőlőművelési ágú területek más művelési ágba nem sorolhatók, a más hasznosítású 
területek művelési ága kizárólag szőlőművelési ágra változtatható 

− gazdasági épületek csak abban az esetben helyezhetők el, ha a szőlőműveléshez, 
szőlőfeldolgozáshoz, vagy borturizmushoz kapcsolódnak (pl. présház, pince)  

− állattartó épület, valamint üzemi méretű (saját szükségletet meghaladó mennyiséget 
előállító) mezőgazdasági épületek nem helyezhetők el 

— a tájkép védelme érdekében: 
− a HÉSZ-ben megfogalmazásra kerültek a helyi hagyományokat figyelembe vevő, az 

épületek kialakítására, anyaghasználatára, elhelyezésére vonatkozó szabályok 
− kerítés kialakítása csak élősövényből javasolt, tájhonos, lombhullató fajokból. 

 
A fentiekben meghatározott feltételek betartása mellett a kertes mezőgazdasági területeken 
gazdasági épület, építmény a telek legfeljebb 1,5 %-os beépítettségével helyezhető el, 
amennyiben a telek területe a 3000 m2-t eléri. A Vörös-máli kertes területekre vonatkozóan a 
védelem biztosítása érdekében további építési feltételek, korlátozások kerültek 
megfogalmazásra.  
 
Általános mezőgazdasági területek 

Az általános mezőgazdasági területeket a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti 
értékek megőrzése érdekében az épületek, építmények elhelyezése szempontjából több 
övezetre tagolja a Településszerkezeti terv és a Szabályozási terv: 
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− Szőlőkataszter I. területek övezetbe a történelmi borvidék szőlő I. kataszterbe tartozó, a 
kertes területeken kívüli mezőgazdasági területek tartoznak.  
Ide a Btv. minőségi fejlesztést szolgáló övezeti tervlapja szerinti két összefüggő 
területegység tartozik, melyek a két kertes területhez csatlakoznak D-ről, ill. É-ról. Az 
övezetben kizárólag a szőlőtermesztést, -feldolgozást, -tárolást szolgáló, valamint a 
borturizmushoz kapcsolódó épület, építmény helyezhető el, legfeljebb 1%-os 
beépítettséggel, amennyiben a telek területe a 2 ha-t eléri. A tájkarakter védelme miatt az 
épületek elhelyezésének a feltétele, hogy a telek legalább 80%-a szőlőtermesztéssel 
hasznosított legyen.  

− Árutermelési mezőgazdasági övezetbe az előbbi övezetbe nem tartozó, természetvédelmi 
védettséget nem élvező területek tartoznak. 
Az árutermelési mezőgazdasági övezetben gazdasági épület kialakítása a művelési ágtól 
függ. Szőlő művelési ág esetén legalább 2 ha nagyságú telken, legfeljebb 1 %-os 
beépítettséget, gyümölcs művelési ág esetén legalább 3 ha nagyságú telken, legfeljebb 0,5 
%-os beépítettséget, gyep művelési ág esetén legalább 5 ha nagyságú telken, legfeljebb 0,5 
%-os beépítettséget, valamint szántó művelési ág esetén legalább 20 ha nagyságú telken, 
legfeljebb 0,1 %-os beépítettséget javasolunk.  

– Korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz és a 
Nemzeti Park bővítéséhez tartozó területek, továbbá a Btv. Felszíni vízminőség-védelmi 
övezeti tervlapján F-1 „vízminőségvédelmi terület”-ként jelölt területek tartoznak.  
Az övezetben épület nem alakítható ki. Extenzív jellegű természet-, ill. környezetkímélő 
gazdálkodás folytatható. 

— Belterületi mezőgazdasági területek: a belterülethez tartozó, a belterületi lakóterület és a 
temető területe között található mezőgazdasági területek a Szabályozási terven külön 
övezetként kerültek lehatárolásra. E területeken épületek nem alakíthatók ki, csak a 
mezőgazdálkodáshoz szükséges építmények helyezhetők el ideiglenes jelleggel. 

 
Erdőterületek  
 
A mezőgazdasági területek mellett a külterületen jelentős tájalkotó elemek az erdőterületek. 
Aszófő erdőterületeinek nagy része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez, valamint a 
Nemzeti Park tervezett bővítési területéhez tartozik, kisebb része a védett területeken kívül, a 
tájhasználati sokszínűséget elősegítő, a településvédelmet szolgáló erdőként maradt fenn. Az 
erdőterületek maradéktalan megtartása természetvédelmi, tájképi jelentőségük, a biológiai 
sokféleségben játszott szerepük és ökológiai jelentőségük miatt javasolt.  
 
A Nemzeti Park területéhez, a Nemzeti Park bővítésének területéhez tartozó erdőterületek 
elsődleges célja a természetes, ill. természetközeli állapotú erdőtársulások, ökoszisztémák 
védelme, megőrzése, ezért ezeket területfelhasználási szempontból elsődleges rendeltetésük 
szerint védelmi erdőbe, azon belül védett erdő övezetbe soroltuk. Védett erdőterületen 
erdőgazdálkodás, vadgazdálkodás kizárólag a természetvédelmi kezelési tervekben 
meghatározott feltételek mellett, a természetvédelmi hatóság engedélyével folytatható. 
 
Ugyancsak védelmi rendeltetésű erdőterületként határolandók le a tájképvédelmi, 
településvédelmi, vagy környezetvédelmi szerepet betöltő erdőterületek. A funkciójuk alapján 
e területek az ún. védő erdő övezetbe sorolandók.  
 
Sem a védő, sem a védett erdőterületen épületek elhelyezése nem engedélyezhető.  
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Egészségügyi, szociális, turisztikai erdő besorolást kapott a belterülettől É-ra található 
kemping területe, melyet a Balaton tv. termelési övezeti tervlapja „meglévő erdőgazdasági 
terület”-ként, a természetvédelmi övezeti tervlapja „védelemre javasolt terület”-ként jelöl, 
ezért beépítésre szánt területként nem jelölhető ki. Mivel a kemping jelenlegi területe az 
erdőterületen megengedett beépíthető minimális teleknagyságot (10 ha) nem éri el, ezért a 
szomszédságában további egészségügyi, szociális, turisztikai erdőterület lett kijelölve, az 
építési lehetőség biztosítása érdekében. 
 
Vízgazdálkodási területek 
 
Vízgazdálkodási területbe a tó, valamint a vízfolyások, patakok medre és partja, továbbá a 
vízműterületek, vízbeszerzési területek tartoznak.  
 
A patakok jelentős tájképi és természeti értéket képviselnek, a művelt területek közé ékelődve 
ökológiai kapcsolatot biztosítanak a természetközeli élőhelyek, erdőségek, vizes élőhelyek 
között. A vízfolyások parti sávja a partéltől számítva 6-6 m, melyet a fenntartás érdekében 
szabadon kell hagyni.  
 
A vízműterület a belterület É-i részén található. Jelenleg nem használt, azonban a későbbi 
hasznosítás érdekében fenntartandó és védendő elem. 
 
A vízgazdálkodási területek hasznosítása a vízügyi jogszabályoknak megfelelően és a vízügyi 
hatóság által meghatározottak szerint történhet. 
 
Bányászati tevékenység 
 
Aszófő közigazgatási területén bányaművelés jelenleg nem folyik, a Településszerkezeti terv 
szerint a közigazgatási területen új külszíni bányaterület nem nyitható, új bányatelek nem 
fektethető, bányászati tevékenység számára terület kutatásba nem vonható, meglévő 
bányatelek nem bővíthető. 
 

Épített környezet védelme M, MK, Helyi védelem 
A település jegyzett, országosan védett műemlékei, valamint helyi védelem alatt álló épületei 
listáját az építészeti és természeti értékek helyi védelemről szóló önkormányzati rendelet, ill. 
az Örökségvédelmi Hatástanulmány tartalmazza. 
 
A műemlékek fenntartásáról, felújításáról a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 
LXIV. tv. , az építészeti és természeti értékek helyi védelemről szóló önkormányzati rendelet 
alapján kell gondoskodni és eljárni. 
 
A régészeti területtel érintett területen követendő eljárás, jogok és kötelezettségek 
(Vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk) 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő 
hasznosításhoz, építkezéshez a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) előzetes 
(hatósági vagy szakhatósági) engedélye szükséges (2001. évi LXIV tv. 63. § (2) a) és (4) 
a)). Ezért már a tervezés előtt érdemes a hivatal előzetes nyilatkozatát kérni (2001. évi 
LXIV tv. 65. § (1), hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág 
változása, belterületbe vonás, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen 
feltételekkel. A beruházás feltételeként esetleg előírt régészeti feltárás költségei ez esetben 
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a beruházót terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása (2001. évi 
LXIV tv. 22. és 23. § ; 18/2001. NKÖM rendelet 14. §). Az ilyen területeket ezért a talaj 
30 cm mélységet meghaladó bolygatásával járó tevékenységekkel vagy beruházásokkal 
(pl. építkezések) lehetőleg el kell kerülni, amennyiben pedig a beruházás máshol nem 
valósítható meg, vagy ez esetben a költségek aránytalanul megnövekednének, akkor a 
lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. A lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell 
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a 
megsemmisülés veszélye. Lelőhelyen engedéllyel végzett tevékenység során nem várt 
esetben előkerülő jelenség vagy lelet előkerülésekor – a jogszabályokkal összhangban – a 
végzett tevékenységet e területeken is azonnal fel kell függeszteni, s a területileg illetékes 
múzeum, illetve a KÖH nyilatkozatát kell kérni a további teendőkről. A kutatás költsége 
ilyenkor is a bolygatást okozó tevékenység végzőjét terheli, de más forrásokat is be lehet 
vonni. A hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van kártérítés fizetésére, 
kisajátítás kezdeményezésére vagy régészeti védelem megindítására. 

 
A régészeti lelőhelyben vagy a leletben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását 
eredményezi (2001. évi LXIV tv. 82-85. §; 191/2001. Korm. rendelet). 

 
A talaj bolygatásával járó tevékenységek során régészet szempontból kiemelten 
vizsgálandó területek általában véve a tervezett aszfaltos utak építésével érintett területek, 
belterületbe vonni kívánt új területek, ipari hasznosításra kiszemelt területek, egyéb 
beépítésre szánt területek, illetve az erdősíteni vagy vízzel elárasztani tervezett 
földrészletek. Ezeken a területeken beruházás tervezése esetén, már a tervezés legelején 
javasolt a KÖH előzetes állásfoglalásának beszerzése. Ebben a hivatal nyilatkozni tud 
arról, hogy az érintett területen időközben vett-e nyilvántartásba régészeti lelőhelyet, 
illetve, hogy az adott beruházás megvalósításához milyen feltételekkel fogy majd 
hozzájárulni. A KÖH állásfoglalásának kialakításához a 4/2003. (II. 20.) NKÖM 
rendelettel összhangban elrendelheti örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését. 
 
A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján készült. 
A község területén időközben előkerülő lelőhelyekről a KÖH vezet közhiteles 
nyilvántartást. Javasolt minden tervezett beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről 
meggyőződni. 

 
Helyi védelemre javasolt épületek 
 
Árpád u., 249 hrsz,   
Árpád u., 245 hrsz, 
Árpád u., 304 hrsz, 
12 hrsz, 
Balaton u., 86 hrsz, 
Petőfi Sándor u., 122 hrsz 
 
Műemléki és régészeti összefoglaló  
 
 Az alábbi összefoglaló áttekintés Aszófő község rendezési tervéhez nyújt 
háttéranyagot a község közigazgatási területén belül elhelyezkedő műemlékekről, műemléki 
környezetekről és a legfontosabb régészeti lelőhelyekről. 
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 A műemlékek számbavételénél az aktuális műemlékjegyzéket vettem alapul, 
kiegészítve azon épületekkel vagy épületcsoportokkal, amelyek városképi és tudományos 
szempontból fontosak, de a jegyzékben nem szerepelnek. 
 A régészeti lelőhelyeknél az 1963-ban megjelent régészeti topográfia adatait vettem 
alapul. Ez tartalmazza a legfontosabb lelőhelyeket, de nem a jelenleg ismert összest. A 
rendezési tervhez szükséges aktualizálás elvégezhető a KÖH régészeti lelőhely nyilvántartása, 
illetve a Nemzeti Múzeum valamint a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum nyilvántartása 
alapján. Ahol az lehetséges volt a topográfiában jelzettekhez hozzákerültek az újabb 
lelőhelyek is.  
 A rendezési tervhez kapcsolódó azon ajánlások, amelyek nem a törvényi előírásokon 
alapulnak, a kutató véleményét tükrözik, az eddigi műemléki és régészeti gyakorlat alapján. 
 A mellékelt térképen foltszerűen bejelölt régészeti lelőhelyek, az un. terepbejárás vagy 
régészeti feltárás során megismert adott korú objektum hozzávetőleges kiterjedését jelzik. 
Azon lelőhelyeknél, ahol az ismert vagy a feltételezhető objektumok egyediek vagy 
bemutatásuk hangsúlyosan indokolt külön jelzem a javasolt teljes építési tilalmat. 
 
Műemlékek Aszófő község területén 
 
M II   5377     hrsz.: 076/2    Templomrom, 
MK   6636      A templomrom műemléki környezete, 
M III   9254    hrsz.: 86     Lakóház, népi, 
M III   5366    hrsz.: 219/1     R.K. templom, 
M III   8201    hrsz.: 1223     Présház, népi, 
M III   8202    hrsz.: 1367     Présház, népi, 
M III   8203    hrsz.: 1364     Présház, népi, 
M III   8204    hrsz.: 1360     Présház, népi, 
M III   8205    hrsz.: 1358     Présház, népi, 
M III   8206    hrsz.: 1357     Présház, népi, 
M III   8207    hrsz.: 1351     Présház, népi, 
M III   8208    hrsz.: 1342     Présház, népi, 
M III   8209    hrsz.: 1341     Présház, népi, 
M III   8210    hrsz.: 1336     Présház, népi, 
M III   8211    hrsz.: 1328     Présház, népi, 
M III   8212    hrsz.. 1327     Présház, népi, 
M III   8213    hrsz.: 1322     Présház, népi, 
M III   8214    hrsz.: 1317     Présház, népi, 
M III   8215    hrsz.: 1315     Présház, népi, 
M III   8216    hrsz.: 1314     Présház, népi. 
 
 
Műemlékek müémléki környezetének helyrajzi számos felsorolása 
 
1. MK.:  231, 232, 233, 240, 242, 243, 301, 307, 308, 309, 311, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 
118, 218/1, 218/2, 220/1, 220/2, 219/7, 220/3, 233, 203/4 hrsz-ek. 
 
2. MK.:  90, 89, 87, 86, 85, 84, 13/1, 13/3, 9, 10/1, 10/2 hrsz-ek 
 
3. MK.:  067/1, 066, 065/20, 065/19, 065/18, 065/17, 065/16, 065/15, 065/14, 065/13, 076/2, 
076/3,  
 
4. MK.:  1221, 1222/1, 1222/2, 1212, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 
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1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 
1268, 1212, 1223, 1367, 1364, 1360, 1359, 1358, 1357, 1351, 1347, 1342, 1341, 1336, 1328, 
1327, 1321, 1317, 1316/3, 1315, 1316/1, 1314, 1312, 1313, 1316/4, 1318, 1319, 1320, 1323, 
1322, 1325, 1326, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1343, 
1344, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1352, 1355, 1356, 0100/66, 0100/67, 0110/68, 1361, 
1362, 1363, 1365, 1366, 1368, 0100/81, 0100/82  hrsz-ek 
 
 
Műemlékileg védett épületek 
 
Kövesdi templomrom 
 
A vasútvonal és a Balaton között fekszik, körülötte terült el a középkori Kövesd falu. Faragott 
kövei remélhetőleg még a tihanyi és a nagyvázsonyi múzeumban vannak. Jelenleg csak 
földúton megközelíthető. A templom és műemléki környezetének beépítetlen területe teljes 
védelmet kell, hogy élvezzen. A rom folyamatos karbantartása szükséges. Kívánatos lenne 
környezetének "kertészeti" rendezése és a jobb megközelítés kialakítása. 
 
R.k. templom 
 
A 19. századi templom későbarokk. Közvetlen környezetében vagy helyén állt a 18. századi 
település temploma. Ezt a feltehetően a mai temető területén állt középkori templom köveinek 
falhasználásával alakították ki. Így feltételezhető, hogy a későbarokk épület falazata is 
tartalmaz faragott köveket. A templom környezte így mind műemlékileg, mind régészetileg 
kiemelten fontos. 
 
Kereszt 
 
A templom előtt álló 19. századi kereszt mindenképpen helyi védelemre javasolt. 
 
Vörösmáli pincesor 
 
A 19. század második felében épült pincesor és teljes környezetük műemléki védettséget 
élveznek, tágabb környezetükben való bármely építészeti beavatkozásnál ezt kell figyelembe 
venni. A távolabbi falukép szempontjából is fontos a településrész, szükséges lenne, hogy a 
tájegységre oly jellemző látványa mind a közút (71-es út), mind a vasút felől zavartalanul 
szemlélhető legyen. 
 
A Balatonfelvidék településeit járva általánosan is megállapítható, hogy rendkívül zavaróak 
azok a modern épületek, amelyek nemcsak stilárisan és tömegükben idegenek környezetüktől, 
de jelentősen takarják, "elnyomják" azokat a régi épületeket (ezek egy része műemlék), 
amelyek nemcsak koruk, hanem környezetükhöz illeszkedő tömegük, jellegzetes építészeti 
kiképzésük miatt is kiemelkedően fontos részei e tájegység építészeti képének. 
 
A település régi, műemlékileg nem védett épületeinél fontos lenne a helyi védelem 
végiggondolása. 
 
Régészeti lelőhelyek Aszófő közigazgatási területén 
 
Temető 
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A barokk templomtól kelet felé a jelenlegi temető területén állhatott az a középkori templom, 
amelyet lebontottak 1704-ben és az új épületet a mai templom helyén alakították ki. Ezt 
bontják vissza és építik fel helyén a mai későbarokk templomot. 
 
A középkori település is feltehetően a falú észak-keleti része alatt húzódik. E területen minden 
földmunka csak régészeti megfigyeléssel együtt végezhető. 
 
Kövesd 
 
A területen római és középkori kerámia került elő. A templomrom ásatásakor is másodlagosan 
felhasznált római faragott kövek kerültek elő. A középkori kerámia a valamikor itt állt 
Kövesd településre utal. 
 
Kövesdi templomrom 
 
A templomrom területén és környezetében 1957-ben történt régészeti feltárás, majd 1958-ban 
műemléki helyreállítás. 
 
Bázsa - dűlő 
 
A területen jelentős mennyiségű római kori kerámia található. 
 
A Kövesd, kövesdi templomrom, Bázsa-dűlő régészeti lelőhelyek egyértelműen jelzik, hogy a 
71-es úttól délfelé eső terület - melyet a vasútvonal részben vág - olyan nagyrészt 
bolygatatlan, komplex régészeti lelőhely, melynek területén építési tevékenység ne történjék. 
A területen bárminemű földmunkát teljes régészeti feltárásnak (nem leletmentésnek !) kell 
megelőznie. Tekintettel a terület eddigi bolygatatlanságára felvethető, hogy megfelelő háttér 
biztosítása esetén történjék régészeti feltárás, majd műemléki helyreállítás. Minimálisan is 
javasolt legalább a templomrom környezetének műemlékes szakember tervei által végzett 
"kertészeti" rendezése. 
 
Diósi rét, Vörösmáli szőlők 
 
Őskori szórvány kerámia került elő ezekről a területekről. Az itt folyó esetleges földmunkák 
során régészeti megfigyelés szükséges. 
 
 
Nyilvántartott régészeti lelőhellyel érintett helyrajzi számok:  

R-1:  293, 298, 299, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 
272, 271, 015/27, 020/19, 015/54. 

R-2: 076/2. 

R-3: 076/3, 067/3, 067/2, 067/1, 066, 065/20, 065/19, 065/18, 065/17, 065/16, 065/16, 
065/15, 065/14, 065/13, 065/12, 065/11, 065/10, 065/9, 065/8, 068. 

R-4: 058/45, 058/44, 058/53, 058/42, 060/2, 061, 062, 063/28, 063/11, 063/12, 063/13, 
063/14, 063/10, 063/9, 063/8, 063/7, 063/4, 063/3, 063/2, 063/6, 064/1, 067/10, 067/11. 

R-5: 083/27, 083/26, 083/25, 083/24, 083/23, 083/22, 083/21, 083/20, 083/19, 083/18, 
083/17, 083/16, 083/15, 083/14. 
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R-6: 015/7, 015/6, 1202, 1206/7, 1203, 1206/3, 1206/15, 1206/14, 1206/13, 1206/13, 
1206/12, 1206/11, 1203, 1206/3, 1205. 

R-7: 1295, 1300, 1299/2, 1299/1, 1296, 1294, 1292, 1290, 1289, 1288, 1285, 1295. 

 
Közlekedésfejlesztési javaslat  
 
 

Aszófő a Balaton-felvidék egyik települése Balatonfüred szomszédságában. 
A főút hálózat érinti, mivel áthalad rajta a 71 sz. II. rendű főút. Hasonlóképpen fontos 

a rajta áthaladó és vasútállomással rendelkező 29. sz. Szabadbattyán-Tapolca MÁV 113sz. 
vonala. A település területén csatlakozik a 71 sz. főúthoz 7307 sz. Aszófő-Tótvázsony 
összekötő út és az Aszófő-Balatonfüred összekötő út.  

A Balaton-felvidékre jellemző szép tájakon keresztül vezető összekötő utak a 
természeti adottságok, az erősen tagolt domborzat miatt helyenként kis sugarú ívekkel, a 
hegyvidéki vonalvezetést jellemző paraméterekkel kialakítottak.  
 
 

Az előrevetített forgalomnagyságok alapján a település közigazgatási területén levő 
állami közutak kapacitás fejlesztést nem igényelnek, valamint a tervekben szereplő elkerülő 
utak megvalósítását követően a forgalom csökkenése várható a belterületi szakaszokon. Az 
állami közutak vonatkozásában a közútkezelő részéről olyan fejlesztés nem tervezett ami a 
külterületen meglevő útterület határvonalak, belterületen a jelölt változó szabályozási 
szélességek módosítását igényelné, különös tekintettel a jelen tervben megfogalmazott 
fejlesztési elképzelések megvalósítása utáni állami közutak nyomvonal változtatási, 
korrigálási lehetőségeire. 

Mindkét összekötőút a település belterületén főutcaként – gyűjtőútként – halad végig a 
kialakult település szerkezetnek megfelelő csomóponti csatlakozásokkal, jellemzően kétoldali 
– főleg lakó ingatlanos – beépítéssel, azok kiszolgálását biztosító kapubejárókkal. 
Vonalvezetésük a domborzati adottságokat és a kialakult beépítést követi. Érdemben ezen 
jellemzőkön változtatni nem lehet a kialakult település szerkezet, meglevő beépítési 
kötöttségek miatt. A belterületi szakaszok erősen változó szabályozási szélességűek. A 7307 
sz. úton jelenleg csak egyirányusítással oldható meg a forgalom, de nyomvonal még így sem 
biztosítja a biztonságos közlekedést. Így elkerülhetetlen az összekötő út belterületi 
szakaszának kiváltása.  Az Aszófő-Balatonfüred összekötő út belterületi nyomvonala ugyan 
kétirányú forgalmat tesz lehetővé, de a szabályozási szélessége nem biztosítható. Itt is csak az 
elkerülő út hozhat végleges megoldást és biztonságos közlekedést. 

 
Távlatokban a település északi és keleti oldalán is új út nyomvonal kialakítása előirányzott. 
Bármelyik megvalósítása esetén a jelenlegi kedvezőtlen jellemzőkkel rendelkező belterületi 
szakasz arra kiváltható. Ezt reálissá teszi a Balaton törvényben előirányzott Tótvázsony-
Aszófő összekötő út, melynek nyomvonalát jelöltük és melybe csatlakoznának az említett 
összekötő utak. 
Hasonlóan jelöltük a 71-es sz. II. rendű főút elkerülő nyomvonalát, melyet szintén a Balaton 
törvény jelöl. Ez a nyomvonal tenné lehetővé a vasúton átvezető különszintű átvezetést, 
melyet a közútkezelő Kht is kért jelölni. Ebbe a nyomvonalba csatlakozna az új összekötő út 
szintbeni csomóponttal. 
Az önálló járda helyenként hiányzik. 
A meglevő-megmaradó önkormányzati utak kiszolgáló-lakó utcák. A kialakult beépítések 
következtében adott – változó, tört értékszámú – szabályozási szélességűek. A meglevő 



 
 

 23 

beépítéseket és a fejlesztési lehetőségeket figyelembe véve a jelölt szabályozási szélességeken 
belül a helyi lakó-kiszolgáló forgalom hosszú távon is le tud folyni. 
A tömegközlekedés a Volán Rt-k által üzemeltetett menetrendszerű járatokkal biztosított.  
A település területét a 29. sz. Szabadbattyán-Tapolca MÁV 113 sz vonal érinti. A MÁV-val 
történt egyeztetésen fejlesztési igény nem merült fel a MÁV részéről. Az 50 m-es 
védőtávolságot sikerült mindenhol betartanunk. 

A belterületen rendelkezésre álló szabályozási szélességek miatt önállóan a kerékpár 
utak nem vezethetők ill. a távlati forgalomnagyságok sem indokolják, így az útterületek 
kerékpározásra kijelölt útvonalként vezethetik le a kerékpáros forgalmat.  
 

A parkolás a helyi viszonyok között a jövőben sem jelenthet problémát. Az új 
létesítmények parkolását, rakodását az OTÉK előírásainak megfelelően telken belül kell 
megoldani. A közterületi parkolás lehetőségét, feltételeit helyi parkolási rendeletben kell 
szabályozni, melyre – helyi viszonylatban tömegesen – csak rendezvények esetén merülhet fel 
igény. 

A gyalogos közlekedés biztonságának fokozása érdekében a hiányzó helyeken járda 
kiépítése javasolt. 
 
 
A község adottságai, közműellátottsága: 
Aszófő a Balaton-felvidéken található település, melynek 8,32 km2–nyi közigazgatási 
területén él a község 357 főnyi népessége 152 lakásban. 
Vezetékes víz-, szennyvízelvezetés, villamos energia, vezetékes gáz, és távközlési szolgáltatás 
áll a fogyasztók rendelkezésére. A csapadékvíz elvezetés gerinc árokrendszere kiépült, de a 
lakóutcák vízelvezetése csak részben megoldott. 
Aszófő közműellátottságának vizsgálata a 2003. évi statisztikai adatok, (amely 
közműellátottság szempontjából a 2004. január 1-i állapotot rögzíti) és a közmű üzemeltetők 
által szolgáltatott, és a helyszínelés során tapasztalt ismereteket összegezve készült. 
 
Az adatokat figyelembe véve lakásra vetítetten a következők állapíthatók meg:  
 az ivóvízhálózat kiépítettsége 100%-os, 
 a közüzemi szennyvízelvezetés kiépített 
 a gázellátás is közel 100-%-osan valósult meg, 
 a villamos energia ellátás és a telefonhálózat teljes mértékben kiépített. 
 
Az elmúlt 10 évben telefon valamint gáz és szennyvízcsatornázás közműfejlesztések történtek 
a községben, többnyire a szomszédos településsekkel közös beruházásban. 
Erről az ellátási szintről kell tovább lépni. A település területén a legnagyobb fejlesztéseket a  
csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése igényli. Az új beépítésre szánt területeken a 
teljes közműhálózat kiépítése követelmény. A községben két nagyobb területen javasol 
lakóterület fejlesztést a rendezési terv. A fejlesztési területek közművesítését a meglevő 
rendszerekhez csatlakozó hálózat bővítésekkel lehet megoldani.  
A településrendezési terv időtávjában a közműfejlesztési feladatokat a község lakóinak 
komfortosabb életkörülmény biztosítása és a környezetvédelmi követelmények minél 
magasabb szintű kielégítése határozza meg, különös tekintettel a fokozottan érzékeny 
felszínalatti karsztvíz védelmére. 
 
Vízellátás: 
 
Jelenlegi helyzet: 
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Aszófő község önálló települési vízművének kezelője Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt.  
 
Vízbázis: 
 
A rendszer vízbázisai a Aszófői mélyfúrású kút. 
 Engedélyezett vízkivétel  300 m3/d 
 Legnagyobb napi vízkivétel    150 m3/d 
 Átlagos napi vízkivétel    50 m3/d 
A rendszer biztonságos üzemeltetését és nyomástartását a 1 magaslati víztároló medence, 
200-m3-es térfogattal szolgálja.  
A települési rendszer vízszállító és víztároló kapacitása jelenleg kihasználatlan és további 
csúcsidei tartalékkal rendelkezik. A szabad kapacitás lehetővé teszi a település további 
fejlesztését. 
 
Vízminőség: 
A rendszerben felhasznált víz a regionális rendszerből nyert karsztvíz. 
A karsztvíz maradéktalanul megfelel az ivóvíz szabványok minőségi követelményeinek és a 
csővezetéki szállítás feltételeinek. A víz fizikai jellemzői kifogástalanok. A kémiai jellemzők 
közül a keménység a megfelelő minősítés határán van. A víz többi kémiai tulajdonságai 
optimális. 
 
Nyomásviszonyok: 
A település felszíne kismértékben tagolt. A mélyebb területek 160,00 m Balti tengerszint 
feletti magasságúak; addig a magasan fekvő utcák 185,00 m Balti tengerszint feletti 
magasságot is elérik. 
Aszófő elosztóhálózatán belüli nyomásviszonyokat a helyi 190,00 m Balti tengerszint feletti 
túlfolyás szintű 200 m3-es térszíni vasbeton tározómedence határozza meg. A vízhálózaton a 
1.5 bar nyomás mindenütt biztosított. Az újonnan beépítésre szánt lakóterületeken is minden 
pontján biztosítható a 1.5 bar kifolyási nyomás.  
 
A település vízellátó rendszere: 
Aszófő vízelosztó rendszerén a közterületi ellátó vezetékek mérete általában D 90-es D 110-
es és D-160-as. A vezetékhálózat vegyes rendszerű, kör- és ágvezetékekből épül fel. Az 
ágvezetékes kialakítás hátránya egyrészt, hogy kisebb fogyasztású időszakokban pangó vizek 
alakulnak ki az egyes ágakban, mely, a vízminőséget kedvezőtlen irányban befolyásolja, 
másrészt esetleges meghibásodás, vagy rekonstrukciós munkák esetén nagyobb területet érint 
az átmeneti vízhiány. A hálózati rendszer korszerű KPE műanyagcső anyagú vezetékekből 
épült meg mely korszerűnek tekinthető. A hálózatra föld feletti tűzcsapok vannak felszerelve.  
 
Aszófő vízhálózatának főbb jellemzői:  

Nyomásövezetek száma:       1 db 
Elosztóhálózat hossza:   15,2 km 

 
Fejlesztési javaslat: 
A fejlesztésre javasolt területek a vízellátása vízvezeték hálózat bővítésével megoldható. Az 
új fogyasztók részére a hálózati nyomást és a tárózási vízszükségletet a vízmedence 
biztosítani tudja. 
Az új, beépítésre javasolt területeken, ahol megoldható, körvezeték épül az ellátás 
biztonságának növelése érdekében. A tervezett mellékkörök jellemzően, D 110-es méretűek. 
A hálózatok hidraulikai méretezésénél a tűzoltó-vízigény a meghatározó. 
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A beépítésre javasolt területeken max. 200 m-enként tűzcsapokat kell elhelyezni olyan 
módon, hogy minden védendő épületet 100 m-en belül el lehessen látni tűzoltóvízzel. A 
tervezett földfeletti tűzcsapokat jól látható, könnyen megközelíthető helyre kell telepíteni. 
Az új beépítésre javasolt területek becsült vízigénye 12 m3/d nagyságrendű; mely nem 
azonnal, hanem az igények, felfutásától függően a település területének különböző pontjain 
jelentkezik majd a beépítés ütemétől függően. 
 
Hidrológiai védőterület: 
 
Aszófő közigázgatási területét az előzetesen lehatárolt hidrogeológiai védőterülettel 
rendelkező ivóvízbázisok közül a Aszófői karsztkút védőterülete érinti. Az üzemelő vízbázis 
főbb utánpótlási területe fedetlen, nyílt karsztos területen helyezkedik el, ezért a fokozottan 
sérülékeny kategóriába tartozik. 
Elkészült az ivóvízbázis diagnosztikája és biztonságba helyezési és biztonságban tartási terve. 
Ennek eredményeként megtörtént a vízbázis külső- és belső egészségügyi, illetve a 
hidrogeológiai „A” és „B” zóna határainak meghatározása. Érdekesség, hogy a karsztkúthoz 
közeli felszínnek nincs metszete az „A” védőidommal ezért a „B” zóna kúthoz közelebb van, 
mint a gyorsabb elérési időt kijelölő „A” zóna védőövezete. A vízbázis védőterületén lévő 
ingatlanok használatára vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 
 
Szennyvízelvezetés és tisztítás: 
 
Jelenlegi helyzet:  
Az épületekben keletkező szennyvizet a közcsatornába vezetik.  
A külterületen a csatornázatlan területeken a tapasztalatok alapján a szennyvízgyűjtő 
medencék nagy része szikkasztóként funkcionál és csak a kisebb hányad vízzáró gyűjtőtároló. 
A szikkasztott szennyvíz komoly környezetterhelést jelent a talaj-, a talajvíz és a karsztvizeket 
tekintve.  
A talajba el nem szivárgó részt szippantó kocsikkal szállítják el az ürítő-helyekre. 
Külterületen az épületenkénti többkamrás oldó-medencék és elszivárogtató dréncsövek 
megépítésével csökkenthető a talaj és a talajvíz szennyezése. Az egyedi közműpótló 
berendezések megépítését az újonnan megvalósítandó létesítményeknél elő kell írni. 
A település fejlesztési területein is elsőrendű feladat a szennyvízcsatornák kiépítése az építési 
telkek kialakításával egyidőben. 
 
Fejlesztési javaslat: 
Aszófő község a 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a települési szennyvíztisztítás 
szempontjából az érzékeny felszíni vizek vízgyűjtő területén helyezkedik el. A települési 
szennyvízelvezetéssel is tisztítással kapcsolatos követelmények és határértékek a legszigorúbb 
előírások vonatkoznak. 
 
A fejlesztési területeken a gravitációs csatornahálózat kiépítése a jelenlegi beépített terület 
csatornáiba beköthető. A tervezett csatornák NA 200-as keresztmetszettel építhetők meg, a 
meredek szakaszokon max. 50 ezrelékes lejtéssel Kiemelten kezelendő feladat a tervezett 
szennyvízcsatorna a kiépítést követően valamennyi ingatlanok csatlakoztatása. Az ingatlanok 
szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötését követően a szikkasztókat és az egyedi 
közműpótló berendezésekét szakszerűen (fertőtlenítés, eltömedékelés) fel kell számolni. 
 
Felszíni vízelvezetés: 
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A Aszófő közigazgatási területe a Séd vízgyűjtő forrásterületéhez tartozik. A települési 
csapadékvíz befogadója a Balaton. Állandó jellegű vízfolyások forráseredésűek illetve 
medrüket források táplálják.  
A hegyoldalakat többnyire erdők a domboldalakat szőlők borítják melyek megfogják, 
visszatartják a hirtelen lezúduló vizek jelentős részét. 
Aszófő község belterületén az összefolyó csapadékvizeket általában az utak mentén 
kialakított nyílt burkolt és földmedrű árokhálózat vezeti le a befogadó vízfolyásokig. A 
felszíni vízelvezetés szempontjából elsődleges a jelenlegi árokrendszer vízszállító 
kapacitásának szinten tartása, mely csak a rendszeres karbantartással érhető el.  
A vízfolyások és a vízelvezető árkok part-éleitől a vonatkozó jogszabályokban előirt parti 
sávot karbantartás számára szabadon kell hagyni. A karbantartás számára szolgalmi jogot kell 
biztosítani.  
Az új beépítéseknél az ingatlanokon az épületek tetőfelületén összegyülekező csapadékvizet 
tározókban javasoljuk felfogni, és azok vizét locsolásra felhasználni. 
Új utak építésénél a vízelvezetés együttes kiépítése követelmény. A településen az új 
utcanyitásoknál várhatóan a nyílt árkos csapadék víz elvezetést fogják kiépíteni a zárt 
csatornás rendszer helyett annak nagyobb költségvonzatai miatt. Közép távon főleg a 
községközpont területén és annak környezetében a zárt csapadékcsatornás vízelvezetés 
kiépítését javasoljuk, mert azzal korszerűbb, esztétikusabb, kisebb helyigényű, több parkolási 
és jobb fásítási lehetőséget adó és nem utolsósorban kisebb karbantartási igényű csapadékvíz 
elvezetést lehet biztosítani. 
 
Aszófő község nitrát érzékeny területen helyezkedik el. A vizek mezőgazdasági eredő 
nitrátszennyezéssel szembeni védeleméről a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet intézkedik. 
Kiemelt figyelem fordítandó az állattartó telep és létesítményeinek üzemelésére (trágya, 
higtrágyatárolók, csurgalékvizek elhelyezése, talajtani szakvélemény és szakhatósági 
engedélyek beszerzése). Az intézkedéseket a rendelet 6-12 §, a jó mezőgazdasági gyakorlat 
szabályait a szennyeződés megelőzése, csökkentése érdekében I. sz. melléklete tartalmazza. 
 
Elektromos energia ellátás, hírközlés 
 
1. Előzmények: 
A község településrendezési tervét az Önkormányzatnak a megbízásából készítjük. Jelen 
tervfázisban a meglévő állapot vizsgálata és a végleges program elkészítése előtti fejlesztési 
lehetőségek feltárása, a legfontosabb fejlesztési irányok megfelelő feltérképezése folyik. Ezen 
szakági terv a villamos hálózatok jelenlegi állapotából kiindulva tükrözi a fejlesztések szüksé-
gességét, amely kiterjeda nagyfeszültségű (NAF 120 kV) a középfeszültségű (KÖF 20 kV), a 
kis-feszültségű (KIF 0,4 kV) hálózatokra, a transzformátor állomásokra valamint a közvilágí-
tási hálózatra. Megvizsgáltuk a kommunikációs hálózatok jelenlegi helyzetét is. 
 
A terv tartalmazza azokat a szükséges fejlesztéseket, amelyeket a településszerkezeti terv és a 
helyi építési szabályzat megkövetel. 
 
 
2. Nagyfeszültségű hálózatok: 
A község közigazgatási területén helyezkedik el az a 120/20 kV-os villamos alállomás, amely 
az észak-balatoni terület villamosenergia-ellátását biztosítja. Az állomásba csatlakozik a 
Veszprém irányából érkező 120 kV-os szabadvezeték, amelynek létezésév el hosszú távon 
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számolni kell. A vezeték biztonsági övezete a szélső száltól számítva 13,0 m. A biztonsági 
övezetre vonatkozó előírásokat a 122/2004.(X.15.)GKM rendelet tartalmazza. 
 
A NAF/KÖF trf. állomás teljesítménye 2x25,0 MVA. A trf. állomás kerítéssel határolt, amely 
egyben a biztonsági övezetének határa is. A trf. állomásból induló középfeszültségű hálózatok 
és biztonsági övezetük az állomás környezetének kihasználását, beépítését lényegében meg-
akadályozza. Minden építési célú felhasználás előtt mérlegelni szükséges a védelmi intézke-
dések költségét és egyeztetni kell az áramszolgáltatóval. 
 
 
3. Középfeszültségű hálózatok: 
A középfeszültségű hálózatok szerepe a község transzformátor állomásainak táplálása. A kö-
zépfeszültségű gerinchálózatok 3x95 mm2 AASC keresztmetszetűek. A kompakt állomások 
táplálása középfeszültségű kábelen történik. A leágazó szabadvezetékek általában 50 mm2 
keresztmetszetű szabadvezetékek, míg a földkábel 95 mm2 keresztmetszetű, amelyek a kö-
vetelményeket kielégítik. A tartószerkezetek részben szabványos áttört gerincű vb. oszlopok, 
részben szabványos faoszlopok, kivéve a sarokfeszítőket, amelyek rácsos acéloszlopok. A 
község területén a következő időszakban törekedni kell a szabadvezetékeknek folyamatosan 
földkábelbe helyezésére. A jelenleg még többségében sugaras hálózatot íves-hurkolt hálózattá 
kell átalakítani. 
 
Ennek megfelelően a szabadvezetékes hálózat egy jelentősebb részét megszüntetjük és új 
földkábel hálózatot tervezünk. A földkábel hálózatra felfűzve a tervezett trf. állomások a fo-
gyasztói súlypontokban elhelyezhetők. 
 
A középfeszültségű hálózaton alkalmazott érintésvédelmi rendszer a VÉDŐFÖLDELÉS (TT), 
amely a szükséges követelményeket kielégíti, várhatóan ez a továbbiakban is megmaradhat. 
 
 
4. Transzformátor állomások: 
A község és közvetlen környezetének villamos teljesítményét jelenleg 11 db 20/0,4 kV-os trf. 
állomás biztosítja, mintegy 2,0 MVA kapacitással. A trf. állomások természetesen nemcsak a 
lakossági, hanem a község ipari és mezőgazdasági üzemeinek valamint az üdülőterületek fo-
gyasztását is biztosítják. A trf. állomások közül egy, amely nem oszlopállomás 1 db ABB Ju-
nior). 
 
A trf. állomások többsége betonoszlopos OTR állomás, amelyek megfelelő állapotúak. A vas-
oszlopos (VOTR) állomás, 4 db OTR állomás idegen tulajdonú, 1 db OTR állomás az alállo-
más saját fogyasztását szolgálja. Az ABB Junior állomás is is idegen tulajdonú, a 
szennyvízát-emelő ellátását biztosítja. 
 
Két új kompakt trf. állomás létesítésével számolunk a község nyugati fejlesztési területén (2x 
400 kVA). A meglévő OTR állomásokat (Új u. és Szőlőfeldolgozó)  meg lehet szüntetni. 
 
 
    MŰSZAKI ADATOK: 
 
Megnevezés:  Ny. szám: Típus:   Tulajdonos:
 Teljesítmény: 
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Camping  4/0-2  OTR 20/250  E.ON 
 160 kVA 
120/20 kV áttételi 4/0-4 
Aszfaltútépítő  4/0-6  VOTR 20/160  idegen 
 160 kVA 
Kutak   4/0-7  OTR 20/250 
 idegen  100 kVA 
Mésztelep  4/0-8  OTR 20/63  idegen 
 100 kVA 
Szv. átemelő  4/0-9  ABB Junior  idegen 
 160 kVA 
Község  4/1-1  OTR 20/250  E.ON 
 250 kVA 
Kültelek  4/1-2  OTR 20/160  E.ON 
 100 kVA 
Vasút melletti  4/1-3  OTR 20/250  E.ON 
 160 kVA 
Öreghegy  4/1-4  OTR 20/400  E.ON 
 400 kVA 
Szőlőfeldolgozó 4/1-5  OTR 20/250  E.ON 
 250 kVA 
Új u.   4/1-6  OTR 20/400  E.ON
  160 kVA  
    
5. Kisfeszültségű hálózatok: 
A település kisfeszültségű hálózata alapvetően szabadvezetékes. A szabadvezetékek részben 
csupasz részben szigetelt kivitelűek. A csupasz szabadvezetékek hagyományos kereszttartós  
kivitelűek. A szigetelt szabadvezetékek kötegeltek. A földkábeles hálózatok inkább csak a há-
zi csatlakozó vezetékekre korlátozódnak, de ezen hálózatok között is csak a kisebbik hánya-
dot jelentik. Alkalmazásuk az újabb építésű lakó- és gazdasági épületeknél jellemző. Földká-
beles kitáplálású lesz a telepítésre kerülő kompakt trf. állomás csatlakozó szabadvezetéke. 
 
A tartószerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. A régebbi telepítésű faoszlopok állapota 
már nem megfelelőek, rekonstrukcióra szorulnak. A vasbeton oszlopok között is vannak túl-
terheltek, amelyek cserélendők. 
 
A vezeték keresztmetszetek valamennyi  trf. körzetben a gerinchálózatok esetében 50 és 95 
mm2, amely a település területén megfelelő.  
 
A meglévő vezetékhosszak üzemeltetési problémákat az áramszolgáltatói tulajdonú hálózato-
kon nem jelentenek, mivel az elmúlt két esztendőben jelentős rekonstrukciós munkák folytak 
a hálózatokon. 
 
Az újonnan kialakuló fejlesztési területeken földkábeles kialakítású kisfeszültségű hálózat ki-
építése indokolt. 
 
A kisfeszültségű hálózaton alkalmazott érintésvédelmi rendszer NULLÁZÁS (TN), a vele 
szemben támasztott követelményeket kielégíti. 
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6. Közvilágítás: 
A község főútjai ME4-ME5, míg az egyéb belterületi útjai ME6 osztályúak. A közvilágítási 
berendezések a kisfeszültségű szabadvezeték hálózatra ültetett lámpakarokból és lámpates-
tekből állnak.  
 
Az új hálózatok földkábeles, kandeláberes hálózat legyen, nátriumlámpás vagy kompakt 
fénycsöves lámpatestekkel. 
 
A községben, a közelmúltban a közvilágítási rendszert teljesen felújították. Az alkalmazott 
lámpatestek kompakt fénycsövesek és nátriumgőzlámpásak. 
 
A fénypontok sűrűsége nem mindenhol megfelelő, a mellékutcákban kettő-három oszlopon-
ként van egy lámpatest, ami nem megfelelő minőségű közvilágítást tesz lehetővé. A közvilá-
gítás vezérlése alkonykapcsolóval történik, amely ez esetben elfogadható. Az alkalmazott 25-
25-50 mm2 keresztmetszetű vezetékek az adott hosszúságok figyelembe vételével megfele-
lőek.  
 
A város azon részein, ahol a fénypontok sűrűsége nem megfelelő, ott ezen módosítani kell, új 
lámpahelyeket kell létesíteni. 
 
7. Vezetékes távközlési hálózat:  
A település földkábeles helyi hálózata 1997-ben a MATÁV RT (8300 Tapolca Gyulakeszi út 
4.) beruházásában épült. A jelenlegi szolgáltató a T-Com Magyarország RT  A település 
Balatonfüred-Tihannyal alkot egységes helyi hálózatot melynek központja (RSU: Remote 
Switch Unit) Balatonfüreden található. A telefonközpont gyűrűs optikai kábeles rendszerben 
kapcsolódik a tapolcai fő-központhoz.    
 
Az RSU és a nagyelosztó szekrény közötti összeköttetést nagykeresztmetszetű törzskábel 400 
érpárral biztosítja, A település teljes területén  földkábeles hálózat került el-helyezésre,  az 
ingatlanok ellátására 2 érpáras kábelek  /Qv1*4 / lettek kiépítve.  
 
Aszófőn a T-Com RT-nek, mint a vezetékes távközlési hálózat tulajdonosának és üzemelte-
tőjének jelenleg mintegy 200 magán és közületi előfizetője van, akik analóg fővonali, ISDN, 
ADSL, adatvonali szolgáltatást vesznek igénybe.   
 
A hálózat jelenleg 50 %-os telítettséggel üzemel, így a várható új területek ellátása az RSU és 
nagyelosztó szekrények bővítése nélkül biztosítható. 
 
A T-Com RT. az új ingatlanok, fejleszteni kívánt településrészek ellátását szintén földkábeles 
hálózattal tervezi az igények beérkezése esetén. 
 
 
8. Egyéb: 
A városban lévő villamos hálózatok lényegében jól tükrözik az átlagos és hasonló méretű te-
lepüléseken is tapasztaltakat. A villamosenergia szolgáltatásban komoly zavar nincs és a szol-
gáltatás színvonala is megfelelő. Ez vonatkozik mind a kommunális hálózatra, mind a közvi- 
Lágításra  
 
A mobil telefonhálózatok lefedettsége megfelelő, a bázisállomás környezetében kiváló. 
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A településen működik helyi közösségi TV hálózat. 
 
 

Gázellátás 
A község kiépített középnyomású földgázelosztó rendszerrel rendelkezik. A gázelosztó-
vezeték PE anyagú, földben vezetett.  
A szabályozási terven szereplő új fogyasztók gázigénye a meglevő rendszerre csatlakozó 
gázvezeték-ágakkal kielégíthető. 
Új gázfogyasztók jellege:  

- lakossági, családi házas beépítés mellett, épületfűtés, melegvíz-termelés, konyhai 
felhasználás   70 m3/h 

- közületi: étterem és egyéb, sport- szabadidő-szórakozási funkciókhoz csatlakozó 
kiszolgáló létesítmények 50 m3/h 

 
 
Környezetalakítási javaslat 
 
A Környezetalakítási javaslat c. alátámasztó munkarész két fejezetet tartalmaz. „A 
településrendezési terveket alátámasztó környezetalakítási javaslatok” c. fejezet fogalmazza 
meg azokat a környezeti elemenként szükséges intézkedéseket, melyek betartásával a 
település környezeti minőségének javulása biztosítható. „A településrendezési tervek 
környezeti értékelése” c. fejezet a településrendezési tervekben leírt várható fejlesztések, 
területfelhasználás-változások környezeti hatásait tárja fel és foglalja össze, ill. a Balaton 
törvénnyel való összhangot vizsgálja. 
 
A településrendezési terveket alátámasztó környezetalakítási javaslatok 

Aszófőn az idegenforgalom jelentősége, a Balaton közelsége magas követelményeket támaszt 
mind a település környezetminősége, mind a település tájképi, településképi megjelenése 
szempontjából.  
A kedvező környezetminőség biztosítása elsősorban a településen folytatható gazdasági 
tevékenységekre, létesítményekre, ill. azok elhelyezhetőségére vonatkozó szabályozási 
előírások megfogalmazásával érhető el. A településen ma is találhatók gazdasági területek és 
a településszerkezeti terv a továbbiakban is számol ezek fennmaradásával, azonban annak 
érdekében, hogy az ipari tevékenység, ill. az ebből származó környezetre gyakorolt negatív 
hatás ne váljon az üdülés, idegenforgalom gátjává: 
— a belterületi gazdasági terület telekhatárain a vizuális elválasztás végett javasoljuk 

többszintű zöld sáv kialakítását, 
— a kijelölt gazdasági területeken csak a környezetet jelentős mértékben nem zavaró, 

mezőgazdasági üzemi, illetve kereskedelmi, szolgáltató tevékenységek folytathatók, 
— a telepengedély alapján gyakorolható tevékenységek csak gazdasági területen (lakó- és 

vegyes területen nem!) folytathatók, a lakó- és vegyes területeken kizárólag olyan 
szolgáltató, kereskedelmi létesítmények engedélyezése javasolt, melyek a lakosság 
alapfokú ellátását szolgálják és a környezetet nem zavarják, továbbá 

— környezetterheléssel járó tevékenység engedélyezése, ill. meglévő folytatása is csak 
abban az esetben támogatható, ha az országos érvényű jogszabályokban és a területileg 
illetékes környezetvédelmi hatóság által meghatározott környezetterhelési határértékeket, 
valamint a HÉSZ-ben meghatározott zöldfelületi és környezeti feltételeket teljesíteni 
tudja 
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A környezeti elemek védelmét, a kedvező környezetminőség biztosítását célzó legfontosabb 
környezetalakítási javaslatokat: környezeti feltételeket, környezetvédelmi intézkedéseket az 
alábbiakban környezeti elemenként, hatótényezőnként ismertetjük: 
 
Levegőtisztaság-védelem 
• Új légszennyező létesítményt, technológiát kizárólag abban az esetben javasolunk 

engedélyezni, ha a jogszabályban meghatározott, ill. az elérhető legjobb technikát 
figyelembe véve megállapításra kerülő kibocsátási határértékeket teljesíteni tudja. Az 
előírt feltételek teljesülését az üzembe helyezés és az üzemeltetés során is ellenőrizni kell. 

A közigazgatási terület az egyes légszennyező anyagok tekintetében az alábbi 
légszennyezettségi zónákba tartozik: 

kéndioxid: F 
nitrogéndioxid: F 
szénmonoxid: F 
szilárd (PM10): E 
benzol: F 
talajközeli ózon: B1 

A 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet értelmében a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park területe, a szőlőkataszteri I. osztályú területek, valamint a település 
erdőterületei - kivéve a településvédelmi erdőket - légszennyezettség szempontjából 
ökológiailag sérülékeny területként kezelendők, ahol szigorúbb levegőtisztaság-védelmi 
követelmények érvényesek. 

 

• Levegőtisztaság-védelmi szempontból védelmi övezetet igénylő tevékenységeket2 a 
közigazgatási területen nem javasolunk engedélyezni. A lakóterületek zavarásának 
elkerülése érdekében diffúz légszennyezéssel járó, kellemetlen szagot, bűzt okozó 
tevékenységek engedélyezését sem javasoljuk. 

 

• A kedvező levegőminőség biztosítása érdekében a fejlesztési területeken a hagyományos 
fűtőanyagokkal (olaj, szén) szemben energiaforrásként a gáz felhasználását kell 
ösztönözni. 

 
A talaj és a vizek védelme 
• A település közigazgatási területe a felszín alatti vizek és a földtani közeg tekintetében 

fokozottan érzékeny terület besorolású. A talajvédelem és a vízminőség-védelem 
szempontjából alapvető környezetvédelmi intézkedési feladat a fejlesztési területeken is a 
csatornahálózat kiépítése. Új beépítésre szánt terület kialakítását, illetve meglévő 
beépítésre szánt területeken új épület létesítését ezért kizárólag abban az esetben 
javasoljuk engedélyezni, ha a szennyvizek csatornahálózatba vezetése biztosítható. 

 
• Azokon a beépítésre nem szánt területeken, ahol nincs lehetőség a közcsatornára történő 

csatlakozásra, új épület építése kizárólag a környezetvédelmi és a vízügyi hatóság által 
elfogadott vízzáró szennyvíztároló, ill. egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény 
(korszerű csatorna-közműpótló) megléte esetén engedélyezhető. 

 

                                                           
1 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet szerint 
B: a légszennyezettség a légszennyezettségi határértéket és a tűréshatárt is meghaladja 
E: légszennyezettség a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van.   
F: a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg. 
2 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete 
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• A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelme érdekében meg kell követelni, 
ill. ellenőrizni kell a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásainak, valamint a 10/2000 
(VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben meghatározott határértékek 
betartását.  

 
• A közigazgatási terület É-i részét a Köbölkút vízbázis „B” hidrogeológiai védőterülete 

érinti. A vízbázis hidrogeológiai védőidomán érvényesíteni kell a vízbázisok területére 
vonatkozó országos érvényű követelményeket és korlátozásokat. (Lásd: a vízbázisok, a 
távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 
123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet.) 

 
• Aszófő nitrátérzékeny területen lévő település, ezért a vizek mezőgazdasági eredetű 

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 49/2001. (VI.3.) Korm. rendelet 1.sz. 
mellékletében meghatározott előírásokat be kell tartani. Mezőgazdasági területek 
szennyvízzel, szennyvíziszappal történő öntözése nem javasolt.  

 
• A vizsgált terület magasabb térszínei, a meredek domboldalak a víz talajromboló 

hatásának, az eróziónak fokozottan kitett területek. Az erózió elleni védelem érdekében 
egy tagban 1,5 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 25º(46,5%)-nál 
nagyobb hajlásszögű rézsűk kialakítását nem javasoljuk, a meredekebb természetes 
lejtőket javasoljuk az erózió ellen hatékony védelmet nyújtó növényzettel (gyep, fásszárú 
növényzet) betelepíteni.  

 
• A Balaton és a vízfolyások védelme érdekében a felszíni vizek környezetében nem 

folytathatók olyan tevékenységek, melyek a vízminőséget kedvezőtlenül befolyásolják, 
így különösen 
- hulladékok, szennyvizek a felszíni vizekbe nem vezethetők; 
- összegyűjtött csapadékvizek is csak abban az esetben vezethetők élővízfolyásba, ha 

minőségük a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben az 1. vízminőség-védelmi területi 
kategóriára (Balaton és vízgyűjtője) vonatkozó előírásoknak megfelel; 

- növényvédelmi tevékenységek a vízfelületek 200 m-es környezetében a 
növényvédőszer veszélyességétől függően korlátozottan folytathatók3. 

A felszíni vizek öntisztulásának elősegítése miatt a vízparti sávban a természetközeli 
nádas, ligetes fás társulások, természetközeli ökoszisztémák védelmét biztosítani kell. 
 

• A rendezetlen, roncsolt felszínű területeket rekultivációs terv alapján rendezni kell. Így 
fel kell számolni a 028/3 hrsz-ú jelenlegi mészoltó területén folytatott tevékenységet, azt 
kijelölt gazdasági területre szükséges áthelyezni. A 019/6-7 hrsz-ú területen kialakult 
roncsolt talajfelszínt rekultiválni szükséges. Továbbá rekultiválandó a volt állami 
gazdaságtól északra található dögtér és környezetének területe. A területek erdő 
területfelhasználásba sorolandók, további hasznosításuk feltételeként a területet rendezni 
(tereprendezés, talajborítás, növénytelepítés stb.) kell, a feltárt környezetszennyeződések 
felszámolása érdekében a szükséges kárelhárítást el kell végezni. 

 
Hulladékkezelés 
• A kommunális hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása szervezett módon történik, ennek 

ellenére a település közigazgatási területén előfordulnak illegális hulladéklerakások. A 
talaj és felszín alatti szennyeződések megakadályozása érdekében az illegális 

                                                           
3 89/2004. (V.15.) FVM rendelet 29.§-a 
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hulladéklerakások mielőbb felszámolandók. A települési szilárd hulladékok kezelésénél a 
települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. 
(XI.14.) Korm. rendelet, illetve a 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) szerint kell eljárni. 

• A veszélyes hulladékot eredményező technológiák alkalmazásakor fokozott figyelemmel 
kell eljárni. A lakó- és vegyes területeken a 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet szerinti 
veszélyes hulladékokat eredményező tevékenységek engedélyezése a továbbiakban is csak 
abban az esetben javasolt, ha a tevékenységek a lakosság alapfokú ellátásához 
kapcsolódnak (pl. gyógyszertár, fotólabor, kozmetika stb.). A veszélyes hulladékok 
kezeléséről és ártalmatlanításáról szóló kormányrendelet - 98/2001. (VI.15.) -, valamint a 
Hgt. előírásainak teljesülését a beruházás és az üzemeltetés során ellenőrizni kell.  

• A településen kívül keletkező hulladékok, ill. veszélyes hulladékok a közigazgatási 
területen nem tárolhatók és nem dolgozhatók fel. 

 
Környezeti zaj elleni védelem 
• A telepengedélyezési eljárásnál a szolgáltató és szórakoztató létesítmények 

engedélyezése során a várható zajos tevékenységek engedélyezését a 8/2002. (III.22.) 
KöM-EüM együttes rendeletben az üdülőterületekre meghatározott - nappal (600-2200) 45 
dB, éjjel (2200-600) 35 dB - valamint a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság által 
a telephelyre meghatározott zajterhelési határértékek betartásához kell kötni. A 
határértékek teljesülését az üzemeltetés során is ellenőrizni kell. 

 
• A környezeti konfliktusok elkerülése érdekében új épületek építése, meglévő épületek 

átépítése esetén a közlekedésből származó környezeti zajszint a védendő épületek előtt 
a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendeletben az üdülőterületre meghatározott 
határértékeket nem haladhatja meg. 

 
 
A településrendezési tervek és a HÉSZ környezeti értékelése 

 
A környezeti értékelés a terv megvalósulása során várható környezeti következményeket 
hivatott feltárni és a tervet ennek alapján értékelni a környezeti szempontoknak a 
döntéshozási folyamat minél korábbi fázisában történő integrálása és a környezetvédelmi 
szempontból előreláthatóan káros hatásokkal járó folyamatok kiszűrése érdekében. Az 
értékelés célja, hogy a tervbe szükség esetén olyan további intézkedések, feltételek kerüljenek 
beépítésre, melyek a környezeti elemek védelmét, a környezet károsodásának elkerülését 
biztosítják. 
 
A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése 
 
Előzmények  
2005. január 19-én lépett hatályba az egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban Rendelet), melynek 1. sz. melléklete 
értelmében a település egészére készülő településszerkezeti tervnél, szabályozási tervnél és 
helyi építési szabályzatnál a környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. Az ennek részét 
képező környezeti értékelés javasolt tartalma a Rendelet 4. sz. melléklete alapján, a terv 
tartalmának és részletezettségének megfelelően került kidolgozásra, melyről az 
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Önkormányzat a környezet védelméért felelős szerveket4 tájékoztatta. A beérkező 
vélemények szerint a környezeti értékelés javasolt tartalmával a környezet védelméért felelős 
szervek egyetértettek, a környezeti értékelés ennek megfelelően került kidolgozásra. 
 
A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására 
A környezeti értékelés készítése révén a terv kidolgozása során az államigazgatási szervek 
által adott környezeti vonatkozású vélemények fokozottabban kerültek figyelembe vételre. 
 
A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk 
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés késztése során történő 
figyelembe vétele 
2004. decemberében került kiküldésre a Településfejlesztési Koncepció, mely az 
államigazgatási szervek tájékoztatását, a tárgyi tervvel kapcsolatos véleményeik bekérését 
szolgálta, a környezet védelméért felelős szervek a környezeti értékelés tartalmával 
kapcsolatban az előzményeknél ismertetett szerint külön véleményt nyilváníthattak. Az 
államigazgatási szervektől ily módon beérkező vélemények a terv és a környezeti értékelés 
készítése során egyaránt figyelembe vételre kerültek.  
Az érintett nyilvánosság a helyben szokásos módon értesülhetett a tervezés megkezdéséről, 
továbbá a környezeti értékelés készítéséről és annak tartalmáról, melyre vonatkozóan 
részükről eddig érdemi észrevétel nem érkezett. 
 
A környezeti értékelés során felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer 
korlátai 
A környezeti értékelés az önkormányzat adatszolgáltatása, valamint a releváns tervek és 
egyéb szakirodalmi adatok felhasználásával készült.  
 
A terv rövid ismertetése 
 
A terv célja, tartalma, környezeti vonatkozásainak ismertetése 
A Településrendezési tervek az alábbi célok elérése érdekében készültek: 

- a Balaton törvénnyel és az Épített környezet védelméről szóló törvénnyel való 
összhang, 

- a bővítésre szoruló településközpontnak és a lakóterületnek a természeti környezet 
védelmével összhangban lévő és az igényekhez mért fejlesztése, 

- a táji, természeti értékek védelme, fokozott figyelemmel a természetközeli társulások 
– erdők és gyepterületek – védelmére, 

- a külterületre jellemző kedvező tájképi megjelenés (változatos domborzati adottságú 
területeken az erdő- és mezőgazdasági területek váltakozása) megőrzése, 

- a tájkaraktert erősítő, szőlőművelésű területek megőrzése, a szőlőtermesztés 
felélénkítése a történelmi borvidéken, 

- a mezőgazdasági területeken épületeknek csak indokolt esetben történő elhelyezése, 
- a külterületen megjelenő épületek, építmények tájba illő építészeti kialakítása. 

 
A terv összefüggése más releváns tervekkel 
A tervet érintő, figyelembe veendő tervek, programok: 

- a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni 
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban Btv.) 

                                                           
4 a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének II. pontja szerint  
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- Aszófő vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének 
lehatárolásáról és a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 
25/2004. (XI.20.) TNM rendelet 

- Nemzeti Környezetvédelmi Program 
- Veszprém Megye Környezetvédelmi Programja (Budapest, 2000) 
- Az Észak-Balatoni Kistérség Komplex Környezetvédelmi Programja (Siófok, 2003) 

 
A terv megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása 
 
Környezeti követelmények elfogadásának és a releváns tervekkel való összhang 
vizsgálata 
 
A Balaton tv. Aszófő közigazgatási területét érintő övezetei és azok figyelembevétele a 
tervezés során 
Az alábbiakban szabályozási témakörönként ismertetjük a település közigazgatási területét 
érintő övezeteket és alövezeteket, azok beillesztését a település rendezési tervébe.  
 
Védelmi célú övezetek 

- Aszófő külterületének É-i és D-i területeit a Balaton tv. övezeti tervlapjai a 
természetvédelmi övezeten belül ún. védett természeti területek alövezetként (V-1) és az 
ökológiai hálózat által érintett egyéb területek alövezetként (V-3) jelölik. A védett és 
védelemre tervezett területek a vonatkozó 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet, valamint a 
Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság előzetes véleménye alapján kerültek a tervben 
pontosításra, melyek a védett területek vonatkozásában a Btv-ben lehatárolt területeknél 
valamivel nagyobb területet érintenek. A védelemre tervezett területek a Btv. lehatárolása 
szerinti ún. ökológiai hálózat által érintett egyéb területeken belül foglalnak helyet, 
melyek a Szabályozási tervben a védett természeti területekkel azonos övezetekbe 
kerültek besorolásra. 
A Településrendezési tervekben a területfelhasználás és az övezetek meghatározásakor, 
továbbá az építési szabályok megfogalmazásakor a táji, természetvédelmi szempontok 
elsőbbséget élveztek.  
Itt kell megemlíteni azonban, hogy 2 lakóterület-bővítési terület (az É-i, Pécsely irányába 
és a D-i, Balatonfüred felé) a BfNP területét érinti. Közülük az É-i bővítési terület – mely 
a Btv. települési övezet tervlapján települési terület alövezetbe tartozik - a 
településrendezési tervekben a Balatoni Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetve, az Ő 
egyetértésükkel került kijelölésre. A D-i bővítési terület önkormányzati döntés, melyet a 
terület elhelyezkedése (a 71. sz. út és tervezett elkerülő szakasza közrefogásában 
található) indokol. 

- A táj- és településkép-védelmi övezet alövezetei közül Aszófő külterületén a Balaton tv. 3 
övezetet jelöl. A tájképvédelmi, ill. tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt 
jelentőségű területet (T-1) a település két elkülönülő területén: a két szőlőkataszteri 
területen és a hozzájuk kapcsolódó részeken. Az egyik terület a belterülettől Ny-ra 
húzódik az Öreg-hegy lábától a vasútvonalig, a másik terület pedig a belterülettől K-re a 
vasútvonaltól a Balatonfüredre vezető útig. A Btv. településkép-védelmi területként (T-2) 
jelöli Aszófő falumagját, a templom környezetét. Kiemelt jelentőségű épített környezeti 
értékek és régészeti területek övezetébe (T-3) tartozik a belterülettől K-re lévő 
szőlőkataszteri területhez tartozó Vörös-máli pincesor, valamint a belterülettől DNy-ra 
található romtemplom és környezete.  
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Az alövezetekre vonatkozó előírások beépülnek a Szabályozási tervbe, illetve a HÉSZ-be. 
A HÉSZ-ben megfogalmazott beépítési feltételek a települési és a tájkarakter, valamint a 
művi és természeti értékek védelmét, megőrzését segítik elő. 

- A tájrehabilitációs övezeten belül komplex tájrehabilitációt igénylő területként (R-1 
alövezet) jelölik a Balaton tv. övezeti tervlapjai az Pécsely felé vezető úttól keletre lévő 
roncsolt felületet. A terület rekultiválása még nem történt meg, a településrendezési 
tervek tanúsága szerint tervezett utóhasznosítása védő erdő.  

- Felszíni szennyeződésre érzékeny területek övezetén belül a Balaton törvény Aszófő 
közigazgatási területét fokozottan érzékeny (Sz-1 alövezet) és érzékeny (Sz-2 alövezet) 
területekre osztja. Az érzékeny területek alövezetébe tartozik a belterület D-i és K-i része, 
valamint a belterülettől K-re lévő szőlők, illetve a D-re lévő földek. Az ezen kívüli 
területek fokozottan érzékeny területbe tartoznak.  
Mivel Aszófő teljes területe fokozottan érzékeny, vagy érzékeny kategóriába tartozik, 
ezért a környezetalakítási javaslatok megfogalmazásakor szigorú környezeti feltételek 
kerültek meghatározásra.  

- A felszínmozgásra érzékeny területek övezetbe tartozó alövezetek közül a Btv. eróziónak 
fokozottan kitett területeket (P-2 alövezet) jelöl Aszófő közigazgatási területének ÉNy-i 
részén, az Öreg-hegy D-i lejtőjén, az Öreg-hegy alján és az attól Ny-ra eső Szőlőföldön, 
melyek elsősorban az erdőkkel határos, meredek lejtésű területek. Az erózió elleni 
védelmet a HÉSZ-ben megfogalmazott előírások, a rézsűkialakításra és a tereprendezésre 
megfogalmazott korlátozások, továbbá – ahol ezt a Balaton tv. lehetővé teszi - a 
beerdősült területek megőrzésére vonatkozó javaslatok segítik elő. 

- A felszíni vízminőség-védelmi övezeten belül a Balaton tv. övezeti tervlapjai szerint 
Aszófő közigazgatási területének D-i részét vízminőség-védelmi területek alövezet (F-1), 
és tómeder területe (D-1) érinti. A tómeder a Településszerkezeti tervben vízgazdálkodási 
területbe, a vízminőség-védelmi területek alövezetbe sorolt területek vízgazdálkodási 
területbe, illetve a mezőgazdasági területen belül ún. korlátozott használatú övezetbe 
kerültek besorolásra, melyre vonatkozó szabályok a vízvédelmi szempontokat 
maradéktalanul figyelembe veszik. Ez alól kivételt a belterület D-i szomszédságában 
található terület képez, melyen az önkormányzat kérésére lakóterület-fejlesztési terület 
került kijelölésre annak ellenére, hogy erre a Btv. előírásai nem nyújtanak lehetőséget. 

 
Funkcionális övezetek 

- A térségi szerkezeti tervben meghatározott infrastruktúra hálózat övezeten belül a 
Balaton tv. Aszófőn jelöli a közlekedési létesítményeket és azok védősávjait (I-1 alövezet), 
valamint jelöli a közműhálózatokat és azok védősávjait (I-2 alövezet). A közlekedési 
hálózat bővítéseként szerepel a törvény övezeti lapján a Balatonszőlős irányú, a települést 
elkerülő tervezett térségi mellékút. A közműhálózat bővítéseként a település D-i részén 
lévő szennyvízcsatorna Ny-i (Örvényes) és ÉNy-i (Pécsely) irányba történő folytatását 
tartalmazza a törvény. A tervezett infrastruktúra elemeket a terv tartalmazza. 

- A települési övezethez tartozó övezetek közül a települési területek alövezet (U-1) érinti a 
települést. Aszófő közigazgatási területén gazdasági területeket, vagy ipari park jellegű 
üzemi területeket a Balaton térségi szabályozási terv nem határol le, annak ellenére, hogy 
a település bel- és külterületén jelenleg is több gazdasági hasznosítású terület 
(mezőgazdasági üzemi terület, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület) található. A 
településrendezési tervek számolnak e területek fennmaradásával és kis mértékű 
bővítésével.  
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- A termelési övezetek alövezetei közül Aszófő közigazgatási területén árutermelési 
mezőgazdasági területek alövezetbe (M-1), kertgazdasági területek alövezetbe (M-2), 
meglévő erdőgazdasági területek alövezetbe (E-1), valamint erdősítésre javasolt területek 
alövezetbe (E-2) sorolt területek találhatóak. A Btv. szerinti meglévő és tervezett 
erdőterületek - az erdészeti hatóság nyilvántartása alapján pontosítva - a 
Településszerkezeti tervben erdőterületként kerültek lehatárolásra. A Balaton tv. övezeti 
lapja ezen túl erdősítésre javasolja a vasútvonal K-i része alatt lévő Nyilas-rétek területét, 
mely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként védett természeti terület, ahol a 
jelenlegi természetközeli ökoszisztémák, élőhelyek védelme a természetvédelem érdeke, 
így tervezett erdőterület e területen nem került kijelölésre. A mezőgazdasági területek – 
figyelembe véve a Balaton tv. alövezeteire vonatkozó előírásokat – differenciálva, 
elsősorban a meglévő tájhasználat, a védendő tájkarakteri elemek és a természeti értékek 
figyelembe vételével kerültek lehatárolásra, ill. övezeti besorolásba.  

- A minőségi fejlesztést szolgáló övezeten belül a Balaton tv. övezeti tervlapja Aszófő 
közigazgatási területén I. osztályú szőlőkataszteri területeket (C-1 alövezet) tartalmaz.  
I. osztályú szőlőkataszteri területbe két egybefüggő terület, a belterülettől K-re és NY-ra 
található volt zártkerti területek és a hozzájuk kapcsolódó mezőgazdasági területek 
tartoznak. E területekre a HÉSZ-ben olyan szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek 
a szőlőművelés fennmaradását, ill. a szőlőtelepítést célozzák. 

 
Egyéb övezetek 
Egyéb övezetek közé tartozó, térségi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete 
Aszófő közigazgatási területét nem érinti. 
 
A Balaton tv. övezeti tervlapjainak lehatárolásai, valamint az egyes övezetekre, alövezetekre 
vonatkozó előírások a Településrendezési tervek készítése során többnyire figyelembe vételre 
kerültek, az esetleges eltéréseket – az 1996. évi XXI. tv. 23/A §. (2) bekezdésében foglalt 
lehetőség mértékéig - a tervezői nyilatkozathoz mellékelt „Eltérés a Btv. alövezeteitől c. 
tervlap tartalmazza.  
 
A vízpart-rehabilitációs tanulmányterv figyelembe vétele a tervezés során 
A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervvel érintett terület területfelhasználásának és övezeti 
besorolásának meghatározásakor a tanulmánytervben foglaltak figyelembe vételre kerültek, 
ennek megfelelően  

- került lehatárolásra a Balaton partvonala, melyen belüli terület vízgazdálkodási területbe, 
azon belül külön, az ún. állóvíz medre és partja övezetbe került besorolásra, 

- a tó körüli mezőgazdasági területek az általános mezőgazdasági területen belül az ún. 
korlátozott használatú mezőgazdasági övezetbe kerültek besorolásra, melyre a HÉSZ 
értelmében szigorú, a vízvédelmi és természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő 
szabályok vonatkoznak. 

 
A környezetvédelmi programok (Nemzeti Környezetvédelmi Program, Veszprém Megye 
Környezetvédelmi Programja, Észak-Balatoni Kistérség Komplex Környezetvédelmi 
Programja) figyelembe vétele a tervezés során 
A környezetvédelmi programok széleskörű intézkedéseket tartalmaznak a környezeti elemek 
állapotának javítása, a települési és épített környezet védelme, a kommunális infrastruktúra 
fejlesztése, a természet- és tájvédelem érdekében. A településrendezési tervekben foglaltak a 
környezetvédelmi programok célkitűzéseinek, javasolt intézkedéseinek megvalósítását 
kívánják elősegíteni. Így különösen a célkitűzések megvalósítását szolgálják a 
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településrendezési tervekben: 

- a levegőminőség javítása érdekében a települést elkerülő utak (Balatonszőlős felé) 
lehatárolása, a belterületi zöldfelületi elemek fejlesztése, az útmenti növénytelepítésre 
vonatkozó előírások;  

- a vízvédelem érdekében a természetes partszakaszok védelme (korlátozott használatú 
mezőgazdasági övezetbe sorolással és erre vonatkozó szigorú szabályok 
megfogalmazásával), a természetes szűrőmezőt jelentő nádasok védelme; 

- a talajvédelem érdekében az erdőterületek megtartása, az erdősültség arányának növelése, 
a szőlőművelés ösztönzése; 

- a település és épített környezet védelme, az infrastruktúra hálózat fejlesztése érdekében a 
szennyvízkezelésre, csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírások, a gázfelhasználásra 
való ösztönzés a hagyományos tüzelőanyagokkal szemben; 

- a természet- és tájvédelem érdekében a természetes és természetközeli élőhelyek 
védelme, a táji adottságokhoz, hagyományos tájszerkezethez igazodó területfelhasználás 
meghatározása. 

A természet- és tájvédelem érdekeivel ellentétes a tervben a belterület É-i és D-i bővítési 
iránya, mivel azok BfNP területeket érintenek. Elmondható azonban, hogy az utóbbi értékes 
élőhelyet nem érint, az előbbi lehatárolása és javasolt feltárása pedig a BfNP Igazgatósággal 
egyeztetve lett. 

 
A terv megvalósítása esetén várható, környezetet érő közvetlen és közvetett hatások, 
környezeti következmények feltárása 
 
Környezeti elemekre (levegő, föld, víz)  
A tervezési területen a beépített területek növekedésével a légszennyező anyagok, elsősorban 
a fűtésből és a közlekedésből származó légszennyező anyagok mennyisége emelkedni fog. A 
gazdasági területek fenntartása, kis mértékű növelése következtében technológiai eredetű 
légszennyezéssel is számolni kell, jelentősebb légszennyező anyag növekedés - a mértéktartó 
lakó- és gazdasági terület bővítésnek és a gazdasági létesítményekben megengedett 
tevékenységeknek köszönhetően - azonban várhatóan nem következik be.  
A tervben a levegőminőség romlásának megakadályozását, a levegőminőség javítását az 
alábbi intézkedések, előírások szolgálják: 

- a közlekedésből származó növekvő légszennyezés káros hatásainak csökkentését 
szolgálják az útmenti növénytelepítésre, fásításra vonatkozó előírások, 

- a fűtési eredetű légszennyezés növekedésének minimalizálását szolgálja a gázfelhasználás 
ösztönzése (a településen kiépített földgázelosztó rendszer áll rendelkezésre, mely teljes 
mértékben képes kiszolgálni a rácsatlakozó új fogyasztókat), 

- a zöldfelületek kialakítására vonatkozó részletes előírások (minimális zöldfelületi arány, 
többszintű növényzet aránya, parkolók fásítása stb.), melyek az építés feltételeként 
kerültek meghatározásra  

A technológiai eredetű légszennyezés megelőzése elsősorban a technológiai fegyelem, illetve 
a hatósági ellenőrzés függvénye, a vonatkozó jogszabályokra a terv felhívja a figyelmet.  

A tervezett beépítések az átlagosnál jobb minőségű termőföldet nem érintenek. A termőföld 
védelme, a racionális földhasználat elősegítése érdekében a terv a lakóterület-bővítésre jelölt 
területek ütemezett beépítését javasolja. A környezeti feltételek között szerepel a 
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humuszvagyon védelmének biztosítása, kedvező, hogy a letermelt humusz felhasználását a 
terv a lehetőségekhez mérten helyben javasolja. A HÉSZ-ben további talajvédelmi előírások 
(parkolófelületek kialakítására, szennyvíz- és hulladékkezelésre, talajszennyezés veszélyével 
járó tevékenységekre, trágyatárolásra stb. vonatkozó előírások) biztosítják, hogy a 
létesítmények elhelyezése során a talaj- és földvédelem kellő odafigyelést kapjon, a talaj ne 
károsodjon. A tervvel érintett terület változatos domborzatú, a terepadottságok és 
talajviszonyok következtében helyenként erózióval veszélyeztetett terület. Az erózió elleni 
védelem a tervben kellő odafigyelést kapott, a tereprendezésre vonatkozó előírások, az 
erdőterületek és gyepterületek megtartása, valamint a szőlőművelés ösztönzése mind az erózió 
elleni védelmet szolgálják. 

A vizek védelme fokozott hangsúlyt kapott a tervben, hiszen a tervezési terület a felszín alatti 
vizek és a földtani közeg szempontjából fokozottan érzékeny besorolású, továbbá a területen 
felszíni vizek, források és vízműkút is található. Olyan területhasználat, tervezett létesítmény 
a felszíni vizek, a források és a vízműkút környezetében nem kapott helyet, mely a vizekre, 
ill. vízbázisra kedvezőtlen hatással lenne. Az építés feltételeként a teljes közigazgatási 
területen olyan előírások kerültek meghatározásra (pl. szennyvíz- és hulladékkezelésre 
vonatkozó előírások, a felszíni vizek környezetében előírt növényvédelmi, építési 
korlátozások, a növényzet védelmére vonatkozó előírások), melyek kellő biztosítékai a 
vízminőség-védelemnek.  
 
Élővilágra, ökológiai rendszerekre, biológiai sokféleségre, natura 2000 területekre, védett 
területekre 
A települést érintő természetvédelmi szempontból jelentős területek - Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park és tervezett bővítési területe, források, Natura 2000 terület – természetközeli 
állapotának megtartását a terv kiemelt feladatának tekinti, a természetvédelmi célú 
lehatárolásokkal érintett területek ezért az egyes területfelhasználási területeken belül 
szigorúbb szabályokat tartalmazó övezetekbe (védett erdő, korlátozott használatú általános 
mezőgazdasági övezet) kerültek besorolásra. Az említett területek jellemzően érintetlenül 
maradnak, változtatás, tervezett beépítés az alábbi területeken kap helyet: 

- a belterület északi és déli szomszédságában kijelölt lakóterületek BfNP-i területet 
érintenek. Közülük az északi lakóterület-fejlesztés teljes mértékben igazodik a Balaton tv. 
települési övezetében jelölt „Települési területek” alövezetéhez, továbbá a Nemzeti Park 
Igazgatósággal egyeztetve, annak egyetértésével került kijelölésre.  

- értékes élőhelyet, részben védett gyepterületeket érintenek a tervezett, belterületet 
elkerülő utak, melyek a területi adottságok, illetve a Balaton tv. alapján kerültek 
kijelölésre. A tervezett utak védett területet, védelemre tervezett területet, meglévő és 
tervezett erdőterületet, valamint szőlőkataszter I. területet is érintenek, azonban a Btv-vel 
összhangban és a közlekedési hatósággal egyeztetve kerültek kijelölésre. Az utak 
nyomvonalának kijelölésekor meghatározó szempontok voltak a területi adottságok, a 
terepviszonyok és az utak kialakítására vonatkozó előírások, melyek az említett 
tájvédelmi szempontból értékes területek érintetlenül hagyását nem tették lehetővé. A 
negatív környezeti hatás csökkentése érdekében a továbbtervezés során az ökológiai 
kapcsolatok biztosításáról, valamint az utak környezetbe illesztéséről az élőhelyek és a 
tájkép védelme érdekében gondoskodni kell. Ennek meglétét előzetes környezeti 
hatásvizsgálat keretében lehet megvizsgálni, mely a környezeti hatásvizsgálatról szóló 
20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete „B” fejezete 88. pontja értelmében 
tárgyi út létesítése esetén kötelező. Részletes környezeti hatásvizsgálatnak a 
szükségessége a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi hatóság döntésétől függ.  
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Tájra, tájhasználatra, hagyományos térszerkezetre  
A tervezett beépítések, belterület-bővítések a belterülethez közvetlenül kapcsolódva kerültek 
kijelölésre, annak szerves folytatását képezik, így a tájszerkezetet jelentősen nem 
befolyásolják. A külterület területfelhasználásának meghatározása a táji adottságok 
figyelembe vételével történt, a hagyományos tájhasználat és a táji, természeti értékek, a 
tájkarakter védelmén alapul.  
A külterületen megjelenő épületek, építmények tájba illesztését a HÉSZ-ben meghatározott 
zöldfelületi feltételek, valamint az épületek, építmények (pl. kerítések, közművezetékek) 
kialakítására vonatkozó szabályok, a tervezett utak környezetbe illesztését az útmenti kötelező 
növénytelepítés biztosítják. 
 
Természeti erőforrásokra  
A tervezett fejlesztések a helyi természeti erőforrások közül a termőföld igénybevételével 
járnak, átlagosnál jobb minőségű termőföldet azonban a tervezett beépítések nem érintenek. 
 
Épített környezetre, kulturális örökségre  
A tervezett fejlesztési területek a belterület szerves fejlődései, a település meglévő szerkezeti 
adottságaihoz jól illeszkednek. A tervezett fejlesztések sem régészeti, sem műemléki értéket 
nem veszélyeztetnek. Mind a régészeti területekre, mind a műemlékekre és környezetükre a 
HÉSZ-ben olyan építési feltételek kerültek meghatározásra, melyek biztosítják a kulturális 
örökség, a települési karakter védelmét, új épületek esetében a helyi építési hagyományoknak 
megfelelő kialakítást. (lásd még: Kulturális örökségvédelmi hatástanulmány) 

Klímára  
A terv megvalósulása esetén klímamódosító tényezőként a megnövekvő fűtési és közlekedési 
eredetű légszennyezés emelhető ki, ezek azonban a tervezett fejlesztések mértékéből adódóan 
nem számottevőek. Jelentősebb biológiailag aktív felületek megszűnésével nem kell számolni, 
a beépítésre szánt területeken a zöldfelületek létesítésére a HÉSZ fokozott hangsúlyt fektet, 
így jelentősebb mikro-, illetve mezoklíma változás nem valószínűsíthető. 
 
Egészségi állapotra, életminőségre 
A terv megvalósulása a lakóterületen élőkre, az emberek életminőségére várhatóan nem lesz 
negatív hatással. Pozitív változásként előjelezhető viszont a tervezett elkerülő utak 
megvalósítása eredményeként bekövetkező, közlekedésből származó környezetterhelés 
(légszennyezés, zajterhelés) csökkenése a lakóterületeken.  
 
Társadalmi helyzetre, helyi közösségre 
A lakóterület bővítés a letelepedést, illetve a fiatalok megtartását, s ezen keresztül a falu 
fejlődését kívánja elősegíteni. A gazdasági területek megtartása, kis mértékű fejlesztése a 
helyi munkahelyteremtést szolgálja, ami sokak számára lehetőséget teremt majd a helyben 
dolgozásra, az ingázás felszámolására, s az ingázásból adódó stressz csökkentésére. A 
területen többféle gazdasági tevékenység (kisipari, kereskedelmi, mezőgazdasági üzemi 
tevékenység stb.) folytatására is lehetőség nyílik, így a munkalehetőség terén nagyobb 
társadalmi réteg érintett lehet. A gazdasági egységek működése a település gazdasági, 
pénzügyi helyzetére is kedvező hatással van.  
 
Környezetbiztonságra 
A tervezett fejlesztések, változtatások a környezetbiztonságra nincsenek negatív hatással. 
 
A környezeti konfliktusok kezelésének értékelése 
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A tervezési területen környezeti konfliktust jelenleg a belterületet átszelő országos fő- és 
mellékutak mentén fellépő közlekedéséből származó környezetterhelés okoz. A környezeti 
problémát a terv a tervezett elkerülő utak kijelölésével kívánja megszüntetni, mely utak 
nyomvonala a Btv-ben foglaltaknak, illetve a közlekedési hatósággal egyeztetve kerültek 
lehatárolásra.  
Környezeti konfliktust okoznak továbbá a rendezetlen, roncsolt felületek (a volt dögtér 
környezete, a 028/3 hrsz-ú mészoltó területe, a 019/6-7 hrsz-ú területen kialakult roncsolt 
talajfelszín), melyek rendezését a településrendezési terv a területhasználat meghatározásával 
és a vonatkozó előírásokkal biztosítja.  
További környezeti konfliktusok kialakulását a gazdasági tevékenységek szabályozásával, 
szigorú környezeti feltételek meghatározásával kívánja a településrendezési terv 
megakadályozni. 
 
A környezeti következmények összefoglalása 
 
Környezeti jellemzők, melyekre jelentős hatással vannak a fejlesztések 
A tervezett fejlesztések bár több környezeti elemre, tényezőre hatást gyakorolnak 
(levegőminőség romlása, termőföld csökkenése, energiafelhasználás növekedése, hulladék 
mennyiségének növekedése, természeti erőforrások fokozottabb igénybevétele, 
természetközeli élőhelyek zavarása), jelentős negatív hatás egyik környezeti elem 
tekintetében sem valószínűsíthető.  
 
Fejlesztések, melyek környezeti szempontból negatív hatást gyakorolnak, illetve 
valamilyen intézkedést igényel a negatív hatás csökkentése 
 
A terv megvalósulásával közvetlenül, vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők 
feltárása: 
1. Lakóterület-fejlesztés 
a meglévő belterülethez szorosan kapcsolódva, több ütemben történő kialakítással 
2. Gazdasági területek fejlesztése, gazdasági funkció felújítása 
meglévő gazdasági területek megtartása, kismértékű gazdasági terület-bővítés  
3. Közúthálózat-fejlesztés 
Balatonszőlős irányú tervezett térségi mellékút a Btv. alapján és ehhez kapcsolódó 
összekötések, nyomvonal-korrekciók  
 
A környezeti következmények alapján a terv értékelése 
 
A településrendezési tervben foglalt változtatások, tervezett fejlesztések szinte valamennyi 
környezeti elemre nézve a terület közvetlen vagy közvetett hatásterületén okoznak valamilyen 
negatív változást (pl. levegőminőség romlása, termőföld csökkenése, lerakásra kerülő 
hulladékok mennyiségének növekedése, energiafelhasználás növekedése, keletkező szennyvíz 
mennyiségének növekedése stb.). A vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele és a HÉSZ-
ben meghatározott környezeti feltételek betartása esetén azonban a terv megvalósulása 
várhatóan a környezetminőség jelentős romlásához, a környezeti elemek jelentős 
károsodásához nem vezet.  
 
A hatások elkerülésére vagy csökkentésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések 
hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre 
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A terv alátámasztó munkarészei részletesen foglalkoznak a fejlesztési területek tájba, illetve 
környezetbe illesztésével, a környezeti elemek és rendszerek védelmével, melyeket a terv 
megvalósulása során várható hatások részletezésénél tárgyaltunk. A tervben foglalt javaslatok, 
az építés feltételeként meghatározott szabályok (ütemezés, zöldfelületi, környezeti feltételek) 
kellő biztosítékai annak, hogy jelentős közvetlen, vagy közvetett negatív környezeti hatás ne 
következzen be. A környezetvédelmi célkitűzésekkel, a releváns tervekkel ellentétes tervi 
elemként a belterület déli bővítési területe emelhető ki, mely BfNP területet és a Btv. szerinti 
felszíni vízminőség-védelmi területet érint, ezért javasolt a fejlesztés szükségességének 
átgondolása. További, a tervbe beépítendő javaslatot a környezeti értékelés készítése során 
nem fogalmaztunk meg. A tervben ábrázolt tervezett utak továbbtervezésénél azonban a 
környezeti szempontok (környezetbe illesztés, ökológiai kapcsolatok biztosítása) 
érvényesítésére fokozott hangsúlyt kell fektetni, melyre a tervekhez készítendő előzetes 
környezeti hatásvizsgálat nyújt lehetőséget.  
 
Összefoglaló 
 
A környezeti értékelés a terv megvalósulása során várható környezeti következményeket 
hivatott feltárni annak érdekében, hogy a környezeti szempontból kedvezőtlen intézkedések, 
tervezett változtatások a döntéshozás korai fázisában felismerhetők legyenek, s szükség esetén 
további intézkedések, feltételek a tervbe beépítésre kerüljenek. A környezeti értékelést az 
egyes tervek, ill. programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet és a 
környezet védelméért felelős szervekkel történt egyeztetés alapján készítettük el.  
 
Összefoglalva elmondható, hogy Aszófő településrendezési tervei készítésekor a környezeti 
elemekre gyakorolt hatás lehető legkisebb mértékűre való csökkentése volt a cél. A 
Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat előírásai biztosítják az előző 
fejezetekben feltárt környezeti hatások mérséklését, a Balaton törvénnyel való összhangot, a 
táji, természeti értékek védelmét. A környezeti értékelés készítése során nem tártunk fel olyan 
tervi elemet, melynek megvalósulása során jelentős negatív környezeti hatás következhet be. 
A belterület tervezett déli bővítési területe - mely a javasolt ütemezés szerint az utolsó 
lakóterület-fejlesztési terület - ugyan BfNP terület és a Btv. szerinti felszíni vízminőség-
védelmi területet érint, azonban értékes élőhely megszűnését nem eredményezi és a 
lakóterületekre meghatározott környezeti feltételek betartása esetén a felszíni vizek 
minőségére sincs negatív hatással. Ennek ellenére a törvénnyel való összhang biztosítása 
érdekében javasolt a fejlesztés szükségességének átgondolása. A tervezett egyéb fejlesztési 
területek megvalósításából adódóan is származnak negatív környezeti hatások (levegőterhelés, 
termőföld csökkenés, a szilárd és folyékony hulladékok mennyiségének növekedése stb.), 
ezek azonban várhatóan nem lesznek jelentős mértékűek, illetve az emberi egészségre 
ártalmasak. A terv megvalósításából nem származnak továbbá országhatáron átterjedő 
jelentős, káros környezeti hatások sem. A szabályozási terv és a HÉSZ olyan építési 
feltételeket tartalmaz, melyek kellőképpen biztosítják a környezeti elemek védelmét, a 
környezet károsodásának megakadályozását.  
 
A környezeti szempontok figyelembe vételét a terv által befolyásolt más tervek készítése, 
létesítmények engedélyezése és a hatósági ellenőrzés során is érvényesíteni kell. Közülük 
kiemelendők a tervezett utakra készülő tervek, melyek készítése, illetve az utak kivitelezése 
során az élőhelyek védelmére és a tájkép-védelemre fokozott figyelmet kell fordítani, az 
ökológiai kapcsolatok zavartalan fennmaradását és a tájba illesztést biztosítani kell.  
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A tanulmány tárgya:  
 
Aszófő Község Településrendezési terve jelen munkarészt köteles tartalmazni, ami a 
Község örökségvédelmi hatástanulmánya. A műemléki környezet és a régészeti 
lelőhely(ek) lehatárolását a KÖH regionális irodája adta meg, valamint a 2001. évi 
LXIV. tv. 66. § (2) bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány 
készítését rendelte el.  
 
Jelen munkát (azaz a jelen tanulmány részét és egészét is) a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem illeti meg. A vagyoni jogok 
kizárólagos jogosultja a Magyarország Fesztivál Kft. A tanulmány vagy annak 
része sokszorosítása, átdolgozása,  az abból való idézés, vagy bármely más 
formában történő felhasználása csak a Magyarország Fesztivál Kft. és a szerző 
előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A szerzői jogi jogsértés büntetőjogi és 
kártérítési következményekkel járhat. A tanulmányt csak annak megrendelője 
jogosult a szerződésben meghatározott célra felhasználni, de azt nem 
jogosult átdolgozni, azt mások részére végzett szolgáltatás vagy mások 
részére készített tanulmány részeként felhasználni. A közölt adatok szerződéstől 
eltérő célra való felhasználása, a régészeti lelőhelyekre és a régészeti érdekű 
területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy továbbadása harmadik fél 
számára csak a szerző engedélyével, a 17/2002. (VI.21.) NKÖM rendelet 7. §, 
valamint a 47/2001. (III.27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet. 
 
Törvényi környezet:   
(A vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk, azaz a régészettel érintett 
területeken követendő eljárás, jogok és kötelezettségek) 
 
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó 
főbb jogszabályok: 
2001. évi LXIV. törvény  – örökségvédelmi törvény 
1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. §  - múzeumi törvény 
1979. évi 2. törvényerej ű rendelet  – kulturális javak jogtalan átruházásáról 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet  – szabálysértésekről 
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet  – a régészeti örökség védelméről szóló 
Európai Egyezmény kihirdetéséről 
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet  – örökségvédelmi bírságról 
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet  – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet  – örökségvédelmi hatástanulmányról 
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet – egyes lelőhelyek védetté nyilvánításáról (példa) 
17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet  – kulturális örökség hatósági nyilvántartásáról 
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet – a kulturális örökség védetté nyilvánításának 
részletes szabályairól 
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet  – régészeti feltárásokról 
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet  – kulturális javak kiviteli szabályairól 
16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet  – örökségvédelmi hivatal eljárásrendjéről 
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet  – a kulturális szakértők működési engedélyéről 
BTK vonatkozó paragrafusai (216/b, 316, 324, 325. § ) 
 
Általában a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni. 
Ennek alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni:  
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1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
3. régészeti érdekű területek. 
 
1.) Védett régészeti területek esetében: 
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) pont 
A KÖH engedélye szükséges védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél 
mélyebben bolygató, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység 
végzéséhez.  A KÖH határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. 
Egyéb esetekben a KÖH szakhatóságként jár el. Egyebekben mindenben az adott 
területre a régészeti védelmet elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak 
esetében határozatban) foglaltakat kell követni és betartani. 
 
2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 
2001. évi LXIV. tv. 11. §  
A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai 
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő 
hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági, feltárások esetében 
hatósági) engedélye szükséges.  
2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés 
Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes 
nyilatkozatát kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, 
művelési ág változtatása, halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, 
akkor milyen feltételekkel. Így a később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges 
tervezés, illetve a feltárás miatt történő nem várt időbeli csúszás és 
költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.  
2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdések  
A földmunkával járó fejlesztésekkel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által 
nyilvántartott régészeti lelőhelyeket – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével 
– el kell kerülni. Ha a lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás 
költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, 
a beruházással veszélyeztetett területet előzetesen fel kell tárni. 
2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. § 
A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a 
beruházót terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A 
régészeti feltárásra vonatkozó szerződést a beruházónak minden esetben a 
területileg illetékes múzeummal kell megkötnie. Ez általában a megyei, egyes 
területeken a helyi (városi) múzeum. A szerződés érvényességéhez a Hivatal 
jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást bármelyik, a régészeti feltárások 
végzésére jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a szerződő felek erről 
megállapodásra tudnak jutni. A feltárásra jogosult intézményeket a 18/2001. (X.18.) 
NKÖM rendelet 2. § sorolja fel.  
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor 
kell korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a 
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával 
végzett tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem kalkulálható 
örökségvédelmi érdek merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett 
tevékenységet korlátozni kell. A Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén 
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lehetősége van régészeti védelem megindítására, illetve annak megvalósulása 
esetén kisajátítás kezdeményezésére. 
2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet 
A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság 
kirovását eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába 
tartoznak, vagyis a bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 
10 ezer forinttól 25 millió forintig terjedhet. 
 
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan 
észlelt régészeti lelőhely előkerülése esetében: 
2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont 
Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető. Így ide kell sorolni minden talajbolygatással 
járó tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti 
leletekkel és objektumokkal fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásban a 
helyi önkormányzat is feladatot kap. 
2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. § 
Amennyiben ezeken a nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti 
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba 
kell hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a 
területileg illetékes múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A 
bejelentési kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a 
kivitelezőt egyaránt terheli! A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a 
munka folytathatóságáról. A szükséges beavatkozás költségeit (amennyiben 
időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet a helyszínen) a feltárásra jogosult 
intézmény köteles állni.  
2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. § 
A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében 
nem lehet kisebb a beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A 
nyilvántartásban nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó 
leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő 
cselekmény (BTK hatálya alá esik).  
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 
A Hivatal a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi 
hatástanulmány elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. 
Ez lényegében a már ismert lelőhelyek esetében a nagyobb felületet érintő, 1ha 
területet vagy 500m2 épület-alapterületet meghaladó méretű, illetve bizonyos 
nyomvonalas létesítményekre, vízügyi létesítményekre, bányatelkekre és 
tereprendezésre vonatkozó beruházásokra érvényes bármely területen. A tanulmány 
elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett rendeletben feljogosítottak 
vállalkozhatnak. 
A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok 
tartalmi követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 
melléklete. Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi 
részét csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A 
hatástanulmány készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a 
tervezett megoldás megfelel az örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak. 
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A 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények: 
 
1. Vizsgálat (értékfelmérés)  
 

a.) történeti leírás, régészeti örökség  
 
Történeti leírás: 
 
Az Aszófő név eredete a magyar aszó (száraz) völgy; időszakos vízfolyás és fő 
kezdet főnév összetétele. Azzal kapcsolatos, hogy a falu egy aszónak a fejénél, 
kezdeténél települt.  
A Balaton mellett domboldalon fekszik, Tihanytól É-ra. A balatoni üdülőkörzetben 
üdülő-településként szerepel. A felette elterülő Vásárhegy és a domboktól körülvett 
rész már a rómaiak idején is lakott volt.  
A tihanyi bencés apátság 1211. évi birtokösszeírásában szerepel. Mellette folyik a 
Malom-patak, melyet e vidéken Séd-pataknak neveznek. Az 1787. évi összeírás 
szerint a nép megélhetési forrása a földművelés és a szőlőtermesztés. A falu 
fekvése következtében ugyan némi védettséget élvezett, mégis a török mindjárt 
Veszprém bevétele évében ide is kiterjesztette hatalmát. Ettől kezdve a XVII. sz. 
végéig megszállás alatt állt. A nép státusa 1787-ben túlnyomó részben örökös, 
csupán 9 zsellér a szabad költözködésű. 1773-ban a falu lakossága magyar. 
Katolikus anyaegyháza és lelkésze szerepel a XIV. sz. elején a pápai tizedszedők 
jegyzékében. A község 1908-ig az örvényesi körjegyzőséghez tartozott, ettől kezdve  
1946 előtt Zala megyéhez tartozó halászfalu volt.  
1959-ig Aszófő volt a székhely. 1959-től a balatonudvari székhellyel működő közös 
közösségi tanácshoz tartozott, majd önállósult.  
Aszófő 1952 óta a Tihanyi Tájvédelmi Körzet része, növényritkasága a Csillagos 
téltemető (Eranthis hiemalis).  
 
Régészeti örökség: 
 
A Balaton partján fekvő falu területét a Tavi-Séd Ény-Dk irányú, helyenként 
mocsaras folyása választja ketté. Maga a falu a patak jobb parti emelkedésén, a régi 
füredi és a Pécselyre vezető köves utak kereszteződésénél helyezkedik el. A 
lelőhelyek a patak és a Balaton mentén találhatók.  
 
1. Temető 
A barokk templomtól kelet felé a jelenlegi temető területén állhatott az a középkori 
templom, amelyet lebontottak 1704-ben és az új épületet a mai templom helyén 
alakították ki. Ezt bontják vissza és építik fel helyén a mai későbarokk templomot. 
A középkori település is feltehetően a falú észak-keleti része alatt húzódik. E 
területen minden földmunka csak régészeti megfigyeléssel együtt végezhető. 
 
2. Kövesd 
A területen római és középkori kerámia került elő. A templomrom ásatásakor is 
másodlagosan felhasznált római faragott kövek kerültek elő. A középkori kerámia a 
valamikor itt állt Kövesd településre utal. 
 
3. Kövesdi templomrom 
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A templomrom területén és környezetében 1957-ben történt régészeti feltárás, majd 
1958-ban műemléki helyreállítás. 
 
4. Bázsa - dűlő 
A területen jelentős mennyiségű római kori kerámia található. 
A Kövesd, kövesdi templomrom, Bázsa-dűlő régészeti lelőhelyek egyértelműen 
jelzik, hogy a 71-es úttól délfelé eső terület - melyet a vasútvonal részben vág - olyan 
nagyrészt bolygatatlan, komplex régészeti lelőhely, melynek területén építési 
tevékenység ne történjék. A területen bárminemű földmunkát teljes régészeti 
feltárásnak (nem leletmentésnek !) kell megelőznie. Tekintettel a terület eddigi 
bolygatatlanságára felvethető, hogy megfelelő háttér biztosítása esetén történjék 
régészeti feltárás, majd műemléki helyreállítás. Minimálisan is javasolt legalább a 
templomrom környezetének műemlékes szakember tervei által végzett "kertészeti" 
rendezése. 
 
5. Diósi rét  
Őskori szórvány kerámia került elő ezekről a területekről. Az itt folyó esetleges 
földmunkák során régészeti megfigyelés szükséges. 
 
6. – 7. Vörösmáli szőlők 
Őskori szórvány kerámia került elő ezekről a területekről. Az itt folyó esetleges 
földmunkák során régészeti megfigyelés szükséges. 
 
b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat  és településszerkezeti 
összefüggések 

Aszófő község belterülete a Balaton-felvidék kismedencéi kistáj része. 
Balatonfüredtől és Tihanytól közel egyenlő távolságra található, viszonylag kedvező 
közlekedési kapcsolatokkal több medence ill. völgy találkozásánál fekszik.   

A település beépítése mára már vegyes, korábban döntően a templom köré települt 
keskeny utcákra fűződő oldalhatáros beépítésű viszonylag kis telkes (400-800 m2) 
utcavonali beépítésűek voltak. A település magjában védendően ma is ez található. 

A telkek beépítése döntően oldalhatáros, nyeregtetős. A régi utcák keskenyek, több 
helyen kisebb kiteresedéssel. A település szerkezete már csak egyedisége miatt is 
megőrzendő. 
 
Aszófő táji arculatát a sokszínű tájhasználat jellemzi, a természeti, táji értékek 
gazdagsága határozza meg. A tájrendezési és külterületi tájszerkezeti, 
területfelhasználási javaslat ezen adottságok - a tájhasználati változatosság, a 
település kedvező tájképi-, természeti értékeinek - megőrzésére, ill. ezen 
adottságoknak elsőbbséget adó fejlesztésre irányul. 
 
c.) településkép és utcaképek 

A falusias beépítésen belül lényeges településképi jellegű a központi, kialakult 
beépítettségű terület (Lf-k), mely meghatározó jelentőségű. Szabályozása 
részletesebb a többi lakóterületnél. 
A meglévő lakóterületi szabályozások megtartják a jelenleg is érvényes 
paramétereket. 
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Az új lakóterületeken a foghíjak kivételével átlag 1000 m2-es építési telkeket 
javaslunk kialakításra, mivel ez Aszófőn hagyományos és jellemző. A belterület 
minden más részén, alkalmazkodva a kialakult telekstruktúrához és a 
hagyományokhoz, marad az oldalhatáron álló beépítési lehetőség, kivéve a nyugati 
lakóterület fejlesztést, ahol a telekstruktúra megengedi a szabadon álló beépítést.. A 
falusias lakóterületeken 4,0 m-nél nagyobb építménymagasság nem kívánatos. Ezen 
belül a belső kialakult magban javasoljuk a max. 3,5 m-es építménymagasságot. A 
kialakítható telekméretekben pedig a lakóterületeken a min. 1000 m2-t javasoljuk. 
Függetlenül a beépítés típusától a hagyományos épületméretek megtartása miatt is 
korlátoztuk az épületek szélességét. 
 
d.) településszerkezet és területhasználat  

Aszófő a Tihanyi félszigettől ÉNy-ta található. Domborzata változatos, a tóparti 
Bázsa-öböl nádasait sík gyep és szántó váltja, majd a domboldali szőlők kiváló 
panorámát nyújtó tömbjei, a Vörös-mál és az Öreg-hegy alja következnek, végül a 
magasabb (~ 240 m tszf magasságú) és meredekebb, erdővel borított terület 
keretezik É-ról a települést.  

 
Az Aszófői Séd állandó jellegű vízfolyás, mely a településen É-D-i irányban halad át, 
a belterület K-i részét érintve. A vízfolyás a 71. sz. főközlekedési út feletti nádas-
vizenyős réten terül szét, és az út alatt torkollik a Balaton Aszófői-sarok nevű öblébe. 
A vízfolyás vízgyűjtő területe közel 17 km2 nagyságú, teljes hossza 8,4 km, 
vízhozama 0,02 m3/s. 
 
Az alacsony középhegységen lévő felszíneket elsősorban karszterdők és 
karsztbokor-erdők takarják, míg a települések közelében jellemzően szőlőművelésű, 
kisebb részben szántóművelésű a tájhasználat. A terület védett növényfajok 
tekintetében igen gazdag. 
 
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhaszn álat, beépítési mód és 
épülettípusok 

A település beépítése mára már vegyes, korábban döntően a templom köré települt 
keskeny utcákra fűződő oldalhatáros beépítésű viszonylag kis telkes (400-800 m2) 
utcavonali beépítésűek voltak. A település magjában védendően ma is ez található. 

A telkek beépítése döntően oldalhatáros, nyeregtetős. A régi utcák keskenyek, több 
helyen kisebb kiteresedéssel. A település szerkezete már csak egyedisége miatt is 
megőrzendő. 
 
f.) védettségek 
 
- műemlékileg védett területek: 
A település jegyzett, országosan védett műemlékei, valamint helyi védelem alatt álló 
épületei listáját az építészeti és természeti értékek helyi védelemről szóló 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 
 
Műemlékek helyrajzi számos felsorolása:  

M II   5377     hrsz.: 076/2    Templomrom, 
MK   6636      A templomrom műemléki környezete, 
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M III   9254    hrsz.: 86     Lakóház, népi, 
M III   5366    hrsz.: 219/1     R.K. templom, 
M III   8201    hrsz.: 1223     Présház, népi, 
M III   8202    hrsz.: 1367     Présház, népi, 
M III   8203    hrsz.: 1364     Présház, népi, 
M III   8204    hrsz.: 1360     Présház, népi, 
M III   8205    hrsz.: 1358     Présház, népi, 
M III   8206    hrsz.: 1357     Présház, népi, 
M III   8207    hrsz.: 1351     Présház, népi, 
M III   8208    hrsz.: 1342     Présház, népi, 
M III   8209    hrsz.: 1341     Présház, népi, 
M III   8210    hrsz.: 1336     Présház, népi, 
M III   8211    hrsz.: 1328     Présház, népi, 
M III   8212    hrsz.. 1327     Présház, népi, 
M III   8213    hrsz.: 1322     Présház, népi, 
M III   8214    hrsz.: 1317     Présház, népi, 
M III   8215    hrsz.: 1315     Présház, népi, 
M III   8216    hrsz.: 1314     Présház, népi. 
 
Műemlékek műemléki környezetének helyrajzi számok felsorolása:  
 
1. MK.:  231, 232, 233, 240, 242, 243, 301, 307, 308, 309, 311, 111, 112, 114, 115, 
116, 117, 118, 218/1, 218/2, 220/1, 220/2, 219/7, 220/3, 233, 203/4 hrsz-ek. 
 
2. MK.:  90, 89, 87, 86, 85, 84, 13/1, 13/3, 9, 10/1, 10/2 hrsz-ek 
 
3. MK.:  067/1, 066, 065/20, 065/19, 065/18, 065/17, 065/16, 065/15, 065/14, 065/13, 
076/2, 076/3,  
 
4. MK.:  1221, 1222/1, 1222/2, 1212, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 
1231, 1232, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 
1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1212, 1223, 1367, 1364, 1360, 1359, 1358, 1357, 
1351, 1347, 1342, 1341, 1336, 1328, 1327, 1321, 1317, 1316/3, 1315, 1316/1, 
1314, 1312, 1313, 1316/4, 1318, 1319, 1320, 1323, 1322, 1325, 1326, 1329, 1330, 
1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1343, 1344, 1345, 1346, 
1348, 1349, 1350, 1352, 1355, 1356, 0100/66, 0100/67, 0110/68, 1361, 1362, 1363, 
1365, 1366, 1368, 0100/81, 0100/82  hrsz-ek 
 
Műemlékek: 
 
Kövesdi templomrom 
A vasútvonal és a Balaton között fekszik, körülötte terült el a középkori Kövesd falu. 
Faragott kövei remélhetőleg még a tihanyi és a nagyvázsonyi múzeumban vannak. 
Jelenleg csak földúton megközelíthető. A templom és műemléki környezetének 
beépítetlen területe teljes védelmet kell, hogy élvezzen. A rom folyamatos 
karbantartása szükséges. Kívánatos lenne környezetének "kertészeti" rendezése és 
a jobb megközelítés kialakítása. 
 
R.k. templom 
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A 19. századi templom későbarokk. Közvetlen környezetében vagy helyén állt a 18. 
századi település temploma. Ezt a feltehetően a mai temető területén állt középkori 
templom köveinek falhasználásával alakították ki. Így feltételezhető, hogy a 
későbarokk épület falazata is tartalmaz faragott köveket. A templom környezte így 
mind műemlékileg, mind régészetileg kiemelten fontos. 
 
Kereszt 
A templom előtt álló 19. századi kereszt mindenképpen helyi védelemre javasolt. 
 
Vörösmáli pincesor 
A 19. század második felében épült pincesor és teljes környezetük műemléki 
védettséget élveznek, tágabb környezetükben való bármely építészeti 
beavatkozásnál ezt kell figyelembe venni. A távolabbi falukép szempontjából is 
fontos a településrész, szükséges lenne, hogy a tájegységre oly jellemző látványa 
mind a közút (71-es út), mind a vasút felől zavartalanul szemlélhető legyen. 
 
A Balatonfelvidék településeit járva általánosan is megállapítható, hogy rendkívül 
zavaróak azok a modern épületek, amelyek nemcsak stilárisan és tömegükben 
idegenek környezetüktől, de jelentősen takarják, "elnyomják" azokat a régi 
épületeket (ezek egy része műemlék), amelyek nemcsak koruk, hanem 
környezetükhöz illeszkedő tömegük, jellegzetes építészeti kiképzésük miatt is 
kiemelkedően fontos részei e tájegység építészeti képének. 
 
A település régi, műemlékileg nem védett épületeinél fontos lenne a helyi védelem 
végiggondolása. 
 
g.) az örökségi értékek elemzése 

Nyilvántartott régészeti lelőhely és környezete: 
A vizsgált település közigazgatási határán belül 7 nyilvántartott régészeti lelőhely 
található. 
 
Jelenleg az alábbi korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk: 
R-1. Temető 
A barokk templomtól kelet felé a jelenlegi temető területén állhatott az a középkori 
templom, amelyet lebontottak 1704-ben és az új épületet a mai templom helyén 
alakították ki. Ezt bontják vissza és építik fel helyén a mai későbarokk templomot. 
A középkori település is feltehetően a falú észak-keleti része alatt húzódik. E 
területen minden földmunka csak régészeti megfigyeléssel együtt végezhető. 
R-2. Kövesd 
A területen római és középkori kerámia került elő. A templomrom ásatásakor is 
másodlagosan felhasznált római faragott kövek kerültek elő. A középkori kerámia a 
valamikor itt állt Kövesd településre utal. 
R-3. Kövesdi templomrom 
A templomrom területén és környezetében 1957-ben történt régészeti feltárás, majd 
1958-ban műemléki helyreállítás. 
R-4. Bázsa - dűlő 
A területen jelentős mennyiségű római kori kerámia található. 
A Kövesd, kövesdi templomrom, Bázsa-dűlő régészeti lelőhelyek egyértelműen 
jelzik, hogy a 71-es úttól délfelé eső terület - melyet a vasútvonal részben vág - olyan 
nagyrészt bolygatatlan, komplex régészeti lelőhely, melynek területén építési 
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tevékenység ne történjék. A területen bárminemű földmunkát teljes régészeti 
feltárásnak (nem leletmentésnek !) kell megelőznie. Tekintettel a terület eddigi 
bolygatatlanságára felvethető, hogy megfelelő háttér biztosítása esetén történjék 
régészeti feltárás, majd műemléki helyreállítás. Minimálisan is javasolt legalább a 
templomrom környezetének műemlékes szakember tervei által végzett "kertészeti" 
rendezése. 
R-5. Diósi rét 
Őskori szórvány kerámia került elő ezekről a területekről. Az itt folyó esetleges 
földmunkák során régészeti megfigyelés szükséges. 
R-6., R-7. Vörösmáli sz őlők 
Őskori szórvány kerámia került elő ezekről a területekről. Az itt folyó esetleges 
földmunkák során régészeti megfigyelés szükséges. 
 
A lelőhelyek által érintett terület helyrajzi számai: 
R-1:  293, 298, 299, 286, 285, 284, 283, 282, 281, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 
274, 273, 272, 271, 015/27, 020/19, 015/54. 
R-2: 076/2. 
R-3: 076/3, 067/3, 067/2, 067/1, 066, 065/20, 065/19, 065/18, 065/17, 065/16, 
065/16, 065/15, 065/14, 065/13, 065/12, 065/11, 065/10, 065/9, 065/8, 068. 
R-4: 058/45, 058/44, 058/43, 058/42, 060/2, 061, 062, 063/28, 063/11, 063/12, 
063/13, 063/14, 063/10, 063/9, 063/8, 063/7, 063/4, 063/3, 063/2, 063/6, 064/1, 
067/10, 067/11. 
R-5: 083/27, 083/26, 083/25, 083/24, 083/23, 083/22, 083/21, 083/20, 083/19, 
083/18, 083/17, 083/16, 083/15, 083/14. 
R-6: 015/7, 015/6, 1202, 1206/7, 1203, 1206/3, 1206/15, 1206/14, 1206/13, 1206/13, 
1206/12, 1206/11, 1203, 1206/3, 1205. 
R-7: 1295, 1300, 1299/2, 1299/1, 1296, 1294, 1292, 1290, 1289, 1288, 1285, 1295. 
 
h.) területhasználat és területi állapot a kulturál is örökség 
összefüggésrendszerében 

R – 1.  A régészeti terület jelenleg részben felhagyott művelésű házikertek területére 
esik, részben temető.  
R – 2.  A régészeti területen egy műemlék található, a Kövesdi templomrom.  
R – 3. A régészeti területbe a műemlék Kövesdi templomrom környezete tartozik 
bele.  
R – 4.  A terület nagy része rét, de szakaszosan bele tartozik a meglévő 71. sz. 
főközlekedési út nyomvonala, illetve a meglévő vasúti sínpálya nyomvonala.  
R – 5.  A lelőhely rétként működik.  
R – 6., R – 7.  A lelőhelyeken szőlő művelés folyik, így itt a szőlő megmunkálása 
során különös figyelemmel kell lenni a felbukkanó leletek miatt.  
 
2. Változtatási szándékok  
 
a.) településhálózati és tájhasználati változás 

Aszófő táji arculatát a sokszínű tájhasználat jellemzi, a természeti, táji értékek 
gazdagsága határozza meg. A tájrendezési és külterületi tájszerkezeti, 
területfelhasználási javaslat a természeti adottságokra épülő tájhasználat, tájkarakter 
védelmén alapul, az alábbi célkit űzések elérése érdekében: 
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- a táji, természeti értékek védelme, fokozott figyelemmel a természetközeli 
társulások – erdők és gyepterületek – védelmére, 

- a külterületre jellemző kedvező tájképi megjelenés (változatos domborzati 
adottságú területeken az erdő- és mezőgazdasági területek váltakozása) 
megőrzése, 

- a tájkaraktert erősítő, szőlőművelésű területek megőrzése, a szőlőtermesztés 
felélénkítése a történelmi borvidéken, 

- a mezőgazdasági területeken épületeknek csak indokolt esetben történő 
elhelyezése, 

- a külterületen megjelenő épületek, építmények tájba illő építészeti kialakítása. 
 
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépí tettségi változás 

A település belsőben gyakorlatilag nincs rendelkezésre álló olyan terület, amely 
alkalmas lenne számos lakás felépítésére, új lakótelkek kialakítására. Ez érvényes 
mind a magán, mind az önkormányzati tulajdonú lakótelkekre is.  
Ezért ütemezetten igénybe kell venni a Balaton törvény adta lehetőséget, először a 
település északi felén, mely azért is elsődlegesen fontos, mert itt lehet egyedül 
önkormányzati lakótelkeket kialakítani. Ezzel lehet elérni azt, hogy ne csak üdülőfalu 
legyen néhány év múlva a település, hanem élő maradjon.  

Jelenlegi telekméretek: 600-1200 m2. A tervezett belterület-bővítés során továbbra is 
1000 m2 körüli nagyságban kerül meghatározásra a minimális kialakítható 
telekméret. A célszerű telekszélesség átlag 17-20 m de részletes szabályozása 
területenként eltérhet a realitásokhoz igazodva. (Ki kell alakítani nagyobb szélesebb 
telkeket is és főleg a meglévő beépített területeken el kell fogadni ennél kisebbet is, 
mert ez igazodik a falu hagyományos szabálytalan beépítési képéhez és a vegyes 
igényekhez is.) 
Szabályozni kell a kisállattartás területeit és módját, valamint a melléképületek helyét 
és nagyságát is (figyelembe véve a törvényi lehetőségeket). 
 
c.) infrastrukturális változás 

Aszófő a Balaton-felvidék egyik települése Balatonfüred szomszédságában. 
A főút hálózat érinti, mivel áthalad rajta a 71 sz. II. rendű főút. Hasonlóképpen fontos 
a rajta áthaladó és vasútállomással rendelkező 29. sz. Szabadbattyán-Tapolca MÁV 
113sz. vonala. A település területén csatlakozik a 71 sz. főúthoz 7307 sz. Aszófő-
Tótvázsony összekötő út és az Aszófő-Balatonfüred összekötő út.  
A Balaton-felvidékre jellemző szép tájakon keresztül vezető összekötő utak a 
természeti adottságok, az erősen tagolt domborzat miatt helyenként kis sugarú 
ívekkel, a hegyvidéki vonalvezetést jellemző paraméterekkel kialakítottak.  
Az előrevetített forgalomnagyságok alapján a település közigazgatási területén levő 
állami közutak kapacitás fejlesztést nem igényelnek, valamint a tervekben szereplő 
elkerülő utak megvalósítását követően a forgalom csökkenése várható a belterületi 
szakaszokon. Az állami közutak vonatkozásában a közútkezelő részéről olyan 
fejlesztés nem tervezett ami a külterületen meglevő útterület határvonalak, 
belterületen a jelölt változó szabályozási szélességek módosítását igényelné, 
különös tekintettel a jelen tervben megfogalmazott fejlesztési elképzelések 
megvalósítása utáni állami közutak nyomvonal változtatási, korrigálási lehetőségeire. 
Az önálló járda helyenként hiányzik. 
A meglevő-megmaradó önkormányzati utak kiszolgáló-lakó utcák. A kialakult 
beépítések következtében adott – változó, tört értékszámú – szabályozási 
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szélességűek. A meglevő beépítéseket és a fejlesztési lehetőségeket figyelembe 
véve a jelölt szabályozási szélességeken belül a helyi lakó-kiszolgáló forgalom 
hosszú távon is le tud folyni. 
 
d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változás a 

Leendő faluközpont kialakítása. A művelődési ház, a templom és környező épületei, 
az önkormányzati épület funkcióinak bővítése. 
Hosszú távon kialakulhat annyi lakóingatlan és helyi lakos, mely megmenti a falut a 
kihalástól és reálissá teszi a közszolgáltatások és közösségi funkciók fenntartását, a 
szolgáltatások színvonalasabb megmaradását. Ezt a rendezési tervben azonban 
csak ütemezetten szabad figyelembe venni. 
A megfelelő élet- és munkakörülmény biztosítására, valamint a környezetvédelmi 
igények kielégítésére a fejlesztési-területek megfelelő közműellátását kell biztosítani. 
A belterületen, illetve a beépítésre szánt területen már csak a teljes közműellátás 
biztosításával adható építési engedély. A teljes közműellátás biztosításához a már 
beépített területen, a beépítésre szánt terület teljes közműellátására a vízellátást 
(ivóvíz és tüzivíz ellátást), a közcsatornás szennyvízelvezetést, a felszíni 
vízrendezést, a villamosenergia ellátást és a földgázellátást, valamint a vezetékes 
hírközlést. Az igényesen kialakított jól közművesített területen minőségi beépítést 
lehet kialakítani, amellyel a település fejlődésének minőségét is befolyásolni lehet. A 
külterületen, mezőgazdasági övezetekben is elsődlegesen csak a belterületi 
közműhálózathoz csatlakozóan teljes közműellátással engedélyezhető 
területfejlesztés.  
A település arculata, az urbánus környezet piaci érték, ezért a rendezési terv egyik 
legfontosabb feladata a település érdekeinek biztosítására a közműszolgáltatók 
hálózatfejlesztési lehetőségeinek szabályozása.  
 
 
e.) helyi védelemre javasolt épületek listája 
 
- Árpád u., 249 hrsz 
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- Árpád u., 245 hrsz 

 
 
 
- Árpád u., 304 hrsz 
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- 12 hrsz 

 
 
- Petőfi Sándor u., 122 hrsz 
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3. Hatáselemzés a különböz ő hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és 
javaslatok  
 
a.) történeti településhálózati következmények 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal 
egyeztetve, külön helyi szabályozással meg kell teremteni a védendő falukép, 
utcakép és műemléki környezet hosszú távú védelmét és fennmaradását, különös 
tekintettel a templomra és a régi parasztházakra, és a vörösmáli pincesorra. 
 
b.) természeti, táji hatások 

Aszófőn az idegenforgalom jelentősége, a Balaton közelsége magas 
követelményeket támaszt mind a település környezetminősége, mind a település 
tájképi, településképi megjelenése szempontjából.  
A kedvező környezetminőség biztosítása elsősorban a településen folytatható 
gazdasági tevékenységekre, létesítményekre, ill. azok elhelyezhetőségére vonatkozó 
szabályozási előírások megfogalmazásával érhető el. 
 
c.) településkép feltárulásának változásai 

A település belsőben gyakorlatilag nincs rendelkezésre álló olyan terület, amely 
alkalmas lenne számos lakás felépítésére, új lakótelkek kialakítására. Két lakóterület 
fejlesztés történik ütemezetten, első ütemben a település É-i felén, mely 
befolyásolhatja a külső településképet, azonban ez a település korábbi jellegzetes 
szerkezetét nem változtatja meg.  
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d.) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradás ának, 
bemutathatóságának vagy pusztulásának lehet őségei  

A vizsgált terület régészetileg érintett területen fekszik A régészeti jelenségek 
számára a terület jelenlegi állapota nem jelent különösebb veszélyeztetést.  
R – 1. Mivel a terület temető, így alaposan figyelni kell a földmunkák során a leletek 
felbukkanására. 
R – 2. A régészeti emlékek, mivel semmilyen fejlesztés nem érinti a területet, 
várhatóan nem pusztulnak, és a lehetőség függvényében bármikor tovább 
feltárhatók és bemutathatók lesznek. 
R – 3. A régészeti emlékek, mivel semmilyen fejlesztés nem érinti a területet, 
várhatóan nem pusztulnak, és a lehetőség függvényében bármikor tovább 
feltárhatók és bemutathatók lesznek. 
R – 4. A régészeti emlékek, mivel semmilyen fejlesztés nem érinti a területet, 
várhatóan nem pusztulnak, és a lehetőség függvényében bármikor feltárhatók és 
bemutathatók lesznek. E régészeti lelőhelyek egyes részei országos közút, illetve 
vasútvonal alatt fekszenek, így feltárhatósága és bemutathatósága korlátozott. 
R – 5. A régészeti terület műveletlen rétként funkcionál, így nem veszélyezteti e 
leleteket semmilyen pusztulás, de a lehetségesen előforduló földmunkáknál figyelni 
kell a felbukkanó leletekre.  
R – 6., R – 7. A régészeti lelőhelyek szőlőművelésű területeken fekszenek, így 
bármilyen földmunka és szőlő művelés végzése idején fokozottan figyelni kell a 
felbukkanó leleteket.  
 
e.) történeti térbeli rendszerek alakulása 
n.a. 
 
f.) műemléki együttesek, m űemlékek eszmei, használati és esztétikai 
jelent őségének alakulása a tájban, településszerkezetben, épített 
környezetben, a település életében 

A vizsgált településen műemlékileg védett épületek illetve épület együttesek vannak. 
Mindegyik műemléknek már az érvényben lévő rendezési tervben is már meglévő 
leszabályozott műemléki környezet került kialakításra. Mindezek megfelelnek a 
jogszabályoknak, ezért e területen módosítás nem szükséges. Mivel a településen 
kevés műemlék található, ezért ezek további megőrzése, állagmegóvása, de 
leginkább felújítása folyamatosan szükséges. A település szerkezetben különösen a 
templomoknak van különös szerepe, de ezen épületek még a tájban is meghatározó 
jellegűek. Az előzők miatt ezért különös figyelmet kell fordítani ezek állagára.  
 
g.) műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdas ági esélyei 

A műemlék templom az egyház tulajdonában van, a többi, műemlék pincesor 
magántulajdon. Így csak az egyház és a magántulajdonosok közreműködésével 
őrizhetők meg a műemlék épületek.  
 
h.) településkarakter változásának hatásai  

A településkarakter az érvényben lévő rendezési tervhez képest az új lakótelkek 
kialakítása miatt változik, melyek a település É-i és D-i területein lesznek kialakítva. 
Az ősi faluközpont védelme megmarad, mivel ott semmilyen lehetőség nincsen 
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fejlesztésre, sem önkormányzati, sem pedig magán tulajdonban lévő területek nem 
állnak rendelkezésre.  Így  a település belső karaktere változatlanul megmarad. 
 
i.) környezeti terhelések és az épített örökség m űszaki állapotának 
összefüggései 

Mivel a műemlékek egy része beépített környezetben található (templom), ezért az 
állagára elsősorban a közlekedés okozta rezgések és a légszennyezés van hatással. 
A többi műemlék épületek (műemléki pincesor) nincsenek olyan nagy forgalomnak 
kitéve, így állaguk csak a magántulajdon miatt romolhat.  
 
j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek és műemlékek veszélyeztetettségéről a területen 
nincsen tudomásunk. 
 
k.) kárenyhítés lehet ősége, költsége, illetve ellentételezésének lehet őségei 

A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra 
az esetre, ha egy terület tulajdonosát az előírások vagy a jogszabályból eredő 
kötelezettségei miatt hátrányok érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is 
zárja ki semmi, így ez minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 
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Összefoglaló  
 

A vizsgálat tárgyát képző településen rendezési terv módosítását tervezik, a hozzá 
tartozó infrastrukturális beruházásokkal.  
A nyilvántartott régészeti lelőhelyen a KÖH szakhatóság, s ennek keretében 
várhatóan megelőző feltárás elvégzéséhez fogja kötni a tervezett beruházásokat. A 
régészeti érdekű területre vonatkozóan is javasolt a KÖH illetékes irodáját már a 
tervezési szakaszban megkeresni, hogy az esetleg közben kiderült régészeti 
érintettségről, továbbá az egyéb szakmai elvárásokról nyilatkozni tudjanak 
(várhatóan legalább régészeti felügyeletet írnak majd elő). A földmunkák 
megkezdésekor azonban mindenképp régészeti jelenlétre van szükség. Ezért a 
munkálatok megkezdése előtt 8 nappal a beruházónak vagy a kivitelezőnek fel kell 
venni a kapcsolatot a Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatóságával, hogy a 
régészeti felügyelet biztosításának feltételeit egyeztessék.  
Régészeti leletek váratlan előkerülése esetén mindenki részéről elvárható a 
törvények tiszteletben tartása és a nemzeti kulturális örökség iránti megfelelő 
megbecsülés. Ebben az esetben a földmunkát le kell állítani, és bejelentést kell tenni 
a KÖH területileg illetékes irodájának és a területileg illetékes múzeumnak. 
A tervezett beruházások megvalósulása esetén fontos szempontként kell felvetnünk 
a műemléki környezet bemutathatóságának, hozzáférhetőségének, illetve 
állapotának fenntartását. Az épületegyüttesek településkarakterben való befoglalása, 
nem csak esztétikai jelentőséggel bír, de olyan, fontos értéknövelő rész lehet, amely 
izgalmas elemmel bővítheti a települést. Kiemelt látványosságot, turisztikai célt 
biztosíthat a bemutatható műemléki és régészeti emlékek együttese, a környék 
településeinek, ugyanakkor hasznosítása biztosíthatja folyamatos fenntartását is. Így 
a régészeti és épített örökségi elemeknek a fenntartható használat elvével 
összhangban történő hasznosítása és kezelése valósulhat meg.  
 
 
A jelen hatástanulmány a készítés id őpontjában rendelkezésre álló adatok 
alapján készült. Javasolt minden tervezett beruházá s előtt a lel őhellyel való 
érintettségr ől időben meggy őződni. 

 
 
 
 
2006 . január 
 

          Koppány András 
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NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott, Koppány András , régész, nyilatkozom, hogy a 4/2001 (II. 20.) NKÖM 

rendelet 6. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek 

az adott örökségvédelmi területre vonatkozó szakértői névjegyzékben (mind a 

régészeti lelőhelyvédelem, mind a műemlékvédelem szakterületen), valamint a 

nevezett jogszabályi hely (2) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően 

rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel.  

 

Régész diploma száma: 844/96. 

 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány (Aszófő 

Településrendezési terv), illetve annak általam jegyzett részei az örökségvédelmi 

jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal összhangban készültek, a tanulmányban 

szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó javaslatok azoknak mindenben 

megfelelnek. 

 

 

 

2006. január 
 

          Koppány András 


