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1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. A közös megalapozó vizsgálat célja 

 
 A Nivegy‐völgy öt települése 2020 tavaszán határozta el, hogy közös településfejlesztési koncepciót 

és közös településrendezési tervet készíttet. 

A  fenti munkák a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról és a 

településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 

314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján készülnek. 

Az  első  lépés  a  Településfejlesztési  Koncepciót  megelőzően  a Megalapozó  Vizsgálat  elkészítése  az 

előbb  említett  kormányrendelet  tartalmi  követelményei  alapján,  amely  Megalapozó  Vizsgálat 

alkalmas a településrendezési eszközök kidolgozására is. 

Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  rendelkezik  a 

települések  építésügyi  feladatainak  közös  ellátásáról.  A  hivatkozott  kormányrendelet  pedig 

tartalmazza  azt  is,  hogy  a  közös  településrendezési  eszközök  egy  eljárás  keretében 

véleményeztethetőek. 

A  Megalapozó  Vizsgálat  is  közösen  készül  az  egymással  közvetlen  szomszédságban  álló  és  a 

valóságban is együtt élő öt település, a Nivegy‐völgyi településcsoport területére. 

A  közös  tervezés  lényege  az,  hogy  az  adottságok  pontos  feltárásával,  közös  jövőkép  és  közös 

fejlesztési  célok,  célrendszer  legyen  megfogalmazható,  s  ami  a  legfontosabb,  hogy  mindez  a 

települések közös döntése által születik meg. 

A  Nivegy‐völgyi  települések  jellemzője,  hogy  viszonylag  kis  települések.  Az  öt  faluból  álló 

településcsoport alig haladja meg az 1000 főt! Az itt élők számára létfontosságú az együttműködés, 

az  együttgondolkodás,  hiszen  több  esetben  a  kötelező  feladatok  ellátása  is  csak  közösen  oldható 

meg. 

Az általános tervezői gyakorlat szerint az önkormányzatok saját településeikre önállóan készíttetik el 

a  településfejlesztési  koncepciót  és  a  településrendezési  terveket,  és  bár  a  jogszabály  erre 

lehetőséget ad érdemben nem véleményezik a szomszéd települések terveit, s nem hangolják össze a 

szűkebb  térségben  tervezett  fejlesztéseket. Erre a  legjobb példa, hogy a  jelenlegi  tervezésnél  is  így 

történt. A Nivegy‐völgyi településcsoportot 8 település határolja és ezek közül egyik sem kíván részt 

venni a tervezésben, s kifogást sem emel. 

Kifejezetten  szerencsés,  hogy  a  jellegükben,  gondjaikban  nagyjából  hasonló  adottságú  szomszédos 

települések  közül,  Dörgicse,  Monoszló,  Balatonhenye,  illetve  Balatonakali  településtervezési 

feladatait  csaknem  ugyanazok  a  tervezők  készítik,  akik  a  Nivegy‐völgy  településcsoport  tervein 

dolgoznak. 

A Nivegy‐völgy azért is alkalmas az együtt gondolkodásra, a közös tervezésre, mert a települések táji, 

természeti és gazdasági adottságai hasonlóak. Elsődlegesen a településfejlesztési koncepció, illetve a 

szerkezeti terv közös elkészítése alapvető fontosságú. 

A közös  tervezés előnye,  s a munkát  is annak megfelelően  terveztük meg, hogy az öt  település, az 

egyes  Önkormányzatok,  tevékeny  részesei  a  tervezési  folyamatnak  és  a  településcsoport  közös 

tervezése során az eddigi  szoros együttműködés  tovább erősödik,  illetve ki  is  szélesedik a civilek, a 

gazdasági szereplők, a lakosság különböző rétegeinek bevonásával. 

Az öt Önkormányzat erre a településcsoporti közös tervezésre Megállapodást kötött. Igazából akkor 

lenne  sikeres  a  tervezés,  ha  ezen Megállapodás  alapján  létrejött  településközi  együttműködés,  ‐a 
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Polgármesterek Tanácsa – a jövőkép, a fejlesztési szándékok megvalósítása céljából, a jövőben is mint 

felügyelő, irányító testület tovább dolgozna. 

A  Nivegy‐völgyi  településcsoport  területére  készülő Megalapozó  Vizsgálat  tartalmilag  mindenképp 

több,  mintha  csak  az  egyes  településekre  készítenénk  el  a  vizsgálatokat,  mert  így  óhatatlanul 

kiemelten kell foglalkozni a települések közötti kistérségi jellegű összefüggésekkel is. 

Azt is feltétlen ki kell hangsúlyoznunk, hogy a táj, pontosabban az egyes kistájak, tájelemek határai a 

legritkább esetben azonosak a települések, a településcsoportok határaival, ezért a tervezés során is 

szükséges  hangsúlyozni,  hogy  a  településcsoport  tervezése  során  szükséges  a  szomszédos 

településekkel  a  kapcsolatfelvétel  és  a  tervezési  elvek,  szabályok,  fejlesztések  egyeztetése.  Ezért  is 

említettük,  hogy  kifejezetten  szerencsés,  hogy  a  hasonló  adottságú  Dörgicsei‐medencét  és  a  Káli‐

medence keleti, önálló részét Monoszlót és Balatonhenyét ugyanazok a szakemberek tervezik. 

 

1.2. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi 
kapcsolatok 

 

„...a Nivegy‐ vagy Nevegy völgyben is saját kis univerzum él. Óbudavár, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, 
Szentantalfa, Tagyon ‐, ahogy a Bakony felől közelítünk a tóhoz e földhajlat ráncaiban itt is, ott is apró 
falucskák bújnak meg. 
Rendszerint  két  templom  tornya  böki  át  a  horizontot,  ahogy  a  kanyargós  úton  közelítünk  feléjük. 
Enyészet  és megújulás  e  két  alapélmény dialektikája,  harca  jellemzi  a  tájat. Mostanában  jobb  idők 
járnak, a Nivegy‐völgy falvait új élet tölti ki....”1    
 
Ez  az  öt  Nivegy‐  völgyi  település  (Balatoncsicsó,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,  Tagyon,  Óbudavár) 

évszázadok  óta  együtt  él.  Ez  az  együttélés  az  utóbbi  évtizedekben  tovább  erősödött,  ezért  a 

Településrendezési tervek felülvizsgálatát is együttesen, a teljes völgyre készítjük el. 

A Nivegy‐völgy a Balaton‐felvidék középső részén található, egy hegyek, ‐ inkább dombok ‐  által 

körbeölelt kis medence, amely a szomszédos Dörgicsei medencéhez hasonlóan délen szélesen  

kinyílik a Balaton felé. A medencének így dél – Zánka ‐ felől nincs természetes határa. 

 Nyugati irányból a Tagyon‐hegy szőlői, valamint a Hangyás‐tető, a Nyerges‐   hegy és a Kő‐hegy erdős 

vonulatai zárják le a völgyet. Északról a Veszprémi fennsík – amelynek déli letörésében fekszik 

Balatoncsicsó, Szentjakabfa és Óbudavár – illetve a fennsíkon lévő nagykiterjedésű Felső‐erdő zárja le 

a völgyet. Kelet felől, látványban a mencshelyi Halom‐hegy, s az előtte lévő Bádi‐erdő, a Lencse‐hegy, 

valamint több mint két kilométer hosszúságban a Szent Balázs hegy, Balázs‐tető délnek futó erdős 

gerince határolja. 

A Nivegy‐völgyben lévő mind az öt település község. A települések egymáshoz közel /500‐2000 m/ 

helyezkednek el egy sajátos, békés, otthonos, borvidéki tájat alkotva. /Mind az öt település 

beletartozik a Balatonfüred‐csopaki borvidékbe./ 

 

 
 
1  A Nagy Káli  Könyvből ‐ Bojár Iván András‐ Darabos György 2015. 

 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 9 ‐ 

A  völgy  települései  a  Zánkai  Közös  Önkormányzati 

Hivatalhoz  tartoznak,  amely  8  település  ‐  Tagyon, 

Óbudavár,  Szentjakabfa,  Balatoncsicsó, 

Szentantalfa, Zánka, Balatonszepezd és Monoszló – 

közös  hivatala.  A  szentantalfai  kirendeltségen  és  a 

Zánkai  Közös  Önkormányzati  Hivatalban  intézik  a 

községek, illetve az itt élők hivatalos ügyeit. 

 A  települések  a  Balatonfüredi  járás  területén 

fekszenek. 

Nivegy‐ völgy  települései a 77‐es és a 71‐es utakat 

összekötő 7312. sz. összekötő út mentén fekszenek.  

Bizonyos  szempontból  a  régi  járási  központ  Tapolca  is  kiemelt  úti  cél  és  vonzza  az  itt  élőket, 

különösen  azért, mert  a  hátsó  falvakból  Balatonfüredre  nincs  közvetlen  buszjárat,  Tapolcára  pedig 

van! 

A  településcsoport  teljes  területe  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  része.  A  településcsoport 

népsűrűsége – tekintettel arra, hogy a Balaton‐felvidék közepén helyezkedik el, amely az évszázadok 

alatt  kialakult  közlekedési  lehetőségek  következtében  nehezebben  volt  elérhető  –  viszonylag 

alacsony. Itt, ezen a középső részen az urbanizáció, és a beépítettség visszafogottabb, mint a tó keleti 

vagy nyugati részén. A települések közül egyedül Szentantalfa népsűrűsége haladja meg az 50fő/km2‐

t és az öregedési index is Antalfán a legkedvezőbb. 

Szentantalfán  a  nazarénus  vallás  képviselői  telepedtek  le,  akik  a  gyermeket  áldásnak  tekintik  és 

vallásuk  szerint  az  élet  bármiféle  korlátozása  tilos.  E  felfogás  eredményezi  a  sokgyermekes 

családokat, Szentantalfa fejlődését, népességének növekedését. A fiatalok számának növekedésével 

nő  a  gazdasági  aktívitás  is,  és  Antalfa  gazdasági  ereje,  szerepe  a  településcsoport  életében 

mindinkább meghatározó. 

A  térségi  kapcsolatok viszonylag egyoldalúak. A Nivegy‐völgyön átvezető 7312  jelű országút  Zánka, 

illetve Nagyvázsony felé teremt kapcsolatot. Zánkáról a vasút, illetve a 71‐es főközlekedési út révén 

az ország távolabbi részeivel és a fővárossal is jó a kapcsolat. 

A Nivegy‐völgyből  a  felújított  országúton északi  irányban Mencshely  –Nagyvázsony  felé  jó  a  közúti 

kapcsolat,  s  Nagyvázsonyból  akár  Veszprém‐  Székesfehérvár,  akár  Tapolca  felé  is  kiválóan  lehet 

tovább utazni a 77‐es főúton. Nagyvázsonyból északi irányban a Bakony, távolabb Ajka és a 8‐as főút 

is elérhető. Ezt a 7312 jelű utat sokan használják a Nivegy‐völgy lakóin kívül is, jelentős az út átmenő 

forgalma az üdülési szezonon kívül is. 

 Kevéssé  ismert,  de  a  Nivegy‐völgy  települései,  illetve  a  Káli‐medence  és  a  Nivegy‐völgy  közötti 

közvetlen  kapcsolat  szempontjából  is  fontos  a  2020‐ban  átadott,  Monoszló‐Balatoncsicsó  közötti 

keskeny aszfaltút, amely gépkocsi közlekedésre is alkalmas. 

Említettük,  hogy  nivegy‐völgyi  településcsoport  mind  az  öt  települése  része  a  Balaton  kiemelt 

üdülőkörzetének  és  nagyszerű  táji,  természeti,  szőlőtermesztési  adottságai,  értékei  folytán  ma  az 

üdülőkörzet, a Balaton‐felvidék egyik legvonzóbb része, egyre erősödő turisztikai forgalommal és az 

értékeket alapvetően veszélyeztető, növekvő mértékű beépítési szándékkal. 

 

 

 

1. ábra https://www.jaras.info.hu/lap/balatonfuredi‐jaras
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1.3. A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 

 

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 

településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló 

314/2012  (XI.8.)  Korm.  rendelet  alapján  a  településfejlesztési  koncepció  és  a  településrendezési 

eszközök, a területfejlesztési koncepciók és programok, a területi koncepciók és programok, valamint 

a területrendezési tervek figyelembevételével kerülnek kidolgozásra. 

A  Nivegy‐völgyi  települések  amellett,  hogy  beletartoznak  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzetébe, 

Veszprém megyei  települések  is.  Így a településfejlesztési koncepció kidolgozásakor  figyelembe kell 

venni  Veszprém  megye  fejlesztési  koncepcióját,  a  2014.  októberében  elfogadott  Balaton  kiemelt 

Üdülőkörzet területfejlesztési koncepcióját és különös figyelmet kell fordítani az Országgyűlés 1/2014 

(I.3.) OGY határozatával elfogadott Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióra. 

 

 

1.3.1 Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

 

Az  OFTK  az  ország  társadalmi,  gazdasági,  valamint  ágazati  és  területi  fejlesztési  szükségleteiből 

kiindulva egy hosszú távú – 2030‐ig szóló – jövőképet, valamint fejlesztéspolitikai célokat és elveket 

határoz meg, és ezek alapján kijelöli a 2014‐2020 közötti időszak súlypontjait, fejlesztési, prioritásait.  

Az  OFTK  fejlesztéspolitikai  céljai  és  elemei  képezik  az  EU‐val  kötött  Partnerségi  Megállapodás 

koncepcionális  hátterét,  megalapozva  a  2014‐2020  közötti  uniós  források  felhasználására  irányuló 

hazai operatív programok tartalmát. 

A  koncepció  számba  veszi  az  ország  gazdasági  erőforrásait  és  értékeit,  külön  foglalkozik  a 

„Kiemelkedő  táji  értékű  térségek  fejlesztésével”,  amelyek  megőrzése  nemcsak  környezeti  és 

kulturális, néprajzi értékeinket védi, hanem közösségi összetartozásunk jelképei is egyben. 

A  Balaton‐térség  fejlesztésével  kapcsolatban  az  OFTK  kimondja,  hogy:  „A  Balaton  –  térség  hazánk 

egyik  legkarakteresebb,  nagy  kiterjedésű  tájegysége,  mely  ökológiai  egységet  is  alkot,  ahol  a 

társadalmi és gazdasági folyamatok egyedülállóan nagy mértékben a környezeti tényezőktől függnek. 

A  térséget  a  kiemelkedő  természeti,  kultúrtörténeti  és  táji  értékei,  valamint  az  ezekre  épülő 

idegenforgalma és  tájgazdálkodása  az ország  legmarkánsabb, önálló  fejlesztési  célokra  igényt  tartó 

térségévé teszi, így a területfejlesztés is egyik legfontosabb feladatának tekinti a térség környezeti és 

társadalmi  szempontból  is  fenntartható  fejlesztésének,  az  értékek  megőrzésének  biztosítását.  A 

térség  olyan  természeti  és  gazdasági  egységet  képez,  melynek  kezelése  nem  bontható  meg. 

Turisztikai,  mezőgazdasági  bevételei  révén  a  nemzetgazdaság  jelentős  tényezője.  Bár  nem  önálló 

tervezési‐statisztikai területi egység, az egységes tervezés és támogatáspolitika igénye és szüksége itt 

a  legerősebb az országban. A mindenkori  fejlesztésnek a még meglévő táji, kulturális és  természeti 

adottságokat tiszteletben tartva szabad csak megvalósulnia. A Balaton‐térség fejlesztésének alapvető 

célja,  hogy  a  környezet,  a  táj  értékeinek  megőrzésével  és  fejlesztésével,  a  turisztikai  kínálat 

diverzifikálásával a térség adottságainak szélesebb körű hasznosításával, valamint az érintett számos 

szereplő partnerségét biztosító stabil  intézményrendszer megteremtésével egy fenntartható módon 

versenyképes Balaton térség jöjjön létre. 

 

Fejlesztéspolitikai feladatok: 

o A  fenntartható  és  versenyképes  turizmus  megteremtése,  a  térség  változatos  vonzerőire 

épített új és komplex turisztikai termékek kialakítása, magas színvonalú szolgáltatások biztosítása. 
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o A szezon meghosszabbítása egész éves  kínálati programcsomagok megteremtésével,  ennek 

érdekében térségi turisztikai hálózatok, tematikus utak kialakítása, megerősítése. 

o Egységes térségi turisztikai menedzsment mellett a turisztikai kínálat területileg differenciált 

tervezésével a vendégforgalom területi szétterítése, a háttérterületek adottságain (borvidék, nemzeti 

park, hegyek, erdők, aprófalvak, történelmi emlékek, népi hagyományok, gasztronómia stb.) alapuló 

alternatív  turisztikai  termékek  kínálatának  kifejlesztése  és  „értékesítése”  a  parttól  távolabbi 

településeken. 

o A Balaton,  a  vizes  élőhelyek  és  egyéb  természeti  területek  ökológiai  és  kémiai  állapotának 

megóvása és további  javítása, a vízszint  ingadozásból  fakadó problémák mérséklése, a Balaton‐part 

terhelésének  korlátozása,  a  nádasok  védelme,  a  térség  élő  és  élettelen  természeti  értékeinek 

megőrzése. 

o A  térség  további  beépítésének  megakadályozása,  tájrehabilitáció,  a  tájsebek  kezelése,  az 

eróziós és deflációs hatások mérséklése (magaspart és pincevédelem). 

o Az ingatlanállomány rehabilitációja, valamint a városiasodott környezet kínálta területeken új 

funkciókkal  való  hasznosítása  (pl.  lakófunkciók,  tudásalapú  gazdasági  tevékenységek,  országos 

közigazgatási, közszolgáltatási funkciók). 

o A  Balaton‐felvidék  aktív  tájképvédelme,  a  természetvédelemre,  táji  adottságokra  épülő 

gazdálkodási módok kialakítása, fejlesztése. 

o A kulturális örökség magas szintű védelme, tudatosítása és bemutatása. 

o Egységes,  turisztikai  vonzerőként  is  szolgáló  balatoni  közösségi  közlekedési  rendszer 

megteremtése. 

o Települési  együttműködés  és  egységes  elvek  mentén  zajló  fenntartható  városfejlesztés  a 

Balaton városgyűrűjében. 

o A Balaton illegális feltöltésének megakadályozása. 

o A Balaton törvényt és egyéb jogszabályokat figyelmen kívül hagyó beruházások, építkezések 

leállítása, az eredeti állapot visszaállítása. 

o A Balaton‐térség háttértelepüléseinek fejlesztése.” 

 

 

1.3.2 Veszprém megye  fejlesztési  koncepciója:  6/2013(XII.19.) módosítva:  54/2017(V.25.) MÖK 

határozat 

 

Veszprém  megye  koncepciójának  fő  feladatai  közé  tartozik  többek  között  a  Balaton  Kiemelt 

Üdülőkörzet,  mint  kiemelt  térség  sajátos  fejlődésének  elősegítése.  Ehhez  kapcsolódóan  Veszprém 

megye  megfogalmazott  jövőképében  is  szerepet  kap  a  Balaton  térsége,  amely  szerint  a  turizmus 

fejlődése következik be, javulnak a vendéglátás feltételei, és kiaknázásra kerülnek a Balaton‐felvidék 

adottságaiban rejlő potenciálok, és megvalósul a Balaton‐felvidék és a Bakony turisztikai és fejlesztési 

együttműködése.  Ez  az  együttműködés  az  elképzelések  szerint  lehetővé  tenné  a  specifikus 

programkínálatok bővítését, és a megye belső perifériájának fejlődését. 

 

A  konkretizált  stratégiai  célok  közt  jelenik  meg  „A  térség  és  a  helyi  erőforrások  fenntartható 

kihasználására  épülő  gazdaságfejlesztés:  a  Balaton  térségére  és  az  ipari‐,  innovációs  tengelyekre 

specializált prioritásokkal”. A fent idézett stratégiai cél részletezésénél a megye koncepciója kiemeli: 

„Mivel a Balaton Régióra 2007‐ben kidolgozott és a Térségi Fejlesztési Tanács által elfogadott hosszú 

távú  területfejlesztési  koncepció  jól  szolgálja  az  üdülőkörzet  területéhez  tartozó  Veszprém megyei 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 12 ‐ 

térségek  fejlesztését,  ezért  Veszprém  megye  új  területfejlesztési  koncepciója  a  Balaton 

vonatkozásában  integrálja  a  koncepció  célrendszerét”.  Veszprém  megye  és  a  Balaton  térségének 

fejlesztési  céljai  közt  teljes összhang  figyelhető meg. A Balaton  térségének  fejlesztése,  a  fejlesztési 

célok,  specifikus  célok  –  a  vállalkozások  versenyképességének  javítása,  környezet  minőségének 

javítása, területi és társadalmi kohézió, életminőség javítása – mind szervesen integrálódnak a megye 

fejlesztésébe, és fejlesztési célkitűzéseibe. 

 

A  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  fejlesztési  koncepciójában  megfogalmazottak  mellett  elérendő 

célként fogalmazza meg a megyei koncepció a Balaton‐felvidék és a Bakony térségének összehangolt 

fejlesztését, és Veszprém város üdülőkörzetbe való integrálódását. 

 

E célok megvalósulásának érdekében szeretnék kivívni a megyeszékhely, Veszprém Balaton Kiemelt 

Üdülőkörzet  területéhez  való  csatolását.  Továbbá  elő  kívánják  segíteni  a  Balaton  és  a  Bakony 

térségének  összehangolt  tervezését  és  fejlesztését,  a  szezonalitás  oldásának  és  a  vendégkör  

bővülésének érdekében közös turisztikai kínálat  létrehozását, a kultúra szerepének erősítését, helyi 

termékek  támogatását,  a  turizmus  minőségi  fejlesztését,  a  Balaton  és  Bakony  közti  közlekedési 

kapcsolatok  javítását,  turisztikai  csomagok  kialakítását  (kerékpáros‐,  lovas‐,  egyházi‐,  vadász‐, 

csillagászati turizmus, borutak integrálása a tematikus útvonal rendszerbe). 

 

 

1.3.3 Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja 2014‐2030‐as időszakra  

 

A Balaton fejlesztési Tanács a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja keretében dolgozta ki a 

2014‐2030‐as  időszakra  szóló  fejlesztési  koncepciót,  amely  már  a  2014‐ben  az  Országgyűlés  által 

elfogadott OFTK‐val összhangban készült. 

A koncepció meghatározta a térség jövőképét és a térség fejlesztésének átfogó céljait: 

 

1. A térség jövőképe 

Balaton kiemelt térség a jövőben: 

Balaton, a természetesség és a magas életminőség egységes közép‐európai mintarégiója! 

A Balaton térség jövőkép az alábbi 4 pillérre épül: 

- Természetesség, 

- Megújuló képesség, 

- Egészség, 

- Fenntarthatóság. 

Balaton, a testi, szellemi, társadalmi megújulást adó térség.  

A térség, ahol magától értetődő a természet ereje, tisztasága, minősége és a benne élők vitalitása. A 

térség  országosan  kiemelkedő  példája  a  környezet  és  a  társadalmi  egységnek,  a  harmonikusan 

fejlődő és fenntartható társadalmi fejlődés megteremtésének. Ez az a térség, ahol a társadalom (az 

itt  élők  és  az  ide  látogatók  innovatívan  és  fenntartható  módon)  úgy  védi,  formálja  és  építi 

környezetét, a  természetes és épített környezetet, a közösségeket, a gazdaságot, hogy a környezet 

visszahatva a társadalomra, biztosítja annak gyarapodását és jólétét. 
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A Balaton kiemelt térség 

 

o Magyarország  és  Közép‐Európa  viszonylatában  a  legtermészetesebb  régió,  állandó  és 

ideiglenes lakói számára vonzó életminőséget nyújt; 

o magas  minőségű  természeti  értékekkel  és  épített  környezettel  rendelkezik,  környezeti 

állapota  stabilizálódik,  Közép‐Európa  legnagyobb  tava  a  Balaton  és  a  környező  táj  egyedülálló 

természeti és kulturális adottságai, mint nemzeti közkincs megőrzése felett hűen őrködik; 

o európai  szinten  modellértékű,  egységes  fenntartható  területi  gazdasági  rendszert  alkot, 

önálló fejlesztési egységként kezelt és önálló területi irányítással rendelkezik; 

o környezeti  és  táji  értékek  fenntarthatósága  mellett  jelentős  hazai  és  külföldi 

vendégforgalommal  rendelkezik,  a  szabadidő  eltöltésnek,  az  élménykeresésnek  és  az  egészséges 

életvitelnek a legvonzóbb magyarországi térsége, miközben különböző térségeit izgalmas sokféleség 

jellemzi; 

o gyógyító  térség,  kialakul  a  gyógyító  Balaton  képe,  ahol  a  tó  és  a  gyógy‐,  termálvizek,  a 

mikroklíma,  a  rehabilitációs  és  különféle  egészségügyi  programok  (beleértve  a  népegészségügyi, 

egészségfejlesztési  prevenciós,  mentálhigiéniás  programokat),  a  helyben  megtermelt  gyógyító  és 

éltető  termékek,  valamint  a  szabadidő  aktív  eltöltését  segítő  szolgáltatások  egész  évben  várják  a 

látogatókat és gyógyítják, frissítik a régióban élőket; 

o táji, természeti adottságokra és hagyományokra épülő („Balaton márka”), a helyi környezeti 

feltételekhez igazodó versenyképes gazdasággal rendelkezik; 

o a  helyi  szereplők  együttműködése  révén  a  régióban  megtermelt  jövedelmek  lehető 

legnagyobb része a térségen belül marad, a térség szereplőit gazdagítja; 

o a modern XXI. századi  innovatív, tudás alapú gazdasági ágak, szolgáltatások és  intézmények 

térségi jelenléte megerősödik; 

o az  információs  társadalom  legújabb  vívmányai  a  régióban  kiemelkedően  elterjedtek,  és 

alkalmazásuk megjelent a gazdasági és társadalmi életben, a környezeti alrendszer irányításában, 

o a  lakosság minden  rétege  számára megteremti  az  esélyt  a munkavállalásra,  a  régióban  az 

állandó lakosság egyre nagyobb részének biztosított az egész éves munkavállalása; 

o nincsenek a régión belül jelentős területi társadalmi‐gazdasági különbségek, a multikulturális 

és erősen érdektagolt helyi társadalmi konfliktusos helyzetek jól kezeltek; 

o regionális  és  térségi  szinten  együttműködő  földrajzi,  társadalmi  és  kulturális  egység,  mely 

határozott és tényleges térségszervezési erőt felmutatni képes balatoni azonosságtudattal bír. 

 

2. A térség célrendszerének bemutatása 

Az alábbi célrendszer épít a Balaton kiemelt térségre elkészült helyzetelemzésre és figyelembe veszi a 

kapcsolódó  ágazati  és  területi  koncepciók  elképzeléseit  is.  Így  a  célrendszer  integrálja  a  Parlament 

által  elfogadott  Országos  Fejlesztési  és  Területfejlesztési  Koncepcióban  a  Balaton  térségére 

megfogalmazott fő fejlesztési irányokat. 

 

A  koncepció  célrendszere  abból  indul  ki,  hogy  a  vendégek  számára  is  akkor  lehet  vonzóbb  az  itt 

tartózkodás, ha a térség harmóniát sugároz. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy a térségben 

élők is jól éljenek. 
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2.1. A térség fejlesztésének átfogó célja 

Fő cél a Balaton térségnek dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben élők 

és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiszámítható élet és munkakörnyezet. 

 

A fő célhoz kapcsolódó átfogó célok a következők: 

 megbízható jövedelem‐szerzést és javuló életminőséget, így a környezetkímélő technológiák 

alkalmazásának  (pl.  energiafelhasználás,  közlekedés,  ingatlanfejlesztés)  széles  körű  elterjedése 

következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára,  

 

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

foglalkoztatás elősegítése és környezetbarát technológiák alkalmazásának széles körű elterjesztése. 

 

 vonzó  működési  környezetet  biztosítson  elsősorban  szolgáltatásokat  kínáló  és  innovatív, 

magas  hozzáadott  értéket  előállító  és  döntően  magasan  képzett  munkatársakat  foglalkoztató 

vállalkozások számára, 

 

A felsőfokú végzettségű lakosok, a K+F tevékenységet végzők számának növelése. 

 

 vonzó  természeti  és  épített  környezeti  feltételeket  és  magas  színvonalú  szolgáltatásokat 

biztosítson a  térséget  felkeresők számára, melynek eredményeként növekedjen a Balaton  térségbe 

látogató turisták száma,  illetve a hosszabb ideig történő tartózkodásban és szolgáltatás vásárlásban 

megmutatkozó elégedettsége. 

 

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

szálláshelyek egész évre vetített kapacitás‐kihasználtságának javulása. 

 

 A  változó  igényekhez,  természeti  folyamatokhoz  rugalmasan  igazodó  és  folyamatosan 

megújulásra  képes  szolgáltató  és  cselekvőképes,  együttműködő  intézmények  és  szervezetek 

szolgálják a lakosokat, turistákat és vállalkozásokat. 

 

A  Balaton  térségben  működő  intézményekkel,  szolgáltatókkal  való  elégedettség  javulása  a  helyi 

lakosok és turisták részéről. 

 

A turizmus fejlesztése, mint a régió meghatározó gazdasági ágazata kiemelten fontos. A változó piaci 

igényeknek megfelelően kell fejleszteni a kínálatot. A turizmus területén számos kínálati elem épült ki 

a  korábbi évtizedekben, melyek  jelentős  része elavult,  leromlott  állapotba került,  vagy  fejlesztésük 

nem követte a piaci  igényeket. Ezzel párhuzamosan Európa más részein, pl. Ausztriában egyre  jobb 

eredményeket  mutatnak  fel  a  természet  közeli  programokat  (pl.  természetjárás,  kerékpározás, 

golfozás, lovaglás, vízi sportok) kínáló desztinációk, már nemcsak síszezonban, hanem egész évben is, 

éles  konkurenciát  teremtve  a  Balaton  térségnek  is.  A  Balaton  térségben  a  turisztikai  termékek, 

vonzerők  fejlesztésének  állami  támogatásával,  ösztönzésével  célszerű  változtatni,  melyek  vonzó 

környezetet  teremtenek  a  vendéglátásnak,  szálláshelyek  fejlesztésének  és  egyéb  turisztikai 

szolgáltatásoknak,  ezzel  jövedelmezőbb,  új  munkahelyet  teremtve.  Az  állami  ösztönzéssel  olyan 

feltételrendszer kell kialakítani, ami segíti a magán tőke által jelentős fejlesztések megvalósulását és 

sikeres működését. 
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A turisztikai termékek fejlesztésénél elsődleges prioritást az 

 exkluzív (egyedi értéket nyújtó), 

 a parttól távolabbi településeken a meglévő természeti értékekre, kulturális örökségre építő 

adottságok fenntartható kihasználásával megvalósuló,  

 egész  éves  szolgáltatást  nyújtó  (pl.  rendezvények  és  konferenciák,  egészségturizmus 

kerékpározás, természetjárás) fejlesztések jelentenek. 

 

A  turisztikai  fejlesztéseknek  kiemelt  célcsoportjai  a  családok,  fiatalok,  illetve  a  nyugdíjasok,  akik 

turisztikai  szempontból  eddig  kevésbé  kihasznált  szezonokban  (tavasszal  és  ősszel)  –  a 

gyógyfürdőhelyeken túl – akár a térség többi területén is – az eddigiekhez képest nagyobb számban – 

vendégként  jelentkezhetnek.  Az  idős,  aktív  munkavégzéstől  visszavonult  nyugdíjasok  számára 

igényként jelentkezhet, hogy letelepedjenek a tó körül, vagy egy évben hosszabb ideig, több mint 6 

hónapon  át  tartózkodjanak  a  Balaton  térségben,  de  ehhez  szükséges  az  egészségügyi,  szociális 

rekreációs, kulturális szolgáltatások további fejlesztése. 

 

Az évi  egyszeri, hosszabb és egybefüggő  (1‐2‐3 hetes)  szabadságot a dolgozó korú  felnőtt  lakosság 

körében egyre jobban felváltják az évente többszöri hosszú hétvégék, a pár napos, maximum 1 hetes 

kikapcsolódások,  melyeknél  jelentős  szerepet  játszik  az  élmény‐turizmus.  A  fiatalabb  generáció, 

valamint  az  aktív  dolgozóval  bíró  (és  munkájukat  fontosnak  tartó)  családok  számára  ennek 

következtében egyre kevésbé csak a klasszikus nyári idényben való pihenés van fókuszban. A balatoni 

turizmus  (benne  a  borturizmus,  a wellness,  a  rekreáció, mozgás)  az  élmény  jelleget  kihasználva  és 

megfelelő  környezeti  feltételek  esetén  (infrastruktúra,  közlekedés,  szolgáltatások)  szinte  évszaktól 

függetlenül  generálhat  vendégforgalmat  a  régióban,  feltételezve,  hogy  az  üzenet  eljut  a 

célcsoportokhoz. 

A turisztikai marketing során kiemelten törekedni kell a tó és környezetének folyamatosan élvezhető 

és változatos (a nyári főszezonon kívüli) értékeinek (pl. jó vízminőség) kommunikálására. 

 

1.4. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

 

2018. évi CXXXIX. törvény 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (MATrT tv.) 

 
OTrT előírásai: 
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11.§ A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület területfelhasználási egységet a térséget lefedő erdők 

övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére 

vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

a) a  mezőgazdasági  térség  területének  legalább  75%‐át  elsődlegesen  a  mezőgazdasági  terület 

települési  területfelhasználási egységbe kell  sorolni, a  fennmaradó rész természetközeli  terület,  ‐ 

nagyvárosias  lakóterület  és  vegyes  terület  kivételével  ‐  beépítésre  szánt  terület  vagy  különleges 

honvédelmi,  katonai  és  nemzetbiztonsági  célra  szolgáló  terület  területfelhasználási  egységbe 

sorolható; 

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; 

e) a  sajátos  területfelhasználású  térség  területét  a  terület  tervezett  felhasználásának  megfelelően 

honvédelmi,  különleges,  közlekedési,  erdő‐,  gazdasági  vagy  intézményterület  települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni. 

12.  § (1)  Ha  jogszabály  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölését  nem  tiltja,  a  településrendezési 
eszközben új beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölése  nem  okozza  a  különböző  települések  beépítésre  szánt 

területeinek összenövését, és 
c)    új  beépítésre  szánt  terület  kijelölésére  csak  akkor  kerül  sor,  ha  a  települési  térségben  nincs  a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített 
környezet alakításáról  és  védelméről  szóló 1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Étv.)  szerinti 
barnamezős terület. 
 (3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény  legkevesebb 5%‐ának 

megfelelő kiterjedésű, legalább 50%‐ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 
lévő zöldterületet, ‐ gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt ‐ 
kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt 
az adott  területen nem valósítható meg, akkor a  zöldterületet vagy a véderdő  területét a  település 
arra alkalmas más területén kell kijelölni. 
 
13.  § (1)  Borvidéki  település  borszőlő  termőhelyi  katasztere  I‐II.  osztályú  területeihez  tartozó 

földrészlet ‐ a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ nem minősíthető beépítésre szánt 
területté. 
 (2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet ‐ a 

különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével ‐ nem minősíthető beépítésre szánt területté. 

Ökológiai hálózat 

 
25.§ 
 
(2) Az ökológiai hálózat magterületének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
kivéve, ha: 
a) a települési területet az ökológiai hálózat magterülete, vagy az ökológiai hálózat magterülete és 

az ökológiai hálózat ökológiai folyosója körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3)  A  (2)  bekezdésben  szereplő  kivételek  együttes  fennállása  esetén  beépítésre  szánt  terület  az 

állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalnak  a  területrendezési 
hatósági  eljárása  során  kiadott  területfelhasználási  engedélye alapján  jelölhető ki. Az  eljárás  során 
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vizsgálni  kell,  hogy  biztosított‐e  az  ökológiai  hálózat  magterület  és  az  ökológiai  hálózat  ökológiai 
folyosó  természetes  és  természetközeli  élőhelyeinek  fennmaradása,  valamint  az  ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 

(4)  Az  ökológiai  hálózat  magterületének 
övezetében  a  közlekedési  és  energetikai 
infrastruktúra‐hálózatok  elemeinek  nyomvonala  a 
magterület  természetes  élőhelyeinek 
fennmaradását  biztosító  módon,  az  azok  közötti 
ökológiai  kapcsolatok  működését  nem  akadályozó 
műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és 
helyezhetők el. 
(5)  Az  ökológiai  hálózat  magterületének 

övezetében  bányászati  tevékenység  folytatása  a 
bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó 
előírások  alkalmazásával  engedélyezhető.  Az 
övezetben  új  célkitermelőhely  és  külfejtéses 
művelésű  bányatelek  nem  létesíthető,  a  meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem 
bővíthető. 

(6)  Az  ökológiai  hálózat  magterületének  övezetében  az  erőművek  közül  csak  háztartási  méretű 
kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. 
 
26. §  

(1)  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetében  ‐  kivéve,  ahol  az  Ország  Szerkezeti 
Terve,  a  Budapesti  Agglomeráció  Szerkezeti  Terve  vagy  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  Szerkezeti 
Terve  települési  térséget határoz meg  ‐  csak olyan megyei  területfelhasználási kategória és megyei 
övezet, valamint a településrendezési eszközökben olyan övezet és építési övezet  jelölhető ki, amely 
az  ökológiai  hálózat  magterülete  és  az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosója  természetes  és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető 

ki, kivéve, ha 
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület 

és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá 
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak 

az  állami  főépítészi  hatáskörében  eljáró  fővárosi  és  megyei  kormányhivatalnak  a  területrendezési 
hatósági  eljárása  során  kiadott  területfelhasználási  engedélye alapján  jelölhető ki. Az  eljárás  során 
vizsgálni  kell,  hogy  biztosított‐e  az  ökológiai  hálózat  magterület  és  az  ökológiai  hálózat  ökológiai 
folyosó  természetes  és  természetközeli  élőhelyeinek  fennmaradása,  valamint  az  ökológiai 
kapcsolatok zavartalan működése. 
(4)  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetében  a  közlekedési  és  energetikai 

infrastruktúra‐hálózatok  elemeinek  nyomvonala,  továbbá  az  erőművek  az  ökológiai  folyosó  és  az 
érintkező  magterület  természetes  élőhelyeinek  fennmaradását  biztosító  módon,  az  azok  közötti 
ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki 
és helyezhetők el. 
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(5)  Az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetében  bányászati  tevékenység  folytatása  a 
bányászati  szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  előírások  alkalmazásával  engedélyezhető.  Az 
övezetben  új  célkitermelőhely  és  külfejtéses  művelésű  bányatelek  nem  létesíthető,  meglévő 
külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem bővíthető. 
27. §  
(1)  Az  ökológiai  hálózat  pufferterületének  övezetében  ‐  kivéve,  ahol  az  Ország  Szerkezeti  Terve,  a 
Budapesti  Agglomeráció  Szerkezeti  Terve  vagy  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  Szerkezeti  Terve 
települési térséget határoz meg ‐ csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, 
valamint  a  településrendezési  eszközökben  olyan  övezet  és  építési  övezet  jelölhető  ki,  amely  az 
ökológiai  hálózat  magterülete,  ökológiai  folyosója  és  pufferterülete  övezetek  természetes  és 
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

 (2)  Az  ökológiai  hálózat  pufferterületének  övezetében  ‐  a  (3)  bekezdésben  meghatározott  feltétel 

kivételével ‐ a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha 

az  a  szomszédos  magterület  vagy  ökológiai  folyosó  természeti  értékeit,  biológiai  sokféleségét, 

valamint táji értékeit nem veszélyezteti. 

(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati 

szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  előírások  alkalmazásával  engedélyezhető.  Az  övezetben 

célkitermelőhely nem létesíthető. 
 

Erdők övezete 

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott 
településnek  a  településrendezési  eszközében 
legalább  95%‐ban  erdőterület  területfelhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését 
megelőzően  kijelölt  beépítésre  szánt  területek, 
valamint  az  erdőről,  az  erdő  védelméről  és  az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. 
§  (2)  bekezdésében  meghatározott  területek, 
továbbá  az  Ország  Szerkezeti  Terve,  a  Budapesti 
Agglomeráció  Szerkezeti  Terve,  valamint  a  Balaton 
Kiemelt  Üdülőkörzet  Szerkezeti  Terve  által  kijelölt 
települési  térség  területein  lévő  erdők  övezetének 
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

30.  § Az  erdők  övezetében  külfejtéses  művelésű 
bányatelket  megállapítani  és  bányászati 
tevékenységet  engedélyezni  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  szabályok 
szerint lehet. 

86.  § Az  erdők  övezete  tekintetében  a  29.  és  30.  § 
szerinti  övezeti  előírások  mellett  a  következő 
előírások alkalmazandók: 

a) az  országos  jelentőségű  védett  természeti  területen  lévő  erdőben  építményt  elhelyezni  kizárólag 
természetvédelmi bemutatási, kezelési, közjóléti, vadgazdálkodási, illetve erdészeti célból lehet; 
b) országos  és  helyi  jelentőségű  természetvédelmi  oltalom  alatt  nem  álló  erdőben  épületet,  ‐ 
erdészeti,  közjóléti  vadgazdálkodási  célú  épületek  kivételével  ‐  10  ha‐nál  nagyobb  földrészleten, 
legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet építeni; 
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c) fokozottan védett természeti területeken lévő erdők kivételével az erdők szabad látogathatóságát ‐ 
tulajdoni állapottól függetlenül ‐ biztosítani kell; 
d) az övezetben ‐ a magasfeszültségű hálózat kivételével ‐ föld feletti villamosenergia‐ és elektronikus 
hírközlési  nyomvonalas  hálózat  kiépítése  csak  akkor  lehetséges,  ha  az  nem  igényel  fakivágást, 
ellenkező esetben föld alatti telepítéssel lehet építeni. 
 
 
BKÜK előírásai: 

 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Terve (BKÜK) 
A  térségi  szerkezeti  tervében  ábrázolt  térségi  területfelhasználási  elemeket  az  Országos 
Területrendezési Tervben meghatározott területfelhasználási kategóriák alkotják. Ezek közül Nivegy‐ 
völgy településcsoportjának területén az alábbi területfelhasználási kategóriák szerepelnek: 
‐ erdőgazdálkodási térség 
‐ mezőgazdasági térség 
‐ vízgazdálkodási térség 
‐ szőlő, gyümölcs és kertművelésű térség 
‐ sajátos területfelhasználású térség 
‐ települési térség,  

valamint jelöli az újonnan kiépítendő egyéb jelentőségű mellékutakat, amik között szerepel a Tagyon, 
Szentantalfa, valamint Óbudavár belterületét elkerülő új kapcsolat. 

 
 
 
 
 

 
 
 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 20 ‐ 

A területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a 
következő szabályokat kell alkalmazni: 
A  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  településeinek  településrendezési  eszközeit  a  természetvédelmi, 
tájesztétikai  szempontok,  valamint  a  történeti  településszerkezet,  a  táj  és  a  település  jellege,  a 
kulturális  és  az  építészeti  örökség,  valamint  az  építészeti  hagyományok  figyelembevételével  kell 
elkészíteni. 
A  térségi  területfelhasználási  kategóriák  területein  belül  a  települési  területfelhasználási  egységek 
kijelölése során: 
a) az erdőgazdálkodási  térség  területét az erdők övezetére és az erdőtelepítésre  javasolt  terület 

övezetére,  valamint  a  kiemelt  üdülőkörzet  területére,  továbbá  a  parti  és  partközeli 
településekre  vonatkozó  előírások  alapján  kell  a  településrendezési  eszközökben  erdőterület 
területfelhasználási egységként lehatárolni; 

b) a településrendezési eszközökben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolt erdőterület a 
település közigazgatási területén összességében nem csökkenhet; 

c) a  mezőgazdasági  térség  területét  elsődlegesen  általános  mezőgazdasági  terület  vagy 
természetközeli  terület  települési  területfelhasználási  egységbe  kell  sorolni,  továbbá 
mezőgazdasági térség területén új nagyvárosias lakóterület és új üdülőterület nem jelölhető 
ki; 

d) szőlő‐,  gyümölcs‐  és  kertművelésű  térség  területét  általános  mezőgazdasági  terület,  kertes 
mezőgazdasági terület vagy természetközeli terület települési területfelhasználási egységbe kell 
sorolni  az  e  törvény  által  lehatárolt  kertes  mezőgazdasági  terület  övezete  és  a 
területrendezésért  felelős  miniszter  19.  §  (4)  bekezdése  szerinti  miniszteri  rendeletében 
lehatárolt általános mezőgazdasági terület övezete, továbbá a valós területhasználat alapján, 
azzal, hogy a térség területén nagyvárosias lakóterület és üdülőterület nem jelölhető ki. 

e) új beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 méternél közelebb csak az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési 
hatósági eljárása során kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki; 

f) új ipari terület települési területfelhasználási egység nem jelölhető ki az M7 gyorsforgalmi út, a 
7. sz. főút, a 76. sz. főút, a 71. sz. főút és a 710. sz. főút, a 7119. sz. út (Balatonberény parti út) 
és  a  71345.  sz.  út  (Keszthely  parti  út)  1000  méteres  környezetében,  továbbá  a  köztük  és  a 
Balaton‐part közötti területen; 

c) a sajátos  területfelhasználású  térség  területe  ‐  legfeljebb 5% eltéréssel  ‐  különleges beépítésre 
nem szánt, valamint közlekedési terület települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

d) a  településrendezési  eszközökben  új,  a  környezetre  jelentős  hatást  gyakorló  ipari  terület  nem 
jelölhető ki; 

e) a  település  központi  belterületéhez  kapcsolódó  általános  gazdasági  terület  települési 
területfelhasználási egység területén az új kereskedelmi, szolgáltató terület legfeljebb 50%‐os, 
valamint az egyéb ipari terület legfeljebb 40%‐os beépítettségű lehet, továbbá az új telephelyek 
területének legalább 30%‐át fás növényzettel fedetten, a telekhatár mentén takarást biztosítva 
kell kialakítani; 

l) a  település  központi  belterületétől  elkülönülő  gazdasági  terület  települési  területfelhasználási 
egység  területén  az  új  kereskedelmi,  szolgáltató  terület,  valamint  az  egyéb  ipari  terület 
beépítettsége legfeljebb 30%‐os lehet, továbbá az új telephelyek területének legalább 50%‐át fás 
növényzettel fedetten kell kialakítani. 

 

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

81. §  
(2) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetén: 
a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki; 
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b) a művelési ág megváltoztatása, termőföld más célú hasznosítása csak a hagyományos 
tájhasználatnak megfelelő termelési‐ és tájszerkezet, illetve a sajátos tájkarakter erősítése, valamint 
közmű és közút építése érdekében engedélyezhető; 
c) a látványvédelmet a településképi követelményekben és a 
településrendezési eszközökben biztosítani kell; 
d) a  kialakult  geomorfológiai  formák  természetes 
domborzati adottságai és láthatósága megőrzendők. 
(3) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 
övezetén: 
a) új  épület  vagy  építmény  elhelyezése  tájba  illesztve,  a 
történeti  tájszerkezet,  a  táji  és  tájképi  értékek  és az  egyedi 
tájértékek megőrzésével,  a  tájkarakter  erősítésével,  a  helyi 
építészeti hagyományok követése mellett, a beépítésre nem 
szánt  területen  a  telek  a  meglévő  beépítéshez  igazodó,  de 
legfeljebb 3%‐os beépítésével történhet; 
b) új üzemanyagtöltő állomás és hulladékkezelő  létesítmény 
‐  a  komposztáló  telepet  és  az  átrakóállomást  kivéve  ‐  nem 
létesíthető; 
c) csarnok nem helyezhető el; 
d) az  erőművek  közül  csak  háztartási  méretű  kiserőmű 
helyezhető el épületre felszerelten; 
e) új  külfejtéses művelésű  bányatelek nem állapítható meg, 
meglévő külfejtéses művelésű bányatelek horizontálisan nem 
bővíthető,  célkitermelőhely  nem  létesíthető,  felszíni 
tájsebeket rendezni kell. 
 

Kertes mezőgazdasági terület övezete 

84.§ (1)  A  kertes  mezőgazdasági  terület  övezetét  a 
településrendezési  eszközök  készítésénél  kertes 
mezőgazdasági  területbe  kell  sorolni.  Az  övezet 
területének a település közigazgatási területére eső része 
legfeljebb  5%‐kal,  ezen  felül  csak  közlekedési  területbe 
sorolás  céljából  az  állami  főépítészi  hatáskörben  eljáró 
fővárosi  és  megyei  kormányhivatal  egyetértése  esetén 
módosítható. 
 (2) Kertes mezőgazdasági terület övezetén: 
a) beépítésre szánt terület és belterület nem jelölhető ki; 

b)    a  beépíthető  telek  legkisebb  nagysága  2000  m2, 
országos  jelentőségű  védett  természeti  területen  2700 

m2,  kivéve,  ha  helyi  építési  szabályzat  más  mértéket 
állapított meg; 
c) legfeljebb  3%‐os  beépítettséggel,  legfeljebb  150 

m2 bruttó  alapterületű,  a  műveléssel  összefüggő 
egyetlen  gazdasági  épület  és  legfeljebb  egyetlen 
különálló, földdel borított pince építhető; 
d) a beépítési magasság a 4 métert nem haladhatja meg; 
e) lakóház,  mobil  lakóház,  egyéb  mobilház,  lakókocsi, 

lakókonténer,  kerti  tó,  dísztó,  medence,  nyílt  tűzivíztározó,  állattartó  épület  nem  helyezhető  el; 
tűzivíztározó csak zártan, földbe süllyesztve, földdel fedetten helyezhető el; 
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f) a 100 m2‐nél nagyobb bruttó alapterületű épület tájba illesztését igazolni kell; 

g) legfeljebb 30 m² bruttó alapterületű szakrális építmény telekmérettől függetlenül elhelyezhető; 
h) birtokközpont nem alakítható ki. 

Borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete 

87.  § (1)  A  borszőlő  termőhelyi  kataszteri 
terület övezetén: 

a) új beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki; 
b) telek belterületbe nem vonható; 
c) épület ‐ érintettség esetén a 84. § szerinti 
kertes  mezőgazdasági  terület  övezetében 
vagy  a  77.  §  (2)  bekezdése  szerinti 
miniszteri  rendeletben  meghatározott 
általános  mezőgazdasági  terület 
övezetében  meghatározott  szabályok 
alkalmazásával egyidejűleg ‐ 
ca) a  beépíthető  telek  legkisebb 
nagyságára  és  beépítettségére,  valamint  a 
mezőgazdasági  birtokközpontokra 
vonatkozó előírások figyelembevételével, és 
cb) az  I.  osztályú  borszőlő  termőhelyi 
kataszteri  területen  a  legalább  80%‐ban 
szőlő  művelési  ágban  nyilvántartott  és 
ennek megfelelően művelt telken, kizárólag 
szőlőművelést,  szőlőfeldolgozást, 
bortárolást  vagy  borturizmust  szolgáló 
rendeltetéssel,  összesen  legfeljebb  3000 

m2 nagyságú  bruttó  alapterülettel,  a  II. 
osztályú  borszőlő  termőhelyi  kataszteri 
területen  pedig  a  mezőgazdaságilag 

műveltnek minősülő telken, legfeljebb 3000 m2 nagyságú bruttó alapterülettel helyezhető el; 
d) szakrális építmény, amely a  szőlőhegyek  tájképéhez hagyományosan hozzátartozó  tájképformáló 
elem  ‐  szőlőműveléssel  nem  hasznosított  területen  is  ‐  a  telek  méretétől  függetlenül  elhelyezhető, 

legfeljebb 30 m2 bruttó alapterülettel, legfeljebb 3%‐os beépítettséggel; 
e) a  szőlőművelés  tényét  a  terület  pontosan  meghatározott  százalékában  az  illetékes  hegybíró 
nyilatkozatával kell igazolni; 
f) a  borszőlő  termőhelyi  kataszteri  területből  való  kivonás  és  átminősítés  nem  indítványozható, 
kivéve, ha nem áll  rendelkezésre egyéb fejlesztési célú  terület a  település közigazgatási  területén, a 
földvédelmi  eljárás  feltételei  teljesülnek  és  a  kivonást,  átminősítést  a  települési  önkormányzat 
kezdeményezi. 
 (2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  előírásokat  a  már  kijelölt  beépítésre  szánt  területeken  nem  kell 
alkalmazni. 
 (3) Az övezet  területén  található  egyedi  értékű dűlőkön új  építményként  csak a  szőlőtermesztéssel 
összefüggő  rendeltetésű  építmény  helyezhető  el,  amelyről  a  településrendezési  eszközökben 
rendelkezni kell. 
(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  egyedi  értékű  dűlők  lehatárolását  és  a  megőrzésükre  vonatkozó 
követelményeket e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet tartalmazza. 
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 (5)  E  §  tekintetében  mezőgazdaságilag  műveltnek  az  a  telek  minősül,  amelynek  legalább  80%‐a 
szőlő, gyümölcsös vagy kert művelési ágban nyilvántartott és  ténylegesen  is művelt. A művelt  telek 
fennállását  a  szőlő  esetében  a  hegybíró  igazolja.  Az  ingatlan‐nyilvántartásban  zártkertként 
nyilvántartott, kivett művelési ágú telek nem minősül mezőgazdaságilag művelt teleknek. Az épület, 
építmény használatbavételi engedélyének kiadását, valamint az egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységhez kiadott igazolás kiadását követő egy év elteltével és azt követően évente a hegybíró 
ellenőrzi a művelés fennállását. Ha a tényleges művelés megszűnt, az (1) bekezdés c) pontja alapján 
megvalósított épületet, építményt el kell bontani. 
 
9/2019.(VI.14.) MvM rendelet előírásai 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 

 
A  jó  termőhelyi  adottságú  szántók  övezete  egyedül 
Óbudavár település egy kis részét érinti.  
 
2.  §  (1)  A  településrendezési  eszközök  készítése  során  a 
mezőgazdasági  terület  területfelhasználási  egység 
területét 
elsősorban  –  a  kiváló  termőhelyi  adottságú  szántók 
övezete  mellett  –  a  jó  termőhelyi  adottságú  szántók 
övezetén 
javasolt kijelölni. 
(2)  A  jó  termőhelyi  adottságú  szántók  övezetében  új 
külfejtéses  művelésű  bányatelek  megállapítása  és 
bányászati 
tevékenység  folytatása  a  bányászati  szempontból  kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 
(3)  A  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  hatálya  alá  tartozó 
települések  településrendezési  eszközeiben  a  jó 
termőhelyi 

adottságú szántók övezete területén, az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon túl, új beépítésre szánt 
terület csak 
abban  az  esetben  jelölhető  ki,  ha  a  település  közigazgatási  területén  a  kijelölés  máshol  már  nem 
lehetséges. 
 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

3.  §  (1) A  településrendezési  eszközök  készítése  során  az 
Országos  Erdőállomány  Adattárban  nem  szereplő 
erdőterület  területfelhasználási  egységeket  a 
településfejlesztési  és  településrendezési  célokkal 
összhangban – a természeti és kulturális örökségi értékek 
sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet 
területén javasolt kijelölni. 
(2)  A  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  hatálya  alá  tartozó 
települések  településrendezési  eszközeiben  az 
erdőtelepítésre 
javasolt  terület  övezet  területén  az  (1)  bekezdésben 
foglaltak mellett beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 
és 
erdőterület területfelhasználási egységbe sorolás esetén 
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a)  az  erdőtelepítés  megvalósulásáig  csak  az  erdőtelepítés  lehetőségét  megőrző  területhasználat 
folytatható, valamint 
b)  erdőtelepítést  elsődlegesen  az  élőhelynek megfelelő,  természetesen  kialakult  őshonos  fafajokból 
álló erdőfoltok megőrzésével kell végezni. 
 

Tájképvédelmi terület övezete 

4.  §  (1)  A  tájképvédelmi  terület  övezete  területére  (…)  a  település  teljes  közigazgatási  területére 
készülő  településrendezési  eszköz  megalapozó  vizsgálata  keretében  meg  kell  határozni  a  tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos tájhasználat helyi 
jellemzőit. 

 (2)  A  tájképvédelmi  terület  övezetével  érintett 
területre  a  tájképi  egység,  a  hagyományos 
tájhasználat  fennmaradása,  valamint  a  tájba 
illesztés  biztosítása  érdekében  –  a  településkép 
védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása 
alapján  kiadott  jogszabály  eltérő  rendelkezésének 
hiányában – meg kell határozni 
a)  a  településrendezési  eszközökben  a 
területfelhasználás  és  az  építés  helyi  rendjének 
egyedi szabályait, (…) 
(3)  A  tájképvédelmi  terület  övezetében  bányászati 
tevékenység  folytatása  a  bányászati  szempontból 
kivett  helyekre  vonatkozó  előírások  alkalmazásával 
engedélyezhető. 
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, 
elektronikus  hírközlési  és  energetikai  infrastruktúra‐
hálózatokat,  továbbá  az  erőműveket  a  tájképi 
egység  megőrzését  és  a  hagyományos  tájhasználat 

fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

 

Vízminőség‐védelmi terület övezete 

5.  §  (1)  A  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 
keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről 
és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek 
övezetbe  történő  bevezetéséről,  illetve  a  szennyvíz 
övezeten  belüli  kezelésének  feltételeiről  a  megye 
területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2)  A  vízminőség‐védelmi  terület  övezetébe  tartozó 
települések  településrendezési eszközeinek készítése 
során  ki  kell  jelölni  a  vízvédelemmel  érintett 
területeket.  A  kijelölt  vízvédelemmel  érintett 
területekre  vonatkozó  egyedi  szabályokat  a  helyi 
építési szabályzatban kell megállapítani. 
(3)  A  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 
bányászati  tevékenység  folytatása  a  bányászati 
szempontból  kivett  helyekre  vonatkozó  előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 
(4)  A  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  hatálya  alá 
tartozó  területen  a  vízminőség‐védelmi  terület 

övezet területén, az (1)–(3) bekezdésben foglaltak mellett 
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a)  korlátozott  vegyszer‐  és  műtrágya‐használatú,  környezetkímélő  vagy  extenzív  mezőgazdasági 
termelés folytatható; 
b) új vegyszertároló, hulladékkezelő létesítmény – a komposztáló telepet és az átrakóállomást kivéve 
– nem létesíthető. 

 

Vízeróziónak kitett terület övezete 

12. § A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a vízeróziónak kitett terület övezetben a következő előírások 
alkalmazandók: 
a)  az  erózió  mértékét  a  földhasznosítás  tudatos  megválasztásával,  meliorációs  talajvédelmi 
beavatkozások  megvalósításával,  talajvédő  agrotechnikai  eljárások  alkalmazásával,  vízelvezetők, 
sáncok kialakításával, 

a  leginkább  veszélyeztetett  területek  –  kivéve  a  borszőlő 
termőhelyi kataszteri területek – erdősítésével vagy a telek 
legalább 80%‐os növényzetborításával kell csökkenteni; 
b)  a  lefolyó  vizeket  természetes  felszíni  víz  medrébe  kell 
vezetni, ha azonban ennek befogadása korlátozott, akkor 
tároló vagy  tározó műtárgyban kell gyűjteni a vizeket, és 
késleltetve,  fékezetten  lehet, a  felszíni vízelvezető hálózat 
kezelőjének  engedélyében  meghatározottak  szerint,  a 
települési  –  ennek  hiányában  a  balatoni  –  főépítész 
hozzájárulásával  a  közterületi  felszíni  vízelvezető 
rendszerbe  vezetni  azzal,  hogy  az  élővízbe  vagy  zárt 
tározóba  vezetett  vizek  számára  ülepítőteret  kell 
biztosítani,  amelynek  a  folyamatos  tisztán  tartásáról  az 
érintett terület tulajdonosának gondoskodnia kell; 
c)  új  beépítés  csak  akkor  valósítható  meg,  ha  a  többlet 
felszíni  víz  megfelelő  biztonsággal  továbbvezethető  a 
befogadóig; 
d)  a  meglévő  vízelvezető  rendszereket  meg  kell  őrizni, 
azokat  elépíteni,  leválasztani,  megszüntetni  tilos, 
felújításukról szükség esetén gondoskodni kell. 

 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
Az  övezet  a Nivegy‐  völgy  települései  közül  Szentantalfát 
érinti. 
 
8.  §  (1)  Az  ásványi  nyersanyagvagyon  övezetét  a 
településrendezési  eszközökben  kell  tényleges 
kiterjedésének 
megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési 
eszközökben  csak  olyan  területfelhasználási  egység, 
építési 
övezet  vagy  övezet  jelölhető  ki,  amely  az  ásványi 
nyersanyagvagyon  távlati  kitermelését  nem  lehetetleníti 
el. 
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Általános mezőgazdasági terület övezete 

13.  §  Az  általános  mezőgazdasági  terület  övezetét  a 
településrendezési  eszközök  készítése  során  95%‐ban 
általános  mezőgazdasági  területbe,  természetközeli 
területbe  vagy  közlekedési  területbe  kell  sorolni.  A 
fennmaradó  területen  nem  jelölhető  ki  az  országos 
településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló 
kormányrendeletben 
különleges  beépítésre  szánt  terület  települési 
területfelhasználási  egységként  meghatározott 
területek  közül  a  nagy  bevásárlóközpont  és 
nagykiterjedésű  kereskedelmi  célú  terület,  valamint  a 
nagy kiterjedésű szállítmányozási, 
raktározási és logisztikai terület. 
 
14. § (1) Az általános mezőgazdasági terület övezetben 
a  következő  telekalakítási  és  építésügyi  előírások 
alkalmazandók: 
a)  szántó  művelési  ágban  lévő  területen  20  ha  alatti 
telekméret esetén épület nem létesíthető, 20 ha és azt 
meghaladó  telekméret  esetén  a  terület 
rendeltetésszerű  használatát  szolgáló,  a  tulajdonos 
számára  lakórendeltetést  is  biztosító  gazdasági 

építmény  építhető  úgy,  hogy  a  beépített  bruttó  alapterület  a  telek  0,3%‐át  és  az  1000  m2‐t  nem 
haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített terület 20%‐át nem haladhatja meg; 
b) gyep, illetve rét vagy legelő művelési ágban lévő területen 5 ha alatti telekméret esetén épület nem 
létesíthető,  5  ha  és  azt  meghaladó  telekméret  esetén  hagyományos,  almos  állattartó,  valamint  a 
tulajdonos számára  lakórendeltetést  is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített 
bruttó alapterület a telek 1%‐át és az 1000 m2‐t nem haladhatja meg; a lakórendeltetés a beépített 
terület 20%‐át nem haladhatja meg; 
c) gyümölcsös művelési ágban lévő területen 3 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 3 
ha  és  azt  meghaladó  telekméret  esetén  a  termelést,  feldolgozást  szolgáló,  a  tulajdonos  számára 
lakórendeltetést  is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a 
telek  1%‐át  és  az  egyes  építmények  bruttó  alapterülete  az  1000  m2‐t  nem  haladhatja  meg;  a 
lakórendeltetés a beépített terület 20%‐át nem haladhatja meg; 
d) kert művelési ágban lévő területen 2 ha alatti telekméret esetén épület nem létesíthető, 2 ha és azt 
meghaladó  telekméret  esetén  a  termelést,  feldolgozást  szolgáló,  a  tulajdonos  számára 
lakórendeltetést  is biztosító gazdasági építmény építhető úgy, hogy a beépített bruttó alapterület a 
telek  1%‐át  és  az  egyes  építmények  bruttó  alapterülete  a  700  m2‐t  nem  haladhatja  meg;  a 
lakórendeltetés a beépített terület 20%‐át nem haladhatja meg. 
 
15. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a szőlő művelési ágban levő területen a következő 
előírások alkalmazandók: 
a) szőlő művelési ágban  lévő területen – a c) pontban  foglaltak kivételével – 2 ha alatti  telekméret 
esetén épület nem létesíthető; 
b) a szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így művelt területen – a c) pontban foglaltak kivételével 
– szőlőtermelési, borászati célú és borturizmust szolgáló gazdasági építmény, valamint a tulajdonos 
számára szolgáló lakóépület és borturizmust szolgáló egyéb szálláshely is elhelyezhető, de a 2 ha és 3 
ha  közötti  telekméret  esetén  a  beépített  bruttó  alapterület  a  800  m2‐t,  3  ha  és  azt  meghaladó 
telekméret  esetén  a  3000 m2‐t  nem  haladhatja meg;  a  lakórendeltetés  a  beépített  terület  10%‐át 
nem haladhatja meg; 
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c) a Balaton jogi partvonalával nem érintkező, szőlő művelési ágban lévő és ténylegesen így is művelt 
telkekkel rendelkező tulajdonos – ha az egy borvidéken vagy a beépítésre igénybe vett telektől 20 km‐
en belül lévő telkeinek összterülete 5 ha‐nál nagyobb – az alábbi feltételekkel létesíthet építményt: 
ca) szőlőműveléssel összefüggő birtokközpont csak azon a településen alakítható ki, ahol a birtoktest 
területének legalább 70%‐a található, 
cb) a beépítés egy telken érvényesíthető, de a beépíthető terület nagysága – figyelembe véve 
a telkeken már meglévő beépítést is – a beszámított telkek összterületének 1%‐át, egyúttal 
a beépítésre igénybe vett telek beépítettsége a 25%‐ot és a 800 m2‐t nem haladhatja meg, 
cc) a beépítésre igénybe vett telket úgy kell kialakítani, hogy az legalább 2000 m2 területű legyen, és 
nem  helyezkedhet  el  a  Balaton  vízparti  területein,  továbbá  ökológiai  hálózat  magterületének 
övezetében,  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának  övezetében  és  kertes  mezőgazdasági  terület 
övezetében, 
cd)  a  beépítésre  igénybe  vett  telken  szőlőtermelési,  borászati  célt  szolgáló  gazdasági  építmény, 
tulajdonos számára szolgáló lakóépület, valamint borturizmust szolgáló egyéb szálláshely helyezhető 
el. 
 
16. § Az általános mezőgazdasági terület övezetén a 14. §‐ban és a 15. §‐ban meghatározottakon túl 
a következő előírások is alkalmazandók: 
a)  építményt  létesíteni  a  hagyományos  tájhasználathoz  igazodó módon,  csak  a  legalább  80%‐ban 
művelt telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a művelési ág fogadható el, amely a telek művelt 
területének 60%‐án meghatározó; azon a vegyes művelésű telken, ahol egyik művelési ág sem éri el a 
60%‐ot,  a  legszigorúbb  beépítési  szabályokkal  rendelkező  művelési  ágra  vonatkozó  előírás  szerint 
lehet építeni; 
b)  új  állattartó  telepet,  a  családi  szükségletet  meghaladó  állattartást  szolgáló  épületet  –  a 
lovasturizmus céljait és az őshonos háziállatok bemutatását szolgáló épület kivételével – a Balaton‐
tómedertől  legkevesebb 1000 méter, egyéb felszíni vizektől  legkevesebb 200 méter távolságra  lehet 
elhelyezni,  azzal,  hogy  a  lovasturizmus  céljait  szolgáló  építmények  és  műtárgyak  elhelyezéséről  a 
településrendezési eszközökben kell rendelkezni; 
c) lakókocsi, lakókonténer, mobil lakóház, egyéb mobilház még ideiglenes jelleggel sem helyezhető el. 
 
17. § (1) Általános mezőgazdasági terület övezetében birtokközpont – a 15. § c) pontjában foglaltak 
kivételével – a mezőgazdasági birtoktest egyik, legalább 2 ha területű telkén alakítható ki – parti és 
partközeli településen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem partközelinek nem minősülő 
településen  a  birtokközpont  építési  helyéül  szolgáló  település  és  a  szomszédos  települések 
közigazgatási  területéhez  tartozó  ‐  legalább  50  ha  összterületű, mezőgazdasági művelés  alatt  álló 
birtoktest esetén. Birtokközpont csak azon a  településen alakítható ki, ahol a birtoktest  területének 
legalább 50%‐a, a parti és partközeli településen pedig a birtoktest területének 100%‐a található. 
 (2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  birtokközpont  telkén  a mezőgazdasági  használatot  szolgáló  gazdasági 
építmény,  a  tulajdonos  számára  szolgáló  lakóépület,  lovasturizmust  szolgáló,  továbbá,  ha  a 
birtoktesten  legalább  5  ha  szőlő  művelési  ágú  és  ténylegesen  így  művelt  terület  is  található, 

borturizmust  szolgáló  épületek  helyezhetők  el,  összesen  legfeljebb  3000  m2 nagyságú  bruttó 
alapterülettel. 
 (3)  A  mezőgazdasági  birtoktesten  az  (1)  bekezdés  szerinti  birtokközpont  mellett  legfeljebb  egy 

kiegészítő  központ  alakítható  ki  egy  legalább  5000  m
2

‐es  telken,  annak  legfeljebb  25%‐os 

beépítésével és összesen legfeljebb 2000 m
2

 nagyságú bruttó alapterülettel. 
 (4)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  birtokközpont  és  a  (3)  bekezdés  szerinti  kiegészítő  központ  beépített 
területe  a  mezőgazdasági  birtoktesthez  tartozó  telkek  összterületének  1%‐át  és  a  beépített  telek 
területének 25%‐át nem haladhatja meg. 
 (5) Az (1) bekezdés szerinti birtokközpont és a (3) bekezdés szerinti kiegészítő központ nem alakítható 
ki  az  ökológiai  hálózat  magterületének  övezetében,  az  ökológiai  hálózat  ökológiai  folyosójának 
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övezetében,  a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület  övezetében,  a  kertes 
mezőgazdasági  terület  övezetében,  valamint  a  Balaton  szabályozási  partvonalától  számított  1000 
méteren belül. 
 

1.5. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek Nivegy‐ völgy 
fejlesztését befolyásoló megállapításai 

A  Nivegy‐völgy  településcsoportra  vonatkozó  közös  tervezés  következtében  e  pontban  a 
településcsoport  településeinek  külső  szomszédjaival  foglalkozunk,  a  településcsoport  belső 
összefüggéseit az adott szakági fejezetekben részletezzük. 
 

1) Pula  Szentjakabfa  É‐i  szomszédja.  Településszerkezeti  tervét  2005‐ben  készítette,  majd  2016 
decemberében  részleges  módosítását  fogadta  el.  Szentjakabfával  erdőterületekkel  csatlakozik, 
kapcsolatot a két  település között csak a  turistautak  jelentik. Közlekedési és gazdasági kapcsolataik 
vannak a nivegy‐völgyi településekkel, azonban a település szerkezeti  tervében nem találtunk olyan 
elemet, amely egyértelműen befolyásolja a Nivegy‐völgy települések fejlesztését.   

2) Nagyvázsony Szentjakabfa  ÉK‐i,  Óbudavár  É‐i  szomszédja.  A  község  szerkezeti  tervét  2017. 
novemberében készítette el egységes szerkezetben a Planteus Kft. Szentjakabfa területén átmegy a 
Vigántpetend  felé  vezető  7312‐es  országos  közút,  de  Szentjakabfa  belterületével  nincs  kapcsolata. 
Óbudavárhoz  és  Szentjakabfához  mezőgazdasági  és  erdő  területekkel  csatlakozik. Közlekedési  és 
gazdasági  kapcsolataik  vannak  a  nivegy‐  völgyi  településekkel,  azonban  a  település  szerkezeti 
tervében nem  találtunk olyan elemet,  amely egyértelműen befolyásolja  a Nivegy‐völgy  települések 
fejlesztését.  Ki  kell  emelni,  hogy  Nagyvázsony  gazdasági  szerepe,  jelentősége  meghatározó  és 
feltételezhető,  hogy  emiatt  a  jövőben  is  jelentősebb  vonzerővel  rendelkezik  majd,  főleg,  ha  a 
szerkezeti tervében lévő gazdasági‐kereskedelmi területek teljes mértékben hasznosulnak. 

 
3) Mencshely  Óbudavár  K‐i,  Balatoncsicsó  ÉK‐i  szomszédja.  Településszerkezeti  terve  2004‐ben 

készült,  azóta  több  módosítás  is  készült  (77/2010.(VIII.18.),  163/2013.(XII.  17.)  sz.  határozatok), 

legutóbbi módosítását 2015‐ben  (73/2015.(X.29.)  sz. határozat)  készítette egységes  szerkezetben a 

Planteus  Kft.  Balatoncsicsón  a  Szent György hegyi  résszel  közös Mencshely  határa. Mencshelyen  a 

védett  tájhasználatú  kertes mezőgazdasági  területek  csatlakoznak  Balatoncsicsó magterületbe  eső 

erdő területeihez. Mencshely szerkezeti terve tartalmazza Balatonakalival való összeköttetést, de ez 

a kapcsolat bár Óbudavár tervén szerepel, Balatoncsicsó terveiről hiányzik. Szerkezeti  jelentőségű a 

7311 sz. út  távlati  tengelye mind Mencshely, mind Óbudavár szempontjából. A Zánka‐Nagyvázsony 

közötti út fejlesztését és a települést északról elkerülő új nyomvonalat Óbudavár tervénél figyelembe 

kell venni. 

Mencshely  településszerkezeti  terve  kertvárosias  lakóterületi  fejlesztést  tartalmaz  Óbudavár 

határában,  közvetlenül  a  közigazgatási  határhoz  csatlakozóan  került  2 új  utcanyitással  létrejövő 31 

lakótelek  és  2  településközponti  vegyes  besorolású  telek.  Ugyanígy Óbudavár  község  közigazgatási 

határáig  terjeszti  a  kertes  mezőgazdasági  területet  is.  Ez  a  tény  felveti  egy  közvetlen  útkapcsolat 

létesítésének  szükségességét  a  keleti  irányba  vezető  Schönstatt  előtti  út  kiépítését  a  tervezett 

lakóterület széléig. Ez az út —amelynek szélessége a monoszlói úthoz hasonlatosan nem kell, hogy 3‐

4 méternél szélesebb legyen—, szerves együttélésre adna lehetőséget a Nivegy‐völgyi településekkel. 

Mencshelyen  több  gazdasági  terület,  kereskedelmi‐szolgáltató  terület  és  mezőgazdasági  major 

található,  amelyek  megfelelő  kapcsolat  esetén  előnyökkel  járhatnak  a  Nivegy‐völgyi  települések 

számára is. 
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4) Dörgicse településrendezési eszközeinek felülvizsgálata folyamatban van. A Településszerkezeti 

tervet  a  25/2003.(IX.30.)  sz  határozattal  fogadta  el  és  többször módosította  a  képviselőtestület, 

legutóbb 2016‐ban, míg a Helyi Építési Szabályzat  legutóbbi módosítása 2019‐ben történt. Dörgicse 

Balatoncsicsó  K‐i  szomszédja.  A  két  település  kiterjedt  erdő‐  és  szőlőhegyi  kertes  mezőgazdasági 

területekkel  csatlakozik.  Dörgicse  szerkezeti  tervén  szerepel  a  Szent  Balázs  hegy  déli  orra  előtt,  az 

agyagliki részen a BKÜK szerkezeti tervében is ábrázolt Dörgicse‐Tagyon közötti összekötő út. Ez az út 

a parti 71‐es út nélkül is közvetlen kapcsolatot teremt a Nivegy‐völgy és a Dörgicsei medence között 

és javítja a völgy elérhetőségét. Ezt az utat mindenképp figyelembe kell venni és a tervezett tagyoni 

fejlesztéseknél is fontos elem. 

Van még  egy  történelmi  kapcsolat,  amely  jelenleg  nem  szerepel  kiemelt mellékútként  a  szerkezeti 

terven.  Ez  a  régi  csicsói  út,  amely  gazdaságilag  is  fontos  kapcsolat  lehetne  szerény  szélességben  is 

kiépítve Szentantalfa és Dörgicse, azaz a két hasonló adottságú medence között. 

 
5) Balatonakali  településszerkezeti  tervét 2014‐ben hagyta  jóvá a képviselőtestület. Azóta csak a 

szabályozási terv módosult a kerékpárút kapcsán 2019‐ben. A település Szentantalfa déli szomszédja, 

illetve Tagyon DK‐i sarkával érintkezik egy kis szakaszon. Balatonakali településszerkezeti terve nem 

tartalmazza  Tagyon  és  Szentantalfa  szerkezeti  tervén  ábrázolt  7312  j.  út  tervezett  szakaszát, mely 

Tagyon  központi  részénél  ágazik  ki  Balatonakali  felé.  Szentantalfával  nincs  szerkezeti  kapcsolata 

Balatonakali erdőterületeivel csatlakozik Szentantalfához. 

 
6) A  Nivegy‐völgy  Balatonra  kiszélesedő  déli  szélén  fekszik  Zánka  település.  Tagyon  D‐i,  Ny‐i 

szomszédja. Településszerkezeti tervét a 81/2019. (VI.17.) önkormányzati határozattal fogadták el. A 

hatályos településszerkezeti tervben a nivegy‐völgyi településcsoportra ható fontos elem a település 

közlekedési  hálózatának  javasolt  módosítása,  amely  szerint  a  71‐es  főútról  leágazó  7313.  számú 

Zánka‐Gyulakeszi  útról,  a  település  keleti  határrészén,  még  jóval  a  belterületi  határ  előtt  egy  új 

nyomvonal  ágazik  ki  északi  irányba,  a  7312  jelű  Zánka‐Nagyvázsony  összekötő  úthoz.  Ez  az  új 

kapcsolat  a  beépített  településrész  elkerülésével,  gyorsabb,  közvetlenebb  kapcsolatot  teremt  a 

Nivegy‐völggyel.  Az  új  út  megépítésének  kettős  hatása  lehet,  egyrészt  kedvezőbbé  válik  keleti 

irányból  is  a  völgy  elérése,  másrészt  viszont  tovább  növeli  a  nivegy‐völgyi  településeken  a  már 

jelenleg  is  erős  átmenő  forgalmat.  Ez  az  új  nyomvonal  a  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  részét  képező 

Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  /BKÜK/  szerkezeti  tervében  is  szerepel,  ezért  egyértelműen  számolni 

kell ezzel a kapcsolattal. 

A  másik  kapcsolódási  pont  a  szomszédos  településekkel  az  Zánka  Tagyon‐hegyre  eső  kertes 

mezőgazdasági  területe.  Ez  a  XX.  század  közepéig  Tagyonhoz  tartozott  volt  szőlőhegyi  terület 

szabályozását  a  tervezés  során  elemezni  kell,  és  javaslatot  kell  tenni  a  Tagyon‐hegy  egységes 

szabályozására. Ezt azért kell kiemelnünk, mert a Tagyon‐hegy három település Monoszló, Tagyon és 

Zánka  területéhez  tartozik  és mind  a monoszlói, mind  a  tagyoni  településképi  rendelet  a  hozzájuk 

tartozó szőlőhegyi részt egyedi értékű dűlőnek minősítette. 

A zánkai hegyrészen jelenleg 80 %‐ szőlőművelés esetén 3000m2 nagyságú telekre lehet építeni. 

7) A  Nivegy‐völgytől  nyugat  felé  fekvő,  a  Káli  medencébe  tartozó  Monoszló  tervét  2020 

szeptemberében  fogadta  el  a  település  Önkormányzata.  A  település  szerkezeti  tervében  több,  a 

szűkebb, szomszédos térségre való hatást eredményező fejlesztés van. Az egyik a Hegyestű geológiai 

bemutató  fejlesztése,  átépítése,  amely  révén  még  nagyobb  forgalom  várható  a  szomszédos 
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települések  felől  is. A  településszerkezeti  terv  különleges beépítésre nem szánt  területbe  sorolta a 

bemutató területét. 

A  másik,  főleg  a  Nivegy‐völgy,  Balatoncsicsó  szempontjából  fontos  elem,  hogy  szerkezeti  terv 

tartalmazza a Monoszlóból Balatoncsicsóba átvezető összekötő utat, amelyből északra Vigántpetend‐ 

Nagyvázsony  felé  is  vezet  kapcsolat.  Ez  a  két  mellékút  a  2018.  évi  CXXXIX.  törvényben  a  BKÜK 

szerkezeti tervében is szerepel, sőt 2019‐ben át is adták a Monoszló‐Balatoncsicsó közötti, viszonylag 

keskeny, de személygépkocsival biztonsággal járható útszakaszt. 

A harmadik elem, ami hatással van a szomszédos településekre az a Hegyestű kertes mezőgazdasági 

területbe tartozó része, ahol a most elfogadott terv megtartotta, a hatályos terv azon szabályozását, 

hogy 5000m2 –nél kisebb területre nem lehet építkezni. A tervezés során vizsgálni szükséges, hogy a 

Tagyon‐hegyi, illetve a többi nivegy‐völgyi szőlőhegy kertes mezőgazdasági terület övezetébe tartozó 

területén a szigorúbb szabályozás megvalósítható‐e? 

 

8) A  Monoszlótól  északnyugatra  eső  Balatonhenye  is  határos  a  nivegy‐völgyi  települések  közül 

Balatoncsicsóval.  Balatonhenyének  azonban  nincs  hatályos  településrendezési  terve.  Az  új  terv 

készítése  csaknem  egyidőben  a  Nivegy‐völgyi  tervezéssel  folyik  majd,  ezért  itt  a  menet  közbeni 

egyeztetésekkel,  illetve  a  tervezők  személyének  egyezőségén  keresztül  lehet  az  összhangot 

kialakítani, bár annyit meg kell jegyezni, hogy jelenleg nincs számottevő kapcsolat Balatonhenye és a 

Nivegy‐völgyi települések között. Balatonhenye településfejlesztési koncepciója 2005‐ben készült el. 

Ebben  a  tervanyagban  megfogalmazódott  a  térségi  összefogás,  a  népességtartó  képesség 

növelésének  szükségessége,  a  táji,  természeti,  épített  értékek  védelme  a  turisztikai  lehetőségek 

kihasználásának fontossága. 

A 2018. évi CXXXIX. törvényben, a BKÜK szerkezeti tervében szereplő Monoszló‐Balatonhenye közötti 

összekötő  út megépítése  esetén  közvetlen,  –  kerülő  nélküli  –  kapcsolat  lenne  Balatonhenye  (Káli‐

medence) és a Nivegy‐völgy között. 

 

9) Kapolcs  község  hatályos  Településszerkezeti  tervét,  Helyi  Építési  Szabályzatát  és  Szabályozási 

tervét a METRÓBER Kft készítette (Vezető tervező: Székely Zsófia, Szász Péter). A hatályos Belterületi 

(T‐1) és a Külterületi (T‐2) Településszerkezeti tervet település képviselőtestülete 2001. márciusában 

fogadta  el  (a  tervlapon  található  dátum  szerint).  A  terv  nem  elérhető  a  neten,  csak  papíralapon 

létezik. Mivel a Nivegy‐völggyel egyetlen ponton csatlakozik, nincs olyan településszerkezeti eleme, 

ami a vizsgált települések fejlesztését befolyásolná.  

 

10) Vigántpetend  község  Önkormányzatának  képviselő‐testülete  2003.  november  20‐án  tartott 

ülésén  30/2003.  (XI.  21.)  sz.  Kt.  Határozattal  fogadta  el  a  Településszerkezeti  tervet,  melyet  a 

Metróber  Tervező  és  Tanácsadó  Kft.  készített  el.  Közlekedési  és  gazdasági  kapcsolataik  vannak  a 

nivegy‐völgyi  településekkel,  azonban  a  település  szerkezeti  tervében  nem  találtunk  olyan  elemet, 

amely egyértelműen befolyásolja a Nivegy‐völgy települések fejlesztését.  Megemlíthető, hogy az ún. 

csicsói  erdészházhoz,  erdei  iskolához,  ‐  amely  Szentjakabfa  területére  esik  ‐  a  Vigántpetend‐

Nemesleányfalu közötti országútról vezet be a legjobban járható út. 
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1.6. Hatályos településfejlesztési döntések bevezetése 

 

1.6.1 A hatályos településfejlesztési koncepció vonatkozó megállapításai.  

A  Nivegy‐völgy  települései  közül  egyedül  Óbudavár  rendelkezik  hatályos  településfejlesztési 

koncepcióval  (TFK),  ami  2015‐ben  készült.  A  TFK  a  Balaton‐térségére  és  az  OFTK  alapján  készült, 

amelynek alapgondolata  szerint  a” Balaton  kiemelt  térség  a  jövőben a  természetesség és  a magas 

életminőség egységes mintarégiója legyen”. 

Ezek  alapján  Óbudavár  jövőképét  úgy  fogalmazta  meg,  hogy  „Óbudavár  –  a  szomszédos  kis 

településekkel együttműködve legyen az a Balaton‐felvidéki település, ahol a táji‐természeti értékek, 

a sajátos falukép megőrzésén, a helyi közösség megerősödésén alapuló értékőrző fejlődés következik 

be. Ebből két dolog emelendő ki, az egyik, hogy a szomszédos településekkel együttműködve, a másik 

pedig az az értékőrző fejlődés, amelyet csak fenntartható fejlesztésekkel lehet megvalósítani. A TFK‐

ban  a  fenntartható  fejlesztés  kiemelt  fontosságú  eleme  volt  a  falu  Fő  utcáján  áthaladó  országút 

kihelyezése,  azaz  az  elkerülő  szakasz  megépítésének  fontossága,  illetve  a  Balaton  törvény  által 

lehetővé tett fejlesztési terület turisztikai területként való szabályozása. 

 
1.6.2 Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

A Nivegy‐völgyi községek nem rendelkeznek településrendezési szerződésekkel, a felmerült lakossági 

igényeket  ugyan  befogadják,  de  a  rendezési  tervhez  a  vizsgálat  határidejéig  még  nem  kértek  az 

igénylőktől anyagi hozzájárulást. 

 

1.7. A Nivegy‐ völgy településeinek településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

 

1.7.1 A  hatályban  lévő  településrendezési  eszközök,  a  hatályos  Településszerkezeti  terv 

megállapításai, megvalósult elemek 

 

1) Balatoncsicsó  településrendezési  tervét  a  Pro  Arch  Építész  Stúdió  készítette  2010‐ben.  A 

településszerkezeti tervet Balatoncsicsó Önkormányzata 96/2010 (IX.29.) számú határozatával hagyta 

jóvá,  a  Helyi  Építési  Szabályzatról  és  a  szabályozási  tervről  a  8/2010  (X.14.)  sz.  rendelet  szól. 

Balatoncsicsó rendkívül sajátos település, ugyanis a közigazgatási területe két egymással össze nem 

függő területre oszlik.  Az északi közigazgatási terület szélén lévő község kapcsolatai, fejlesztései csak 

a szomszédsági egységek összefüggésében értelmezhetők, bár a fejlesztési lehetőségeket jelentősen 

korlátozza  a  közigazgatási  határ  közelsége  és  a  környezet  természetvédelmi  területi  besorolása.  A 

hatályos  településszerkezeti  terv,  tartalmazza  Balatoncsicsó  kistérségi  kapcsolatainak  javítását  az 

északi  és  a  nyugati  irányba,  keskeny  szabályozási  szélességű  úthálózat  megépítését.  A  település 

szerkezeti  tervén  tervezett  mellékútként  szerepel  a  Balatoncsicsóról  Monoszló  felé  vezető  út, 

valamint  a  jelentős  részben  csicsói  területen  haladó  Monoszló‐  Csicsói  erdészház‐  Vigántpetend 

(Nagyvázsony)  között  haladó  mellékúti  kapcsolat.  A  közigazgatási  területen  új  beépítésre  szánt 

terület  nem  került  kijelölésre.  A  hatályos  szabályozási  terv  alapján  lehetőség  van  a  meglévő 

belterületek, belterületi kertek beépítésére (szennyvíztisztításra vonatkozó előírások, feltáró utak). A 

hatályos  településrendezési  tervben  a  belterület  kiterjedése  nem  változott,  azonban  a  falu  északi 

részén  az  52/1,  3,  4  hrsz.‐ú  telkeken  8  darab  lakótelek  kialakítását  tartalmazta  hatályos  terv, 

amelyeket a mai napig nem alakítottak ki. 
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A  Monoszló  felől  vezető  keskeny  út  aszfalt  burkolattal  való  ellátása  2019‐ben  megtörtént. 

Balatoncsicsó  területén  670m  hosszan,  Monoszló  területén  1147m  hosszban  került  felújításra  az 

összekötő út.  A csicsói szakasza már évtizedek óta rendelkezik burkolattal így a kiépült úton néhány 

perc alatt át lehet autózni a Nivegy‐ völgyből Monoszlóra, a Káli‐medencébe. A csicsói útszakaszon a 

burkolati  hibák,  gödrök  nem  kerültek  kijavításra  forráshiány  miatt,  mert  sajnálatos  módon  az 

útfelújításhoz  kért  ingatlanonkénti  támogatási  összeget  az  érintett  ingatlantulajdonosok  túlnyomó 

többsége nem fizette be.  

A hatályos tervekben szereplő erdészeti út burkolása, mellékúttá történő átminősítése nem történt 

meg és nem valósult meg ahogy említettük a tervezett nyolc lakótelek kialakítása sem. 

 

2) Óbudavár  község  Helyi  Építési  Szabályzatát  a  13/2015.  (XI.30.)  önkormányzati  rendelettel, 

településszerkezeti tervét a 102/2015.(XI.27.) számú önkormányzati határozatával fogadta el.  

A  település  a  belterületet  két  helyen  tervezi  fejleszteni:  a  lakóterületi  bővítés  a  belterület  északi 

részén, valamint különleges turisztikai terület kijelölése a belterülettől nyugatra a tervezett elkerülő 

út  nyomvonala  és  a  jelenlegi  belterület  között.  A  2005‐ös  településszerkezeti  terv  ábrázolta  a 

bevonásra  javasolt  lakóterületi  fejlesztési  területek  mellett  a  belterületből  kizárásra  javasolt  a 

Mosóházi kútból eredő patak menti területeket (kertes mezőgazdasági területként). A 2015‐ös terv 

idejére  és  a  mostani  tervezés  időszakára  sem  valósították  meg  a  belterületbe  vonást  és  a 

belterületből történő kizárást sem. A tervben, a korábbi tervekhez képest jelentős változás a Zánka‐

Nagyvázsony  közötti  7312  jelű  összekötő  út  települést  elkerülő  nyomvonalának  beépítése  volt  a 

hatályos  tervbe.  Ennek  eredményként  a  terv  szerint  az  országút  hosszának  több  mint  fele  új 

nyomvonalra kerül, amely megépülése esetén alapvetően változtatja majd  meg a település életét. 

Az országút új nyomvonalának pontos szabályozásával,  lehetővé vált a települési terület növelése a 

2015‐ben  hatályos  Balaton  törvény  szerint.  A  Balaton  törvényt  felváltó  2018.  évi  CXXXIX.  törvény 

ugyanazon a nyomvonalon megtartotta a közlekedési út elkerülő szakaszát és megtartotta bővíthető 

települési területet is az elkerülő út mentén. Ezek a hatályos tervben szereplő fejlesztési lehetőségek 

még  nem  valósultak  meg  ezért  fontos,  hogy  jelenlegi  tervezés  során megerősítésre  kerüljenek.  A 

belterületi  fejlesztési  területen  a  hatályos  terv  különleges  beépítésre  szánt  idegenforgalmi  –

turisztikai – területet jelölt ki. 

Ahogy  már  említettük,  elkerülő  nyomvonal  lehetőséget  adott  a  kertes  mezőgazdasági  területből 

kismértékű lakóterületi fejlesztésre is a mai országút  – Fő utca – mentén, a Schönstattal szemben. 

A tervezett fejlesztések még nem valósultak meg, a területek nem lettek átminősítve. 

Tervezett  szerkezeti  jelentőségű  területhasználati  eleme az  idegenforgalmi  fejlesztési  terület  a  falu 

belterületének  szerves  folytatásában. Magyar  Schönstatt Család  fejlesztése  révén  két meghatározó 

részből áll Óbudavár belterülete, a hagyományos falu népi jellegű lakóházaiból, valamint a belterület 

északi  részén  lévő  intézmény  jellegű,  településközponti  vegyes  terület  besorolású  vallási 

telephelyből,  ahol  zömmel  szálláshelyek  és  kiszolgáló  helyiségek,  valamint  kápolna  található.  A 

tájszerkezet formálásánál alapvető célja volt a tervnek a természeti‐, táji‐, termőhelyi adottságokhoz 

alkalmazkodó tájhasználat megőrzése, visszaállítása, fejlesztése. Ennek megfelelően Óbudavár északi 

fennsíkon lévő határrészét, ahol az intenzív, árutermelő jellegű szántóföldi művelés a meghatározó, 

általános mezőgazdasági terület besorolású. Az általános mezőgazdasági területen belül – a faluhoz 

közeli  kertaljai  kistelki  részeken  –  a  gyepterületekhez  tartoznak  és  megőrzendők  az  ökológiailag 

értékes  rétek,  az  alacsonyabb  fekvésű  területeken,  illetve  a  kaszálóként  művelt  az  állattartáshoz 

kapcsolódó mezőgazdasági területek. Sajátos helyzetű az Irtásdűlő kertes mezőgazdasági besorolású, 
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szőlő  termőhelyi  kataszter  I.  osztályba  tartozó  területe,  ahol  lakó  és  üdülő  funkciójú  épületek  is 

épültek.  A  Balaton  törvénynek megfelelő  szabályozásnál  szükséges  a  terület  alaprendeltetésének  ‐ 

szőlőművelés megőrzése. 

3) Szentantalfa településrendezési tervét a Pro Arch Stúdió készítte 2010‐ben, amelynek 2015‐ben 

volt egy kisebb, csak a belterületet érintő módosítása. 

Szentantalfa a külterületek súlypontjában van, a medencében  felépült  falut keletről  szőlő dombok, 

nyugatról erdők határolják, közvetlen környezete mezőgazdasági,  lankás terület. A 71/ 2010 (IX.30.) 

sz.  határozattal  jóváhagyott  településszerkezeti  terv  és  a  9/2010(X.14.)  sz.  rendelettel  jóváhagyott 

szabályozási  terv  tájrendezési  javaslatának  alapja  a  meglévő  tájszerkezet,  természeti  környezet 

megőrzése  és  feltárása.  A  térszerkezeti  javaslat  új  eleme  a  külterületi,  tájfeltáró  úthálózat,  a 

tényleges  tájhasználathoz  igazodó  külterületi  övezeti  rendszer  (kis  és  nagy  táblás  szőlőterületek, 

természetközeli  övezetek,  védett  erdők).  A  falu,  az  épített  környezet  két  elhatárolható 

településrészből áll, északon a régi (közös, halmazos) település mag, ettől délre a szalag telkes, új falu 

nyúlik el. A két rész beépítési jelleg alapján, domborzatilag, de közlekedés szempontjából is elkülönül. 

A  morfológiai  adottságok  miatt  a  település  a  környező  dombokból  jól  belátható.  A  falu  belső 

településszerkezetét meghatározza a Balaton és Nagyvázsony közötti közút, mely egyben a település 

gyűjtő  útja  is.  A  közút  a  Fő  utca  főbb  intézményei  előtt  a  tereket  átvágja,  s  az  értékes  beépítés 

jellegét  lerontja.  Az  átmenő  forgalom  fejlesztő  erejének  hatása  pozitív,  de  ez  egyben  korlátozza  a 

terület  használatát.  A  tervben,  ahogy már  Tagyonnál  és Óbudavárnál  említettük  szerepel  a  Zánka‐

Nagyvázsony közötti országos mellékút települést elkerülő szakasza Antalfa területén is. Az elkerülő 

utat  Antalfa  belterületétől  délre,  illetve  keletre  a  Sósi  út  mentén  tervezték  meg.  Érinti  még  a 

település déli határrészét a Dörgicse és Tagyon között tervezett mellékúti kapcsolat is. 
Ezzel párhuzamosan  javasolja a terv a régi  terek átépítését, közterületrendezését  (Fő tér), valamint 

egy belső közlekedési úthálózat kialakítását. Déli részen a 409/6 ‐ 354/27‐ 354/13 Hrsz‐ú telkeken át 

vezetett  lakóutcán,  valamint  a  lakó  és  gazdasági  területek  határán  szabályozott  közterületen  van 

távlati  út  építésre  lehetőség.  35  kertvárosias  lakótelket  szabályozott  ki  a  terv  a  település  délkeleti 

részén, az Óvoda utca folytatásában, illetve azzal párhuzamos tervezett utca két oldalán a Sósi úttal 

bezárólag. Szentantalfán 14 telek kialakítása megtörtént 7 értékesítésre is került. Északon a Templom 

utca‐ patak menti vegyeshasználatú út‐ öltöző mellett lévő tervezett lakó út nyomvonalán rendezett 

közterületek  biztosítani  tudják  a  település  rész  belső  feltárását.  A  tervben  új  fejlesztési  terület 

Szentantalfa belterületéhez kapcsolódóan, a település keleti‐ déli szélén van, kertvárosias lakóterület 

és gazdasági terület fejlesztésére ad lehetőséget. A szabályozási terv jóváhagyása után a belterületen 

belül, a régi falu észak‐keleti részén 12 új építési telek alakítható ki. Itt a mai napig nem történt még 

telekalakítás. (Lakóterületi fejlesztés csak a korábbi 013/1‐3, illetve a 0152/14‐18 hrsz‐ú területeken 

kezdődött.) A  szerkezeti  terv a volt TSz borászatot – ma pinceszövetkezet –,  különleges beépítésre 

szánt mezőgazdasági területként tartalmazza. 
A  javasolt  közlekedési  fejlesztések  nem  valósultak  meg,  de  a  Balaton  törvényt  felváltó  2018.  évi 

CXXXIX.  törvényben,  a  BKÜK  szerkezeti  tervében  ezek  az  elkerülő  nyomvonalak  változatlanul 

szerepelnek ezért e jelenlegi tervezésnél ezeket változatlanul figyelembe kell vennünk.  

 

4) Szentjakabfa hatályos településszerkezeti tervét az 51/2010. (IX.29) sz. kt határozattal fogadták 

el, melyet  a  Pro  Arch  Építész  Stúdió  készített.  A  Helyi  Építési  Szabályzatot  a  Képviselő‐testülete  a 

7/2010. (X.14.) önkormányzati rendelettel fogadta el.  
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A  falu  eredendően  két  merőleges  utca  keresztezésében  lévő  kis  domb  köré  épült.  A  mai 

megközelítések nem kapcsolódnak közvetlenül a régi utcákhoz. Az adottságok alapján látható, hogy a 

településszerkezeti  fejlesztés  csak  a  környező  településekkel  együtt  készíthető  el.  A  TSZT‐n 

javaslatként szerepel a Kút utca folytatásában, a Temető alatti utca folytatásában tervezett új falusias 

lakóterületi  tömb  tovább  építésének  lehetősége  (nyugaton  Balatoncsicsó  felé,  keleten  Óbudavár 

irányába.  Fontosabb,  fejlesztendő  helyi  útként  szerepel  a  tervben  a  település  központjából 

Balatoncsicsó, illetve a Kút utca meghosszabbításaként Óbudavár felé vezető út. 

A  belterülettől  távol  a  Veszprémi  fennsíkon  lévő  erdőségben  található  erdei  iskola,  a  csicsói 

erdészháznak nevezett  erdészeti  telepre vezető út  kiépítését  is  javasolja  a  szerkezeti  terv.  Ez  az út 

tulajdonképp  Jakabfától  függetlenül  Monoszló  és  Vigántpetend,  illetve  Nagyvázsony  között 

teremtene  kedvezőbb  kapcsolatot.  a  2018.  évi  CXXXIX.  törvény,  a  BKÜK  szerkezeti  terve  is 

tartalmazza ezt a nyomvonalat. 

Szentjakabfa  tervezett  fejlesztései  ez  ideig  nem  valósultak  meg.    Nem  történt  meg  a  lakótelkek 

kialakítása  –  a  terület  temető  felőli  részén  szép  fiatal  szőlőületvény  található  ‐,  és  a  csicsói 

erdészházhoz  tervezett északi erdei út  sem került végig burkolásra. Az útnak egy szakasza  jó, majd 

másutt  gödrökkel  teli  és  kizárólag  nem  közútként,  hanem  erdei  útként működik.  A  tervezett  út  a 

jelenlegi erdészeti út nyomvonalán a Vigántpetend‐Nemesleányfalu közötti országútról ágazik le dél 

felé,  és  éri  el  egy  nagyobb  kanyart  követően  a  csicsói  erdészházat,  majd  innen  halad  tovább 

Monoszló felé. 

 

5) Tagyonra  is  a  Pro  Arch  Építész  Stúdió  készítette  a  hatályos  településrendezési  tervet.  A 

szerkezeti tervet 49/2010 (IX.30) számú határozattal, a HÉSZ‐t és a Szabályozási tervet 7/2010(X.24.) 

sz. rendelettel fogadta el a Képviselő Testület. 

Tagyon községben az átmenő út  jelenti a  legnagyobb településszerkezeti problémát. A terv  javaslat 

az  elkerülő  út  helyét  tartalmazza.  A  település  történelmi  központi  részének  rekonstrukciója 

érdekében  a  zavaró  gazdasági  funkció  kitelepítésének  biztosítására,  funkció  megjelölés  nélkül  új 

Különleges  telephely  terület  került  kijelölésre  a  településtől  északra. A  szabályozási  terv  alapján,  a 

meglévő lakóterületen belül, új út kialakítására van lehetőség, a tömbfeltárás során 18 építési telek 

alakítható ki.  

Ami  fontos  emellett  a  szerkezeti  terv  tartalmazta  még  a  Nivegy‐völgyi  települések  közös 

szennyvíztisztítójának  területét  és  a  Dörgicse  felől  tervezett  mellékutat  is.  Ezt  az  utat  a  2018.  évi 

CXXXIX. törvény, a BKÜK szerkezeti terve is tartalmazza. 

A tervezett fejlesztések közül a közlekedési utak nem valósultak meg, sőt a szabályozási tervben már 

csak  a  Zánka‐Nagyvázsony  mellékút 

elkerülő  nyomvonala  szerepel,  a 

Dörgicse felől jövő út nem. 

A  szabályozási  terv a  falu  felső  részén 

tartalmazza  a  különleges  telephelyet 

az  antalfai  határ  mentén,  valamint 

ugyanitt  egy  különleges  turisztikai 

területet.  A  valóságban  sem  ezek  a 

telephelyek,  sem  a  lakóterületi 

fejlesztések  nem  valósultak  meg,  a 

lakótelkek nem kerültek kialakításra. 
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1.8. A települések társadalma 

 

1.8.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok 

 
A Nivegy‐völgyi települések közül Óbudavár, Szentjakabfa és Tagyon a Balatonfüredi járás legkisebb 
települései közé tartoznak.  

  2020.  január  1‐i  KSH  adatok 

alapján a lakónépesség 

 

VMKH  Informatikai  Osztályának 

2020. március 23‐i adatai alapján 

az állandó lakos 

 

Balatoncsicsó  205fő  257fő 

Óbudavár  45fő  (a  Balaton  üdülőkörzet 

legkisebb települése) 

66fő 

Szentantalfa  494fő    517fő 

Szentjakabfa  105fő    117fő 

Tagyon  98fő  104fő 

 

                 

 
 
Az  elmúlt  öt  évben  az  állandó  lakosszám  minden  településen  nőtt,  Szentantalfán  rendkívül 

dinamikusan, a többbi településen lassúbb ütemben.  

A  Nivegy‐völgyben  három  olyan  település  is  van,  amely  jóval  fiatalabb,  mint  az  országos  átlag  – 

mégpedig  mindegyik  más  okból  kifolyólag.  Szentantalfa  demográfiai  profilját  a  nazarénusok, 

Óbudavárét pedig a katolikus Schönstatt‐közösség alakította. 

Balatoncsicsó  az  ország  legkisebb  olyan  települése,  ahol  nyolcosztályos  általános  iskola  működik, 

márpedig az iskola fontos szempont a gyerekes családok számára. Minden bizonnyal ez az egyik oka, 
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hogy Csicsó 257 lakosából 60 körüli a gyerek. Egy másik jelentős ok, hogy az önkormányzat a 2000‐es 

évek elején kialakított közműves építési telkeket 1 millió forintért adta azoknak, akik vállalták, hogy 

négy  éven  belül  házat  építenek  és  életvitelszerűen  itt  laknak.  A  2011‐es  népszámlálási  adatokat 

tekintve Tagyon és Szentjakabfa elöregedő település képét mutatja. 

Az  előzőekből  következően  a  Szentantalfa  természetes  szaporodása  (13,75 ezrelék)  kiemelkedik  az 

egész  járásban. 2018‐ban a vándorlási különbözet értéke a völgy települései közül négyben negatív 

volt, egyedül Tagyonban volt pozitív (51,55 ezrelék). 

Óbudavárt  tulajdonképp  a  betelepültek 

tartották életben, mert  az  itt  házat  vett 

vallásos  családok  bőséges 

gyermekáldásának  köszönhető,  hogy  a 

népesség  30  %‐a  16  éven  aluli,  és  a 

betelepültek  következménye az  is,  hogy 

a 25 év  felettiek  korosztályába az egész 

üdülőkörzetben  ‐  a  százalékos  arányt 

tekintve  –  itt  van  a  legtöbb  felsőfokú 

végzettségű  lakos.  Ugyanígy  itt  a 

legmagasabb  a  18  évesnél  idősebb 

korosztályban  a  megfelelő  korúak 

százalékában a legalább értettségivel rendelkezők aránya.  

Az  öt  település  lakosságának  nemzetiségi  összetétele  a  népszámlálási  adatok  szerint  90‐100%‐ban 

magyar,  valamint  az  egyes  településeken  40‐50%  körül  van  (Szentantalfán  csupán  8,1%)  a  német 

nemzetiséghez  is  tartozók  aránya.  Vallás  tekintetében  a  Tagyon,  Szentjakabfa,  Balatoncsicsó 

tekintetében  60‐70%  körül,  míg  Óbudaváron  a  Schönstatt  közösség  miatt  89,8%  van  a  katolikus 

vallásúak  aránya.  Szentantalfán  a  nazarénus  közösség  33,5%‐ot  tesz  ki, míg  katolikus  vallásúnak  a 

lakosság csupán 20,8% ‐a vallotta magát. 

 

Szentantalfát  és  Tagyont  kivéve,  ahol  a  lakosság  nagy  része  a mezőgazdaságban  és  a  turizmusban 

helyben dolgozik, a  többi  település  lakosságának nagy többsége a környező nagyobb településeken 

dolgozik.  Veszprém  város  bír  a  legjelentősebb  befolyással  az  üdülőkörzet  megyei  településeire. 

Veszprémnek nem csak a hozzá közeli  településekre van vonzó hatása, például a 30 km  távolságra 

lévő  Óbudavár  ingázóinak  40%‐a  jár  be  a  városba. A  lakosság  kis  hányada  foglalkozik 

főfoglalkozásként  mezőgazdasági  tevékenységgel.  Túlnyomórészt  főállású  munkahely  mellett 

foglalkoznak  főleg  szőlőtermesztéssel,  szántóföldi növényekkel. Az állattartás kismértékben  fejlődik 

és  egyre  több  család  foglalkozik  főállásban  –kecske,  juh,  szarvasmarha–  tartással.  A  turizmusban, 

illetve a szobakiadásban rejlő jövedelemszerzési lehetőségeket is számos háztartás használja ki, mint 

másodlagos  jövedelem.  Főleg  a  nyári  időszakban  jelentős  az  idelátogatók  és  a  helyben megszállók 

száma.  

 

 

 

 

 

2. ábra Felsőfokú végzettségűek a 25 éves és idősebbek arányában 
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A  nyilvántartott  álláskeresőket  a 

munkavállalási  korú  népesség 

százalékában vizsgálva 2020. szeptember 

20‐i  állapot  szerint  Balatoncsicsón 

található  a  legtöbb munkanélküli  (12  fő, 

8,96%),  míg  Szentantalfán  van 

arányaiban  a  legkevesebb 

(településenként  4‐5  fő  munkanélküli 

van).  Bár Óbudaváron 1 fő nyilvántartott 

munkanélküli  van,  ez  a  munkavállalási 

korú népességhez (23 fő) viszonyítva már 

soknak  mondható.    Iskolai  végzettséget 

tekintve  a  nivegy‐völgyi  nyilvántartott  álláskeresők  között  2020  augusztusában  csupán  1  fő  volt 

főiskolai  végzettségű,  16  fő  volt  középiskolai  végzettségű  (közülük  4  fő  végzett  gimnáziumot),  9  fő 

végzett csupán általános iskolát. A KSH adatai alapján az álláskeresők mindegyike fizikai foglalkozású 

volt.  

 

Naponta  ingázók  (eljárók)  aránya  a 
foglalkoztatottak százalékában Szentjakabfán 
a  legmagasabb 68,1%, míg a  legalacsonyabb 
az eljárók aránya Szentantalfán 48,6%.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.2 Térbeli‐társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

 
A szegregáció fogalmát a hazai szakirodalom leggyakrabban a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és 

az  ebből  következő  intézményi  –  Magyarországon  jellemzően  az  oktatás  területén  jelentkező  – 

elkülönüléssel/elkülönítéssel  kapcsolatban  használja.  Szegregációnak  nevezzük  azt  a  jelenséget, 

amikor  egy‐egy  településen belül  a  különböző  társadalmi  rétegek,  etnikai  csoportok  stb.  lakóhelye 

erősen  elkülönül  egymástól.  A  szegregáció  együtt  jár  a  jövedelmi  viszonyok  és  a  települési 

infrastruktúra  lényeges  egyenlőtlenségeivel.  A  szegregációs  mutató  a  2011‐es  népszámlálási 

adatokból  állítható  elő.  A  314/2012‐es  Kormányrendeletben  foglaltak  szerint  azon  területek 

tekinthetők  szegregátumnak,  ahol  a  legfeljebb  általános  iskolai  végzettséggel  rendelkezők  és  a 

rendszeres munkajövedelemmel  nem  rendelkezők  aránya  az  aktív  korúakon  (15‐59  év)  belül  eléri, 

illetve meghaladja az adott településtípusokra vonatkozó határértéket. 

A  Nivegy‐völgy  településein  nem  található  olyan  terület,  mely  a  szegregációs  mutató  alapján 

megfelelne a tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek. 

3. ábra nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség 
százalékában 

4. ábra Naponta ingázó (eljáró) foglalkoztatottak aránya (%), 2011
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Szentjakabfán konfliktust jelent, hogy az elmúlt évtizedekben végrehajtott beruházások a környezet 

szépségét nagymértékben károsították. Nem a tájba  illő beruházások történtek, melyek a turizmust 

befolyásolják,  visszavetik.  A  falu  bejáratánál,  a  belterületi  határtól  300  méterre  délre, 

szarvasmarhatelep működik. Északra 300 méterre juhászat található. Ezek az állattartó telepek nem a 

mai kor igényei szerint működnek, a turizmust és a látogatottságot nagyban hátráltatják. 

 

A  Tagyon‐hegy  a  tóról  és  a  partmenti  területekről  hosszan  látható.  Beépítettsége már ma  is  kissé 

sűrűnek, közepesen sűrűnek nevezhető (125 épület) 67 hektáron 1,86épület/ha, durván 2épület/ha 

már  látképileg  egy  kicsit  terhelt  szőlőhegyi  tájképet mutat.  Külön  figyelemre méltó,  hogy  a  nehéz 

közlekedés ellenére a magasabb részeken is egyre több az épület a káprázatos kilátás következtében. 

Egyre több az igényes kivitelezésű már funkciójában egyértelműen nyaraló épület és sok helyen már 

parlag, bozót  vagy gyümölcsös az egykori  szőlők  területe. Balatoncsicsón  is megvizsgálva a nyaraló 

ingatlanok  arányát  látható,  hogy  a  település  belterületi  lakóház  állományának  közel  30%‐a  már 

nyaraló  ingatlanként  funkcionál,  külterületen  közel  270  db  építmény.  Az  ingatlanok  ilyen mértékű 

átalakulásából adódik, hogy érdekellentét van, lehet a településen gazdasági tevékenységet folytató, 

a  környező  táj  értékeit  mindennapi  munkájukkal  újjáteremtő  emberek  és  a  turizmus  által  kínált 

szolgáltatásokat,  nyugalmat  élvezni  kívánók  között.  Ugyanez  elmondható  a  vizsgált  többi  három 

település esetén is. 

 

Óbudavár sajátos település. A  faluban,  illetve az  Irtásdűlőben  lakó óbudaváriak mellé az utóbbi két 

évtizedben  a  Schönstatt  család  vallási  egyesület  hívei  települtek  be.  A  betelepültek  a  Schönstatt 

család magyarországi központját hozták létre Óbudaváron és a „Családok a Családért Egyesület” két 

nagy  emelt  tetőteres  beépítésű  központi  épületet,  apartmanházakat,  kápolnát  épített.  Emellett 

kialakított egy a „Házaspárok útja” elnevezésű vallási kiránduló utat 15 gondolkodásra, elmélyülésre, 

pihenésre ösztönző állomással.  

Az  elmondottakból  következik,  hogy  a  hagyományos  vidéki  életet  élő  idősebb  korú,  alacsonyabb 

iskolai végzettségű óbudavári és a betelepült világlátott, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezők 

között  időnként  adódik  eltérő  vélemény,  feszültség  az  ismeretek,  az  élethelyzet  és  a  jövőkép 

szempontjából. 

 

1.8.3 Települési identitást erősítő tényezők 

 

A Nivegy‐völgy öt településének alapítványai és rendezvényei erősítik a helyi identitástudatot.  

Balatoncsicsó  Fennmaradásáért  Közalapítvány  célja  minden  olyan  közhasznú  tevékenység 

támogatása  –  függetlenül  a  Közalapítványhoz  kapcsolódó  tagsági  viszonytól  ‐,  amely  Balatoncsicsó 

község  fennmaradását,  fejlődését,  természeti  és  társadalmi  értékeinek  megőrzését  szolgálja. 

Balatoncsicsón  működik  a  Nivegy‐ház  projekt  is,  aminek  a  közösségi  magját  az  Egyházközséghez 

szorosan kapcsolódó 5‐6 baráti kapcsolatban lévő, aktív, fiatal, többgyerekes család alkotja. A Nivegy‐

ház  projekt  célja  a  helyi  erők  összefogása,  segít  egymáshoz  utat  találni,  együtt  tanulni,  hálózatot 

építeni,  egyéni  és  közösségi  kapacitásokat  fejleszteni.    Szintén  Balatoncsicsóhoz  kötődik  a  Nivegy‐ 

völgyi  Római  Katolikus  Egyházközségért  Alapítvány,  amelynek  a  célja  az  egyházközség  területén 

egyházi tulajdonban lévő közcélú tevékenységet szolgáló és egyéb ingatlanjainak, a vallási, kulturális 

örökség értékeinek, a műemlékeknek és a művészi alkotásoknak megőrzése,  felújítása, gyarapítása. 

Az  egyházközség  keresztény  közösségi  életének  támogatása,  az  ifjúság  keresztény  szellemű 
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szerveződésének  elősegítése,  nevelése,  oktatása.  Az  alapítvány  gondoskodik  az  ifjúság  szellemi  és 

kulturális tevékenységének segítéséről, valamint a szabadidő értékteremtő és értékmegőrző módon 

történő eltöltését  segítő programok  szervezéséről. Az alapítvány  támogatja  a  szociálisan hátrányos 

helyzetűeket és gondoskodik a vallási kultúra terjesztéséről. 

Balatoncsicsó  község  legaktívabb  civil  szervezete  az  Örökségünk  Nivegy‐völgyi  Nemzetiségi  és 

Hagyományőrző Egyesület 

 Céljai: 

Lovas  szabadidős  tevékenység  és  tömegsport  lehetőségének  biztosítása.  A  lovassport‐,  szabadidős 

lovaglás‐, lovas turizmus népszerűsítése. A fiatalok fizikai képzettségének, edzettségének fejlesztése. 

Tehetségek  felkutatása.  Az  Egyesület  természet‐  és  környezetvédelemmel,  hagyományőrzéssel, 

közösségfejlesztéssel,  kulturális  és  családi  rendezvényekkel  kapcsolatos  céljainak megvalósítása  (pl. 

rendezvények,  összejövetelek  szervezése,  a  Nivegy‐völgy  kulturális  és  természeti  értékeinek 

felkutatása és ápolása, természetes élőhelyeink védelme. Nivegy‐völgyben tevékenykedő művészek, 

képzőművészek,  kézművesek  támogatása,  az  ifjúsági  és  klubélet  támogatása.)  A  helyi,  német 

nemzetiségi kultúra őzrése és továbbadása az ifjúság felé. (Az egyesület további céljait az alapszabály 

II. fejezet 1. pontja tartalmazza.) 

Tagjai szinte kivétel nélkül a községben fiatal családosként letelepedő személyek. 

A szőlőhegyekhez kötődően működik a Fenyves hegyi Pincetulajdonosok Egyesülete, 

Céljai: 

Az  egyesület  a  Balatoncsicsó  községben  a  Fenyves‐hegy  dűlőben,  egymás  közeli  szomszédságában 

fekvő pincék  (ingatanok, építmények,  telkek)  tulajdonosai által alapszabályban meghatározott célra 

önkéntesen  és  önszerveződéssel  alapított,  tagjai  tevékeny  közreműködésével  működő, 

önkormányzattal  rendelkező  nonprofit  szervezet.  Az  egyesület  elsődleges  célja  tagjainak  szakmai 

együttműködése  a  borospincék,  pincék  szakszerű,  színvonalas  működésének  segítése,  továbbá  az 

együttműködés  és  az  ehhez  szükséges  egyes  szolgáltatások  megszervezése.  (az  egyesület  további 

részletes céljait az alapszabály II. fejezet tartalmazza), 

 a Balázs‐Hegyi Szőlő és Borkultúra Ápoló Egyesület, 

Célja:  

A szőlő és borkultúrához kapcsolódó szakmai, társadalmi, kulturális együttműködés, a közösségi élet 

fejlesztése,  a  táj  különleges  természeti  szépségeinek,  adottságainak,  vonzerejének  megtartása  és 

kiaknázása  a  turizmus  fejlesztésében;  a  szakmai  ismeretek  fejlesztése,  tapasztalatcserék, 

tanulmányutak szervezése a korszerű  termelési eljárások megismerése és hasznosítása érdekében.; 

tagjainak hatékony szakmai érdekképviselete. 

és a VOX Harmónia Egyesület, 

Céljai: 

A  magyar  népzenei,  egyházi  zenei  és  énekkari  kultúra  ápolása,  a  társas  éneklés  hagyományainak 

ápolása,  védelme,  ‐  egyházzenei  értékek  népszerűsítése,  ‐  a  zenei  műveltség  elmélyítése, 

tehetséggondozás,  ‐  az  öntevékeny  zenei  élet  szakmai  segítése,  hagyományőrzés  és  ápolás,  a 

meglévő értékek gyarapítása,  ‐  az európai, nemzeti  és  regionális értékek védelme és gyarapítása,  ‐ 

kapcsolattartás,  rendezvényszervezés  az  egyesület  céljaival  szellemi  közösséget  vállalók 

közösségével, ‐ aktív részvétel a művészeti oktatásban, továbbképzésben, ‐ kapcsolattartás és közös 

rendezvényszervezés a hasonló célokat és értékeket valló más társadalmi szervezetekkel, ‐ művészeti 

kiadványok  (CD,  könyv,  kották,  stb.)  megjelentetése,  terjesztése,  ‐  a  pártpolitikai  érdekek 

megjelenítésének kizárása. 

2020 szeptemberében alakult a Balatoncsicsói Szőlőhegyért Civil Társaság. 
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Szentantalfához  kapcsolódik  a  Szentantalfáért  Közalapítvány,  a  Szentantalfa‐Nivegy‐völgy  SE, 

valamint a Zánka‐Nivegy‐völgyi Borút Egyesület.  

Az  Óbudavári  Alapítvány  az  Emberért,  Családért,  Községért  és  Hazáért  Közalapítványt  Óbudavár 

község  Önkormányzata  hozta  létre  1993‐ban,  kiemelkedően  közhasznú  besorolását  1998‐ban 

szerezte meg. Az alapítvány működése folyamán többek között támogatást nyújtott az Óbudaváron 

működő Családok a Családért Egyesületnek.  

Tagyonban  csupán egy  civil  egyesület működik,  a  Tagyonhegyi  Kertbarát  Egyesület. Működésükről, 

céljukról nincs adat a bírósági bejegyzésében. Bár nincs sok civil szervezet a településen, mégis élénk 

közösségi élet jellemző itt, a faluházban, könyvtárban rendszeresek a programok, előadások. 

Szentjakabfán a Naturerdő Alapítvány és a Nivegy‐Völgyi Alkotók Köre civil szerveződés működik.  

 

1.9. Humán közszolgáltatások 

 

1.9.1 Közigazgatás 

 

A Nivegy‐völgy öt  települése Zánkával, Balatonszepezddel és Monoszlóval együtt hivatalosan Zánka 

Közös  Önkormányzati  Hivatalhoz  tartozik.  A  közös  hivatal  feladata  a  teljesség  igénye  nélkül:  a 

képviselő  –  testületek,  valamint  a  nemzetiségi  önkormányzatok  és  társulások  működésének 

biztosítása,  anyakönyvi  ügyintézés,  birtokvédelmi  és  vadkárral  kapcsolatos  eljárások,  hagyatéki 

eljárás, üzletek működési engedélye, telepengedély, adóigazgatás és végrehajtás, közterület foglalási 

engedélyek,  a  települések  üzemeltetése,  intézményi  kapcsolattartás,  települési  támogatás, 

tanulmányi támogatás, Bursa Hungarica, hirdetmények közzététele, pályázatok figyelése, elkészítése, 

elszámolása.  A  német  nemzetiségi  önkormányzat  ügyeinek  intézése,  testületi  üléseinek, 

közmeghallgatásainak,  költségvetésének  előkészítése  is  a  Hivatal  munkaszervezete  keretein  belül 

történik. Összesen 4 német nemzetiségi önkormányzat működik: Zánkán, Tagyonban, Szentjakabfán 

és  Balatoncsicsón.  Szentantalfa  településen  a  közös  hivatalnak  kirendeltsége  működik  a  jegyzői 

hatáskörbe  tartozó  igazgatási  ügyek  megindításának,  a  kérelmek  benyújtásának,  az  ezen  ügyekről 

való  tájékoztatásnak  a  biztosítására;  a  polgármester  és  a  képviselő‐testület  hatáskörébe  tartozó 

igazgatási  ügyek  intézésére;  a  polgármester  és  a  képviselő‐testület  működésének,  feladataik 

ellátásának, az általuk meghatározott feladatok végrehajtásának biztosítására. 

 

 Oktatás, óvodai ellátás 

Balatoncsicsó,  Óbudavár,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,  Tagyon  települések  létrehozták  szentantalfai 

székhellyel a Nivegy‐völgyi Önkormányzatok Óvodafenntartó Társulását, melynek keretében működik 

a  Nivegy‐Völgyi  Óvoda  (8272  Szentantalfa,  Fő  utca  22.  (hrsz:  369)).  Az  óvoda  két  csoporttal,  53 

gyerekkel és 4 pedagógussal dolgozik.   

 

Nivegy‐völgyi  Német Nemzetiségi  Nyelvoktató  Általános  Iskola  és  Alapfokú Művészeti  Iskola  (8272 

Balatoncsicsó, Fő út 1/A) balatoncsicsói intézményébe jelenleg 107 általános iskolás gyerek jár, akiket 

13 főállású és 3 óraadó pedagógus oktat. A munkát pszichológus és fejlesztő pedagógus is segíti. Az 

iskolában  8  általános  iskolai  osztály,  egy  napközis  csoport  és  egy  felső  évfolyamosok  részére 

szervezett  tanulószoba  működik.  Már  a  kezdetektől  jelentős  igény  mutatkozott  a  hangszeres 

zeneoktatásra,  ez  eleinte  szakköri  keretben  zajlott, majd  1995‐ben  a megfelelő  előkészületek után 

létrehozták  az  általános  iskolával  közös  igazgatásban  működő  zeneiskolát,  amely  jelenleg  117 
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tanulóval,  4  főállású,  3  részmunkaidős  és  egy  óraadó  tanárral  működik  Balatoncsicsón  kívül  3 

telephelyen (Révfülöp, Tótvázsony, Zánka). 

Az iskola fenntartója 2016. szeptember 1‐től a Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat. 

Az általános iskola német nyelvvizsga lehetőséget, osztrák kapcsolatokat biztosít a tanulóinak. 

 

Az  általános  iskolát  elhagyó  diákok  érettségit  adó  középiskolában  tanulhatnak  tovább:  veszprémi 

Lovassy,  balatonalmádi  kéttannyelvű,  győri  bencés,  Fasori  Gimnázium,  Pápai  Református, 

szombathelyi  premontrei,  veszprémi  Padányi,  veszprémi  Vetési,  balatonfüredi  Lóczy,  tapolcai 

Batsányi.  

 
Kultúra 
Mind az öt  település rendelkezik  faluházzal. Balatoncsicsón a Faluház helyiségeit a nyitvatartási  idő 

alatt  az  alaptevékenységgel  összefüggő  célokra  (Internethasználat,  sporteszközök  igénybevétele)  a 

község  lakói,  az  önkormányzati  intézmények  és  a  község  civil  szerveződései  ingyenesen 

használhatják.  A  Faluház  az  alaptevékenységgel  össze  nem  függő,  üzleti  és  egyéb  célú 

rendezvényekre  a  helyiség‐használatot  bérleti  díj  ellenében  biztosítja.  Tagyonban  a  Faluházban 

könyvtár,  német  nemzetiségi múzeum,  közösségi  tér  és  a  polgármester  fogadóirodája  található.  A 

Pihenőpark a sport‐, közösségi‐, falunapi‐, nagyobb szabású rendezvények színhelye. Szentantalfán a 

Faluház kitűnő helyszíne rendezvényeknek,  internetes  lehetőség van, könyvtár működik. Orvosi‐, és 

fogorvosi rendelőt is terveztek az épületbe, a jegyzői hivatalnak is a tetőtérben biztosítanának helyet, 

de még sem az orvosi és fogorvosi rendelő nem működik, a jegyzői hivatal sem költözött még ide. Az 

épület  mellett  termelői  piac  péntekenként  egyre  sikeresebben  működik.  Óbudaváron  a  lakossági 

fórumok  helyszíne  a  Faluház.  Szentjakabfa  közösségi  életének  két  legfőbb  színtere  a  Kutaszó‐dűlői 

park,  illetve  a  téli  időszakban  a  község  központi  részén  található  Művelődési  ház.  Tagyon 

Szentjakabfa, Balatoncsicsó községekben a kulturális rendezvények szervezésében jelentős szerepet 

vállalnak a helyi német nemzetiségi önkormányzatok.  

 

Szociális ellátás 

Intézményi  feladat‐ellátás  keretében  ‐  Balatonfüred  központtal  ‐  kerül  ellátásra  a  házi 

segítségnyújtás,  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás,  az  idősek,  demens  betegek  és  fogyatékkal 

élők nappali ellátása. 

A  gyermekjóléti  szolgáltatás  és  a  családsegítés  a  balatonfüredi  székhelyű  Balatonfüredi  Többcélú 

Társulásban való tagság által biztosított.  

A szociális étkeztetést az öt önkormányzat társulásban biztosítja. 

 
Egészségügy, háziorvosi ellátás 

Nivegy‐  völgy  településein  önálló  fenntartású  egészségügyi  szolgáltatás  nincs.  Zánka  és  Térsége 

Egészségügyi Intézményi Társulásban oldják meg a háziorvosi és a fogorvosi szolgálatot. A települések 

betegeit  a  zánkai  háziorvosi  rendelőben  fogadják.  Csecsemő‐  és  kisgyermek  tanácsadást  a  védőnő 

biztosít. Szentantalfa és Balatoncsicsó községek rendelkeznek orvosi rendelővel, alapesetben hetente 

egyszer van rendelés, de a járvány idején ez a zánkai rendelőre korlátozódik.  

A hétköznapi ügyelet 16:00 reggel 8:00‐ig,  illetve a hétvégi ügyelet a Balatonfüredi Szakrendelőben 

(Balatonfüred,  Csárda  utca  1.)  illetőleg  a  Tapolcai  központi  ügyeleten  áll  a  települések  lakóinak 

rendelkezésére. 
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Fogorvosi rendelés 

Alapesetben  fogorvosi  rendelés  Zánkán,  Balatonakalin,  Pécselyen  és  Szentantalfán  érhető  el  a  hét 

meghatározott  napjain.  2020.  március  20‐tól  azonban  a  járványügyi  szempontok  miatt  a  CSAK 

SÜRGŐS fogászati ellátás egyetlen helyen Balatonakali fogászati rendelőben történik.  

 

Gyógyszertár 

Gyógyszertár  Zánkán  található,  a  Szent‐Benedek  gyógyszertár,  de  többen  járnak  Nagyvázsonyba 

gyógyszerért. A nyitvatartási időn kívül ügyeletes gyógyszertár Balatonfüreden, illetve Tapolcán van. 

 

 

1.9.2  Esélyegyenlőség biztosítása  

 

Az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 35.§‐a 

szerinti  települési esélyegyenlőségi program elemzi a  településen élő hátrányos helyzetű csoportok 

helyzetének  alakulását,  és  meghatározza  az  e  csoportok  esélyegyenlőségét  elősegítő  célokat.  Az 

önkormányzati esélyegyenlőségi program tartalmazza különösen a helyi közügyekkel és a települési 

önkormányzat  által  ellátott  feladatokkal  kapcsolatos  célokat,  megvalósításuk  forrásigényét  és 

végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

A Nivegy‐völgy települései közül mind az öt település rendelkezik Helyi esélyegyenlőségi programmal.  

Hátrányos megkülönböztetés,  az  egyenlő bánásmód követelményének megsértése  a  településeken 

nem  tapasztalható.  Az  öt  dokumentum  egyike  sem  fogalmaz  meg  nagy  problémát,  főleg  kisebb 

beavatkozások szükségesek. Ilyen a közösségi terek akadálymentesítésének szükségessége.  

 

 

1.9.3 A települések gazdasága, gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

 

Fontos jellegzetessége a nivegy‐völgyi életnek, hogy használják és művelik az emberek a földet, nem 

pedig  felparcellázzák őket nyaralóknak. Természetesen  itt  is vannak olyan földek, amit a panoráma 

miatt  vesznek,  de  nem  olyan  sok,  mint  a  Balaton‐parti  településeken  vagy  a  környező  falvakban. 

Egyre nagyobb az érdeklődés a festői szépségű és kitűnő adottságú falvak  iránt, ahol  fellendülőben 

van az idegenforgalom. Borospincék, vendégházak, szálláshelyek várják a vendégeket.  

A  legfőbb  megélhetési  lehetőség  a  szőlő‐  és  bortermelés,  amit  számos  más  tevékenység  mellett 

vállalkozások,  családi  gazdaságok  működtetnek.  A  középkortól  nagyon  erős  hagyománya  volt  a 

bortermelésnek,  az  1970‐es  években  a  bakonyi  kocsmákba  főleg  innen  hordták  a  bort.  A  Nivegy‐

völgyben  van  a  legtöbb  művelt  szőlőterület  a  Balaton‐felvidéken,  366,7  hektár.  Ezzel  a  völgy  a 

Balatonfüredi‐csopaki borvidék legnagyobb egybefüggő boros területe, nagyobb, mint a somlói, több 

mint  kétszer  akkora, mint  a  csopaki  és  a  badacsonyi.  Az  is  beszédes,  hogy  a  28  Balaton  borból  9 

Nivegy‐völgyi pincészetből származik.  

A mezőgazdasági termelés országos szinten is jól megy. 100 felett van az 1000 főre jutó őstermelők 

száma,  míg  Veszprém  megyében  17  ez  a  szám.  Sok  az  állat,  kecske,  juh,  szarvasmarha,  és  a 

feldolgozott termék: sajt, füstölt áru, méz, de van lekváros, csokoládés is, Szentjakabfán pedig faipari 

(kézi faragó), akik mind magas hozzáadott értékű terméket állítanak elő.  

Mindezt persze nagyban segíti a Balaton és a Káli‐medence közelsége, ahol sok az étterem, a piac és 

sok  a  turista  is.  Itt  kicsit  jobbak  a  mezőgazdasági  adottságok,  Szentantalfán  a  TSZ  viszonylag  jól 

működött  (még ma  is megvan)  A  völgyet  észak‐  déli  irányban  átszeli  a  környék  két  főközlekedési 
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útvonalát  (a  77‐est  és  a  71‐est)  összekötő,  Zánka‐nagyvázsonyi  út.  A  tömegközlekedési  viszonyok 

rosszak. Négy nagyobb város van 30 kilométeres távolságban: Balatonfüred, Tapolca, Veszprém, Ajka, 

így jobban lehetett ingázni, illetve itt volt a Zánkai Úttörőváros, ami régen több száz embernek adott 

munkát. 

Az elvándorlás persze ezt a környéket  is érintette, de  jóval kevésbé, mint a Balaton‐felvidék egyéb 

részeit. Mindez kihat a jelenre is: a Nivegy‐völgyben „van élet”, mármint a turizmuson túl is. Vannak 

szolgáltatások,  iskola,  óvoda,  egész  évben  nyitva  tartó  boltok,  kocsmák,  aminek  van  egy  csomó 

következménye: vannak fiatalok, vállalkozók, csak Szentantalfán 175, a teljes Nivegy‐ völgyben pedig 

376 vállalkozás van. Az  itteni  fiatalok azonban  jellemzően csak  ideiglenesen és a  téli  idénymunkára 

mennek külföldre, így pár évnyi kinti munka és gyűjtögetés után visszajönnek. 

Szentantalfán  az  ipar  is  egyre  növekvő  mértékben  van  jelen:  saválló  eszközöket  gyártó  cég, 

fémmegmunkáló,  asztalos,  kőműves,  ács. Ugyanitt  a  kereskedelmi  ellátottság  is megfelelő:  kisbolt, 

benzinkút,  zöldséges,  gazdabolt,  iparcikk  és  növényvédelmi  cég működik.  Csak  ezen  a  településen 

157db 0‐ 9 fős regisztrált vállalkozás működött 2019‐ben. 

 

Nivegy‐ völgy gazdasági helyzetképe 

Regisztrált  gazdasági 

vállalkozások  száma  ezer 

lakosra, 2014 (db)  

0 és ismeretlen fős 

regisztrált vállalkozások 

száma ‐ GFO14 2019 

[db] 

1‐9 fős regisztrált 

vállalkozások száma ‐ 

GFO14 2019 [db] 

10‐19 fős regisztrált 

vállalkozások száma ‐ 

GFO14 2019 [db] 

20‐49 fős regisztrált 

vállalkozások száma ‐ 

GFO14 2019 [db] 

41  327  7  1 

Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként (2019.) 

Mezőgazdaság, 

erdőgazdálkodás, 

halászat 

Bányászat, kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia‐, gáz‐, 

gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz gyűjtése, 

kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés 

149db  61db 

Feldolgozóipar  Építőipar  Kereskedelem, gépjárműjavítás 

61db  37db  24db 

Szálláshely‐szolgáltatás,  Pénzügyi, biztosítási  Ingatlanügyletek 
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vendéglátás  tevékenység 

28 db  2db  11db 

Szakmai, tudományos, műszaki 

tevékenység 

Adminisztratív és szolgáltatást 

támogató tevékenység 

Oktatás nemzetgazdasági ágban 

17 db  8 db  6db 

Művészet, szórakoztatás, 

szabadidő nemzetgazdasági 

ágban 

 Információ, kommunikáció  Humán‐egészségügyi, szociális 

ellátás 

14db  10db  2db 

Kiskereskedelmi üzletek száma (db) 2020 

Élelmiszer vegyesüzletek száma: 2db Szentantalfán és 1db Balatoncsicsón 

Vendéglátó helyek száma (pincészet, borászat, étterem, pizzéria, büfé): 15 

Idegenforgalom  

Egyéb (2009‐ig magán) szálláshelyek vendéglátóinak száma 

összesen, 2020 [db] 

36 

Balatoncsicsó  19 

Óbudavár  3 

Szentantalfa  11 

Szentjakabfa  1 

Tagyon  9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Összes 
vendégéjszaka 
 

Vendégek száma 
összesen 
 

Vendégéjszaka megoszlás 
(%) 

Átlagos tartózkodás
(nap) 
 Belföldi Külföldi

Balatoncsicsó  2091  595 98 2 3,51 

Óbudavár  160 59 100 0 2,71 

Szentantalfa  759 131 17 83 5,79 

Szentjakabfa  7465  3280 100 0 2,28 

Tagyon  151 29 100 0 5,21 

5. ábra Belföldi és külföldi turisták országos eloszlása és 
tartózkodási ideje (2014)
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1.9.4 Ingatlanpiaci viszonyok 

 

  Települési szintű adat  2005‐2014 között épült lakások és üdülők aránya 

a teljes állományon belül 

Lakások száma  

(KSH 2020. 01. 01.) 

 

Balatoncsicsó 

Óbudavár 

Szentantalfa 

Szentjakabfa 

Tagyon 

 

 

 

 

108db 

  30db 

141db 

  46db 

  43db 

Lakásállomány 

  Balatoncsicsó  Óbudavár Szentantalfa Szentjakabfa  Tagyon

Időszak  Darab Arány  Darab Arány Darab Arány Darab  Arány  Darab Arány

2001‐2014 között  21 19,44%  1 3,33% 23 16,43% 2  4,35%  6 13,64%

1991‐2001 között  4  3,70%  2 6,67% 19 13,57% 3  6,52%  5 11,36%

1981‐1990 között  5  4,63%  5 16,67% 20 14,29% 3  6,52%  5 11,36%

1971‐1980 között  2  1,85%  1 3,33% 21 15,00% 5  10,87%  5 11,36%

1961‐1970 között  6  5,56%  2 6,67% 9 6,43% 6  13,04%  0 0,00%

1946‐1960 között  8  7,41%  1 3,33% 14 10,00% 4  8,70%  3 6,82%

1946 előtt  62 57,41%  18 60,00% 34 24,29% 23  50,00%  20 45,45%
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A lakások és lakott üdülők komfortosság szerint  

(KSH 2011. népszámlálás) 

Terület  Összkomfortos  Komfortos  Félkomfortos Komfort nélküli 
Szükség‐ és 
egyéb lakás 

Összesen 

Balatoncsicsó  39  58 3 7 1  108

Óbudavár  10  17 3 – –  30

Szentantalfa  92  36 5 4 3  140

Szentjakabfa  27  16 1 2 –  46

Tagyon  23  17 1 2 1  44
 

A lakások és lakott üdülők alapterület szerinti aránya  

(KSH Népszámlálás, 2011.): 

Terület 
–29 30–39 40–49 50–59 60–79 80–99 100– 

Összesen

Egy lakásra 
jutó 

alapterület, 
m2 m2 alapterületű lakás 

Balatoncsicsó 

1 1 2 6 44 30 24 108 83

1% 1% 2% 6% 41% 28% 22% 

Óbudavár 

1 1 – 2 5 11 10 30 93

3% 3% – 7% 17% 37% 33% 

Szentantalfa 

– 1 2 10 28 34 65 140 98

– 1% 1% 7% 20% 24% 46% 

Szentjakabfa 

– – 1 – 6 23 16 46 97

– – 0 – 0 1 0 

Tagyon 

– 2 1 5 11 16 9 44 85

– 5% 2% 11% 25% 36% 20%   
 

 

 

1.9.5  Ingatlanpiaci kereslet‐kínálat 

 

A lakóingatlanok négyzetméterárainak alakulását mutatja a következő térkép 2020. augusztusában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (forrás: http://www.ingatlannet.hu/statisztika)
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A Nivegy‐medence a Balatonparttól néhány kilométer távolságra található. A Balatonhoz, a tóparthoz 

legközelebb Tagyon község és szőlőhegye, a Tagyon‐hegy helyezkedik el. 

A  területet  érintő  ingatlanforgalom  két  irányból  vizsgálható,  az  egyik  irány  a  belterületi 

lakóingatlanok, a másik a külterületi zömmel szőlőhegyi ingatlanok forgalma, piaca. Az utóbbiakból, a 

szőlőhegyi telkekből, épületekből jóval több van, mint a belterületi lakótelkekből. 

A  lakóingatlanokat  vizsgálva  megállapítható,  hogy  az  igen  csekély,  a  mindössze  néhány  tíz  darab 

lakóingatlannal rendelkező Óbudavár, Tagyon, Szentjakabfa esetében rövid távú és általános érvényű 

minősítés a forgalomból, az árakból nem vonható le. Az évente eladásra kerülő egy‐két ingatlan ára 

elsősorban  az  adott  lakóingatlan  milyenségéből,  adottságaiból  adódik,  de  térségi  szintű 

következtetéseket ebből igen kockázatos levonni.  

A  településcsoport  területén, ahogy előbb utaltunk  rá, viszonylag csekély  számú, mindösszesen kb. 

380 darab lakóingatlan található. / Tagyon 45 db, Óbudavár 30 db, Szentjakabfa 46 db, Balatoncsicsó 

110 db, Szentantalfa 150 db/ 

Az  utóbbi  évtizedről  általánosságban  az  állapítható  meg,  hogy  a  2010‐es  évek  közepén  volt  egy 

hullámvölgy,  amikor  olcsóbban  lehetett  vásárolni,  majd  2018  végén,  2019‐ben  jelentősen 

megemelkedtek  az  árak.  2020  első  felében  lecsökkent  a  forgalom, majd  a  vírushelyzet  enyhülését 

követően  újra  megindult,  de  ha  lehet  még  magasabb  árakon,  mint  előtte  volt,  mert  többen  azt 

szűrték  le  a  pandémia  veszélyből,  hogy  az  önálló  kertes  ingatlanban  élni  és  dolgozni  jóval 

biztonságosabb, mint  a  többemeletes  lakóházakban.  A  járvány  következtében  tavasszal  bevezetett 

távolságtartási  szabályok  felértékelték  a  saját,  kis  kerttel  vagy  terasszal  rendelkező  házakat.  Sokan 

döntöttek úgy, hogy a nagyobb városokból kiköltöznek egy nyaralóba, hiszen a termelőüzemeket, a 

szolgáltatóipari  szektort  és  a  közellátást  garantáló  állami  vállalatokat  leszámítva  szinte  valamennyi 

iparág  home  office  üzemmódra  kapcsolt.  Ennek  következtében  a  költözési  hullám  a  Balatonhoz  is 

tart. A kereslet  zöme a  tóparttól  kissé  távolabbi, olcsóbb kategóriára  irányul, de a  jó állapotú vagy 

újszerű  ingatlanok  ára  közelíti  a  fővárosi  átlagot. Közvetlenül  a  Balaton‐parton  magasak  az  árak, 

emiatt a vásárlók inkább az agglomerációt választják, a parttól 4‐15 kilométer távolságban keresnek 

olcsóbb lakóingatlanokat.  

A lényeg, ez a vírushelyzet – ami újra erősödött – és az abból levont következtetések eredményeként 

e csodálatos Balaton‐felvidéki tájban elhelyezkedő falvakban és a szőlőhegyekben a minőségi, egyedi 

ingatlanok ára tovább növekedett és egyre több „családi végvár” épül a szőlőhegyek gerincén, illetve 

szép kilátású domboldalain. 

A mostani, 2020 őszi ingatlanforgalmi hirdetések, adatok azt mutatják, hogy Balatoncsicsón jelentős 

áremelkedés következett be a lakóingatlanoknál, és Tagyonban is most a legdrágább a négyzetméter 

ár a forint bevezetése óta.  

Szentjakabfán  sem  volt  gyakori,  hogy  90  millió  forint  feletti  áron  áruljanak  lakóházat,  mint  most 

2020‐ban.  

Szentantalfán a lakóingatlan kínálat jelentősen kifejezve az adott ingatlan adottságait 19 és 85 millió 

forint közötti értéksávban mozogtak a meghirdetett lakóingatlanok. 

Az  ingatlanforgalom másik  részét  a  külterületi,  döntő mértékben  szőlőhegyi,  illetve  szőlőkataszteri 

ingatlanok teszik ki. Az ingatlan árakat külterületen is nehéz egységesen értékelni, mert a kitettségtől, 

megközelíthetőségtől,  a  műveléstől  és  legfőképp  a  panorámás  kilátástól  függően  igen  nagy 

mértékben változó árakkal találkozunk. 

Balatoncsicsó Balázs‐hegyi részén, ahol több száz négyzetméteres terepszintalatti termeket építenek, 

immár évek óta eladó egy bozótos, 1,1 hektár nagyságú terület 54 millió 500 ezer forintért. 
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A csak földutakon megközelíthető, infrastruktúrával kevésbé ellátott területeken ez az ár, főleg ha a 

szőlőtermesztés  gazdaságosságát  nézzük  döbbenetesen  magas,  és  a  szőlőhegyi  táj  lényege,  a 

szőlőtermesztés ellen hat! 

De elgondolkodtató, hogy a Balatoncsicsó belterülete feletti Fenyves‐hegyen is egy 80 m2‐es pince, 

110 m2‐es épület, 5800 m2 nagyságú területtel 107 (!), azaz százhét millió forintért eladó. 

Nyilvánvaló, hogy az egyes épületek,  ingatlanok adottságai  jelentősen eltérnek, de azt mondhatjuk, 

hogy  valamilyen  szinten,  elfogadható  épülettel  egy  3‐5000  m2‐es  szőlőhegyi  épület  30‐40  millió 

forintba  kerül.  Az  épület  nélküli  kertes  mezőgazdasági  területeken  lévő  szőlőterületek  ára,‐ 

amelyeken  szőlőművelés  esetén  jelenleg  min.  3000  m2‐es  nagyságra  lehet  építeni  –  átszámolva, 

hektáronként átlag 20‐25 millió forint. 

A külterületi, nagyüzemi jellegű szőlőterületek ára, ‐ ahol csak több hektár nagyságú területre lehet 

építeni – a terület fekvésétől a szőlő minőségétől függően‐ 6‐15 millió forint. 

A  tóhoz  legközelebb  eső  Tagyon‐hegyen,  fenn  az  erdőszélen  egy  4670  m2‐es  telket,  72  m2‐es 

nyaralóval és még egy kis házzal együtt  szőlő nélkül 120 millió  forintért árulnak, ami véleményünk 

szerint  kifejezetten  soknak  mondható,  de  ez  is  jelzi,  hogy  a  Tagyon‐hegyen,  a  tóhoz  közelebb 

magasabbak az árak, mint a hátsó területeken. 

Ha összehasonlítjuk, hogy a szentjakabfai majort, ami két hektár nagyságú beépítésre szánt terület és 

szintén káprázatos kilátással rendelkezik, 55 millió forintért árulták, akkor még inkább elrugaszkodott 

az előző ár. 

Csak összehasonlításul, a szintén nagyszerű kilátással  rendelkező budavári  Írtásdűlőben, az említett 

majortól  légvonalban  mintegy  500  méternyire  1,2  hektár  külterületet,  ‐  valószínű  részben  kertes 

mezőgazdasági területet‐ is eléggé magas áron 49 millió 800 ezer forintért árulnak. 

Az előző évtizedeknél többszörös árak miatt is szükséges a szigorú szabályozás, mert a táj szépségére, 

a  művelt  szőlőkre  a  szép  épületekre  hivatkozva  árulják  a  területeket  irreálisan  magas  árakon  – 

nyaraló építési lehetőséggel kecsegtetve a vevőt, pedig a kertes mezőgazdasági területeken a törvény 

szerint csak gazdasági épület építhető, az  is komoly  feltételekkel. Arról meg ne beszéljünk, hogy az 

újonnan  érkezőknek  eszük  ágában  sincs  szőlőt  művelni  és  jelentősen  rontják  hivalkodó  házaikkal, 

úszómedencéikkel, kertjeikkel, a táj kivételes hangulatát, borvidéki jellegét. 

Az  ismertetett  ingatlanárak  jól  jelzik,  hogy  a  kifejezetten  ingatlan  célú  felvásárlás  elérte  a  Nivegy‐

völgyet is. Igaz, itt még jóval kevesebb a tájat bántóan megváltoztató épület, illetve itt még kevesebb, 

az  eredeti  rendeltetéssel  ellentétes  tevékenység  valósult  meg,  mint  a  Káli‐,  vagy  a  Dörgicsei 

medencében.  Ugyanakkor  az  árak  –  és  ez  ennek  a  fejezetnek  fontos  következtetése  – 

figyelmeztetnek  arra,  hogy  ilyen  áron,  hektáronként  20‐100  millió  forintért  szőlőtermesztésre 

teljesen irreális területet venni, azaz nem is fognak szőlőt művelni, és ezzel gyökeresen át fog alakulni 

a táj, ha nem tudunk ez ellen a folyamat ellen a településtervi szabályozással megoldást találni.  
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1.10. Az önkormányzatok gazdálkodása 

 

1.10.1 Költségvetés, vagyongazdálkodás 

 

A Nivegy‐ völgy települései rendelkeznek 2020‐2024‐ig tartó időszakra szóló gazdasági programmal. A 

programok  alap  célkitűzése,  hogy  a  múlt  értékeinek  megőrzésével,  a  jelen  lehetőségeinek 

kiaknázásával  biztosítsa  a  községek  és  polgárainak  jövőjét.  Biztosítsa  a  települések 

működőképességét, a szükséges gazdasági alapok megteremtésével. Az önkormányzatok kötelező és 

önként  vállalt  feladatainak  ellátása,  a  takarékosság,  a  gazdaságosság  és  hatékonyság  elveinek 

figyelembevételével valósul meg. 

1.10.1.1. A vagyoni helyzet 

Az Önkormányzatok vagyonszerkezete a következő: 

 

  

Forgalomképtelen törzsvagyon 
(nem értékesíthető, nem 

terhelhető, a kötelező feladatok 
ellátását biztosító vagyon) 

Korlátozottan forgalomképes 
törzsvagyon (meghatározott 
feltételekkel értékesíthető, 

illetve megterhelhető vagyon) 

Egyéb (forgalomképes 
vagyon, amely szabadon 

értékesíthető és 
megterhelhető) 

  

Ingatlan db 
száma 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya % 

Ingatlan db 
száma 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya % 

Ingatlan db 
száma 

Az összes 
vagyonból a 

vagyon 
részaránya % 

Balatoncsicsó  163  91 4 2,3  12  6,7 

Óbudavár  44  86,3 6 11,7  1  2 

Szentantalfa  171  75,7 17 7,5  38  16,8 

Szentjakabfa  48  68,6 11 15,7  11  15,7 

Tagyon  73  69,5 7 6,7  25  23,8 

 

 Forgalomképtelen vagyon a helyi közutak és műtárgyaik, a járdák, ravatalozó, temető, árkok, 

vízmosás, patak, buszváró területei, Szentjakabfán a dögtér és a vízmű is. 

 Korl. forgalomképes vagyon az önkormányzat intézményei, az önkormányzati feladatellátást 

szolgáló  intézmények  (képviselő‐testületi döntés  szükséges az eladásukhoz): Balatoncsicsón 

az  iskola,  a  közösségi  ház,  az  orvosi  rendelő,  Szentantalfán  a  sportpálya,  játszótér,  a 

községháza, az óvoda, a volt általános iskola (Templom u. 14.), orvosi rendelő, a szeméttelep, 

erdő,  gyep,  szántó,  Fő  utcán  a  330/1  hrsz‐ú  épület,  Óbudaváron  a  Fő  u.  8  és  18‐as 

(Községháza)  számú  épület,  gyep,  rét,  Szentjakabfán    a  kultúrház,  erdő,  gyep,  rét,  szőlő, 

Tagyonban a Petőfi u. 3. sz. épület, kert, gyep, szántó. 

 Az  üzleti,  forgalomképes  vagyon mindazon  vagyontárgy,  amely  nem  tartozik  a  törzsvagyon 

körébe:  agyaggödör,  gyep,  szántó,  beépítetlen  földterületek,  Szentantalfán  a  Kút  u.  1‐ben 

található  kultúrház,  a  sporttelep  (0158/3  hrsz),  Óbudaváron  a  Szent‐Márton  Pihenőpark, 

Mosóház. 

 Az  öt  nivegy‐völgyi  település  nemzetgazdasági  szempontból  kiemelt  jelentőségű  nemzeti 

vagyona a Bakonykarszt Zrt. társaságban fennálló társasági részesedés. 
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Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás 

Mind  az  öt  településnek  2018‐tól  érvényes  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló önkormányzati rendelete. A rendelet meghatározza az önkormányzati vagyont és a 

vagyonkezelői, tulajdonosi jogok gyakorlását, a hatásköröket.  

 

1.10.1.2. A költségvetés főbb szerkezete és a várható tendenciák 

I. Központi költségvetésből származó bevételek  

Települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 

A települési önkormányzatot illeti meg: 

a) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó 

bevétel 100%‐a. 

b) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni — a települési önkormányzat által 

beszedett — személyi jövedelemadó 100%‐a a földterület fekvése szerinti települési 

önkormányzatot illeti meg. 

c) magánszemélyek kommunális adója 

d) iparűzési adó 

e) talajterhelési díj 

2021‐ben az oktatás‐nevelés, a  szociális  támogatások és az egyéb más másra nem költhető célzott 

támogatások emelkednek. Az önkormányzatoktól a gépjárműadót elvonják. Jelentős elvonás történik 

a  helyi  iparűzési  adóból  is.  A  szolidaritási  hozzájárulás  kiterjesztésre  kerül,  míg  2020.  évben  csak 

32.000  Ft/lakos  adóerőképesség  felett  kellet  fizetni,  2021.  évben  már  22.000  Ft/lakos  felett  kell 

fizetni, vagyis szét van terítve. Az adóerőképesség kiterjesztésével azt éri el az állam, hogy csökken az 

önkormányzatok  szabadon  felhasználható  forrása.  Ez  azt  jelenti,  hogy  jövőre már  csökken  a  valós, 

helyi iparűzési adóból az önkormányzatok által szabadon felhasználható összeg. 

Azokon a feladatokon túl, amelyre 2021. évben több támogatás került betervezésre, az összes többi 

általános  működési  támogatás  –  ami  a  bérek,  a  településüzemeltetés  és  minden  egyéb  más 

támogatás tekintetében van – nem változik semmit sem. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzatokból 

élő dolgozóknak – kivétel az oktatás‐nevelés, szociális és egészségügy területe – 2021‐ben sem lesz 

semmivel sem jobb, mint az idén. 

A 2020.  évben  ki  fognak  futni  a  fejlesztési  támogatások,  a  TOP‐os programok  jelentős  része,  ezért 

2021.  év  még  szép  eredményeket  fog  mutatni,  de  jelentősen  vissza  fog  esni  az  önkormányzati 

beruházások mértéke.  

Összegezve, a jövő évi központi költségvetésben 2020‐hoz képest a 2021. évben többletforrás nincs, 

belső átrendeződés látható.  

 

1.10.1.3. Nivegy‐ völgy településeinek költségvetése 

Balatoncsicsó Önkormányzatának vagyona a 2019. évi zárómérleg szerint bruttó 316.015.727 Ft volt. 

Az  önkormányzatnak  jelenleg  nincs  hitele,  adósságállománya.  2020‐ban  a  bevételek  és  kiadások 

főösszege 118.155.000  Ft.  A  legnagyobb  kiadást  a  személyi  juttatások  jelentik  19.367.000  Ft‐tal, 

illetve a dologi kiadások 16.009.972 Ft‐tal. A költségvetés a bevételi összegek csökkenésével számol 

2023‐ra.  A  csökkenés  mértéke  43%.  2020‐ban  a  beruházások  és  felújítások  összesen  bruttó 
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49.156.000  Ft‐ot  jelentenek,  ami  a  rendezési  terv  I.  ütemét,  a  falugondnoki  gépkocsi  vásárlását, 

fűnyíró  vásárlását,  játszótéri  eszköz  beszerzést,  Balatoncsicsó  Fő  utca  25.  sz.  épület  felújítását 

(közösségi  ház  felújítása),  iskolai  sportpálya  felújítását,  Balatoncsicsó  Fő  utca  1/A.  sz.  épület 

tetőterének felújítását fedezi.  

 

Óbudavár Önkormányzatának vagyona a 2019. évi  zárómérleg szerint bruttó 121.944.240 Ft. 2020‐

ban a bevételek és kiadások főösszege 43.302.000 Ft. A költségvetés ennek az összegnek a további 

csökkenésével  számol  2023‐ig.  2023‐ra  a  kis  emelkedést  prognosztizál  2022‐es  évvel  szemben,  de 

még így is 10,5%‐os a csökkenés 2020‐al szemben. Az idei évben az Önkormányzat a kiadások között 

9.000.000 Ft tartalékot állapított meg. A legnagyobb kiadást a személyi juttatások jelentik 10.257.000 

Ft‐tal.  Idei  évben  8.940.000Ft  beruházási  és  felújítási  összeggel  számol,  ez  hangosító  berendezés 

beszerzését,  játszótéri  eszközök,  utcabútorok  beszerzését,  Óbudavár  032  hrsz‐ú  út  felújítását  és  a 

falugondnoki szolgálat garázs felújítását fedezi. 

 

Szentantalfa önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg szerint bruttó 885.294.240 Ft volt. 2020‐

ban  a  bevételek  és  kiadások  főösszege  172.310.000  Ft.  Az  Önkormányzat  a  kiadások  között 

16.132.000 Ft tartalékot állapít meg. A legnagyobb kiadást a dologi kiadások 29.171.589 Ft‐tal, illetve 

a személyi  juttatások (12.755.589Ft)  jelentik. A költségvetés az idei évben 40.813.000 Ft beruházási 

és  felújítási összeggel  számol, amiből a  legdrágább  fejlesztés az óvodai  sportpálya kialakítása. Mint 

ahogy a többi  település, Szentantalfa  is a bevételek 19%‐os csökkenésével számol az elkövetkező 3 

évben. 

  

Szentjakabfa önkormányzatának vagyona a 2019. évi zárómérleg szerint bruttó 119.714.093 Ft volt. 

Az  önkormányzatnak  jelenleg  nincs  hitele,  adósságállománya.  2020‐ban  a  bevételek  és  kiadások 

főösszege  34.178.000Ft.  A  legnagyobb  bevételt  a  költségvetési  bevételek,  a  legnagyobb  kiadást  a 
felújítások  (9.939.000Ft)  jelentik.  A  felújítások  jelentős  részét  a  parkerdő  színpad és  tető  készítése 

jelenti. 

 

Tagyon önkormányzat vagyona a 2019. évi zárómérleg szerint bruttó 135.752.407 Ft volt. 2020‐ban a 

bevételek és kiadások főösszege 55.085.000Ft, a tartalék összege 6.000.000Ft. A legnagyobb bevételt 
a  működési  célú  támogatások  államháztartáson  belülről,  a  legnagyobb  kiadást  a  dologi  kiadások 

jelentik.  Jelentős  felújítást  a VP6‐19.2.1‐28‐1‐17 pályázat  keretén belül  szabadidőpark  fejlesztése  a 

legnagyobb beruházást pedig a falugondnoki gépkocsi beszerzése jelenti. 

 

Nivegy‐ völgy településeit megillető átengedett bevételek: 

   Balatoncsicsó  Óbudavár  Szentantalfa  Szentjakabfa  Tagyon 

Kivetett 
iparűzési adó 

(2020) 

adóalap 1,5 %‐a, 
napi átalány 
5.000 Ft/nap 

 

adóalap 2 %‐
a, napi 

átalány 2.000 
Ft/nap 

 
adóalap 1 %‐a, 
napi átalány 
5.000 Ft/nap 

Idegenforgalmi 
adó (2020) 

300Ft/fő/éj  330Ft/fő/éj       
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Építményadó  
(nem lakás) 

gépjárműtároló 
esetében évi  
200 Ft/m2 

 
b) egyéb nem 
lakás céljára 

szolgáló épület 
esetében évi  
900 Ft/m2 

egyéb 
építmény után 
évi 400 Ft/ m2

 
garázs és 

műhely után 
évi 50 Ft/ m2. 

évi 600 Ft/ 
m2 

  évi 800 Ft/m2 

Telekadó 

évi 15 Ft/m2, évi 
5 Ft/m2 azon 

telkek esetében, 
melyeken az 

építményadó alá 
eső építmény 
található. 

évi 20 Ft/m2 

belterület:  
évi 25 Ft/m2.

 
külterület:  
évi 15 Ft/m2 

   

Magánszemélyek 
kommunális 
adója (2020) 

  évi 8.500 Ft  évi 12.000 Ft.
évi 12.000 

Ft. 
 

 

 

1.10.2 Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

  

A zöldfelületeket, közterületeket az önkormányzat gondozza. 

Megtörtént  a  Szentantalfai  Önkormányzat  épületének  energetikai  korszerűsítése,  ami  a 
hőszigetelést,  a  nyílászárók  cseréjét,  a  napelemek  felszerelését  és  az  ahhoz  szükséges  tetőhéjalás 
átalakítását,  a  beltéri  világítást,  az  akadálymentesítést  jelentette.  A  fejlesztés  által  egy  közel  nulla 
energiaszintű épületté alakították a hivatalt. Az idei költségvetésében telkek kialakítását, a Kút u. 1. 
sz.  alatti  faluház  szigetelését,  óvodai  sportpálya  kialakítását,  a  Sósi  út  és  a  Kút  utca  csapadékvíz 
elvezetését,  ingatlan  vásárlását  tervezi,  valamint  kisebb  beruházásként  pingpongasztal  vásárlást, 
könyvtári eszközök beszerzését, fűnyíró vásárlását, a Haraszt utcára közvilágítási lámpa beszerzését. 
Tagyon  község  2020‐ban  a  Magyar  Falu  Program  keretében  nyert  támogatást  önkormányzati 

tulajdonban  lévő  út‐,  hídépítés/felújításra.  További  cél  az  önkormányzati  tulajdonú  utak  felújítása, 

zöldfelületfejlesztés: Fő  tér és Pihenőpark, a  falugondoki busz beszerzése, mobilgarázs építése és a 

hozzá tartozó park kialakítása.  

Balatoncsicsó a 2020‐as költségvetésében a közösségi ház épületének felújítását, a Fő u. 1/A épület 

tetőterének felújítását, az iskolai sportpálya felújítását, játszótéri eszközök t fűnyíró és falugondnoki 

gépkocsi vásárlását tervezi. 

Óbudavár  a  2020‐as  költségvetésében  a  032hrsz‐ú  út  felújításával,  a  falugondnoki  szolgálat  garázs 

felújításával, játszótéri eszközök, utcabútorok beszerzésével számol. 
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Szentjakabfa hosszútávon a ravatalozó felújítását tervezi, a 2020‐as évben pedig parkerdő színpad és 

tető készítését határozta el. A Magyar Falu Program keretében felújították a Kút utcát teljes hosszban 

és a Kenderföldi utcát az alsó bekötőnél.  

 

1.10.3 Gazdaságfejlesztés,  foglalkoztatáspolitika,  lakás  és  helyiséggazdálkodás, 

intézményfenntartás 

 

A települések csekély bérlakás‐ és szolgálati lakásállománnyal rendelkeznek.  

A  foglalkoztatáspolitika  az  államilag  támogatott  közfoglalkoztatást,  közmunkások  alkalmazását 

jelenti.  

A  közfoglalkoztatás  a  munkaviszony  egy  speciális  formája,  támogatott  „tranzitfoglalkoztatás”, 

amelynek  célja,  hogy  a  közfoglalkoztatott  sikeresen  vissza‐,  illetve  bekerüljön  az  elsődleges 

munkaerő‐piacra. A közfoglalkoztatás átmeneti munkalehetőséget biztosít azok számára, akiknek az 

önálló álláskeresése hosszú ideig eredménytelen. 

A  hosszabb  időtartamú  közfoglalkoztatási  rendszerben  a  korábban  közhasznú  munkavégzés 

keretében támogatott intézmények vehetnek részt. A foglalkoztatás időtartama 2‐12 hónap, napi 6‐8 

óra  munkaidőben.  A  támogatás  70‐100  százalékos  lehet,  a  munkabérek  és  járulékok  mellett  a 

foglalkoztatással  összefüggő  egyéb  költségek  is  érvényesíthetők  a  támogatás  legfeljebb  20 

százalékáig. E pályázatokat is a munkaügyi kirendeltség fogadja be, de 30 napja van az elbírálásukra.  

Az országos közfoglalkoztatási program keretében valósíthatók majd meg a jelentős nemzetgazdasági 

haszonnal  járó,  egész  ágazatokat  átfogó  programok,  és  ennek  keretében  valósulhat meg  az  ár‐  és 

belvízvédelem,  a  közutak,  vasutak,  az  állami  erdőterületek  mellett  újabb  területként  a  megújuló 

energiaforrásokhoz,  és  az  energiatakarékossághoz  kapcsolódó  közfoglalkoztatás  is.  Itt  a  támogatás 

legfeljebb  12  hónapig  nyújtható, mértéke  a munkabér  és  járulékai  100  százalékáig,  a  költségeknél 

pedig e támogatás 20 százalékáig  terjedhet. Legalább száz  fő vagy nagyobb  létszám foglalkoztatása 

esetén a szervezési költségek három százaléka is finanszírozható.  

Kistérségi/  járási  startmunka  mintaprogram  keretében  valósíthatók  meg  a  közfoglalkoztatásért 

felelős miniszter által  indított programok meghatározott célok elérése érdekében. A mintaprogram 

esetében  a  közfoglalkoztatási  bér  és  a  szociális  hozzájárulási  adó  100%‐os  támogatásán  kívül  a 

beruházási  és  dologi  költségek  és  kiadások  70‐100%  közötti  mértékben  támogathatók.  Ráépülő 

közfoglalkoztatási program esetében a támogatás mértékéről a közfoglalkoztatásért felelős miniszter 

dönt. A közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programok beruházási és dologi 

költségei szintén 70‐100%‐os összegben támogathatóak.  

 

A  polgármester,  alpolgármester  irányításával  a  közmunkások  tartanak  rendet  a  közterületeken, 

ápolják a közterületeket és a temetőt. A települések szociális  földprogramot,  illetve mezőgazdasági 

tevékenység  végzése  céljából  közfoglalkoztatási  programot  nem  folytatnak.  A  falvak  kifejezetten 

gondozottnak nevezhetőek. 

2020  első  hét  hónapjában  Balatoncsicsón  a  közfoglalkoztatottak  havi  átlagos  létszáma  2fő, 

Óbudaváron 1fő, Szentantalfán 1fő, Szentjakabfán 1fő, Tagyonban 0fő volt. 
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1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások  

 

Nivegy‐völgy  településein  a  közmű  közszolgáltatások  közül  van  elektromos  áram,  folyóvíz  és 

vezetékes gázellátás.  

A  falugondnoki  rendszer  célja  a  kistelepülések  működőképességének  elősegítése,  ezen  belül  a 

falugondnok  feladata  különösen  a  településen  hiányzó,  alapvető  szükségletek  kielégítését  segítő 

szolgáltatásokhoz, illetve a közszolgáltatásokhoz való hozzájárulás elősegítése, a rászorult személyek 

szállítása,  a  település  lakosságát  érintő  információk  gyűjtése  és  továbbítása. Az Önkormányzatok  a 

falugondnokságok  segítségével  tartják  fenn  a  község  közterületeit  részt  vesznek  az  önkormányzati 

épületek  takarításában. A Falugondnokság mikrobusza viszi orvoshoz  (Zánka) a betegeket,  szállítják 

az óvodás és iskolás gyermekeket. Szintén a gondnokság segít a bevásárlásban, egyéb hivatali ügyek 

intézésében,  a  közösségi,  művelődési,  sport‐  és  szabadidős  tevékenységek  szervezésében. Az 

étkezést  az  iskolában  (Balatoncsicsó)  a  Nivegy‐völgyi  Óvoda  (8272  Szentantalfa,  Fő  utca  22.) 

főzőkonyhájának  közreműködésével  biztosítják.  A  főzőkonyháról  az  ételt  Szentantalfa  és Óbudavár 

falugondoki szolgálata szállítja az iskolába. 

 

Az Önkormányzatok településüzemeltetési szolgáltatásai a következők: 

1 Óvodai ellátás: Nivegy‐völgyi Óvodafenntartó Társulás 

2 Orvosi ellátás, védőnői szolgálat, fogorvosi ellátás: Zánka és Térsége Egészségügyi Intézményi 

Társulás 

3 Temető fenntartás: önkormányzat 

4 Szociális  ellátás,  házi  segítségnyújtás,  időskorúak  nappali  ellátása,  család‐  és  gyermekjóléti 

központ,  fogyatékos  személyek  nappali  ellátása:  Balatonfüredi  Szociális  Alapszolgáltatási 

Központ 

5 Szociális étkeztetés: Nivegy‐völgyi Óvodafenntartó Társulás 

6 Egyedi szennyvízkezelő kis‐berendezések felelős üzemeltetője: önkormányzat 

7 Falugazdász: Zánka Községháza 

 

1.12. Táji és természeti adottságok vizsgálata 

 
1.12.1 Természeti adottságok 

 
Magyarország kistájainak katasztere (Dövényi Zoltán) szerint a Nivegy‐völgy, amely Zánkától északra 

a Balaton‐felvidék közepén helyezkedik el, a Balaton‐felvidéki kistáj része.  

A  160  és  360  méter  tengerszint  feletti  magasságban  fekvő  Nivegy‐völgyi  medencét  északról  a 

Veszprémi  fennsík  határolja.  Balatoncsicsó,  Szentjakabfa,  Óbudavár  települések  a  nevezett  fennsík 

letörésén,  annak  déli,  délnyugati  lejtőjén  helyezkednek  el,  míg  a  másik  két  település,  Tagyon  és 

Szentantalfa a medence közepén a Csorsza (Cserkúti) patak mentén, de a táj kissé magasabb részein 

települtek. 

A  völgy  szélén  hegyvonulatok,  köztük  egy‐két  vulkáni  eredetű  magaslat  –  pl.  Fenyves‐hegy,  Szent 

Balázs‐hegy, Halomhegy (Mencshely) zárjak be a Nivegy‐ völgy látképét. 

A  völgyet  keletről  a Balázs‐tető,  Szent Balázs‐hegy  –legmagasabb pontja  318 méter  ‐  ,  nyugatról  a 

Hangyás tető (328 méter) és a Kőhegy (296 méter) gerince és az erdők határolják. 
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A dombok, hegyek viszonylag kedvező lejtésűek, ezért az ember már évezredek óta műveli ezt a tájat. 

A  déli,  keleti,  nyugati  domboldalakon  lévő  szőlők,  az  emberi  léptékű,  könnyen  befogadható  és 

egészében látható falvak, mezők, szőlők, erdők látványa kifejezetten barátságos, vonzó. 

A  hegylábi,  kedvező  termőképességű  részeken  szántók,  a  medence  mélyebb,  vizesebb  fekvésű 

területein kaszálók, a domboldalakon a szőlők, a hegygerinceken és a meredekebb, valamint az északi 

fekvésű oldalakon az erdők, összességükben, egységes látványukkal, egy kíméletes, hagyományos, a 

természeti adottságokkal összhangban lévő tájhasználat mintapéldányát alkotják. 

Magyarország kevés kistáján érezhető olyan átütően a hagyományos gazdálkodás elemeit még őrző 

gazdálkodásból fakadó táj és táji látvány, mint itt a Nivegy‐völgyben. 

 

Éghajlat 
A  településcsoport  makroklímája  egységesnek  nevezhető.  A  déli  irányban,  a  Balaton  felé  nyitott, 

északról  a  Bakony,  s  részben  a  Veszprémi  fennsík  által  védett,  déli  kitettségű  területekre  a 

szubmediterrán  klíma  a  jellemző.  Többen  kiemelik  a  Balaton  hőmérséklet  kiegyenlítő  hatását, 

valamint  a  vízfelszínről  visszaverődő  napsugarakat,  ami  által  a  szubmediterrán  hatás  még  inkább 

erősödik. Azt azonban tudnunk kell, hogy a Balaton víztömegének kedvező hatásai a víztől távolodva 

csökkennek és 2‐3 kilométerre már alig érezhetők. 

A mezo‐, és főleg a mikroklíma, a változatos domborzat következtében igen eltérő lehet a tengerszint 

feletti  magasság,  a  lejtés  mértéke,  a  kitettség,  a  tótól  való  távolság,  a  hasznosított  csapadék 

függvényében. 

A  Nivegy‐völgyben  az  évi  átlagos  napfénytartam  2000‐2030  óra  körül  van,  amely  meghaladja  az 

országos átlagot. 

Az  évi  középhőmérséklet  9,7‐10,3  Celsius  fok  körül  van.  A  völgy  északi  részén  egy‐két  tizeddel 

alacsonyabb az átlag. 

A tenyészidőszakra 16,5 Celsius fok középhőmérséklet a jellemző. 

Az uralkodó szélirány az északi, északnyugati szél, az átlagos szélsebesség a völgy magasabb részein 

3m/s felett, a völgy lejjebb fekvő részein 3m/s alatt van. 

Az évi  csapadékösszeg 600‐640 mm. A középső és a hátsó  részeken kissé  ‐40‐50 mm‐el magasabb, 

mint a tóhoz közelebbi részeken. 

A nyári félévben 350‐400 mm körüli csapadék esik évente a medencében. 

A  hótakarós  napok  száma,  ‐  kivéve  az  előző  éveket  ‐,  a  szinte  hó  nélküli  teleket,  az  utóbbi  ötven 

évben, – a feljegyzések szerint‐ átlagosan 30‐32 nap volt. 

A  településcsoport  középső  és  hátsó  északi  része,  a  mérsékelten  hűvös‐mérsékelten  száraz  és  a 

mérsékelten meleg‐mérsékelten száraz övezet határára esik, a Tagyon‐hegy egyértelműen  inkább a 

mérsékelten meleg‐ mérsékelten száraz éghajlati övbe esik. 

A klímaváltozás idején a nyári hónapokban a vízhiány jelentős terméscsökkenést idéz elő a karsztos 

területeken, ám vannak évek, amikor a hirtelen lezúduló nagymennyiségű víz okoz komoly gondokat 

és különösen a külterületi burkolatlan területeken, utakon jelentős eróziós károkat. 

Összegezve:  A  Nivegy‐völgy  éghajlata  kiválóan  alkalmas  szőlő  és  gyümölcstermelésre, 

mezőgazdálkodásra és  természetesen azokon a  természetes vizekhez közeli domboldalakon, ahol a 

szőlő jól érzi magát, ott az ember is szívesen tartózkodik. A völgy településeinek határában lévő, az 

összterület  több  mint  40  %‐át  kitevő  erdők  is  nagy  szerepet  játszanak  a  kedvező  mikroklíma 

kialakulásában, és az  is hihetetlen, hogy a  települések belterületei az összterületnek mindössze 3,5 

%‐át teszik ki.  

Nem véletlen, hogy a Nivegy‐völgy, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyik legkedveltebb része. 
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Talaj, geológia 
A  településcsoport  geológiai  felépítése,  részint  a  domborzat  változatosságából  is  következően, 

erősen  tagolt.  Az  alapot  képező  idős  geológiai  képződmények  az  agyagpala,  a  permi  homokkő,  a 

völgy  területén  a  mélybe  süllyedtek  és  azokat  változó  vastagságú  mészköves  rétegek  takarják.  A 

völgytalpakat  aránylag  nagy  vastagságú  sárgás‐szürke  agyag  tölti  ki.  Természetesen  karsztos 

területről van szó, ahol sok helyen a köves, gyakorlatilag termőtalaj nélküli mészkő van a felszínen. 

A lejtőkön a löszös és agyagos réteg váltakozik helyenként vastagabb réteget alkotva, de helyenként 

ez a réteg is elvékonyodik. 

A  magasabb  részeken,  a  Nivegy‐  völgy  határain  a  bazaltvulkánosság  is  jelen  van,  de  a 

bazalttörmelékes talajok kevésbé érintik a Nivegy‐völgyi területeket. 

A mencshelyi Halom‐hegy és a monoszlói Hegyestű bazaltkúpja csak látványával gazdagítja a vidéket, 

a csicsói Fenyves hegy és a Szent Balázs hegy magasabb részein termelt borok zamatját azonban a 

talajban  lévő  bazaltkő,  bazaltmorzsalék  teszi  egészen  finommá.  /  A  Fenyves‐hegyen  ez  a  mondat 

lassan csak múlt időben igaz, mert már alig van szőlő/. 

A  Nivegy‐  völgyben  kétféle  talajtípus  jellemző,  az  agyagbemosódásos  barna  erdőtalaj,  illetve  a 

Raman‐féle barna erdőtalaj. Az agyagbemosódásos erdőtalajok kevésbé kedvezőek, gyengén savanyú 

kémhatásúak  és  szélsőséges  vízgazdálkodásúak.  Területük  nagyobb  részén  erdő  található.  A  völgy 

nagyobb  részén  levő  Raman‐féle  barna  erdőtalaj  többnyire  szántóként,  szőlőként  és  erdőként 

hasznosul. 

A  vastagabb  termőrétegű  löszös‐vályogos  talajok  a  szőlőtermesztésre  kiválóak,  ám  a  helyenként 

magas mésztartalomra a telepítéseknél, az alany megválasztásával ügyelni kell. 

A termőréteg vastagságát, így a gazdaságos termelést jelentősen befolyásolja a meredekség, illetve a 

korábbi  használat  milyensége,  az  erózió  kártétele.  Megállapítható.  hogy  az  eredményes 

szántóművelésre viszonylag kevés a megfelelő  talaj,  s valószínű ezért  is  csökkent nagymértékben a 

szántóföld területe a Nivegy‐ völgyben. 

Az eddigiekből is kiderült, hogy a településcsoport területén az egyik legjelentősebb károsító tényező 

a vízerózió, illetve a vízerózió által okozott talajpusztulás, sok helyen gyakorlatilag nincs is talaj csak a 

kőtörmelék.  Azt  is  meg  kell  állapítanunk,  hogy  ez  nem  véletlen  alakult  így,  mert  szakszerű 

talajvédelmi  intézkedéseket  nagyobb  léptékben  csak  egy‐két  helyen,  és  azt  is  mintegy  35  évvel 

ezelőtt – a Tagyon‐hegyi, illetve a Szent Balázs‐hegyi – nagyüzemi szőlőkben valósítottak meg. 

A Nivegy‐ völgy mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területei közül elsősorban a szőlőtermesztésre 

alkalmas  területek  jelentenek  kiemelkedő  gazdasági  erőforrást.  Szőlőtermesztésre  a  Nivegy‐  völgy 

falvai közigazgatási területének mintegy 20 %‐a (!) alkalmas. Ezeken a területeken igen jó minőségű, 

az országos átlagnál kedvezőbb hozamú borszőlő termeszthető. 

Arról  már  írtunk,  hogy  a  domboldalakra  lehet  elsősorban  rálátni,  s  így  a  szőlővel  beültetett 

domboldalak  különleges  vonzerőt  jelentenek  az  idelátogatók  számára.  A  szőlőültetvények  és  a 

borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területek a Nivegy‐ völgy különleges értékei. 

A Nivegy‐ völgy borszőlő termőhelyi kataszterébe sorolt területei: 

Település            Kataszteri terület (ha)    Pontszám         Művelt szőlőterület(ha) 

TAGYON                    154,49                             348                              98 

SZENTANTALFA        262,88                            320                               80 

SZENTJAKABFA           80,10                             364                               31 

ÓBUDAVÁR                  63,44                            327                               12,7 

BALATONCSICSÓ       422,39                            363                              145 

  ÖSSZESEN:               283,30                             350                              366,7 
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A  számokból  az  derül  ki,  hogy  a  nivegy‐völgyi  településcsoport  területének  31,1  %‐a,  a  borszőlő 

termőhelyi  kataszterébe  sorolt  terület.  A  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  szerint,  a  Lechner  központtól 

megkapott  területi  adatok  szerint  még  több  992  hektár  nagyságú  terület  tartozik  a  borszőlő 

termőhelyi  kataszterébe.  A  termőhelyek  átlagpontszáma,  350  értékpont,  amely  kiemelkedően 

magas! 

A hegyközségi kimutatás szerint ma 366,7 ha szőlő van a településcsoport területén. 
Balatoncsicsó 145 hektár, Óbudaváron 12,7 hektár, Szentantalfán 80 hektár, Szentjakabfán 31 hektár, 

Tagyonban 98 hektár. 

Az,  hogy  a  szőlőkataszterbe  sorolt  terület mintegy  40 %‐án  van  szőlő, még  az  is  egészen  jó  érték 

2020‐ban, Magyarországon, bár jelentősen kevesebb, mint 25 évvel korábban. 

 

Élővilág, növényzet 
A  Nivegy‐völgy  eredeti  növényzete  a  Pannóniai  flóratartomány  (Pannonicum),  a  Dunántúli 

középhegység flóravidékbe (Bakonyicum) és a Balaton flórajárásba (Balatonicum) tartozik. 

 A  növényzet  szubmediterrán  és  mediterrán  elemekben  gazdag.  A  Nivegy‐völgy  potenciális 

erdőterület,  amelynek  mai  tájhasználata  évezredes  emberi  munka  eredménye.  Jellegzetes 

erdőtársulás  a  gyertyános  tölgyesek,  a  mészkedvelő  cseres  tölgyesek,  a  hegytetőkön  a  molyhos 

tölgyesek, a domboldalakon a molyhos tölgyes karszterdők. 

Korábbi  évszázadokban  jellemzők  voltak  az  erdős  sztyeppre  jellemző  tájfoltok  és  a  cserszömörcés 

karsztbokorerdők. 

Az  emberi  tevékenység  az  eredeti  növényzetet módosította,  és  az  enyhe  lejtőkön  kialakult  cseres‐

tölgyeseket  irtotta  ki  legelőbb,  de  ahogy  kiemeltük  a  Nivegy‐völgyi  települések  közigazgatási 

területének jelentős része, több mint 40 % ‐a ma is erdő.  

Az erdőkben az említett  tölgy, gyertyán fafajok mellett egy‐két helyen fekete fenyőerdők, valamint 

kőris, bükk cser és sok helyen akácerdők is találhatóak. 

A  leggazdagabb botanikai  értékekkel  rendelkező növénytársulás az erdős  sztyeppe,  illetve a  vízben 

gazdagabb lápi maradványok, ez utóbbiból igen kis terület van a Nivegy‐völgyben.  

Külön  érdekesség  a  filoxéra  vész  pusztítását  követően  a  magasan  fekvő  szőlők  helyén  létrejött, 

facsoportokkal tarkított legelők, amelyek a több mint ötven éve megszűnt legeltetés következtében 

lassan teljesen befásodnak. 

 

Állatvilág  
A  Balaton‐felvidéken  a  magyarországi  fauna  jellemző  fajai  megtalálhatók,  így  ezek  a  Nivegy 

településcsoport területén is előfordulnak. 

Az  emlős  fajok  közül  a  leggyakoribbak  a  denevérfélék, mókusok,  a  rágcsálók  közül  a  pocok,  egér, 

hörcsög.  A  nagykiterjedésű  erdőkben  található  nagyvadak  a  vaddisznó,  őz  és  a  gímszarvas  és 

többhelyen  ismét  elszaporodtak  a  rókák,  illetve megjelentek  a  sakálok  (nádi  farkas).  A  vadak  és  a 

madarak / seregély/ kártétele mezőgazdasági  területen és a szőlőkben ma már minden elképzelést 

felülmúl  és  sürgős  intézkedések  kellenek,  mert  a  vadásztársaságok,  a  Nemzeti  Park  nem  tudják 

szabályozni a vadállományt. 

 
Vízrajz 
A Nivegy‐völgy felszíni vizei közvetlenül a lehulló csapadékból, részben pedig a forrásokon keresztül a 

felszín alatti vizekből táplálkoznak. 
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 A térképek alapján a források általában 240‐260 méter magasságban törnek elő a rétegekből, így a 

Nivegy‐ völgyben a források általában a völgy magasabb részén találhatók.  

 Óbudaváron,  a  Mosókút,  vagy  más  néven  a  Mosóházi  forrás,  az  Alma  vagy  Almáskút  s  fent  a 

fennsíkon a Ruzsa tói kút. 

Szentjakabfán a Kutaszói‐kút, a Mogyorósi forrás, a Berkút, valamint a falu alatti Hosszú földi forrás. 

Balatoncsicsón a fennsíki részen a Büdös‐kút, Hamuházi forrás és az Apadagos kút ismert. Ez utóbbi 

az un. csicsói (jakabfai) erdészház közelében található. 

 A  fennsík  letörésén  a  kékkutai  részen  a  Csöpögői‐kút,  a  Kőhegyi  forrás,  illetve  a  Balázs  hegytől 

északra a Lencse hegy oldalában a Herendi‐kút ismert. 

Szentantalfán  a  Barcfai,  Halastói,  Felsőréti,  Cserkutai  forrás,  a  falu  belterületén  a  Sólyom‐kút  és  a 

Kiskút forrás ismert. Fenn a Hangyás‐tetőtől északra az Ujmai kutat tartják nyilván. 

A forrásokból eredő, és a felszíni vizeket is befogadó kis sédek, patakok –Mosóházi‐séd, Halastói‐séd, 

Nagyréti‐séd,  Csukréti‐séd  összefolyásából  alakul  ki  a  Berki‐séd  vagy  Csorsza‐patak  vagy  Cserkúti‐

patak elnevezésű, a völgyön végig folyó vízfolyás, attól függően, hogy milyen korú térképet nézünk. 

Ez  a  Zánkafürdőnél  a  Balatonba  folyó  patak  a  Nivegy‐völgy  legjelentősebb  vízfolyása.  Vízgyűjtő 

területe 21,2 km2, hossza meghaladja a 6 kilométert. A patak legnagyobb része rendezett, Tagyon és 

Szentantalfa  között  eredeti  állapotú.  A  Halastói  dűlőben  a  feltörő  és  az  összefolyó  víz  időnként 

gondokat okoz és elönti az Alsó‐rétet. 

A  felszíni  vizek  között  megemlítendő  a  lefolyástalan  Füzeti‐tó  a  dörgicsei  községhatárnál  a  Szent 

Balázs‐hegy tetején. 

A talajvíz a völgy aljában 2‐4 méter mélységben, a medence magasabb részén 4‐6 méter mélységben 

található. A rétegvíz mennyisége a talajvízhez hasonlóan nem jelentős. 

Több víz által vájt árok van a völgy domboldalain, amelyek közül a jakabfai Monostori árok, illetve a 

csicsói Budavölgye árok a legnagyobb. 

A  BfNP  adatszolgáltása  során  Tagyonban  nem  említ  forrást,  Szentjakabfán,  illetve  Szentantalfánál 

nem sorolja fel név szerint csak jelzi, hogy digitálisan átküldte azokat. Antalfán a Pokol‐lik barlangot 

emeli ki, mint ex‐lege védendő egyéb természeti értéket. 

Óbudaváron  az  Alma‐kút,  Mosóház‐forrás,  Omakút,  Kő‐hegyi  forrás  és  az  Öreg‐forrás  került 

említésre, Balatoncsicsón a Büdös‐kút, Hamuházi‐forrás Csicsói ikerforrás, Kő‐hegyi forrás, Csöpögő‐

forrás, valamint a Füzeti tó, mint víznyelő került említésre. 

A digitális adatszolgáltatásban jelölt forrásokat a terv ábrázolja, bár több forrást, mint pl. a budavári 

Kő‐hegyi és Öreg‐forrást nem tudta a tervező azonosítani. 

 
 
1.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1.  Tájtörténeti vizsgálat 

A  Balaton‐felvidék  közepén  fekvő,  a  Balaton  irányába  lejtő  és  szélesedő  Nivegy‐völgy  mélyén  a 

Csorsza‐patak (Cserkúti) folyik. 

A medencében már mintegy ötezer évvel ezelőtt megjelentek az újkori embercsoportok, akik szinte 

kizárólag a Balatonra néző domboldalon telepedtek le.  

A  legrégebbi  emberi  település  a  mai  Szentjakabfa  falutól  északra  emelkedő  Mogyorós‐hegy 

fennsíkján  találtak  rá  a  régészek.  E  falunál  nagyobb  őskori  falu  maradványait  pusztították  el 

Szentjakabfától  délkeletre  az Almakút  (Ómakút)  forrása  feletti  dombháton 1962‐ben  szőlőtelepítés 
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közben. Óbudavár  és  Szentjakabfa  között  a Dobogó‐hegy  déli magasfekvésű  lejtőjén  is  előkerültek 

egy őskori falu maradványai. 

A legjelentősebb ókori népesség a Római Birodalom 500 éves dunántúli uralma alatt telepedett le. A 

Nivegy‐völgy legjelentősebb római települése Zánka közelében – Ságpuszta – alakult ki, de volt római 

település a völgy magasan fekvő északi részén, Szentjakabfa területén is.  

A  római  uralom után  a  VI.  században  az  avarok  szállták meg  a  Balaton‐felvidéket.    A Nivegy‐völgy 

középrészén Szentantalfa község közelében kerültek elő avar települések maradványai.  

A magyar honfoglalás korából elenyészően kevés a lelet a Nivegy‐völgyben. 

A Kézei Simon által jegyzett Gesta Hungarorum szerint Vérbúcsú – Kál‐horka fia – Zalában, a Balaton 

környékén szállt meg. 

(Megjegyzés: A Balaton‐felvidék nagy része 1950‐ig Zala megyéhez tartozott!) 

„A Balaton zalai partvidékét  így Kál‐horkának a „hétmagyar”  főszövetség  főbírájának nemzetsége a 

Lád nemzetség kapta meg az első foglalás jogán.” 

A XI‐XIII. században a Nivegy‐völgyben királyi udvarnokok által lakott kis települések alakultak ki. 

„Ezek  az  alábbiak  voltak:  Nivegy  (későbbi  nevén:  Szentantalfalu,  Csicsó,  Szentjakabfalu,  Herend, 

Tagyon,  Óbudavár,  Szentbereckfalu.)  E  királyi  udvarnok  falvak  mellett  Herend  speciális  jogállású 

királyi  birtok  volt,  mert  lakói  királyi  agarászok  (pecérek)  voltak,  akik  a  hajtóvadászatokhoz 

tenyésztették a vadászkutyákat.  

Szentantalfa  a  hajdani Nivegy  falu  lakói  „farkasvadászok  voltak”.  Kiváltságos  helyzetüket  a Nivegy‐

völgy  magánkézbe  kerülését  követően  a  veszprémi  püspök  a  lakosok  egyházi  nemessé  való 

minősítésével ismerte el. 

Egy 1368. július 8‐án kiadott oklevél szerint Anjou I. Lajos király a veszprémi püspöknek adományozta 

az óbudavári Szent Péter egyház mellett lévő házat, amelyet korábban a király solymászai laktak. 

A  török  időkben  számos  katonai  támadás érte a medencét  és  több  település  részben a  törökök és 

részben a végvári katonaság által sanyargatva elpusztult (lásd pl. Herend, Szentbereckfalva, Ároktő).  

Igen érdekes azonban a történész Veress D. Csaba megállapítása, miszerint „A háborús körülmények 

között sem szűnt meg a bor utáni kereslet, a helyi  jobbágyok és egyházi nemesek szőleiket minden 

körülmények között művelni igyekeztek.”  

Biztosra vehető, hogy abban az esetben  is művelték a  faluk körül  lévő szőlőket, ha a település épp 

lakatlan  volt.  A  béke  csak  a  törökök  veszprémi  várból  történt  kivonulását  –  1608  –  követően  állt 

helyre. A Nivegy‐völgy falvai siralmas állapotban voltak. 

Ároktő teljesen elpusztult.  

Csicsó 1696‐ig pusztán állt.  

Óbudaváron az 1613. évi összeíráskor egy lakatlan és puszta nemesi portát találtak.  

Szentantalfalva – Csicsóhoz hasonlóan – 1696‐ig teljesen pusztán állt.  

Szentbereckfalva lakatlanul állt, többé nem is írták össze.  

Szentjakabfalvának az 1609‐es adóösszeíráskor csak egy adófizető portája, telke volt, és a falu csak a 

XVIII. század végén települt újra. 

Tagyon  is  gyakorlatilag  lakatlanul  állt  a  XVII.  századi  adóösszeírások  csak  egy  fél  adófizető  telket 

találtak. 

A  szőlők  felújítása  feltehetően  folytatódott,  mert  a  tagyoni  szőlőhegyen  –  az  1676‐os  dézsma  és 

hegyvám összeírás szerint a veszprémi püspök birtokán – 80 adózó szőlőbirtokos tevékenykedett, a 

másik  promontóriumon  –  amelyhez  Agyaglik,  Bád,  Mocsár  és  Szentbalázs  is  tartozott  –  36  adózó 

szőlőbirtokos művelte a szőlőjét. 
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A  tizedeket  és a hegyvámot a püspökség Tagyonban gyűjtötte össze,  s onnan  szállították  tovább a 

sümegi uradalmi központba.  

A mezőgazdasági területek között a szőlőknek volt a legnagyobb értéke, s ez volt a legkeresettebb. 

A  150  éves  török  uralom,  a  folyamatos  háborúságot  követően,  a  XVIII.  század  elején  a  Rákóczi 

szabadságharc,  majd  1705‐ben  a  pestis  pusztította  a  lakosságot.  A  pestisjárványban  a  Nivegy‐

völgyben is sokan meghaltak.  

1715‐ben országos felmérés készült a gazdaság állapotáról, ebből kiderült, hogy ekkor Óbudavár még 

mindig  lakatlan,  Tagyonban  mindössze  5  család  lakott,  és  a  szőlőhegy  a  háborús  idők  miatt 

műveletlen és elpusztult. 

1711‐ben például mindössze 22 akó, kb. 1200 liter bort termeltek. 

Szentjakabfán  is  5  család  lakott,  s  a  szőlőhegy  nagy  része  itt  is megműveletlen.  Érdekesség,  hogy 

amikor  1723‐ban  a  veszprémi  püspök  rendezni  kívánta  a  jakabfai  lakosság  úrbéri  kötelességeit,  a 

teljes lakosság – mind az 5 család – testületileg eltávozott és 15 évig lakatlan volt a falu! 

Balatoncsicsón 1711‐ben 8 gazda volt a faluban, akik 49 akó bortermésről tettek bevallást. 1725‐ben 

pedig 14 család vallotta magát egyházi nemesnek. 

Szentantalfa, mint nemesi kurialista falu nem tartozott a veszprémi püspök földesúri joghatósága alá, 

s  így az adóösszeírások sem említették, de egy 1759. évi feljegyzés szerint „a török háborúban és a 

kuruc világban” alig volt lakója a falunak. 

A  török  és  részben  kuruc  időkben  elpusztult  falvak  közül  4  –  Ároktő,  Szentbereckfalva,  Herend  és 

Szentbalázs – soha többé nem épült újjá,  s csak a  romtemplomok és  faluhely  jelzi, hogy ott valaha 

emberek éltek. 

A veszprémi püspökség 1738‐ban Herend prédiumot – az elpusztult faluhelyet – bérbe adta a csicsói 

lakosoknak és 1756‐ban engedélyezte, hogy az elhagyott faluhelyet szőlővel betelepítsék. 1750‐ben 

Csicsón 21 család lakott és a szőlőhegyeken 56 akó szőlő termett. 

Igen érdekes történet, hogy miután a csicsói református nemesek nem fizették meg a püspöknek az 

adókat,  és  nem  engedték meg,  hogy  német  telepesek  költözzenek  a  faluba,  Padányi  Bíró Márton 

püspök  kibecsültette  a  csicsói  reformátusokat  a  házaikból.  A  csicsói  reformátusok  többsége  így  a 

szomszédos Szentantalfára költözött. 

Az  1750‐60‐as  évektől  kezdődően  a  Nivegy‐völgy  falvaiba  elsősorban  a  már  túlnépesedett 

környékbeli  német  falvakból  –  Városlőd,  Kislőd  –  érkeztek  katolikus  német  telepesek,  akiknek 

őshazájuk Karlsruhe környékére tehető. Ebben az időben telepítették újra – de magyar lakosokkal – 

az óbudai prépostság elhagyatva álló birtokát, Óbudavárat is. 

A  betelepítésekkel  erősödött  a  gazdaság  is.  Csak  érdekesség,  hogy  Tagyonban  1750‐ben  298  akó, 

1770‐ben pedig 424 akó bort termeltek. 

A  szőlőterületek növekedésének eredményeként  Tagyon határában 1781‐ben már 918  kapás  szőlő 

volt, amelyből 146 kapást a helyiek, 677 kapást a vidékiek birtokoltak. (1 kapás szőlő átlagban 2,5 akó 

~135,75 liter bort termett.) 

Szentjakabfán  a Balatoncsicsóhoz hasonló  történet  játszódott  le.  1770  és  1774  között  a  veszprémi 

püspökség a  falu magyar  lakosságát  (86  lélek) elköltöztette és helyükre a környező Zichy uradalom 

falvaiból német parasztokat telepített be, s  így 1774‐re 181 főre növekedett a falu  lélekszáma, akik 

közül 173 római katolikus német jövevény volt. 

Csicsóban  is  jelentős  volt  a  szőlőtermesztés  és  a  Szentgyörgy‐hegyi,  Szentbalázs‐hegyi  és  bádi 

szőlőhegyeken 252 szőlő állt művelés alatt. 
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Érdekes,  hogy  a  helyiek mindössze  62  szőlőt műveltek,  az  óbudaváriak  17,  a  szentantalfaiak  31,  a 

jakabfaiak 19 szőlőt műveltek, de  jelentős volt a szomszédos, de már akkor  is Veszprém megyéhez 

tartozó mencshelyiek bebírása is, akik 67 szőlőt műveltek a csicsói szőlőhegyeken. 

Az 1770. évre az óbudai prépostság faluja, Óbudavár már nem fogadott új telepest. A falut ekkor 3 

nemesi,  6  jobbágy és 7  zsellércsalád  lakta. A  falu határa olyan kicsiny  volt,  hogy egyedül Gyarmati 

Istvánnak volt teljes telke. 

A  munkánk  szempontjából  fontos,  hogy  az  1780  körüli  gazdasági  helyzet  értékelésekor  milyen 

tájhasználat jellemezte a falvak határait. A kérdésre, hogy milyen haszonvételei vannak a Helységnek 

és határának Szentantalfán,  kiemelték, hogy  „a  Szőlő‐hegy határukban és  közel  szomszédságukban 

alkalmatos vagyon, s borok is alkalmatosak, s jó áron elkelendően teremnek.” 

A  budavári,  azaz  óbudavári  válasz  is  fontos,  miszerint  „Szomszédságunkban  Herendi  Pusztán 

többnyire szőlőket bírunk, melyek alkalmatos bort  teremnek”, azaz ezek szerint Óbudaváron ekkor 

nem volt szőlő. 

A bevándorlás 1761‐től volt megfigyelhető, s kereken 10 év múlva, 1771‐ben Csicsó és Szentjakabfa 

veszprémi  püspöki  jobbágytelkek  szinte  teljesen  német  falvakká  váltak.  A  szorgalmas,  munkabíró, 

céltudatos németek, jól megépített házaikkal, rendezett falvaikkal családi és társadalmi fegyelmükkel 

keresettek voltak az egyházi vagy világi uradalmak számára. 

1774‐ben 

Tagyon   198 személy, 

Óbudavár  170 személy, 

Szentjakabfa  181 személy, 

Csicsó    441 személy, 

Szentantalfa  534 személy lakott, 

azaz a Nivegy‐völgyben mintegy 1524 fő. A völgy lakosságának sokszínűségét is mutatja, hogy 1783‐

ban  engedélyezték  az  antalfai  református  templom  felépítését,  amely  1785‐re  fel  is  épült  torony 

nélkül,  melyet  utólag,  1841‐ben  építettek  hozzá.  Az  evangélikusok  is  templomépítésbe  fogtak, 

templomuk alapkövét 1785. május 12‐én tették le és 1787 novemberében avatták fel a kész hajlékot.  

A  18.sz.  utolsó  évtizedeiben  a  Nivegy‐völgyi  római  katolikus,  egyben  a  betelepült  németség 

legjelentősebb települése Csicsó volt. A háborúk mellett a járványok pusztították a lakosságot.  

1831‐ben Galícia‐felől  súlyos  kolerajárvány  tört be. Augusztus  első napjaiban  lezárták Veszprém és 

Zala  vármegyék határát. A  vesztegzár azonban kevéssé volt  hatásos, hiszen a  kolera 4‐12 óra alatt 

megölte a megfertőzött embereket. 

Fényes  Elek  1842‐ben  megjelent  állapotleírása  szerint  Szentantalfa  magyar  falunak  693(!)  –  144 

katolikus, 219 evangélikus, 298 református, 32 zsidó –  lakosa van. Határa  felettébb kicsiny, és az  is 

szőlőkkel van beültetve. Bora felettébb kemény és tartós.  

Csicsó magyar‐német  falu,  451  katolikus  és  8  zsidó  lakossal.  Szőlőhegye mind  tulajdon  határában, 

mind  balási‐pusztáján  elég.  Vidéken, mely  felette  szép  három  puszta  szentegyház  találkoztak  úgy, 

mint a szentbalázsi, herendi és bereczfai. 

Szentjakabfa német falu. Lakosai más határokban bírnak szőlőket. 

Tagyon 286 lakosú. Határa majd csaknem egésze szőlőhegyből áll, mely olajos, erős, de meszes bort 

terem.  

Óbudavár  német  falu,  148  lakossal.  Határa  szűk,  földművelésből  él.  A  Nivegy‐völgyben  a 

betelepítések  eredményeként magyar,  német  és  zsidó  lakosság  élt.  Nem  volt  gondoktól mentes  a 

magyarok  és  németek  együttélése,  de  sok  volt  a  vegyes  házasság,  ami  mégis  egyfajta 

együttműködésre, megbékélésre vezetett. 
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A zsidóknak Szentantalfán volt imaházuk és a Bánfa‐dűlőben volt hivatalosan kijelölt temetőjük. Igen 

érdekes, hogy Fényes Elek már 1841‐42‐ben a herendi, balázspusztai  részeket csicsói határként  írja 

le.  Ezzel  összhangban  van  az  is,  hogy  Szentjakabfa  lakosai más  határokban  bírnak  szőlőket.  Ennek 

ellenére az 1858‐as kataszteri  térkép még szentjakabfai határ részeként tartalmazza a Szentgyörgy‐

hegyi, bádi, herendi és Szentbalázs‐hegyi szőlőket. 

Az  úrbéri  kapcsolatból  és  a  földesúri  joghatóságból  eredő  jogok,  járandóságok,  kötelezettségek 

megszüntetését,  továbbá a  volt  jobbágyoknak a  kezükben  lévő úrbéri  földbirtokosok  feletti  szabad 

rendelkezés jogát az 1853. évi úrbéri pátens határozta meg. 

A változást szolgálta 1856‐tól az 1:2880  léptékű földmérési kataszteri  térképek elkészítése, mely az 

ősiség törvényének megszüntetését, a tagosítást készítette elő. 

A települések határainak pontos felmérése is megtörtént. 

 

Szentantalfa 655 lakossal, 1141 kataszteri holddal (kh) rendelkezett: 

szántó    488 kh  (42,8%) 

erdő    288 kh  (25,2%) 

szőlő    185 kh  (16,2%) 

rét    89 kh  (7,8%) 

legelő    48 kh  (4,2%) 

egyéb    43 kh  (3,8%) 

 

Csicsón 481 lakos élt, az összterülete 2256 kh, ebből: 

szántó      680 kh (30,1%) 

erdő    1046 kh (46,3%) 

szőlő      236 kh (10,5%) 

rét        76 kh   (3,4%) 

legelő      112 kh   (5,0%) 

egyéb      106 kh   (4,7%) 

 

Óbudavár 155 lakosú, az összterülete 557 kh, ebből: 

szántó    227 kh  (40,8%) 

erdő    219 kh  (39,3%) 

szőlő      – 

rét        38 kh  (6,8%) 

legelő        60 kh (10,8%) 

egyéb        13 kh  (2,3%) 

 

Szentjakabfa 191 lakosú, az összterülete 996 kh, ebből: 

szántó    328 kh  (32,9%) 

erdő    504 kh  (50,6%) 

szőlő      – 

rét        30 kh   (3,0%) 

legelő       107 kh (10,8%) 

egyéb        27 kh   (2,7%) 
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Tagyon 184 lakosú, területe 567 kh, ebből: 

szántó    231 kh  (40,7%) 

erdő    – 

szőlő      195 kh (34,4%) 

rét        33 kh   (5,8%) 

legelő        58 kh (10,3%) 

egyéb      504 kh   (8,8%) 

 

Az  adatok  szerint  az  öt  faluból  kettőben,  Óbudaváron  és  Szentjakabfán  nem  voltak  szőlők,  míg  a 

másik háromban összesen 616 kh (átszámítva 355 ha) szőlő volt. Jelentős iparág volt a malomipar, a 

Csorsza‐Cserkúti patak mentén Veress D. 11 malmot számolt össze, amelyből 8 érinti a Nivegy‐völgyi 

falvakat: 

 

I. Tagyon‐hegy: 

Tagyoni alsó‐malom 

Tagyoni felső‐malom 

Hidi malom 

Enesei vagy Sólyom malom (Ágoston, Rádóczy, Berki‐malom). 

 

II. Szentantalfa 

Csuti vagy Vidosa malom 

Dalosi‐Barocza malom 

Rimai‐malom 

Barcfa‐malom 

 

Az 1858‐as  kataszteri  térkép Szentantalfán a Barczfai Mühle‐t,  a Rima Mühle‐t,  a Boros Mühle‐t,  a 

Csuti‐Mühle‐t. Tagyon határában a Sólyom‐Mühle‐t, a Horváth‐malmot, és név nélküli, a 24‐es, 38‐as, 

a 39‐es és 40‐es hrsz‐on további 4 malomkerekes épületet, összesen 9 malmot ábrázol. 

1881‐83‐ra  fejeződtek be a  tagosítási munkák, amely során szabad összefüggő paraszti birtoktestté 

alakították ki a szerte‐széjjel fekvő birtokrészeket. 

Ám alighogy elmúltak az öröm napjai, a szőlőt a legveszedelmesebb betegsége, a filoxéravész 1886‐

ban már Csicsót és Szentantalfát is elérte. 

     

  1873:  1895: 

Csicsó  215 kh  7 kh 

Szentantalfa  147 kh   1 kh 

Tagyon  197 kh  17 kh 

Szentjakabfa      ?  13 kh 

 

A  számok mutatják,  hogy  a  filoxéra hihetetlen mértékű pusztítást  okozott,  amelyből  csak  keserves 

munkával, eladósodással a következő nemzedék tudott kilábalni. 

A Nivegy‐völgyi falvak a magyar államiság kezdetétől Zala vármegyéhez tartoztak. A „Zalavég” falvai – 

19 település – 1889‐ben kérelmezték, hogy ne a tapolcai járáshoz tartozzanak, hanem Balatonfüred 

legyen a járási központ. A Nivegy‐völgy falvait is – bár nem kérték – ide csatolták. 
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1910:  Szentantalfa  538 fő 

  Szentjakabfa  260 fő 

  Tagyon   208 fő 

  Óbudavár  168 fő 

Csicsó    464 fő 

1910‐ben   1638 fő élt a Nivegy‐völgyben.  

 

Az 1860‐as években a református egyház faluhoz közeli szántóföldjeit szőlővel telepítették be. 

 

1935‐ben: 

Szentjakabfa   1002 kh, ebből: 

szántó    305 kh  (30,4%) 

erdő    501 kh  (50%) 

szőlő      36 kh  (3,6%) 

rét      22 kh  (2,2%) 

legelő       97 kh   (9,7%) 

kert         5 kh   (0,5%) 

egyéb       36 kh   (3,6%) 

 

Balatoncsicsó 2287 kh, ebből: 

szántó    557 kh  (24,4%) 

erdő              1198 kh  (52,4%) 

szőlő    239 kh  (10,4%) 

rét      54 kh  (2,4%) 

legelő    137 kh  (6%) 

kert       37 kh   (16%) 

egyéb       65 kh  (2,8%) 

 

Szentantalfa 1140 kh, ebből: 

szántó    499 kh  (43,8%) 

erdő                192 kh  (16,9%) 

szőlő    168 kh  (14,7%) 

rét      88 kh    (7,7%) 

legelő    112 kh    (9,8%) 

kert       30 kh    (2,6%) 

egyéb       51 kh  (4,5%) 

 

Tagyon 575 kh, ebből: 

szántó    274 kh  (47,4%) 

erdő                  26 kh    (4,5%) 

szőlő    149 kh  (25,9%) 

rét      35 kh    (6,1%) 

legelő      60 kh  (10,4%) 

kert        8 kh    (1,4%) 

egyéb      23 kh     (4%) 
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Óbudavár 552 kh, ebből: 

szántó    338 kh  (61,2%) 

erdő                  34 kh    (6,2%) 

szőlő      30 kh    (5,4%) 

rét      28 kh    (5,1%) 

legelő      94 kh     (17%) 

kert      10 kh    (1,8%) 

egyéb      18 kh     (3,3%) 

 

A tájváltozás folyamatát  jól tükrözi a művelési ágak változása. Az 1850‐es évekbeli első megbízható 

adatokat  ezért  érdemes  összevetni  a  későbbi  idők  adataival.  1856‐ban  1666  lakos  élt  a  völgy 

falvaiban,  1910‐ben  1638,  azaz  elenyésző  a  változás.  A  művelési  ágak  változása  már  jelentősebb. 

Feltehetően kisebb határváltoztatások is voltak a szomszédos településekkel, mert 5517 kh‐ról 5556 

kh‐ra növekedett a települések közigazgatási területe, bár ez az eltérés akár a mérések pontosabbá 

válásából  is adódhatott. A  lényeg, hogy a  filoxéra vészt követően a  szőlőterület 622 kh volt, amely 

csaknem  teljesen  azonos  a  80  évvel  korábbi  értékkel,  azaz  a  Nivegy‐völgyi  szőlőrekonstrukció 

megvalósult.  Az  erdő  kismértékben,  mintegy  100  kh‐dal  csökkent  2057  kh‐ról  1951  kh‐ra,  a 

szántóterület  pedig  2013  kh‐ra  nőtt  1954  kh‐ról.  A  gyepterületek  nagysága  is  nőtt  kismértékben, 

mintegy 70 kh‐dal, és nőtt az egyéb területek nagysága is 239 kh‐ról 283 kh‐ra. 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a táj művelésében, jellegében jelentős változás 1856‐tól 1935‐ig 

nem következett be. 

 

A  II.  világháborút  követően  a  földosztás  és  a  földreform  a Nivegy‐völgyben  felosztható  nagybirtok 

hiányában  nem  okozott  változást,  mindössze  a  veszprémi  püspökség  erdőbirtokai  kerültek  állami 

tulajdonba.  

1946.  január 5‐én a tapolcai  járás kivételével –  ide tartozott a Nivegy‐völgy – a Balatonfüredi  járást 

Veszprém megyéhez csatolták. 1950. március 16‐án pedig a teljes tapolcai járást – a Nivegy‐völggyel 

– Veszprém megyéhez csatolták. 

Nagyon  fontos, hogy a Nivegy‐völgyből egyetlen németet  sem telepítettek ki, mert Németh Miklós 

szentantalfai körjegyző nem továbbította az összeírások iratanyagait az Áttelepítési Bizottsághoz.  

A szocialista nagyüzemi mezőgazdaság kialakítása itt is lassan haladt előre.  

Tagyonban „Október 22.” TSz. 1950. október 22‐én  (24  fő),  Szentantalfán az  „Igazság” TSzG. 1951. 

november 1‐jén, Balatoncsicsón „Új Élet” TSzCs. 1950. szeptember 20‐án valósult meg. 

A  politikai  diktatúra  ellenére  megjelent  a  fejlődés  is,  1954‐ben  villamosítás,  1955‐ben  pedig 

vezetékes vízhálózat épült.  

Az  is  ennek  a  korszaknak  a  fontos  tanulsága,  hogy  –  bár  nem  volt  kitelepítés  –  a  németekre 

vonatkozó  birtokrendeletet  végrehajtották  és  1  hold  szőlő  és  7  hold  szántón  kívül  minden  földet 

elvettek.  Ezeket  a  földeket  tartalékföldeknek  minősítették,  s  az  állam  ezeket  bérbe  adta. 

Megdöbbentő,  és  az  itt  élők  összetartozásának  példamutató  kifejeződése,  hogy  ezeket  a  földeket 

senki  nem  igényelte  ki,  nem  vette  bérbe!  Ennek  következtében  a  csicsói  Balázsi‐dűlőben  és  az 

óbudavári mezőn nagyon sok föld maradt parlagon. 

1957‐re  a  tagyoni  kivételével  a  termelőszövetkezeti  csapatok  széthullottak.  A  megújuló  politikai 

erőszak következtében, mint egy parancsszóra megalakultak az új szövetkezetek: 

Szentjakabfa  1959. március 14.  „Hunyadi János” 

Óbudavár  1959. március 14.  „Búzakalász” 
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Szentantalfa  1959. március 15.  „Március 15.” 

Balatoncsicsó  1959. március 15.  „Petőfi Sándor” 

A  falvak  állapota  ebben  az  időszakban  nagyon  lehangoló  volt.  Elhanyagoltak  az  épületek, 

közterületek,  s  bár  a  nép  rengeteget  dolgozott,  keresett  azonban  nagyon  kevés  volt.  Mindenki  a 

háztájiból és a tartalékaiból élt. 

1960  december  31.  az  „Október  22.,  a  „Búzakalász”  és  a  „Március  15.”  TSz.  „Március  15.”  néven 

egyesült. Az egyesült TSz a tájhasználat történelmi hagyományainak megfelelően 1967‐70‐es évekre 

170  kh  új  szőlőültetvény  telepítését  tervezte.  Szentantalfa  és  Tagyon  határába  is  megépítették  a 

szőlőtermést feldolgozó üzemet Antalfán a Szentbalázs‐hegy alján. 

A csicsói Petőfi TSz‐nek az 1970‐es években már 130 kh új telepítésű szőlője volt. 1969‐71 között a 

tagok  háztáji  szőlőjét  is  alkalmassá  tették  nagyüzemi  művelésre  és  saját  borfeldolgozó  és  tároló 

épületeket építettek. 

A jakabfai Hunyadi János TSz‐nek 1967‐ben 115 kh szőlője volt! 

A gazdaság fejlődése megindult, a Nivegy‐völgy 5 községének lakossága csökkent. 

1970.:    1136 fő 

1960.:    1349 fő 

összterület:  5581 kh. 

Feltűnő változás volt, hogy 1974.  január 1‐jén a zánkai „Egyetértés”, a csicsói „Petőfi”, a monoszlói 

„Egyetértés”, a szentantalfai „Március 15.” és a szentjakabfai „Hunyadi” egyesült. 

Zánkai Magyar  Tenger Mgtsz.  elnevezéssel,  balatoncsicsói  székhellyel.  A  gazdaság  központosítását 

követte a közigazgatás központosítása  is. 1977‐ben a zánkai  közös  tanács alá  tartoztak. Csak 1991‐

ben lett újra a történelmi hagyományoknak megfelelően szentantalfai körjegyzőség.  

1992‐ben  a  Magyar  Tenger  TSz  teljes  tulajdonát  kárpótlási  földalapra,  és  ún.  tagi‐alkalmazotti 

részarányos földalapra osztották, a TSz‐nek saját földje nem maradt. 

A  TSz  szőlőfeldolgozó  üzeme  Zánka  és  Környéke  Pinceszövetkezet  néven  működött  tovább.  A 

kárpótlást  követően  az  1990‐es  évektől  kezdődően  ismét  a  magángazdálkodás  a  meghatározó.  A 

Balaton‐felvidék  legszebb  szőlőültetvényei  ma  is  a  Nivegy‐völgyben  találhatók.  Részben  kedvező, 

hogy  a  külterületek  jelentős  része  1997  óta  a  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  Parkba  tartozik,  amely 

egyrészt okoz közepes nehézségeket, de megkönnyíti az értékek fennmaradását, megőrzését is. 

1.12.2.2. Tájhasználat értékelése 

A  tájszerkezetet  a  településcsoport  természeti  adottságai  és  az  egyes  tájrészletek,  ingatlanok 

hasznosítása, a tájhasználat együttesen határozza meg. 

A  hivatalos  földhivatali  nyilvántartás  nem  a  legfrissebb  adatokat  tartalmazza,  de  az  egyes 

szakhatóságok  véleményét,  adatait  a  tervezés  során  figyelembe  vesszük,  s  ha  nagyobb  eltérés 

mutatkozik, akkor módosítjuk a vizsgálati adatokat. 

Jellemző a Nivegy‐ völgyre, hogy a dombok, hegyek magasabb részein, évszázadok óta meghatározó 

az erdőborítás. Az erdészeti adatok szerint a Nivegy‐völgyi települések területén ma 1295 hektár erdő 

van,  ami  a  településcsoport  területének  41  %‐a!  Ez  a  nagymértékű  erdőborítás,  mind  a 

területhasználat, mind a tájkép, mind a klímaváltozás szempontjából ideális. 

Az  erdők  helye  és  nagysága,  a  következetes  tájhasználat  eredményeként  már  évszázadok  óta 

kialakult és azóta csak kisebb  területi  változások  történtek. A Balaton‐felvidéki Nemzeti Park 1997‐

ben történt kialakításával az erdők területe hosszú időre védelem alá került és a közeli évtizedekben 

az  erdőterületek  kisebb  mértékű  növekedése  várható.  Ez  kismértékű  növekedés  elsősorban  a 

felhagyott  és  beerdősülő  gyepek,  szőlők  területéből  adódik,  s  ott,  ahol már  nincs  esély  a művelés 
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újraindítására,  célszerűbb  a  külterület  szabályozás  során  is  inkább  az  erdőt  választani  mintsem 

esetleg beépüljenek a magasan fekvő infrastruktúra nélküli területek. 

A tájhasználatra kifejezetten jellemző, hogy a magasabb dombokon, hegygerinceken, fennsíkon lévő 

erdők  alatt  helyezkednek  el  a  szőlőhegyek,  szőlővel  hasznosított  területek.  Kissé  lejjebb  a 

domboldalak  középső,  alsó  részén  találhatók  a  települések  fákkal,  gyümölcsfákkal  körbeültetett 

területei.  A  szőlőhegyeken  az  évszázadok  óta  folytatott  szőlőművelés  következtében  igen  jelentős 

mértékű a talajlemosódás, a vízerózió. 

A  régi  utak  több  helyen  vízmosássá,  növényzettel  benőtt  árkokká  alakultak  és  a  forgalom  új 

nyomvonalakra terelődött. 

A  Nivegy‐völgy  csaknem  valamennyi  szőlőhegyén  jelentős  az  erózióveszély,  ezért  a 

településrendezési  eszközökben  is  elő  kell  írni  az  erózió  csökkentését  célzó  földhasznosítást,  a 

megfelelő talajvédelmi, agrotechnikai eljárások alkalmazását. 

Az  öt  falu  közül  három  Óbudavár,  Szentjakabfa  és  Balatoncsicsó  a  domboldal  középső  részén 

helyezkedik el, míg Tagyon és Szentantalfa a völgy, a medence közepén. 

A  települések  mellett  szántó  és  gyep  területek  vannak.  Az  állattartás  kis  mértékű  erősödésével 

Balatoncsicsó, Óbudavár és Szentjakabfa területén a legelők nagyobb része újra hasznosul. 

A főbb tájhasználati elemek, művelési ágak, ahogy említettük hosszú évszázadok óta kialakultak, de 

az  utóbbi  évtizedekben  az  egyik  legjellemzőbb  változás  a  tájhasználat mozaikosabbá  válása  volt.  A 

szántó terület jelentősen, több mint a felére csökkent és jelentősen nőtt az egykori szántóterületekre 

telepített szőlők nagysága. 

Az előbb említettük, hogy az egykori magasabban  fekvő  szőlők egy  része –  lásd Szent Balázs‐ hegy 

vagy  Fenyves  hegy  egy  része  beerdősödőtt,  így  az  erdő  lejjebb  jött,  ráfedve  az  egykori 

szőlőterületekre, a szőlő pedig lent a szoknyán terjed rácsúszva a régi szántókra. 

A Nivegy‐völgyben, különösen Tagyonban, Balatoncsicsón és Szentantalfán  is  jól  látszik a szőlőhegy 

alatti  volt  szántóterületek  szőlőként  való  hasznosítása.  Nem  véletlen,  hogy  a  2018.  évi  CXXXIX 

törvény,  az  FM  adatszolgáltatása  alapján  a  településcsoport  területéből  majdnem  1000  hektárt  – 

pontosan 992 hektárt (!)– sorol a borszőlő termőhelyi kataszterébe. 

Ma ellentétben a korábbi évszázadokkal, nemcsak a másra nem használható hegy‐ és domboldalakon 

termesztik  a  szőlőt,  hanem  ahogy  említettük  a  jóval  kisebb  lejtésű  szoknya  vagy  szoknya  alatti 

részeken  is, és ezzel nagymértékben veszélyeztetik a hagyományos szőlőhegyi táj  fennmaradását, a 

sokkal nehezebb és drágább hegyi szőlőművelés továbbélését. 

A szőlők szoknyára, síkra való telepítése jelentős változást hozott a tájhasználatban és a tájképben is. 

Nem  lett  kedvezőtlenebb  a  táj  arculata,  hiszen  a  szőlő  az  egyik  legvonzóbb  tájalkotó,  tájformáló 

elem.  Ám  az  enyhe  lejtésű  területre  való  telepítés  egyértelműen  jelzi  azt  a  folyamatot,  amelynek 

lényege az emberi kétkezi munka csökkentése, a gépi művelés előtérbe kerülése. Azért egyre több a 

parlag  a  szőlőhegyekben,  azért  műveletlenek  a  lakóházak  kertjei,  gyümölcsösei,  mert  elfogytak, 

„elmentek” a ’munkáskezek’.  

A  szőlőhegyek  termelési  funkciójának  háttérbe  szorulása  és  az  üdülési  funkció  előtérbe  jutása,  az 

épületek  és  a  táj  nyaraló  jellegűvé  változása  kifejezetten  kedvezőtlen.  Nem  a  borturizmus 

terjedésével  van gond, hanem a  szőlő nélküli,  nyaraló  funkciójú  területekkel,  épületekkel,  amelyek 

átalakítják, s lassan megszüntetik a hagyományos tájhasználatot. 

A  helyi  munkaerő  csökkenésével,  az  ingatlanárak  növekedésével,  a  folyamatosan  növekvő  számú 

városi  tulajdonossal  a  tájhasználat  változás  folyamata  feltehetőleg  tovább  fog  folytatódni,  pedig 

jelenleg a Nivegy‐völgy egyik  legnagyobb értéke a  tájhasználatból  fakadó  tájképi  szépség, a művelt 

szőlőkből, a szőlőtermelésből fakadó élmény, hangulat, szellemiség. 
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A településrendezési terv feladata a tájhasználat szabályozásával, a hagyományos tájhasználat elemei 

–  szőlők,  gyümölcsösök,  gyepek,  erdők,  legelők,  szántók  ‐  összhangjának  megőrzése.  Tudjuk 

ugyanakkor,  hogy  a  kicsiny  települések önkormányzatai  hatáskör,  szakemberek,  pénz nélkül  csak  a 

legelemibb  feladatokat  tudják  elvégezni,  a  településcsoport  tájhasználatának  felügyeletét, 

irányítását, a tájat sértő magatartás büntetését majdnem kizárt, hogy az önkormányzatok fel tudják 

vállalni, meg tudják valósítani. 

A  tájszerkezetet  a  domborzati  adottságok,  az  erdők,  ültetvények  mellett  döntően  a  mesterséges 

elemek, települések, utak határozzák meg. 

A  7312  jelű  országos mellékút  Zánka  és  Nagyvázsony  között  teremt  kapcsolatot.  Ez  az  út  áthalad 

három  településen  –  Tagyonon,  Szentantalfán  és Óbudaváron‐  és  ezekben  a  falvakban  egyúttal  az 

országút  a  települések  Fő  utcája  is  egyben.  A  2000.  évi  CXII.  un.  Balaton  törvényben  és  a  Balaton 

törvényt  felváltó 2018.évi  CXXXIX.  törvényben  szerepelnek  az országút  ezen  településeket  elkerülő 

szakaszai. 

Tagyon belterületét Kelet‐délkelet felől, közvetlenül a belterületi határ mentén kerüli meg a javasolt 

új nyomvonal.  Az új nyomvonal Szentantalfa területén folytatódva a falut délkelet ‐kelet felől kerüli 

el, a Sósi útra tervezték az új szakaszt. A Sósi út eddig is fontos szerepet játszott a Balázs‐hegyi szőlők 

megközelítésében, a pinceszövetkezet telephelyének elérésében,  így az a szakasz nem változtat oly 

mértékben  a  Nivegy‐völgy  szerkezetén,  mint  a  tagyoni  tervezett  szakasz.  Megépülése  esetén 

Szentantalfa és Tagyon együttélése, együttműködése még szorosabbá válna.  

Elkerülő szakasz szerepel még Óbudavárnál is a törvényben, ahol nyugat felől, a falu alatt húzódik a 

tervezett  nyomvonal.  A  7312  jelű  úttól  beljebb,  nyugat  felé  eső  Szentjakabfa  és  Balatoncsicsó 

esetében  a  fő  közlekedési  szerkezet  nem  változik  a  törvény  szerint,  itt  a  jelenleg  meglévő 

nyomvonalak alkotják a jelentősebb külterületi dűlőutakkal együtt a völgy ezen részének közlekedési 

szerkezetét. 

A  tájhasználatban  és  a  tájszerkezetben  eltérő  mértékben,  de  fontosak  a  szőlőhegyeket,  illetve  a 

határt feltáró dűlőutak, erdészeti utak, kerékpáros és gyalogos utak is, ahogy erre az előbbiekben is 

utaltunk. A turista utak és a kerékpáros utak a táj vonzerejének növelésében is szerepet játszanak, a 

táj szerkezetét azonban csak csekély mértékben befolyásolják. A szőlőhegyi és egyéb mezőgazdasági 

feltáró utak, valamint a főbb erdészeti utak azonban jelentősek a tájszerkezet formálásában. 

Az egyik  ilyen külterületi  dűlőút a Balázs‐hegy mögött,  a herendi  részen a  Szentantalfa  felől  Felső‐

Dörgicsére  vezető  út,  amelynek  az  első  szakasza  a  7312  jelű  úttól  a  herendi  erdőig  ‐a  péterkutai 

részen  –mint  a  szőlőhegyre  felvezető  út  aszfaltburkolatú,  majd  utána  földútként  folytatódik  a 

Lencsehegy  előtti  részen  a  Szent  György‐hegy  dűlőig,  a  dörgicsei  határig,  majd  Dörgicsén  szintén 

földútként  folytatódik  a  belterület  széléig.  A  másik  igen  jelentős  út,  amely  szintén  a  szomszédos 

területekkel  jelent  alapvető  fontosságú  kapcsolatot,  az  a  Balatoncsicsó  belterületétől,  a  Temető, 

Kékkuta, Pirkanc, Szilvás, Csádé, azaz Monoszló felé vezető, 3‐3,5 méter széles út, amelyből a csicsói 

szakaszon 670m már 2019‐ben elkészült, az út további szakasza az 1970‐es évek elején készült. 2019‐

ben a Monoszló határába eső szakaszra  is burkolat került, s ezáltal a gépkocsival  is  jól  járható út, a 

Káli‐medence felé nyitotta ki a Nivegy‐ völgyet. 

Fontos dűlőút a Sósi út folytatása, amely egészen a dörgicsei határig, illetve az Agyaglik dűlőig vezet. 

Megközelítőleg ezen a nyomvonalon tervezi a hatályos törvény kiépíteni a Tagyon‐ Dörgicse közötti 

mellékutat. 

A művelés és a szőlőhegyi élet szempontjából is fontos a Tagyon‐hegyen, nagyjából a régi szőlőhegyi 

terület és a nagyüzemi telepítések között épített csésze szelvényű betonút. 
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A vizsgálat fontos tanulsága, amely a tájhasználat és a tájszerkezet közötti szoros kapcsolatra is fényt 

derít, a szőlőhegyi úthálózat elavulása. Több településen, de elsősorban a csicsói Fenyves‐hegyen, a 

Szent Balázs hegyen és a Tagyon hegyen vannak olyan  területrészek,  ahol  az utak  szabályozását,  a 

kialakult tájhasználat és az új tulajdoni viszonyok következtében újra kell gondolni. 

Sajnálatos módon az elmúlt időszakban újratelepített szőlők nagyrészénél eltűntették a csapadékvíz 

elvezető rézsűket, árkokat a szőlősgazdák, jelentős problémákat okozva a külterületi utakat fenntartó 

önkormányzatoknak.  Az  eróziós  folyamatok  megszűntetése  mindenképpen  fő  feladat.  Sajátos  a 

települések  beépített  területeinek  elhelyezkedése  is.  A  jelenlegi  belterület  /települési  terület/  a 

Nivegy‐völgyben 3,5 % körüli értékével kiemelkedően kedvező. Már a 2000. évi CXII törvény, az un. 

Balaton  törvény,  illetve  a  2018.  évi  CXXXIX  törvény  is  lehetőséget  biztosított  a  kistelepülések 

fejlődése érdekében a beépítésre  szánt  területek növelésére,  s  ez a  lehetőség – bár nem egyszerű 

érvényesíteni‐, változatlanul ma is lehetőség. 

A belterület növelés azonban azzal a veszéllyel járhat, hogy tovább növekszik a városi bebírók, a tájat 

csak használók – kihasználók – száma és tovább csökken a tájat művelők, fenntartók száma. 

Ezen  a  tényen  a  településrendezési  terv  csak  mérsékelt  nagyságú  fejlesztésekkel  és  szigorú 

szabályozással tud enyhíteni. A kicsit kisebb Dörgicsei medencében is egykor három önálló település 

volt, de mára már bekövetkezett Alsó és Felső‐Dörgicse összenövése, és magasabb a beépített terület 

nagysága is. 

A 2018. évi CXXXIX. törvény kifejezett szándéka a települések összenövésének megakadályozása, de 

valószínűsíthető,  hogy  Tagyon  és  Szentantalfa  összenövését  is  csak  késleltetni  lehet,  illetve  egy 

jelképes,  esztétikai  és  funkcionális  szempontból  is  fontos  zöldterületi  funkcióval  kell  mindkét 

települést lezárni (összekötni). 

Az egyes települések jellemzői: 

 

Óbudavár 

A  Nivegy‐völgy  északkeleti  részén  lévő  település  határának  jelentős  része  a  völgy  felett  lévő 

Veszprémi fennsíkon található, ahol zömmel szántóföldi művelés, illetve gyepgazdálkodás folyik, egy‐

két kisebb erdőfolttal tarkítva. Épület nincs ezen az északi területen. 

A fennsík letörésénél az Írtásdűlő feletti Pincesűrű fás, erdős területe található, amely dél felől lezárja 

Nivegy‐völgy látképét. 

Az erdősáv alatti  Irtásdűlő, amely szőlőkataszter  I. osztályú terület, kertes mezőgazdasági  területbe 

tartozik.  Itt,  20  db  présház,  nyaraló  vagy  állandó  lakásra  használt  épület  épült,  vegyes  esztétikai 

minőségben. 

A  falu  a  Zánka‐Nagyvázsony  közötti  országút  mentén  települt,  270‐290  méter  tengerszint  feletti 

magasságban. 

A  belterülettől  nyugatra  többnyire  gyepes,  szántó  művelési  területek  vannak,  illetve  a  kicsit 

magasabb Pereszteges és Öregföldek dűlőben egy‐két szőlő és gyümölcsös  is előfordul. A  település 

déli részén lévő legelőn az Almakút, Berkút forrásai erednek. 

Közvetlenül a belterülettől délre, a Bádi‐erdő többévszázados erdőterülete található. A belterülettől 

keletre eső határrészen egy‐két kertes mezőgazdasági területbe eső parcella, valamint gyepes legelők 

és erdőfoltok fordulnak elő. 

Közvetlen a belterület  felett  lévő Vízmű  terület  feletti  Kistelek dűlőben egy újonnan épített épület 

(050/19 hrsz.) található, szőlővel, gyümölcsössel körbevéve. 
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A Schönstatt közösség sportterülete a belterület közelében, attól keletre, de külterületi részen került 

kialakításra.  Érdekes  vonzerő  e  keleti  erdős,  gyepes  részen  kialakított  Házaspárok  útja,  az 

elgondolkodtató stációkkal. 

Kiemelkedő védett érték a falu alatt eredő Mosó‐ház forrás és környezete, ahol a budaváriak fásított 

közparkot, közösségi teret létesítettek. 

Erdő terület: 56,65 ha 

Belterület: 10,86 ha 

Szőlőterület: 12,70 hektár 

 

Szentjakabfa 

Az  Óbudavárral  szomszédos  Szentjakabfa  közigazgatási  területének  mintegy  75‐80  %‐a  az  északi, 

fennsíki területen helyezkedik el. E határrész jelentős része erdő – Jakabfai erdő, Felső‐erdő ‐. A falu 

belterületéhez közelebb eső részen több tíz hektárt meghaladó nagyságú gyep /legelő/ terület van, 

néhány  szántó  parcellával.  A  fennsík  letörésén  a  lejtős  domboldalon  zömmel  szőlőültetvények 

találhatók, valamint az említett legelő területek hasznosítását célzó állattartó major. A belterület 240 

és 270 méter magasságban, gyakorlatilag a déli közigazgatási határhoz közel helyezkedik el. 

 Még  a  belterület  alatt  is  találunk  jó  minőségű  szőlőket,  hiszen  a  Nivegy‐völgy  a  szőlőtermesztés 

szempontjából  kiváló adottságú  terület. A mélyebb részeken gyepes  területek  is vannak. A korábbi 

Tsz majorban –016/27‐28 hrsz‐ú ingatlanok – ismét állatokat tartanak. 

A szőlőkataszteri terület, ahogy említettük még kiterjed a falu alatti, egyébként zömmel első osztályú 

szántóterületekre is. 

A  szőlővel  művelt  külterületi  részeken  a  nyugatra  eső  területeken  mindössze  három  darab,  a 

keresztföldi és a dobogói részen kicsit több, tizenhárom épület – zömmel présház– található.  

A lenti (016/27‐28 hrsz) és a fenti állattartó major (035/11,228/1 hrsz) esztétikai megjelenése, az alsó 

telep környezeti hatásai kifejezetten változást igényelnek. A felső telep 315‐320 méter magasságban 

szinte  meghatározza  a  medence  alulról,  az  alacsonyabb  részekről  feltáruló  látványát.  Jelenleg 

kedvezőtlenül. 

Két kiemelkedő értéke van Szentjakabfának, az egyik a Kálvária és a felette lévő erdős völgy, amely 

táborozásra,  erdei  iskolák  számára  kifejezetten  alkalmas  /02  hrsz/,  valamint  a  falutól  igen messze 

eső, a belterületről úttal nem is megközelíthető un. csicsói erdészház, erdei iskola, amely vendégeket 

is fogad a nyári, téli szezonban, de alapvető rendeltetése a természeti ismeretek oktatása, bővítése, 

erdei iskolaként. /055/9 hrsz/ 

Jól érzékelhető, hogy a falu közvetlen környezetében csak a XX. században alakult ki szőlőhegy, ezért 

a falu környéki szőlőterületek alacsony beépítettsége kifejezetten kedvező. Ez azért alakult így, mert 

a XIX.  század közepén még  Jakabfához  tartozott a ma Balatoncsicsóhoz  tartozó Szent Balázs hegyi, 

Bád hegyi szőlőterület is. 

Erdő: 315,59 ha 

Belterület: 10,31 ha 

Szőlőterület: 31,00 hektár 

 

Balatoncsicsó 

 A  Nivegy‐völgy  északi  részén  a  domboldalban  fekvő  legnyugatibb  település  Balatoncsicsó. 

Sajátossága, hogy két, egymástól független határrészből áll. Az egyik rész, ahol a központi belterület, 

azaz  a  falu  van  az  Szentjakabfához  hasonlatosan  a  fennsík  letörése,  egy  délnek  lejtő  domboldal, 

amely hosszasan elnyúlik nyugat, Monoszló felé. A másik településrész kelet felé az Óbudavár alatti 
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Bád‐hegy és Szent György hegy kertes mezőgazdasági területére, valamint az attól délre eső herendi 

területrészre és a Szent Balázs hegy felső egyharmadára és gerincére esik. 

A központi belterület, a  falu, az már az 1858.ik évi kataszteri  térkép szerint ráépült a  település déli 

közigazgatási határára, s már akkor sem volt lehetősége dél felé tovább terjeszkedni. 

Az  iskola  és  a  kb.  25  éves  lakóterület  a  Szentantalfával  községhatár  módosítás  révén  elcserélt 

területen épülhetett fel és ekkor nyílt lehetőség sportterület kialakítására is. 

A falu, illetve a volt szőlőhegy, a Fenyves‐hegy feletti területrészen, a fennsík területére eső részeket 

90 %‐ban erdő borítja. A Bánkőnek  is nevezett keleti dűlőben, ahol a közösségi  legelő volt, ott van 

egy  több  tíz  hektáros,  gyepes  –  fás,  illetve  a  korábban  szántónak  használt  földeken  famentes 

gyepterület. 

Az  ötvenes  években  a  szőlőkataszter  felülvizsgálatakor  nemcsak  a  szőlővel  művelt  területeket 

értékelték,  hanem  számos  egyéb  területet  is,  ezért  a  Nivegy‐völgyben  igen  nagy  mértékben 

megnövekedett  a  szőlőkataszterbe  tartozó  területek  nagysága,  hiszen  nem  csak  a  korábbi 

szőlőhegyek, hanem a falu melletti, illetve a Monoszló felé vezető út feletti szántó és gyepterületek is 

bekerültek a kataszterbe. Sőt a monoszlói út  feletti Kékkuta,  Szilvás, Pirkanc határrész az értékelés 

szerint  384  pont  értékű,  ‐a  max.  400  pontos  országos  minősítésben‐  így  ezek,  egészen  kimagasló 

minőségű szőlőtermőhelyek. 

Itt több új, újra telepített ültetvény található, főleg a kékkutai, pirkanci részen vannak ültetvények, de 

az egész völgynek különleges hangulata van egyrészt a szőlőültetvények miatt, másrészt amiatt, hogy 

mindössze néhány épület – 16 db egykori présház, pince – található a kb. 100 hektáros területen! 

A  történelmi  szőlőhegyen,  a  falu  feletti  Fenyves  hegyen  –  ahol  az  1970‐es  években  egy  pár  cipő 

áráért lehetett régi kőből épített présházat venni! – ma már erősen visszaesett a szőlőtermesztés. A 

hegy legfelső része, a kb. 50 hektár nagyságú hegy mintegy 30‐35 %‐a elbozótosodott, beerdősödött. 

A középső részen egyre több a városi, távolban lakó tulajdonos, aki nem foglalkozik szőlőműveléssel 

és nem törődik a szőlőhegyi táj jellegével. 

Vizsgálataink  szerint  58‐60  épület  van  a  szőlőhegyen,  amelyek  között  van  pincészet,  borturizmust 

szolgáló épületekkel  és  vannak  régi,  gyakorlatilag alig használt  épületek. Van  teljesen és  stílusosan 

felújított,  illetve  van  újonnan  épített  nyaraló  is  medencével,  s  vannak,  ahogy  szokott  lenni, 

elhanyagolt épületek is. 

A  vízmosások  következtében  az  utak  több  helyen  nem  a  kiszabályozott  közterületeken  haladnak, 

hanem évtizedek óta több helyen magánterületeken mennek keresztül. Az új tulajdoni viszonyokat is 

figyelembe  vevő,  a  megközelítést  minden  ingatlan  és  tulajdonos  számára  biztosító  új  szabályozás 

szükséges. 

A  művelést  tekintve  a  Fenyves  hegy  az  egyik  legkedvezőtlenebbül  átalakult  szőlőhegy  a  Nivegy‐ 

völgyben. A falu melletti Temetői, illetve a Kertalja dűlőben és felette a berkenyési részen többnyire 

művelt szőlők találhatók. 

Balatoncsicsó másik  határrészén  a  Bádi‐hegy,  Bádi  dűlő  közvetlen Óbudavár  közigazgatási  területe 

alatt  eléggé magasan  250  és  320 méter magasságban  fekszik.  A  45‐50  hektár  nagyságú  szőlőhegy 

viszonylag  műveltnek  nevezhető,  vannak  szántó  és  gyepterületek,  de  a  hegy  legalább  40  %‐án 

szőlőültetvény van. Az épületek száma 50 körül van, amelyek jelentősebb része a pihenést, nyaralást 

is szolgálja a szőlőművelés mellett, de vannak lakásnak használt épületek is. A Bád‐hegyen még nem 

jelentek  meg  olyan  bántóan  nagyméretű  épületek,  mint  Dörgicsén  vagy  a  Balázs‐hegyen.  A  táj 

hangulata vonzó, ami részben elzártságának, tótól való viszonylagos távolságának is köszönhető. 

A  Szent György  hegy,  a  Bád‐hegy  szélső  épületétől mindössze  200 méter  távolságban  van.  A  hegy 

felső  része  kifejezetten  műveltnek  nevezhető.  Az  alsó  részen  azonban  már  csak  egy‐két  szőlőt 
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művelnek, a Bád‐hegyhez hasonlatosan a kertes mezőgazdasági övezet  területébe besorolt egykori 

szőlőhegyen. Miután a hegy keleti részéről Dörgicse felett rálátni a Balatonra, ezen a részen már több 

épület van, elsődlegesen nyaraló funkcióval, pihenő kerttel.  

E  hegyektől  délre,  délnyugatra  a  herendi,  lencsehegyi  erdőn  túl  egy  szántóföldekkel,  gyepekkel 

hasznosított Dörgicse  felé  kinyíló  völgy után következik a  Szent Balázs hegy,  a Balázs‐tető erdős,  a 

nyugati  oldalán  szőlővel  hasznosított  területe.  A  völgyben  a  Herendi  kút  környékén  állattartást 

folytatnak. A  Lencse hegy déli  oldala  is  kitűnő  szőlőtermőhely,  azonban  itt  szőlő már nincs,  csak 5 

darab régi présház hol jobb, de inkább rosszabb állapotban. 

Balatoncsicsóhoz a Szent Balázs hegyi  szőlőhegy  felső, magasabb része  tartozik, és a csicsói  terület 

egészen  leér  a  dörgicsei  határhoz  az  Agyaglik  dűlőig.  A  volt  szőlőhegyi  rész  déli  és  középső  része 

zömmel már beerdősödött. A szőlőhegy felső, északi része példaszerűen művelt. 

A szép, régi présházak közé egyre több, bizonyára elsődlegesen nyaraló funkciójú épület épült főleg a 

magasabb ‐ 280‐295 méter tszf. – szép kilátású részeken. Jelenleg – 2020 október– is három komoly 

méretű építkezés folyik. 

Nem ez az első építkezés, ahol több száz négyzetméter nagyságú terepszint alatti építmény épül. Úgy 

véljük, hogy az ilyen nagyméterű terepszint alatti beépítést mindenképp meg kell akadályozni. 

Az  épületekhez  tartozó  területek  nagysága  semmiképp  sem  indokolja  a  túlzott méreteket,  ezért  a 

HÉSZ‐ben  szigorúbban  kell  szabályozni  és  nemcsak  a  terepszint  alatti  beépítés mértékét,  hanem  a 

beépíthető területek nagyságát is. 

A Balázs‐hegy csicsói részének közepén, ahogy említettük már a gyep és az erdő a jellemző. A Szent 

Balázs  templomrom előtt  van még  nagyobb  értékelhető  szőlőültetvény,  attól  dél  felé már  ismét  a 

parlag, bozót, erdő a jellemző tájhasználat egészen az agyagliki műemlék présházakig. Itt, az agyagliki 

déli  szoknyarészen  van még egy‐két  szőlőületvény,  de  inkább  a  gyep,  gyümölcs  a műveletlenség  a 

jellemző erre a határrészre. 

Összességében, a Balázs‐hegyi rész mélyen a kiváló adottságai alatt hasznosul. A hatályos törvényben 

tervezett mellékút kiépülése esetén azonban az Agyaglik dűlő minden bizonnyal felértékelődik majd. 

Erdő:                760,94 hektár 

Belterület :        23,17 hektár 

Szőlőterület:     145,00 hektár 

 

Tagyon 

Tagyon  külterülete  viszonylag  kis  kiterjedésű.  A  belterület  határa  –egy  rövid  szakaszon  –,  éppúgy 

mint  Balatoncsicsónál  egybeesik  a  közigazgatási  határral,  így  természetesen  nehéz  betartani  a  200 

méteres távolságot a fejlesztésnél, ha az már eleve kisebb, vagy nincs! 

A belterület a közigazgatási terület keleti részén van. A falutól a Szent Balázs hegy felé néhány gyepes 

terület  és  néhány  művelt  szőlőültetvény  található.  A  belterülettől  délre  az  un,  Tagyoni‐rét,  a 

Malomtető s a Tagyoni‐erdő terül el a zánkai közigazgatási határig. 

Nyugat felé az országúttól délre rétek, gyep, bozótos fás legelők vannak, és az országút közelében, a 

032/1 hrsz.‐ú ingatlanon található egy állattartó telep. 

A  telepet  az  országút  felől  célszerű  jobban  fásítani,  takarni,  mert  a  barakk  jellegű  épület  nem  túl 

esztétikus és közvetlenül itt, a Nivegy‐ völgy alsó kapujában különösen fontos a kedvező arculat. 

A belterülettől nyugat felé helyezkednek el a tagyoni szőlők. A Tagyon hegy és a hegy alatti korábbi 

nagyüzemi  szőlők  Tagyon  kiemelkedő  értékét  képezik.  Tagyon  közigazgatási  területe  276  hektár, 

amelynek  csaknem  56  %‐a  –  155  hektár  –  tartozik  a  borszőlő  termőhelyi  kataszterébe.  A 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 73 ‐ 

szőlőkataszteri területnek pedig kétharmadát, majdnem 100 hektárt szőlővel is művelnek. Tagyon az 

egyik legjobban művelt borvidéki település Magyarországon. 

Természetesen a szőlők többsége itt is a régi szőlőhegyen kívül – közvetlenül alatta – helyezkedik el, 

de  a  klímaváltozás  következtében  az  alacsonyabban  fekvő  területeken  kisebb  a  fagyveszély  és  így 

ezeken a területeken is jó minőségű szőlőt lehet termelni. 

A szőlőhegyben az épületek ‐ kb. 140 darab ‐  jelentős része vagy nyaraló vagy kettős rendeltetésű. 

Természetesen  vannak  kisebb  pincészetek,  hagyományos  termelők,  egyre  több  a  borturizmusba 

bekapcsolódó  pince,  de  a  folyamat  egyértelmű,  a  nyaralófunkció  évről  évre  erősebb.  Itt  is 

megkezdődött a nagyméretű, úszómedencés épületek építése. 

A  Tagyon  hegy  kivételes  értékei,  építészeti  és  termelési  kultúrája  érdekében  az  új  szabályozással 

mindenképp lassítani kell ezt a folyamatot és minden eszközzel támogatni kell a szőlőtermesztést. Az 

Arculati  kézikönyvben  és  a  Településképvédelmi  rendeletben  lehatárolt  egyedi  értékű,  kiváló  dűlő 

területét szigorúbban kell szabályozni. 

A középső, és a könnyebben megközelíthető keleti szőlőhegyi részeken még a kisebb parcellákon is 

jellemző  a  szőlőművelés,  a  felsőbb,  magasabb  részeken  azonban  egyre  több  a  gyep,  a  bozót,  a 

felhagyott terület. 

 A Tagyon hegy felett egy vékony csík Szentantalfa területéhez tartozik a Bárócza dűlőben,  illetve a 

szőlőhegy keleti része felett, ahol szintén vannak hétvégi ház jellegű épületek. 

Esztétikailag zavaró a 010/3 –s hrsz‐ú telken lévő sittlerakó, a telephely jelleg közvetlenül a Nivegy‐ 

völgybe vezető országút mentén.  

Erdő:                   16,71 hektár 

Belterület:           13,46 hektár 

Szőlőterület :     98,00 hektár 

 

Szentantalfa 

A Nivegy‐völgy központi települése a völgy közepén elhelyezkedő Szentantalfa. A települést nyugatról 

a Hangyás‐tető, kelet felől a Balázs‐tető hegyvonulata és erdei határolják. Déli  irányban a település 

lakó és ipari, gazdasági területei csaknem elérték már Tagyon közigazgatási határát. 

A település vonzza a lakókat, sok a fiatal, és egyre többen laknak kint a Szent Balázs hegy szőlőhegyi 

területén is. 

Szentantalfa nemcsak igazgatási, hanem gazdasági, szolgáltató központja is a Nivegy‐ völgynek. 

Tagyonhoz  hasonlóan  –  bár  arányaiban  jóval  kisebb  –  de  Szentantalfán  is  jelentős  a  borszőlő 

termőhelyi  kataszterébe  tartozó  terület  nagysága.  A  262  hektár  nagyságú  kataszteri  terület  a  660 

hektáros közigazgatási terület 40 %‐a! A művelt szőlő területe azonban  itt kisebb, mint Tagyonban, 

80 hektár körüli a szőlőterület nagysága. 

A  falu nyugati  részén a Hangyás‐tető erdei alatt  lévő, Hangyásalja, Cselekuta, Kőhegyalja dűlőkben 

nincs szőlőművelés. A temetőtől a falu felé a Temetőalja dűlőben azonban van néhány hektár szőlő. 

A  belterülettől  északra  a  Cserhegyi  és  Csukréti  erdők,  valamint  szántó  és  gyepterületek  vannak,  a 

025/4 hrsz‐ú területen szép gyümölcsöst – mandulást ‐művelnek. 

A  029/12‐13  hrsz.‐ú  ingatlanokon  az  állattartást  szolgáló  bálák,  építmények  és  mindenféle  építési 

törmelék, építőanyag található, amely esztétikailag feltűnően zavaró. 

Az Alsó‐ és a Felső‐réten, valamint a Gyűrhegy mögötti vizenyős Barczfai réten üde, gyepes területek 

vannak, a vízfolyások, árkok mellett fejlett galéria növényzettel. 

A  közigazgatási  határ  északi  részén,  a  Felső  réten  sportterület,  játszó  területet  alakítottak  ki,  a 

Nivegy‐völgyi iskolához kötődően. 
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A nyugati és északi területen mindössze két lakóház és temetői épület van, valamint a belterület és a 

Gyűrhegy  között  bekerítve  (045/2  hrsz)  teniszpályával,  úszómedencével,  hatalmas  pihenőkerttel 

kialakított üdülőház, panzió áll. 

A belterülettől keletre húzódik a Szent Balázs hegy, amelynek nyugati, délnyugati lejtőin, valamint a 

hegy előtti területeken vannak Szentantalfa szőlői. 

Közvetlen a belterület melletti Sósi rétek előbb‐utóbb a településfejlesztés területei lesznek. 

A  lakóterület  alatt  kialakult  ipari,  gazdasági,  szolgáltató  terület  bővítése  egyrészt  a  törvényi  200 

méteres  előírás  miatt  –  a  közigazgatási  határ  mentén,  attól  200  méternél  közelebb  csak  külön 

területrendezési  hatósági  eljárás  keretében  lehet  beépítésre  szánt  területet  kijelölni  ‐, másrészt    a 

területek  borszőlő  termőhelyi  kataszterébe  való  tartozása,  harmadrészt  a  Dobosi  pincészet  és 

borturizmust fogadó épület megépülte következtében a településtől délre levő maradék területeket 

gazdasági telephelyként már kevésbé célszerű igénybe venni. 

A  Szent  Balázs  hegy  alatt,  a  170‐180  méter  tengerszint  feletti  magasságú  korábbi  mezőgazdasági 

területeken szőlőművelés  folyik. A történeti szőlőhegyi területen a Sós, a Tő, a Mocsár alsó részein 

döntően művelt  szőlőterületek  találhatók.  A  faluhoz  közel  eső,  jól  megközelíthető  részeken  egyre 

több  a  nyaraló  vagy  az  egész  éves  itt  tartózkodást  lehetővé  tevő,  azaz  lakófunkciójú  épület. 

Megnövekedett  a  szőlőhegyben  az  engedély  nélkül  kiadott  lakások  száma,  azaz  a  szőlőhegyi 

üdültetéssel komolyan foglalkozni kell, mert nem kívánatos a szőlőhegyi tájba. 

A  szőlőhegy  középső  része  is művelt,  a  falutól  távolabbi  részeken azonban  a  szőlőhegy  felső  része 

erdő, és itt a fák között elsősorban nyaralónak átalakított épületek találhatók. A felső telkek teljesen 

beerdősültek. A szőlőhegy előtt murvabánya, konténer tároló  lakóépülettel és vegyes hasznosítású, 

szőlő, szántó, de legfőképp bozótosodó gyep és erdőterület (Alsó‐erdő) találhatók. 

A Szent Balázs hegyen lévő, Antalfához tartozó szőlőhegyi részen ma már több mint 150 épület van. 

Miután ahogy említettük a szőlőhegy faluhoz közeli és a középső része is jól művelt, a viszonylag sűrű 

beépítés  ellenére  is  érzékelhető  még  a  szőlőhegyi  hangulat,  kivéve  a  távolabbi,  meredekebb 

oldalakat, ahol ahogy írtuk, az épületek többsége is inkább hétvégi ház, mint présház. 

Erdő:              144,90 hektár 

Belterület:       47,87 hektár 

Szőlőterület:   80,00 hektár 

 

Összesítés Nivegy‐ völgy  

Erdő:               1294,79 hektár 

Belterület:        105,69 hektár 

Szőlőterület:    366,70 hektár 

 

 

1.12.3 Védett, védendő táji‐ természeti értékek, területek 

1.12.3.1. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

A  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  a  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  területére  tájképvédelmi  szempontból 

egy  sajátos  kategóriát  határozott meg  a  „Tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület 

övezet” ‐et.   A törvény 81. §‐a tartalmazza az övezet előírásait, amelyekben a törvény rögzíti, hogy a 

9/2019(VI.14.)  MvM.  rendeletben,  a  tájképvédelmi  terület  övezetére  meghatározott  övezeti 

előírások mellett, még az itt felsorolt szabályokat is érvényesíteni kell.  
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Ezek közül igen lényeges, hogy a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetében 

Pl.: „új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki”(!), a „művelési ág megváltoztatása, termőföld más 

célú hasznosítása csak a hagyományos tájhasználatnak megfelelő termelési‐ és tájszerkezet, illetve a 

sajátos tájkarakter erősítése, valamint közmű és közút építése érdekében engedélyezhető”. 

Fontos a törvény azon előírása is, miszerint csarnok nem helyezhető el, új üzemanyagtöltő állomás és 

hulladékkezelő  létesítmény nem  létesíthető és az,  hogy új  épület,  építmény elhelyezése  csak  tájba 

illesztve történhet, legfeljebb 3 %‐os beépítéssel. 

A  törvényi  szabályozás  jelentős  nagyságú  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten  kezelendő  terület 

övezetet jelöl a Nivegy‐völgyi településcsoport területén. 

Balatoncsicsón, a belterülettől nyugatra a kapui völgyben, a monoszlói út  feletti szőlőterületeket, a 

falu  felett  a  Fenyves‐hegy  kertes mezőgazdasági  területét,  a  belterülettől  keletre  eső  szőlő‐  illetve 

mezőgazdasági  területeket,  valamint  ezek  felett  a  Berkenyés  szőlőterületeit  minősítette  ebbe  az 

övezetbe. 

Balatoncsicsó  keletre  eső,  különálló  közigazgatási  területén  a  Bádi‐hegyet,  Szent  György‐hegyet, 

valamint a Lencsehegy előtti herendi völgy mezőgazdasági területét és a Szent Balázs hegy szőlőhegyi 

területeit,  ‐  a beerdősült  részek kivételével‐  sorolták ebbe a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 

kezelendő övezetbe. 

Szentjakabfán a falu körüli területek közül az Alsó‐major, a felette lévő szőlőkkel, valamint a Kálvária, 

a Parkerdővel nem tartozik bele ebbe az övezetbe.  Feljebb, az un. Felső‐major és major feletti, már a 

fennsíkon  található  gyepek,  erdők  sem  soroltattak  be  a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 

kezelendő  terület  övezetébe,  csak  az  Óbudavárral  szomszédos,  jellemzően  mezőgazdasági 

hasznosítású terület. 

Óbudaváron  kicsit  más  a  helyzet.  Itt  a  Pincesűrű  erdős  területe  feletti,  zömmel  szántó,  részben 

gyepes határrész, a  falu Veszprémi‐  fennsíkra eső határrésze  teljes egészében beletartozik ebbe az 

övezetbe.  

A belterületétől nyugatra, az Írtásdűlő, a Pereszteges, a kertes mezőgazdasági terület, a gyepek nagy 

része, mind ezen övezetbe tartozik. 

Keleti irányban Mencshely felé, a határ menti gyepes, erdős terület közigazgatási határ melletti telkei 

is a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezet részei. 

Tagyon  esetében  viszonylag  egyszerűbb  a  helyzet.  A  belterülettől  kelet  felé,  csak  egy  néhány 

hektáros szőlő, illetve gyepterületet soroltak ebbe az övezetbe, míg nyugat felé a teljes Tagyon hegy, 

az alatta lévő szőlőkkel, az országúttól fel a felső közigazgatási határig, ebbe az övezetbe tartozik. 

 

Szentantalfa  nyugati  részén  a  temetőtől  délre  a  Hangyásalja  zömmel  gyepes  területe,  valamint  a 

Bárócza  dűlő  néhány  hektáros  szőlőterülete  tartozik  a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelten 

kezelendő terület övezetébe. 

Északon,  Balatoncsicsó  felé  az  iskolához  vezető  országút  keleti  oldalán  egy  kb.  120  méter  széles 

területsáv, valamint az iskola és a lakóterülettől keletre eső első‐és másodosztályú szántók, illetve a 

vízmű területe része ennek az övezetnek. 

A Gyűrhegy keleti gyepes  lejtője, a péterkutai rész, valamint az egész Szent Balázs hegyi szőlőhegyi 

rész, a hegy alatti szőlőkkel, gyepekkel mind része a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 

terület  övezetének.  Kivétel  a  pinceszövetkezet  telephelye,  az  iparterület  melletti  szőlőkataszteri 

terület egy része, illetve az Alsó‐erdő nyugati része. 

A törvény alapján közzétett táblázat szerint, településenként a tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezetének a nagysága hektárban, a következő: 
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BALATONCSICSÓ             395,75 

ÓBUDAVÁR                       207,33 

SZENTANTALFA                299,96 

SZENTJAKABFA                 124,34 

TAGYON                             155,99 

MINDÖSSZESEN:              1183,37 hektár. 

Ez a Nivegy‐ völgy településcsoport területének kb. 39 %‐a. 

1.12.3.2. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy 

védelemre tervezett terület, érték, emlék 

A  Nivegy‐völgyi  településcsoport  területét  Balaton‐felvidéki  Nemzeti  park  létesítéséről  szóló  31/ 

1997. (IX.23.) KTM rendelet határolta le.  

A  védett  természeti  területet  a  rendeletben  szereplő  településenkénti  helyrajzi  számos  kimutatás 

tartalmazza.    E  rendelet  szerint  az  alábbi  helyrajzi  számú  ingatlanok  tartoznak  a  védett  természeti 

területbe,  kivéve  Óbudavárt,  ahol  a  korábban  védettnek  nyilvánított  49/2‐es  és  83/1‐es  hrsz.‐ú 

ingatlanok is beletartoznak a Nemzeti Park területébe. 

Balatoncsicsó 

02–018/14, 010–0110/9, 0111–ből 12 D, 16 A2, B, NY2, 19 C2, NY2, 20 C2, NY2, 21 C, D2, E, NY2, 115 
A2,  B,  C,  NY  erdőrészletek,  0114–ből  14  erdőtag,13  B,  NY2  erdőrészletek,  0115–ből  12  UT2 
erdőrészlet, 0120/2, 0126–0129, 0130–0138, 0140–0154/4, 0159–0176, 0186–0199, 0200/1–0243/6, 
1101–1255, 1401–1409, 1501–1569/4, 1701–1783, 1901/2–1920 

 

Óbudavár 

A község teljes belterülete. 02/1–017/9, 020–026, 030–033/b, 043/b, 047–082, 201–274, 49/2, 83/1 

 

Szentantalfa 

06–019,  022–035/2,  036/7–038,  039,  054,  062–096/7,  0112/39–0112/109,  0120,  0172–0205/4, 
501/2–846 

 

Szentjakabfa 

02–03/2a, 07/1–014, 019, 031/2, 033/2/c, 033/3–034/2, 035/4–039, 042, 048/2/d 

 

Tagyon 

02, 048/3–067/2, 071, 096/2–096/24, 098/2, 501/2–518/4, 601/1–760 

 

Fokozottan védett természeti területet a Nivegy‐ völgy területén nem jelöltek ki.  

A  természet védelméről szóló 1996. évi LIII.  törvény hatálya alá esnek a  településcsoport  területén 

fellehető források – a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által közölt adatokat, forrásokat a 

vizsgálati  térképlapra  feltettük –, amelyek, mint  természeti értékek a  törvény értelmében országos 

jelentőségű  természeti  emlékek  minősülnek.  A  VIZSGÁLAT  1.12.1.  TERMÉSZETI  ADOTTSÁGOK 

fejezetben ismertettük a Nivegy‐völgyi települések területén fellehető forrásokat.  

A természet védelméről szóló törvény 15. §‐ban szereplő természeti területeken –erdő, gyep, nádas 

– kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek és élőhelyek megóvására és 

csak a törvényi előírásoknak megfelelő tevékenységek folytathatók. 
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Természeti terület valamennyi olyan földterület, amelyet természetközeli állapotok jellemeznek, ahol 

az  ember  csekély  mértékben  avatkozott  bele  a  környezetbe  és  a  folyamatokat  az  önszabályozás 

jellemzi és a természeti jellemzők a közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak. 

A  természet  védelméről  szóló  törvény  19.§  (3)  bekezdése  rendelkezik  a  nyílt  karszt  területek 

jegyzékének  elkészítéséről.  A  törvény  szerint  a  nyílt  (fedetlen)  karsztos  kőzetekből  álló  felszínen  a 

karsztos  kőzet  ill.  a  karsztvíz  szennyezése  vagy  állapotának  jogellenes  megváltoztatása  tilos.  A 

miniszter a KvVM tájékoztatójában (8002/2005 KvVM tájékoztató) közzétette a nyílt karsztterületek 

jegyzékét, amelyet azonban öt év múlva, 2010‐ben visszavontak. A törvényben azonban változatlanul 

benne vannak azok az előírások, amelyek a nyílt karsztterületekre vonatkoznak így azt a tervezőnek 

figyelem be kell venni. 

Balatoncsicsó 

08/14, 014/11, 016, 020/1, 020/21, 021, 030/1, 032/11, 032/12, 034/1, 034/2, 036, 037, 038, 039, 

040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047/3, 047/4, 055/1, 057/1, 070/3, 087, 088, 089, 0102/1, 0102/2, 

0102/3, 0104, 0111/1, 0111/2, 0112, 0113, 0114/1, 0114/2, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120/1, 

0120/2,  0121,  0122,  0125,  0159,  0173,  0175,  0177/3,  0177/4,  0177/5,  0177/6,  0177/7,  0177/8, 

0177/9,  0177/10,  0177/14,  0177/15,  0178,  0179/2,  0179/3,  0179/6,  0179/7,  0179/8,  0179/9, 

0179/10, 0179/13, 0180/1, 0180/4, 0180/5, 0180/6, 0180/9, 0180/10, 0180/17, 0180/18, 0180/19, 

0180/20,  0180/21,  0180/22,  0180/23,  0180/24,  0180/25,  0180/26,  0180/27,  0180/28,  0180/29, 

0180/33,  0181,  0184/5,  0184/21,  0184/22,  0184/23,  0184/24,  0189,  0190/1,  0193/4,  0194,  0195, 

0196,  0197/2,  0197/3,  0197/4,  0197/5,  0197/6,  0197/7,  0203/2,  0203/3,  0203/4,  0203/5,  0204, 

0206,  0207,  0208,  0209,  0213/1,  0214,  0215,  0216/1,  0216/2,  0217,  0219,  0222,  0223/5,  0223/6, 

0223/7, 0223/34, 0223/35, 0223/37, 0229/17, 0229/18, 0229/19, 0229/20, 0229/21, 0237/5, 0237/6, 

0237/8, 0238, 0239/3, 0242/2, 0242/3 

Óbudavár 

030,  031/12,  031/14,  031/16,  031/17,  031/18,  031/19,  031/21,  031/23,  031/24,  031/25,  031/26, 

031/27,  031/28,  031/29,  031/30,  031/31,  031/32,  032,  033/1,  033/2,  033/3,  033/4,  033/5,  033/6, 

033/7,  033/8,  033/9,  033/10,  033/11,  033/12,  033/13,  040,  041, 043/1,  043/2,  043/3,  043/4,  044, 

047,  048/1,  048/2,  048/3,  048/4,  049,  050/4,  050/5,  050/6,  050/7,  050/8,  050/9,  051/1,  052/1, 

052/5, 053, 054, 055, 056/1, 056/2, 057, 070/2, 071, 072, 073, 074, 075, 076/2, 077, 078/3 

 

Szentantalfa 

043/3, 045/3, 045/4, 046, 047/1, 047/2, 048/3, 048/4, 048/5, 0116/16, 0116/17, 0116/18, 0116/19, 

0116/22,  0116/32,  0116/33,  0117,  0118/1,  0118/3,  0118/4,  0118/5,  0119,  0120,  0121,  0122/5, 

0122/6,  0122/8,  0122/9,  0122/10,  0122/11,  0123,  0130,  0132/1,  0132/3,  0138/3,  0139,  0140/2, 

0140/5,  0140/6,  0140/13,  0140/14,  0140/15,  0141,  0144/1,  0148/7,  0148/8,  0148/9,  0148/10, 

0148/11, 0148/12, 0148/13, 0149, 0150/3, 0150/29, 0150/30, 0151/1, 0152/18, 0152/19, 0152/20, 

0152/21,  0155/8,  0156/1,  0157,  0162/7,  0162/8,  0174/1,  0174/2,  0174/3,  0174/4,  0174/5,  0175, 

0176,  0178,  0179,  0180,  0181/3,  0181/4,  0182,  0183/1,  0183/2,  0183/3,  0183/4,  0183/5,  0183/6, 

0183/7,  0184,  0185,  0186/33,  0186/34,  0186/35,  0186/36,  0186/37,  0193,  0194,  0195,  0196/57, 

0197/1,  0197/2,  0197/3,  0199/7,  0201/2,  0201/5,  0201/6,  0201/8,  0201/11,  0201/12,  0201/13, 

0201/14,  0201/16,  0201/17,  0201/19,  0201/28,  0201/31,  0201/32,  0201/33,  0201/34,  0201/35, 

0201/38,  0201/39,  0201/40,  0201/41,  0201/42,  0201/43,  0201/44,  0201/45,  0202/2,  0202/10, 

0202/13, 0202/14, 0202/15, 0202/16, 0202/19, 0203, 0204, 0205/6, 0205/7 

 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 78 ‐ 

Szentjakabfa 

07/16, 07/17, 07/18, 07/24, 031/2, 032/2, 033/4, 033/5, 033/6, 035/4, 035/7, 035/8, 035/9, 035/10, 

035/12, 037/3, 038, 039, 040, 042, 043, 047, 048/1, 048/3, 048/4, 048/5, 048/6, 048/7, 048/8, 050, 

051/5, 051/6, 051/7, 051/8, 052, 053, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 056, 058, 060, 061 

 

Tagyon 

02,  05/1,  05/2,  08/4,  017/5,  017/6,  017/8,  018,  022,  023/2,  024,  026,  031,  032/1,  032/4,  032/5, 

032/6,  032/7,  032/8,  032/9,  032/10,  032/11,  032/12,  032/13,  032/14,  032/15,  032/16,  032/17, 

032/18,  032/19,  033/2,  039,  040,  042/2,  042/4,  047/1,  047/2,  048/25,  048/28,  048/29,  048/30, 

048/31,  048/32,  048/33,  048/34,  048/35,  048/36,  048/37,  048/38,  048/39,  048/40,  050/5,  050/6, 

050/17, 050/18, 050/19, 050/20, 050/21, 050/22, 050/23, 065, 066/1, 066/2, 066/4, 066/8, 066/9, 

066/10, 066/11, 066/12, 066/13, 066/14, 066/15, 066/16, 066/17, 066/18, 066/19, 066/20, 066/21, 

066/22, 066/23, 066/24, 066/29, 066/30, 066/31, 066/32, 066/34, 066/35, 066/36, 066/37, 066/38, 

074 

 
Egyedi tájértékek 

A  Nemzeti  Park  Igazgatóság  adatszolgáltatása  tartalmazta  településenként  az  egyedi  tájértékek 

jegyzékét. 

 A  megkapott  egyedi  tájértékek  90‐95  %‐a  általában  építmény,  lakóház,  présház,  kút,  mosóház, 

kereszt  stb.,  amelyeket  az  örökségvédelmi  munkarész  dolgoz  fel,  mutat  be  és  értekel.  A 

természetvédelmi fejezetben csak a természethez kötődő egyedi tájértékeket soroljuk fel.  

 

Tagyonban  egyetlen  ilyen  érték  említhető,  a  fűzfa  csoportnak  nevezett  két  fűzfa  017/8  hrsz‐ú 

területen. 

Óbudaváron  egy öreg diófát  említ  a  jegyzék  a  Fő u 28‐ban,  valamint  a Cserkúti  patak  természetes 

medrét a 49/2‐es belterületi részen, a volt káposztás kertek területén. 

Szentantalfán, belterületen egy fasor 306 hrsz., és az evangélikus templom előtti emlékpark szerepel 

a listán. Ez utóbbi hrsz‐a 354/26. 

Külterületen a temető irányában egy öreg berkenyefa ‐05/16 hrsz‐ és egy öreg tölgyfa ‐017/26 hrsz.‐, 

valamint egy név nélküli forrás –0162/9 hrsz – szerepel a listában. 

Balatoncsicsón, belterületen az  iskola parkjában ‐129/2 hrsz ‐  jelöltek egyedi értéknek egy öreg fát, 

valamint az idők folyamán ültetett emlékfákat is Balatoncsicsó egyedi tájértékei közé sorolták így egy   

fehér somot (Cornus alba), egy Kányabangitát (Viburnum), egy Liliomfát (Magnólia Susa), egy enyves 

égert (Alnus glutinosa), valamint egy májusfát. 

A külterületen egy löszfalba kialakított fészektelepet ‐ 2009 hrsz‐, egy keskenylevelű kőrisfát a 036/8 

hrsz‐ú  területen,  valamint  három  szép  kilátású  felhagyott  szőlőt(?)  a  Fenyves  hegyen.  Ez  utóbbiak 

azonosíthatatlanok tekintettel arra, hogy rengeteg a felhagyott szőlő, és kilátás a Fenyves‐hegy 90 %‐

áról gyönyörű. 

Szentjakabfa  adatszolgáltatása  csak  részben  jutott  el  tervezőkhöz.  Ezt  jeleztük  a  Nemzeti  Park 

illetékeseinek, a vizsgálat lezárásáig azonban újabb adatokat nem kaptunk. 
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1.12.3.3. Ökológiai hálózat 

Az Európai Ökológiai Hálózat kijelölése a Genfben 1999‐ben elfogadott  irányelvek szerint történt. A 

természetvédelem  alapvető  célja,  hogy  a  bioszféra  természetes  működését  segítse,  mérsékelve  a 

túlzott mértékű emberi beavatkozást. 

Az  ökológiai  hálózatnak,  különösen  a  kiemelten  védendő magterületeknek  és  az  ezeket  összekötő 

zöldfolyosók hálózatának,  fontos szerepük van az élőhelyek folyamatosságának, a megfelelő élettér 

biztosításában. 

Az országos ökológiai hálózatba a természetes,  illetve a természetközeli  területek és az ezek között 

kapcsolatot  teremtő  ökológiai  folyosók  összefüggő  rendszere  tartozik.  A  hálózat  magterületből, 

ökológiai folyosóból és pufferterületekből áll. 

A Nivegy‐völgy esetében vannak  jelentős nagyságú magterületek. A magterület a 2018. évi CXXXIX. 

törvényben, az országos területrendezési  tervben megállapított övezet, amelybe olyan természetes 

vagy  természetközeli  élőhelyek  tartoznak,  amelyek  az  adott  területre  jellemző  élővilág 

fennmaradását  és  életkörülményeit  hosszú  távon  biztosítani  képesek  és  számos  védett  vagy 

közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 

A  Nivegy‐völgyben,  a  hálózat  második  eleme  az  ökológiai  folyosó,  amely  az  ökológiai  hálózat 

élőhelyei között biológiai kapcsolatok biztosítására hivatott, nem került kijelölésre. 

A pufferövezetbe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák, vagy mérséklik 

azoknak  a  tevékenységeknek  a  negatív  hatását,  amelyek  a  természetes,  illetve  természetközeli 

állapotú területek állapotát kedvezőtlenül befolyásolják. 

Az ökológiai hálózat jelentősen érinti a Nivegy‐völgyet. Különösen a Balaton‐felvidéki Nemzeti Parkba 

tartozó  területrészei  azok,  amelyek  az  ökológiai  hálózat  legszigorúbb,  magterület  övezetébe 

soroltattak. 

A  völgy  északi  részén  Balatoncsicsó,  Szentjakabfa  és  Óbudavár  erdőségei  tartoznak  a  magterület 

övezetébe.  A  nagy  kiterjedésű  és  egymással  összefüggő,  valamint  a  szomszédos  petendi,  pulai, 

kapolcsi, henyei, monoszlói erdőkkel egy tömböt alkotó jakabfai és csicsói erdők jelentős nagyságúak, 

és kivételesen gazdag élővilággal rendelkeznek. 

A  Nivegy‐  völgyet  határoló  Hangyás‐tető  és  a  Szent  Balázs  hegy  erdei  is  magterületbe  tartoznak, 

éppúgy, mint Tagyon déli gyepterületei és erdői. 

A magterület csaknem körbeöleli a Nivegy‐völgyet. Említettük, hogy az ökológiai folyosó övezete nem 

érinti a településcsoport területét, a pufferzóna azonban annál inkább. 

A  puffer  övezet  az  ember  által  intenzívebben  használt  területeken,  a  településeknek  is  helyt  adó 

fennsík letörésén, csaknem teljesen körbe veszi a települési belterületeket. Elmondható, hogy a szőlő 

és  a  szántó,  valamint  a  legeltetésekkel  hasznosított  gyepterületek  jelentős  része  pufferövezetbe 

tartozik. 

Kiemelten  fontos,  hogy  a  hatályos,  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  hogyan  szabályozza  ezeket  a 

területeket.  A  tv.  25.  §  (1)  bekezdése  rendelkezik  az  ökológiai  hálózat magterületének  övezetéről, 

amely  szerint  a  magterület  övezetében  a  településrendezési  eszközökben  olyan  övezet  és  építési 

övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat ökológiai folyosója 

természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

A magterület övezetében új beépítésre szánt  terület nem  jelölhető ki, a  közlekedési és energetikai 

infrastruktúra  hálózatok  elemeinek  nyomvonalai  a  természetes  élőhelyek  fennmaradását  biztosító 

módon helyezhetők el. 

A  27.§  (1)  bekezdése  a  puffer  területre,  amely  a  Nivegy‐völgy  nagy  részét  lefedi,  a  következő 

szabályokat  fogalmazza meg:  „A  településrendezési  eszközökben pufferterületen  csak olyan övezet 
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jelölhető ki, amely a természetes és természetközeli élőhelyeket és azok kapcsolatait nem károsítja. 

Beépítésre szánt  terület  csak akkor  jelölhető ki, ha a  szomszédos magterület  természeti értékeit, a 

biológiai sokféleséget, valamint a táji értékeit nem veszélyezteti”. 

A  Balaton  Kiemelt  Üdülőkörzet  területére  a  magterületre  és  a  pufferterületre  az  előzőkön  túl 

vonatkoznak még a törvény 78.§ és 80. § előírásai  is. Ezek szerint magterület övezetébe a kialakult 

tájhasználat  csak  a  természetközeli  állapothoz  való  közelítés  érdekében  változtatható  meg.  Új 

építmény csak a természetvédelmi kezelés és bemutatás céljából, valamint  legfeljebb 30 m² bruttó 

alapterületű  szakrális  építményként  helyezhető  el.  Kilátó  létesíthető.  A  fásítás,  erdősítés  csak 

őshonos fafajokkal végezhető, s környezetszennyező tevékenység nem folytatható. A törvény alapján 

készített  területi mérleg  szerint  a Nivegy‐  völgy öt  településén 1461 hektár magterület és 1112 ha 

pufferterület,  összesen  2573  hektár  ökológiai  hálózatba  tartozó  terület  van.  A  településcsoport 

területének  81  %‐a  tartozik  így  az  ökológiai  hálózatba,  46  %‐a  magterületbe  és  további  35  %‐a 

pufferterületbe. 

 

Települési adatok: 

     település                      magterület/ha/                puffer övezet/ha/ 

Óbudavár                              97,14                                      66,56 

Tagyon                                   59,87                                     143,53 

Szentantalfa                        177,83                                     314,77 

Szentjakabfa                        339,11                                     113,04 

Balatoncsicsó                       786,89                                     474,50 

mindösszesen:                  1460,84                                   1112,40 

 

 

1.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

 
Annak  ellenére,  hogy  a  Nivegy‐völgy,  s  különösen  Tagyon  a  területi  arányokat  tekintve  az  egyik 

legtöbb szőlőt művelő vidék, illetve település, a hagyományos, történelmi szőlőhegyek egy részén – 

pl. Balatoncsicsó Fenyves‐hegy, Szent Balázs‐hegy magasabb részei, Szentantalfa falutól távolabb eső 

meredekebb szőlőhegyi részei, Tagyon hegy egyes felső területei – már kevés a szőlő. Gyep, parlag, 

illetve  előre  haladott  erdősödési  folyamat,  valamint  a  nyaraló  funkciójú  épületek  terjedése  a 

jellemző. 

Köztudott,  és  országos  probléma,  a  nagy  minőséget  adó,  meredek,  nehezen  megközelíthető 

szőlőhegyi  területek  művelésének  felhagyása  az  ismert  okok  pl.:  alacsony  felvásárlási  árak, 

szakember hiány, értékesítési nehézségek, munkáskéz hiánya, stb. következtében. Említettük, hogy a 

településcsoport  egyike Magyarország  legjobban művelt  borvidéki  területeinek  és mégis  a  törvény 

területi mérlege alapján nyilvántartott 992 hektár borszőlő termőhelyi kataszterbe tartozó területnek 

csak kb. 37‐38 %‐át művelik, azaz igen nagy, több mint 600 hektár szőlőművelésre kiválóan alkalmas 

terület parlag, erdő vagy egyéb műveléssel hasznosul. A nagykiterjedésű, géppel könnyen művelhető 

szőlőkataszteri terület egyenes következménye a történelmi szőlőhegyek átalakulása, funkció váltása, 

az üdülés előtérbe kerülése. 

1. Az  utóbbi  egy‐  két  évben  érzékelhető,  hogy megjelentek  a  Nivegy‐völgy  szőlőhegyein  is,  a 

Káli‐medencében és a szomszédos Dörgicsén már ismert, a szép kilátású szőlőhegyi részeken 

hatalmas méretű épületeket építő befektetők. 
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2. A  több  száz m2  nagyságú  terepszintalatti  beépítés  teljesen megváltoztatja,  ‐  nagyobbrészt 

megszünteti  ‐  a  talaj  élővilágát,  a  felszín  alatti  folyamatokat.  A  pécselyi,  dörgicsei 

tapasztalatok  alapján  elmondhatjuk,  hogy  a  több  tíz,  vagy  néhány  száz  milliós  költséggel 

megépített,  a  tájat  gyökeresen megváltoztató építményeket  elkészültük  után nagyobbrészt 

alig használják! 

3. A  kialakult  ingatlanárak,  az  új  beépítési  gyakorlat,  a  szőlőhegytől  idegen  szellemiségű 

tulajdonosok megjelenése az eddigi szabályozás teljes újragondolását igénylik. 

4. A  szőlőhegyi  táj  egyes  részein  újra  kell  szabályozni  az  utakat,  mert  a  tulajdoni  változások, 

illetve  a  kialakult  vízárkok,  vízmosások  következtében  a  közlekedésre  használt  utak  több 

helyen is magánterületen vezetnek keresztül. 

5.  Tájképileg  bántó,  és  a  medence  vonzerejét  csökkenti  a  mezőgazdasági  területek 

művelésének felhagyása és azok parlagként hevertetése vagy engedély nélkül telephelyként 

való hasznosítása. Lásd Tagyon és Szentantalfa közötti területek az országút keleti oldalán. 

6. A felső településeken örvendetesen megnőtt az állatállomány és itt így kevés a legelő, bár a 

fennsíki  fás  legelőket,  Balatoncsicsó  és  Szentjakabfa  felett  –  ma  sem  hasznosítják 

megfelelően. 

7. Részben  tájhasználati,  részben  esztétikai,  környezeti  probléma  a  fasorok,  a  védő,  takaró 

erdősávok  hiánya  a  látványukkal  zavaró  telephelyek,  tárolásra  használt  külterületi  földek, 

gazdasági építmények esetében. 

8. Tagyonban  a meglévő major  (032/1  hrsz)  körüli  fásítást  kell  kiegészíteni,  valamint  a  010/3 

hrsz‐ú  sitt,  föld,  hulladék  tárolására  használt  telket  takarófásítással  ellátni.  Ugyanígy 

kifejezetten  rontja  az  egész  tagyoni  belterület  értékét,  látványát  a  faluközpontban  lévő 

TÜZÉP jelenléte, a telek déli szabad határán növényzettel takart kerítés létesítése javasolt. Ha 

létrejön az elkerülő út mellé javasolt gazdasági terület, akkor a Tüzépet oda ki kell telepíteni. 

9. Szentantalfán  a  Balaton,  Tagyon  felől  érkezőknek  a  fogadókép  szintén  zavaró.  Feltétlenül 

meg kell követelni a rendezési tervben előírt erdősávok, zöldsávok eltelepítését, felnevelését 

a kedvezőbb környezeti minőség és az esztétikusabb településkép érdekében. 

10. Ugyancsak  gond  Szentantalfán,  a  Csuki‐réten  kialakított  mezőgazdasági  telephely 

gondozatlansága, bántó esztétikai megjelenése, a felesleges tárgyak, anyagok felhalmozása.  

11. A  Szent  Balázs  hegyen  a  szőlőhegy  jellegétől  idegen  épületek  és  funkciók  megtelepedése 

okoz gondot. A hatályos  törvénytől —2018. évi CXXXIX.  tv.— eltérő  rendeltetésű épületek, 

használatok többeket zavarnak. 

12. Szentjakabfán  a  falu  alatti majorban  az  állattartást  a  jogszabályi  előírások betartásával  kell 

végezni  és  célszerű  a  telephely  talaj,  talajvíz  és  környezetszennyezése  elleni  tudatos 

tevékenység meglétét folyamatosan ellenőrizni. 

13. Óbudaváron a tervezett Völgykapu helyén ma működő vendéglátást kell magasabb esztétikai 

színvonalon  megvalósítani,  a  tájat  hetek,  hónapok  óta  csúfitó  fabódék  felállítását  csak  a 

rendezvények idejére szabad engedélyezni. 
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1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

 
1.13.1 A Nivegy‐ völgyi településcsoport zöldfelületi rendszer elemei 

 
A  zöldfelületi  rendszer  a  települések  klimatikus  viszonyainak  megőrzése,  javítása  érdekében 

jellemzően zöldfelületekből álló, a térbeli elhelyezkedés és a kondicionáló hatás szempontjából egy 

egységet alkotó rendszer. 

A  települések  szerkezete  ma  is  őrzi  a  történeti  kialakulás  nyomait.  A  települések  történelmi 

településmagjaiban a régi központi területeken a jellegzetes népi építészeti  jelleg a meghatározó. A 

közterületek  viszonylag  szűkösek,  a  lakótelkek,  s  azok  zöldfelületei  viszont  általában  nagyobb 

méretűek. Nagyobb teresedés közterületen csak egy két helyen alakult ki, s ezért általában az újabb 

beépítésű településrészeken hoztak létre közösségi rendeltetésű zöldfelületeket. 

 

Balatoncsicsó 

A történelmi településszerkezetű részen 90 %‐ban az utcára merőleges, hosszúkás telkek találhatók. 

A  házak  többnyire  a  telkek  utcai  határvonalán  állnak,  de  jellemzően  a  keskeny  telekszélességből 

adódóan a házak előtt jobbára udvarok mintsem kertek vannak. 

A jellegzetes sváb népi építészetre jellemző pajták‐keresztcsűrök mögött kezdődtek a kertek. Ezeknek 

a  hátsókerteknek  a  használata  ma  már  kevésbé  jellemző.  Egyes  helyeken  házikertként,  másutt 

szántóföldként  hasznosítják  több  helyen  gyümölcsfákat  ültettek.  Ma  igen  sok  telekvég,  hátsókert 

felhagyott  parlag,  bozótos  terület.    Ennek  ellenére,  ezek  a  hátsókertek  a  belterületi  zöldfelületi 

rendszer legjelentősebb elemei, mert a sűrűn beépült lakótelkek mellett, hely hiányában nem volt és 

nincs közösségi  zöldterület. A  templom előtti  teresedést kitölti az útburkolat, a  templomkert pedig 

szerény nagyságú.  

A Fő és a Liliom utcában az utak keskenysége következtében új  fás növényzet nem telepíthető, s a 

történelmi településmagban vannak olyan kicsiny telkek, hogy gyakorlatilag kert, fa sincs csak udvar. 

A  Rozmaring  és  a  Gyöngyvirág  utcában  kialakított  telkek  előtt  sincs  jelentősebb  zöldfelület, 

mindössze néhány örökzöld bokor és gyepes árkok találhatók. 

Jelentősebb zöldfelület, érdemleges fás – nyírfák, fenyők ‐növényzet az iskola kertjében, udvarában 

van. A  fiatalok  sport  és  játszótere  az  iskola  előtt  az  út  túloldalán már  a  szentantalfai  közigazgatási 

területre esik. 

Balatoncsicsó  belterületét  szőlők,  mezőgazdasági  területek  veszik  körül  és  fenn  a  Veszprémi 

fennsíkon többszáz hektár összefüggő erdő található, amely kondicionálás szempontjából nagyszerű 

adottság. 

A hatályos  terv Balatoncsicsón a  templom előtti  teresedést,  illetve a belterület északi  részén sorolt 

egy  ingatlant  (09/2  hrsz)  zöldterületbe,  valamint  a  nyugati  belterületi  határ  középső  részén 

külterületen, az 1280‐86‐ os hrsz.‐ú ingatlanokból lecsípve jelölt egy hosszúkás alakú zöldterületet. 

 

Szentjakabfa 

A  belső  történeti  település  rész  Balatoncsicsóhoz  hasonlóan  hosszúkás  és  viszonylag  keskeny 

telkekből  áll.  Az  alig  negyven  telek  azonban  a  csicsói  beltelkeknél  jóval  rövidebb,  így  gyakorlatilag 

hátsó kertekről Jakabfán nemigen beszélhetünk. A hagyományos lakótelkeknél általában jellemző az 

udvarban a gyümölcsfa, de a kis méretek miatt több telken csak udvarról beszélhetünk kertről nem. 

A hatályos  terv a  Fő utca  felső  végén a  kiteresedő buszforduló  területén és a Kút utca  végén  jelöl 

zöldfelületet, valamint az új részen a közösségi ház előtt a temetővel szemben. 
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A belterületbe vonásra javasolt területrészen a temetőtől keletre, betartva a törvényi előírásokat, az 

tervezett lakótelkek mellett tartalmaz még a hatályos terv tervezett zöldterületet. 

Ez a lakóterületi fejlesztési lehetőség 2010 óta, azaz tíz éve nem valósult meg, pedig Szentjakabfán a 

törvényi szabályozások szerint igen kevés lehetőség van fejlesztési terület kijelölésére. 

A  valóságban  a  buszforduló  területén  a  közlekedést,  a  távolsági  busz  megfordulását  tenné 

lehetetlenné  zöldfelület  létesítése,  a  temető mögött  tervezett  lakóterületen pedig  fiatal  telepítésű 

szép szőlőültetvény van a terület nyugati részén. 

A  Kálvária  domb  és  a  Parkerdő  közvetlenül  a  belterület  szomszédságában  kiválóan  alkalmas 

pihenésre,  kikapcsolódásra,  testedzésre,  sajátos  szabadtéri  rendezvényekre,  így  a  zöldterületek 

alaprendeltetése  Szentjakabfán  biztosított.  A  környezetben  lévő  ültetvények,  erdők  ‐  Szentjakabfa 

felett  a  Veszprémi  fennsíkon  több  száz  hektáros  erdőség  található  ‐,  gyepterületek  pedig  a 

kondicionálás  szempontjából  is  megfelelő  állapotot  teremtenek.  Így  ugyanaz  elmondható,  mint 

Balatoncsicsóról, hogy falut többnyire művelt szőlőültetvények veszik körül, s bár nincs használható 

belterületi  zöldfelület,  a  közvetlenül  a  belterülettel  szomszédos  Kálvária  domb  ill.  a  Kút‐aszó  erdő 

völgye a parkerdő kifejezetten a szabadidő kellemes eltöltésére alkalmas zöldfelület. 

 

Tagyon  

A hatályos terv a település belterületén az újonnan kialakításra javasolt lakótelkek között ‐49‐53 hrsz 

tervlapon jelölt részei ‐, a patakhoz közel tervez zöldterületet. 

A központban az emlékoszlopnál létesítettek egy kiülő, pihenő és díszítő funkciójú zöldterületet. Ezen 

háromszög  alakú,  dísznövényekkel,  kutakkal  díszített  kis  zöldfelületen  (5/4hrsz)  van  lehetőség, 

pihenésre, beszélgetésre. A hatályos terv a temető mellett is jelöl egy kis közkertet (08/4 hrsz kijelölt 

része) de ez eléggé távol esik a település központjától. 

A falu déli szélén a Szent Balázs hegy felől beérkező dűlőút mellett (014/4 hrsz) sportolásra, játékra, 

rendezvényekre is alkalmas zöldfelületet hoztak létre, ahová tetővel ellátott pihenőket, esőbeállókat 

is építettek. A templommal szemben is zöldterületet jelöl a terv a kicsiny 31 –es hrsz.‐ú ingatlanon. 

Jelentősebb növényzet a templom körül, illetve a falu keleti oldalán beerdősödött telkeken található 

(20, 23, 24/1 hrsz). 

 

Óbudavár 

Óbudaváron  van  közösségi  célú  zöldterület.  A Mosóházi  forrás  környékét  alakították  ki  pihenő  és 

játszóhellyé,  és  alkalmassá  tették  rendezvények  megtartására  is  Ezen  meglévő  közkert  mellett  a 

templom mögötti telekrészt is zöldterületként jelöli a terv a falu közepén. 

Az  alig  30  házból  álló  település  közvetlen  közelében  alakította  ki  a  Schönstatt  vallási  közösség  a 

házaspárok útját, stációkkal, amely mellett egy sport funkciójú közkertet is létrehoztak. 

Óbudavár  belterületéhez  közel  több  erdő  terület  található.  Dél,  délkelet  felé  szinte  közvetlen  a 

belterület mellett kezdődik a kikapcsolódásra, természetjárásra alkalmas Bádi‐erdő, és a mencshelyi 

határ felé is több kisebb erdőfolt található. 

 

Szentantalfa 

A történeti településmagon belül nem jött létre jelentősebb zöldfelület. 

A hatályos terv a település több részén jelölt ki „Z” jelű zöldterületet, pl.: 139 hrsz, 243‐248 hrsz. 306 

hrsz, 316 hrsz‐ú  ingatlanokon. A Mosóház környékén, valamint  fent az evangélikus templom előtt  ‐

354/26  hrsz.‐  is  zöldfelületet  tartalmaz  a  terv  Ezek  az  utóbbi  kivételével  gyakorlatilag  kicsiny,  un. 
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reszli területek, amelyeknek az esztétikai rendeltetése igen fontos, de a kondicionáló és funkcionális 

szerepük csekély. 

Jelentősebb zöldterületi  fejlesztés a  folyamatban  lévő tervezésnél sem várható, de az ezt követően 

kialakítandó lakóterületeknél szükség lesz önálló közkertek létesítésére. 

Szentantalfán  érzékelhető  a  fejlődés  a  lakó  és  gazdasági  funkció  erősödése,  ám  ez  eddig  nem  járt 

együtt  az  esztétikai  megújulással,  sőt  a  telephelyek  és  néhol  az  új  lakótelkek  környezete  sem 

megfelelően kialakított és nem megfelelően gondozott. 

Az  egyik  legfontosabb  feladat  lesz  erdősávokkal,  fasorokkal  eltakarni  a  gazdasági  területek, 

telephelyeit. 

Összességében  valamennyi  településen  van  lehetőség  zöldfelületeken  közösségi  rendezvények 

megtartására  és  vannak  játszó  és  egy  két  helyen  pihenő  helyek  is.  A  100‐200  fős  településeken  a 

zöldfelületi ellátás az igényeknek megfelelő. Az iskola körzetében lehet szükséges további zöldfelületi 

fejlesztés, illetve a növekvő népességű Szentantalfán. 

 

 

1.13.2 Zöldfelületi rendszer konfliktusai 
 
A  Nivegy‐völgy  településcsoport  településein  alapvető  jellemző,  hogy  a  történelmi  településmag 

területén a korábbi évszázadokban nem alakítottak ki közösségi célú zöldfelületeket, és a templomok 

körüli tér is általában kicsiny s így nem alkalmas közösségi zöldfelület létesítésére. 

Ezért általában a közösségi célú, pihenő, játszó és sport funkciójú zöldfelületek a központtól távolabb 

alakultak ki, és ezen a helyzeten a következő terv sem tud jelentős mértékben változtatni. 

A  meglévő  zöldterületek  felszereltségét,  komfortosságát  növelni  szükséges,  de  ezen  zöldterületek 

iránti  igény,  tekintettel arra, hogy a Nivegy‐ völgyben szinte  csak kizárólag  saját kerttel  rendelkező 

ingatlanok találhatók, nem olyan nagy, mint a vízparton vagy városias településeken. 

 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

 

1.14.1 Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. A település, szerkezete, helyi sajátosságok vizsgálata 

 

Balatoncsicsó 

 A Nivegy‐völgyi  települések  szerkezete az 1700‐as években,  a betelepítéseket  követően alakult  át. 

Szinte  valamennyi  település  belső  magja  vagy  a  belterület  nagy  része  ekkor  nyerte  el  a  mai 

szerkezetét. 

Balatoncsicsóra  a  hosszú,  kelet‐nyugat  irányú  lakótelkek  jellemzők  a  falu  mindkét  szélén,  míg 

középen  a  templom  felett  rendkívül  kisméretű  telkek  jöttek  létre,  amelyek  már  a  németek 

betelepülése idején kialakultak. 

A német, sváb településekre jellemző, a lakóházakra, a telkek hosszabb oldalára merőleges, csaknem 

egyvonalban épült pajták, csűrök rendszere, amelyek a gazdasági szerepükön túl egyfajta védelmet is 

jelentettek a belső lakóterületnek. 

A település szerkezete az elmúlt évszázadokban mindössze annyit változott, hogy a XX. század végén 

a  régi  falu  alatt,  a  Szentantalfától  átcsatolt  területen  iskola,  sportterület,  valamint  új  lakóterület 
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létesült.  Ez  egyúttal  azt  is  jelentette,  hogy  a  régi  településszerkezetet  az  új  fejlesztés  nem 

robbantotta fel, nem feszítette szét, az szerencsére változatlanul megmaradt, ugyanakkor az átcsatolt 

részen megvalósulhatott a falu megmaradása szempontjából igen lényeges fejlesztés. 

A  hagyományos  településszerkezet  kiemelkedő  értéke  Balatoncsicsónak,  amelynek  védelméről  a 

15/2017(XII. 29.) önkormányzati rendelet – lásd 8.§ (1) bekezdés, ill. 9.§‐ gondoskodik. 

 

Szentjakabfa 

Szentjakabfa  belső  településszerkezete  hasonlatosan  alakult  Balatoncsicsóéhoz.  A  betelepült 

németek  itt  is  viszonylag  keskeny,  kelet‐  nyugat  irányú  telkeket  alakítottak  ki,  és  arra  építették 

lakóházaikat  és  a  lakóudvart  ugyanúgy  csűrökkel,  pajtasorral  zárták  le.  A  XVIII.  században  csak  a 

Templom feletti falurész épült ki. A völgy, illetve az Óbudavár felé vezető Kút‐utca melléke –egykori 

Mise‐út – a XIX. században épült be.  

A régi településszerkezet Szentjakabfán is megmaradt, hiszen az új lakóházakat, a közösségi házat a 

Templommal szemben a régi falu alatt építették meg. A pajtákból jóval kevesebb maradt meg, mint 

Csicsón. 

A  településszerkezet  védelmét  a  9/2017  (XII.28.)  önkormányzati  rendelet  előírásai  szerint meg  kell 

valósítani. 

 

Óbudavár 

 Óbudavár  szerkezete  is  több  mint  200  évvel  ezelőtt  alakult  ki.  A  hosszú  telkeket  hasonlatosan 

alakították ki, mint a másik két szomszédos településen Szentjakabfán és Balatoncsicsón. 

A 30 házhoz 18 keresztben álló  csűrt építettek az 1858‐as  kataszteri  térkép  szerint.  Ezek  közül ma 

már csak 3‐4 pajta áll, de a település szerkezete ettől nem változott.   

A  legnagyobb gondja a  településnek az az, hogy a Zánka‐ Nagyvázsony közötti  ‐7312  jelű‐ országos 

mellékút  a  település  Fő  utcája  is  egyben, magyarul  jelentős  átmenő  forgalom  terheli  a  települést, 

megnehezítve a mindennapi életet. A korábbi Balaton törvény elkerülő szakaszt  jelölt ki, amelyet a 

hatályos  terv  tartalmaz. Ez egyértelmű szerkezeti  változást  jelent hosszú  távon, azonban úgy, hogy 

nem veri  szét a korábbi évszázadokban kialakult  szerkezetet, hanem egy párhuzamos  településrész 

létrejöttét segíti elő.  

 

Tagyon 

A medence déli részén fekvő Tagyon sajátos egy központi tér köré szerveződő településszerkezete a 

XIX. század közepén formálódott. A falun két derékszögű kanyarral áthaladó országút régi történelmi 

nyomvonalon halad, és a XIX. században már beépült a temető felé vezető út nyugati oldala. 

Mára a szerkezet, a XX. század végén kialakított Muskátli,  illetve Akácfa utcákkal átalakult és a falu 

közepén lévő Tüzép is sokat tesz a történelmi szerkezet feloldódásáért. 

 

Szentantalfa 

Szentantalfa  Tagyonhoz  hasonlóan  a  medence  közepére  települt.  Az  említett  Zánka‐Nagyvázsony 

közötti országút Szentantalfán is két derékszögű kanyarral halad át. Antalfa történelmi magja az első 

kanyartól  nyugat‐északnyugat  felé  lejtős  oldalon  alakult  ki.  A  lakóházak  már  a  XIX.  században 

átmentek a Csuk‐réti patak nyugati partjára is. 

A XX. században az országút mentén dél, Tagyon irányába terjeszkedett a falu, majd a XXI. században 

a Sósi domb magasabb részein és a Sósi réten épültek lakóházak, valamint igen jelentős több hektár 

nagyságú gazdasági terület jött létre a tagyoni határ közelében. 
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 A  történelmi  település  részen  eredetileg  halmazos  szerkezet  volt,  az  új  beépítésű  területeken 

azonban már  a  szabályos  derékszögű  telkek,  egymásra merőleges  utca  létesítés  a  jellemző,  amely 

egyértelműen a szocialista idők kertvárosainak bizonyos vonásait őrzi. 

 

1.14.1.2. Az ingatlannyilvántartási adatok alapján művelési ágak, minőségi 

osztályok 

 

A Nivegy‐völgy településcsoport területén, a külterületi ingatlanokon a jellemző művelési ágak, amint 

azt a tájhasználatról szóló fejezetben leírtuk az erdő, gyep (rét, legelő), szántó, szőlő és gyümölcs. 

A  művelési  ágak  és  a  minőségi  osztályok  településenként  eltérőek,  elsősorban  a  domborzati, 

talajtani, mikroklímatikus adottságoktól és az évezredes emberi használattól függően. 

Nem soroltam fel a  jellemző művelési ágak között az un  ’kivett” területeket,  ingatlanokat, amelyek 

különösen az elmúlt négy évben növekedtek meg, elsősorban azért, mert a tulajdonosok úgy vélték, 

hogyha  kivonatják  mezőgazdasági  termelésből  az  ingatlanjaikat  akkor  nem  vonatkozik  rájuk  a 

művelési  kötelezettség  és  gond,  azaz  szőlő  nélkül  építhetnek  a  borszőlő  termőhelyi  kataszterébe 

tartozó területeken. Különösen a Tagyon‐hegyen van sok kivett minősítésű ingatlan. 

 

Tagyon 

A belterülettől délre, a Cserkúti patak medrétől keletre L2, R2 azaz második osztályú  legelő,  illetve 

rétet, valamint 3. és 4. osztályú szántó területet mutat a hiteles földhivatali alaptérkép. 

A szántónak nevezett terület valójában már évek óta gyep. A ’szántón’ túli erdőterület a Malomtető 

területén a minősítés szerint 7. osztályba tartozó erdő. 

Az Alsórétek területén, közvetlenül a patak két oldalán elsőosztályú rétek találhatók. 

A pataktól nyugati  irányban, az állattartó major  (032/1 hrsz) körzetében, mögötte 2. és 3. osztályú 

legelőt, valamint 3. és 4. osztályú szántóterületek vannak a zánkai közigazgatási határig. 

A  belterülettől  keletre,  a  Tarlószőlő  nevű  dűlőben  4.  osztályú  szőlő,  illetve  zömmel  2.osztályú 

legelőterületeket jelöl a földhivatali alaptérkép. 

A  Temető  mellett  az  Eresztvény  bozótos,  gyepes  területe  L3‐as,  a  patakmeder  melletti  gyepes, 

bozótos területrész R2‐es, illetve L2‐es minősítésű. 

A  falutól nyugatra a Tagyon‐hegy, a  történelmi szőlőhegy,  illetve a határ nagyobb s csaknem teljes 

egészében a borszőlő termőhelyi kataszterébe besorolt területe helyezkedik el. 

A szőlők és a beltelkek közötti néhány hektáros gyepes rész minősítése L3. 

A Zánka‐ Nagyvázsony közötti országúttól, illetve a belőle nyugati irányban kiágazó és a közigazgatási 

hatás déli oldalán futó mellékúttól északra gyakorlatilag a táj a szőlőtermesztésről szól. A történelmi 

szőlőhegy alatti volt TSZ‐ ma magántulajdonban lévő – de a korábbi nagyüzemi műveléshez hasonló 

módon művelt  szőlők,  a Galózsa,  Rövidföld,  a Hársfa  területén  2.  illetve  3.  osztályú  szőlőterületek 

találhatók. A présházak melletti gyepterületeket, gyümölcsösöket R2. osztályba sorolta a földhivatal. 

A történelmi szőlőhegyi részeken árnyaltabb a minősítés, itt jóval több az épület, kisebbek a parcellák 

és  változatosabb  a  művelés.  A  szőlőket  3.,  4.,  ill.  5.  osztályba  sorolták  és  van  csekély  számú  5. 

osztályú gyümölcsös is. Ahogy említettük itt található számos kivett minősítésű ingatlan is. A pincék, 

présházak, nyaralók körüli gyepek, kertek itt is R2‐be vannak besorolva. 

Azt meg kell  jegyeznünk, hogy a  faluhoz közelebbi hegyrészen,  a Tagyon‐hegy keleti  részén  több a 

’Sző3’ osztályú, azaz a harmadik osztályba sorolt szőlő, mint a ’Sző4’ osztályú. 
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Óbudavár 

Két egymástól jellegzetesen eltérő határrész jellemzi Óbudavárt.  

Az  északi,  a  veszprémi  fennsíkon  lévő  területrész  jóval  nagyobb, mint  a  déli,  a  fennsík  letörésén  a 

belterület  körül  elhelyezkedő  határrész.  A  fennsíki  területen  a  földhivatali  minősítés  szerint  a 

határrész  zöme  2.  illetve  3.  osztályú  szántó.  A mencshelyi  országút menti  területeken  tartalmaz  a 

földhivatali minősítés L3 osztályú legelőterületet, illetve a terület északi részén fordul elő R4 osztályú 

rét terület. 

A  fennsík és a  letörés közötti Pincesűrű mára már beerdősödött területe a  földhivatal szerint L3‐as 

azaz  harmadik  osztályú  legelő,  és  ugyanez  a  minősítése  a  Dobogó  gyepes,  bozótos  erdős 

határrészének is. 

A falu feletti Kistelek területén 5. osztályú gyümölcsös és 3. osztályú szőlő és ugyancsak 3. osztályú 

legelő található. A Vaskapu erdeje 6. osztályba tartozik, az alatti lévő kis kertes mezőgazdasági terület 

R4, Sz5, és Sző4 –es minősítésű. 

A települést délkelet felől lezáró Bádi‐erdő 5.osztályúnak minősített erdő. 

A zánkai országúttól nyugat felé, a fennsík letörésén lévő Írtásdűlő gyepes részei L3‐as minősítésűek, 

a szántók 3. ill. 4. osztályba tartoznak. 

A kertes mezőgazdasági Írtásdűlő alatti részein a 2.osztályú legelő, a 4. osztályú szőlő és az 5. osztályú 

szántóterületek a jellemzők. 

A Kertalja gyepes területei R2. és R3‐as minősítésűek és közvetlen a falu alatti rész R4‐es osztályú. 

A szemközti dombháton –Pereszteges‐ levő szőlőket 4. osztályba sorolták. 

 

Szentjakabfa 

 Szentjakabfa  Óbudavárhoz  hasonlóan  két  külön  választható,  eltérő  jellegű  határrészből  áll.  Északi 

területeinek,  a  fennsíkon  lévő  területeinek  nagy  része  erdő.  A  Felsőerdőnek  nevezett  erdőrész  I. 

osztályú! 

Az erdőtől délre eső fennsíki gyepterületek nagyobb része L3 –as minősítésű, de vannak L2‐es, illetve 

R4.‐es gyepterületek is.  

A  kisebb  erdőfoltok  5.  ill.  6.  osztályúak,  a  korábban  szántónak  használt  és  e  szerint  minősített 

területek 4. ill. 5.osztályúak. 

A  fennsík  letörésén  itt  is  zömmel  szőlőket  találunk.  Az  állattartó  major  közelében  vannak  L3‐as 

gyepterületek  és  4.  ill.  5.  osztályú  szőlők,  valamint  ugyanilyen  osztályokba  tartozó  egykori 

szántóterületek. 

A  Székút,  Dobogó  területén  a  4.,  5.  osztályú  szőlők  mellett  már  nagyobb  arányban  fordul  elő  3. 

osztályba sorolt szőlőterület is.  

A  Parkerdő  területe  8.  osztályba  tartozik  a  körülötte  lévő  gyepek  pedig  L3‐as  minősítésűek.  A 

közvetlenül a falu felett lévő kertes mezőgazdasági terület nagy része 5. osztályúnak minősített szőlő 

és  gyümölcsterület.  A  falu  alatt  a  temető  környéki  szőlők  4.  osztályúak.  Az  alsó  állattartó  major 

melletti Nagyrét gyepterületei R3‐as és R4‐es besorolásúak.  

Meglepőnek  tűnik,  de  a  faluba  bevezető  úttól  nyugatra  eső  /021/9‐11,  13‐15  hrsz.‐ú/  területek  a 

földhivatali minősítés szerint I. osztályú szántóterületek!  

Szentjakabfán bár inkább a szőlőből él, van I. osztályú erdő és I. osztályú szántóterület is. 

 

Balatoncsicsó 

Balatoncsicsó  területe  két  egymástól  független  közigazgatási  területrészből  áll.  A  település 

belterületét körbevevő határrészen a Fenyves hegyi volt szőlőhegy felett több száz hektár kiterjedésű 
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erdő  a  Felsőerdő  található.  A  földhivatali  térképen  igen  érdekes  minősítéssel  miszerint  E0  után 

zárójelben 1.,2., 3., és 4. osztályú besorolás is szerepel. 

Az  erdő  és  a  szőlőhegy  között még  a  fennsíkon  3.  és  4.  osztályú  szántó  és  L3‐as  azaz  3.  osztályú 

legelőterületek, fás legelők találhatók. 

Az  egykori  szőlőhegyen  főleg  R5  osztályba  sorolt  gyepeket,  Sz4.  osztályba  sorolt  szántókat  –  ma 

szintén  gyepek  –  és  zömmel  Sző5.  ill.  Sző4.  osztályúnak  minősített  szőlőminősítésű  területeket 

találunk. 

A belterület feletti Cigányföldeken a 2. és 3. osztályú szántó a jellemző. A Berkenyés felső részén L3 

minősítés, lejjebb 3. osztályú szőlő minősítés van.  

Lejjebb a kertaljai részen 4. osztályú szőlő minősítés a jellemző, hasonlóan a falu nyugati oldalán lévő 

Temetői dűlőhöz. 

A  borszőlő  termőhelyi  katasztere  szerinti  kiváló  minőségű  termőhelyen  a  falutól  nyugatra  a 

Monoszlóra  vezető  út  felett,  a  Kékkuta,  Szilvás,  Pirkanc,  Határ  dűlőkben  4.  és  5.  osztályba  sorolt 

szőlőket találunk. 

 A Kőhegyi erdő a Felső‐erdőhöz hasonló E0 –as minősítésű azonban  itt a zárójelben E2., E5., és E6 

értékek szerepelnek. 

Az ároktői rom körötti erdők E6 osztályúak, az erdő előtti Csuk‐réti szántók a 070/11 hrsz‐ú ingatlan 

déli része kivételével, ami Sz1‐es, Sz3. és Sz4‐es osztályúak. 

A  különálló  keleti  községrészen  a  Bádi  és  a  Szentgyörgy  hegyi  szőlőhegyeken,  a  Bádi‐hegy  nyugati 

részén az  alacsonyabban  fekvő  részeken 2.osztályú  szántók és  3.  osztályú  szőlőterületek  vannak.  a 

magasabb részeken 3. és 4. osztályú szőlők váltakoznak 4. és 5. osztályú szántókkal és R5. osztályú 

gyepterületekkel. 

A hegy előtti szántók szintén a 4. és 5. osztályba tartoznak. 

A Szent György hegyi szőlők nagyrésze 3. osztályú, a felettük  lévő erdők E4.  ill. E5. besorolásúak. A 

herendi erdő E6., a lencseföldi gyepek R5 ill. L3 osztályúak, a szántók többségükben 4. osztályúak. 

A Szent Balázs hegy nyugati oldalának felső része szintén Balatoncsicsóhoz tartozik. Itt a szőlők feletti 

erdő  E0  (E5,  E6)  minősítésű.  A  szőlőhegyi  területen  lévő  szőlők  nagyobb  része  kb.  70  %‐a  Sző3. 

osztályú, a többi a Sző4. osztályba sorolták. 

Jelentős nagyságú a L3‐as osztályú gyepterület nagysága. 

 

Szentantalfa 

A  falutól  nyugatra  a  Hangyás‐tető  erdős  vonulata  helyezkedik  el.  Az  itt  lévő  erdők  E5,  E6. 

minősítésűek. A Hangyásalja  területén, a kelet  felé  lejtő  területeken L2,  L3,  illetve  zömmel Sz4 –es 

osztályba  sorolt  gyepes  területekkel  találkozunk.  A  Kuti  rétek  R3‐as  és  Sz3‐as  minősítésűek.  A 

Temetőalja,  Kőhegyalja  dűlőkben  egy  3.  osztályú  szőlő  mellett  E5,  E6,  R3‐as,  de  főleg  Sz3‐as 

minősítések fordulnak elő. 

A  falu  felett  északra a Csuk‐réten 3. osztályú  szántóterületek a  jellemzők és a 025/4 hrsz –on  lévő 

szép mandulást 3.osztályú gyümölcsösnek minősítették. 

A szántó minősége a csicsói határ felé a terep emelkedésével fordított arányban romlik, középen 4. 

majd feljebb a hatás mentén 5. osztályú. 

A felső rét magasabb részen R4., lejjebb R2. minősítésű. 

A Balatoncsicsó felé vezető országút keleti oldalán a Gyűr‐hegy erdős sapkája E6‐os, körülötte L3‐as 

gyepterület  található. A  szántók értékelése  igen  változatos  ezen a  területen. A  Zánka‐Nagyvázsony 

közötti országút mentén Sz5., és Sz6 –os osztályúak, míg az  iskola környékén, a  lakóterület alatt 1. 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 89 ‐ 

osztályú szántóterületek vannak (055/3,4,5,7,9,10,11 felső része).  A lakóterülettől keletre pedig 1. és 

2. osztályú!. Ezek a medence legjobb szántóterületei. 

A  vízmű,  víztározó  környezete  R2  minősítésű  gyep,  illetve  Sz3  ‐as  szántó.  A  belterülettől  délre  a 

Tagyon hegyen a Báróczai  részen 4. és 5. osztályú szőlők vannak. A Tagyon hegy  feletti erdőszélen 

pedig vegyes Gy3., R6., Sző4., L3., és E6‐os minősítéseket találunk. A Cserkúti patak mentén zömmel 

L3 osztályú parcellák vannak. 

A belterülettől délre a közigazgatási határig már csak egy két teleksor található. Ezek egy része L3‐as 

minősítésű,  de  valójában  már  telephelyként  hasznosítják  az  ingatlanokat,  illetve  a  0142/1‐7,  és  a 

0144/1‐4, 0146/11 es ingatlan az 2.osztályú szőlőterület. 

Ez utóbbi területen épült meg a Dobosi család szőlőműveléssel összefüggő birtokközpontja. A Sósi rét 

többi része L2., L3., R3 minősítésű, a 0146/12,15,16 hrsz‐ú területek a Sző3. osztályba tartoznak. 

 A  Szent  Balázs  hegyi  szőlők  alatt  még  van  egy  nagyobb  borszőlő  termőhely  kataszterébe  tartozó 

terület  (0135) amely Sző2 osztályba tartozik. Tovább dél  felé, gyep és szántó területek, valamint az 

Alsóerdő helyezkedik el R3., L3., Sz4., Sz5., E6 minősítéssel, a szőlőhegy lába előtt lévő szántók Sz3‐as 

ill. Sz4‐es osztályba tartoznak. 

A  Szent  Balázs  hegy  északnyugati  lejtőjén  nagy  terjedelmű  gyepterület  (Megyeköz,  Péterkuta) 

található  L3‐as  minősítéssel.  A  szőlőhegy  aljában  az  előző  területtől  délre  még  vannak  L3,  R3, 

minősítésű gyepterületek. A szőlőhegyi  szőlők 2., 3., és 4., osztályba soroltattak, az épületek körüli 

kert, gyep pedig R4‐es osztályba. 

A szőlőhegy magasságilag középső részén a Sző2 minősítés van többségben, sőt a 663, 664, 673/11‐

16, 19, 21 hrsz‐ú ingatlanok Sző 1. osztályúak, azaz első osztályú szőlők! 

A  falu belterületétől  távolodva a hegy középső  részén  több hektár nagyságú erdőterület van E6‐os 

osztályba sorolva. A szőlők nagy része itt Sző4.‐es besorolású. 

Összegezés.  A  Nivegy‐völgy  szántóföldi  művelésre  kevésbé  alkalmas,  átlagon  felüli  szántó  csak 

Szentantalfa  északi  és  Szentjakabfa  déli  részén,  a  vízmű  közelében  található.  A  gyepterületek  (rét, 

legelő)  közepes,  átlagnál  jobb minőségűek,  s  ugyanez mondható el  a  szőlőre  is  azzal,  hogy  vannak 

egészen kiváló adottságú területek is. 
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6. ábra Átlagnál jobb minőségű termőföldek 
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1.14.1.3. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

 
A Nivegy‐völgy településeinek belterületei, amint a tájhasználati értékelésben is kiemeltük viszonylag 

közel vannak egymáshoz. A három északabbra fekvő település közigazgatási területe, beépítésre nem 

szánt  területe  messze  felnyúlik  a  Veszprémi  fennsík  területére.  Ezek  a  települési  területek  sem 

látképileg,  sem  tényleges  használatukkal  nem  érintik  jelentős mértékben  a  Nivegy‐  völgyet  és  sok 

esetben a területek megközelítése is északról, a völgyön kívüli településekből, utakról történik. Így az 

öt település közigazgatási területéből mintegy 1200‐1300 hektár igazából nem tartozik a Nivegy‐völgy 

szemmel egybe látható területéhez. Így maga a Nivegy‐ völgy, ahol egymáshoz közel helyezkednek el 

a  települések sűrűbben beépítettebbnek  látszik, mint amit az adatok mutatnak, mert a  települések 

belterületei, az egyre inkább beépülő szőlőhegyek a látható 1800‐1900 hektáron helyezkednek el. A 

települési  területek  bővítésekor  ezért  ezt  a  szempontot  is  –  hogy  beépítettebb  a  völgy,  mint 

amennyire a számokból látszik ‐, figyelembe kell venni. 

A  tájhasználatnál  részeletesen  ismertettük  a  beépítésre  nem  szánt  területeket.  A  beépítésre  szánt 

területeket  jelen  vizsgálatban  a  belterületekkel  azonosítjuk,  tekintettel  arra,  hogy  külterületi 

beépítések  –  pincék,  présházak,  állattartó  telepek  –  nem  haladják  meg  az  adott  területen  a 

jogszabályban  meghatározott,  a  beépítésre  nem  szánt  területek  10  %‐os  beépíthetőségét.  Ha  a 

földhivatali adatokat vesszük figyelembe, akkor a 3157 hektár összes területből 105,7 – kerekítve 106 

hektár  a  belterület,  ami  a  közigazgatási  terület  3,35 %‐a.  Ez  országosan  is  kedvező,  azonban,  ha  a 

Balaton parti,  szintén az üdülőkörzetbe  tartozó  településekkel hasonlítjuk össze, akkor még  inkább 

kedvező  alacsony  érték,  hiszen  a  közigazgatási  területnek  ezek  szerint  96,65  %‐a  beépítésre  nem 

szánt terület. 

A belterületek azonban nem egyformán oszlanak el a települések között. Óbudavár és Szentjakabfa 

belterülete  alig  több  tíz  hektárnál,  Balatoncsicsó  23,17  hektár,  Tagyon  13,46  hektár  Szentantalfa 

pedig 47,88 ha. Ha nézzük a  számokat akkor az derül  ki, hogy Szentantalfa belterülete majdnem a 

másik négy település belterületével egyenlő. A közigazgatási területek nagysága is jelentősen eltér. A 

belterületek  aránya  az  adott  települések  közigazgatási  területéhez,  illetve  beépítésre  nem  szánt 

terület %‐os nagysága településenként a következő: 

                                              BELTERÜLET %              BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TER.% 

BALATONCSICSÓ                           1,74 %                                 98,26 % 

SZENTJAKABFA                              1,78 %                                 98,22 % 

ÓBUDAVÁR                                     3,34 %                                 96,66 % 

TAGYON                                           4,90 %                                 95,10 % 

SZENTANTALFA                               7,29 %                                 92,71 % 

 

Tény, hogy a medence közepén lévő, és a településcsoport központi települése fejlődött leginkább az 

utóbbi  évtizedekben,  de  ezért  is  szükséges  a  közös  tervezés,  hogy  ismerve  ezeket  az  adatokat 

próbáljuk meg a lehetőségek szerint arányosan szabályozni a területi fejlődést. 

A  beépítésre  szánt  és  beépítésre  nem  szánt  területek  arányát,  értékelését  követően  tanulságos  a 

jövőre nézve, ha a 2018. évi CXXXIX. törvény övezeti számait is megvizsgáljuk. 

A  törvény  a  települések  közigazgatási  területeinek  megváltoztatására  nem  tesz  javaslatot  és  a 

településcsoport  területét  a  törvény  mellé  kiadott,  a  TEIR‐en  elérhető  táblázat  szerint  is  3156,5 

hektár.  A  különböző  adatokat  vizsgálva  egyelőre  úgy  tűnik,  hogy  kertes  mezőgazdasági  terület  e 

törvényben több mint a valóságban,  illetve a hatályos  településrendezési  tervekben. A mi adataink 
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szerint  341,8  hektár  a  kertes  mezőgazdasági  terület  nagysága  a  településcsoport  területén, 

ugyanakkor  a  törvényt  segítő  táblázat  több  mint  száz  hektárral  nagyobb  területe  464,92  hektárt 

tartalmaz! 

A törvényben a BKÜK szerkezeti  tervén szerepel a  települési  terület, amelynek fogalmát rögzíti  is a 

törvény (46.§ (2) bekezdés 3. pont): 

„a települési  térség:  területfelhasználási kategória, amelybe a vízgazdálkodási  térségbe és a sajátos 

területfelhasználású  térségbe  tartozó  területek  kivételével  a  település  belterülete,  valamint  a 

belterületen kívüli beépítésre szánt területek tartoznak”. 

A BKÜK szerkezeti tervén az említett hivatalos táblázat szerint: 

 

BALATONCSICSÓN  35,36 hektár 

SZENTJAKABFÁN     16,27  hektár 

ÓBUDAVÁRON         15,47  hektár 

TAGYONBAN             14,64  hektár 

SZENTANTALFÁN      52,46 hektár található 

Ez összesen              134,20 hektár, azaz 29 hektárral több mint a mai belterületi nagyság. Részletesen 

meg  kell  nézni  a  törvényt,  hogy  hol  tartalmaz  a  mai  belterületektől  eltérő  települési  terület 

ábrázolást, és ahol lehetőség van a fejlesztésre, ott az szükséges‐e? Mindenesetre az megállapítható, 

hogy a Balatoncsicsó, Szentantalfa és Óbudavár esetében jelentős 40‐50 %‐os növekedés lehetséges 

a számok alapján. 

 

1.14.1.4. Funkció vizsgálat (intézményi ellátottság) 

 
Nivegy‐völgy  falvai kicsik,  intézmény ellátottsága szegényes, az öt  település együttesen a szükséges 

intézményi igényeket (óvoda Szentantalfán, általános iskola Balatoncsicsón) lefedi. A mindennapi élet 

intézményei lehetőségekhez mérten – könyvtár, közösségi ház, önkormányzati iroda, postaszolgálat, 

templom, élelmiszerbolt – összességében véve megfelelő. 

Az alapfokú egészségügyi, szociális és  igazgatási  funkciók a  fogadóórákon részben helyben, részben 

Zánkán elérhetők. Az alapfokúnál magasabb szolgáltatás Balatonfüreden található. 

A falvakon kívüli intézményekhez, szükség esetén a falugondnokok szállítják el a lakókat. 

 

1.14.1.5. Alulhasznosított barnamezős területek  

 
Szentjakabfa a közös TSZ időkben az állattenyésztés központjának volt kijelölve, s így a falu alatt és a 

falu felett is épült állattartó telep, istálló található. 

A hegyen lévő két istálló közül a 035/11 hrsz‐ú földrészen lévő ideiglenes anyagokból épült birka/juh 

karám rendkívül lepusztult állapotban van, környezetében autó és mezőgazdasági gép roncsok, egyéb 

hulladék  anyagok  találhatóak.  Ez  az  épület  és  környezete  –  túl  azon,  hogy  a  falu  felett,  attól  50 

méterrel magasabban, 315‐320 m magasan,  jól  látható helyen van –  jelen állapotában kedvezőtlen 

hatást gyakorol a környezetére.  

Szentjakabfának zavaró hatású létesítmény a falu alatt, a település kapujában el helyezkedő TSZ volt 

szarvasmarha  telepe  (016/4, 016/14 hrsz.), amely, meghatározza Szentjakabfa  fogadóképét. Ezen a 
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területen  a  túlzott  mértékű  állatlétszám  okozhat  gondot,  mert  a  közvetlen  közelben  lévő  vízmű 

területet jelentős szennyezés éri a telepről. 

 

Zánka  felől érkezve Tagyonba a 7312  jelű út mentén  található a 2,6ha‐on elterülő 8 épületből álló 

major. A működéséről nem találtunk információt. Épületeiből a főútról egyetlen hangár szerű épület 

látszik,  a  telep  többi  része  növényzettel  takart.  Ugyanakkor  a  főbejáratánál  a  takaró  növényzet 

hiányzik.  

 

1.14.1.6. Konfliktussal terhelt terület 

 
A Nivegy‐völgy  fő  szerkezeti  eleme  a  Zánka‐  Nagyvázsony  (Mencshely)  közötti  7312  jelű  országút, 

amely áthalad Tagyon, Szentantalfa, Óbudavár településeken, valamint alig több, mint egy kilométer 

távolságra esik ettől az úttól Balatoncsicsó. Ez a felújított út igen nagy forgalmat bonyolít le az üdülési 

időszakban  és  elsősorban  Tagyon,  Óbudavár  és  Szentantalfa  települések  életét  és  arculatát  érinti 

hátrányosan. 

 
A  turizmus  másik,  konfliktust  okozó  vetülete,  hogy  a  Balaton  parti  sávjában  az  elmúlt  60  évben 

számtalan egykori szőlőhegyi terület épült be többnyire rendkívül sűrűn. Az első évtizedekben inkább 

jellegtelen,  az utolsó két  évtizedben a magántulajdon megnövekedésével és a  jövedelmi  viszonyok 

jelentős szóródásával egyre hivalkodóbb és drágább nyaraló épületekkel. Ez a kizárólag csak a kilátást 

kereső építési hullám sajnos már megjelent a második, harmadik településsor szőlőhegyein is.  

A Balaton elején a Budapesthez  legközelebb eső egykori  legendás szőlőhegyek teljesen átalakultak. 

Az  északi  part  túlsó  végén  Keszthely‐Hévíz  környékén  Balatongyörök,  Vonyarcvashegy,  Gyenesdiás 

szőlőhegyi részein hasonlóan reménytelen a helyzet. Értékelhető szőlőhegyi területek így a Balaton‐

felvidék  középső  részén,  Aszófőn,  Örvényesen  (Öreg‐hegy),  Akaliban  a  Fenye‐hegy  egyes  részein, 

Tagyonban és a Nivegy‐völgyben maradtak. A Tagyon‐hegyre is jellemző, hogy egyre több az igényes 

kivitelezésű  már  funkciójában  egyértelműen  nyaraló  épület  és  sok  helyen már  parlag,  bozót  vagy 

gyümölcsös  az  egykori  szőlők  területe.  Óbudaváron  az  Irtásdűlő  funkcióváltása  jelent  gondot.  A 

szőlőtermesztés  visszaesésével  a  kiváló  látképet  adó  területen  egyre  több  nyaraló,  illetve 

lakófunkciójú épület épül (víz, villany, járható út van!), amelyek fokozatosan átalakítják a tájat. 

 

Szentantalfán  a  XX.  század  második  felében  a  falutól  délre,  a  Tsz‐hez  tartozó  telep  területén 

gazdasági major épült fel. Ma Tagyon felől érkezve a település elején, a Fő út mentén található egy 

kiterjedt  gazdasági  terület.  Jelenleg  vegyes  funkciók  telephelyei  találhatók  itt:  üzemanyag 

töltőállomás,  rozsdamentes  tartályokat  gyártó  üzem,  mezőgazdasági  telephely,  stb.  A  gazdasági 

terület Tagyonba átnyúló egy részét építési törmelék  lerakására használják. A különböző méretű és 

megjelenésű  épületek  szabadonálló  beépítési módban  állnak  a  nagyméretű  telkeken,  jellemzően  a 

falusias  hagyományoknak  megfelelően:  utcára  merőlegesen,  nyeregtetővel.  Látványuk  nem 

példaértékű,  de  nem  is  kirívóan  zavaró,  ugyanakkor  a  telkek  három  szintű  növénytakarással  való 

körbevétele a látványvédelem céljából, hiányzik. 
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1.14.2 A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. Telekmorfológia, telekméret vizsgálat 

 
Balatoncsicsó a Cserkúti‐patak völgyének északi  részén található, a  faluban élők német származású 

ősei egy „védekező” faluszerkezetet építettek fel, ahol a völgybe települt falut körülöleli, védelmezi a 

pajták  sora. Messzebbről  nézve a  falu  sziluettje belesimul  a  tájba,  a  templomtorony  jelzi  az utat  a 

község  felé.  Az  orsós,  egy‐utcás  faluszerkezetben  a  hosszházas  portákat  összekapcsolja  az  épített 

kerítés.  A  történetileg  kialakult  „falusias”  karakterű  területen  a  fésűs  (oldalhatáron  álló)  beépítési 

mód jellemző, egy helyiségsoros népi lakóházakkal. Itt a telkek 1500‐ 2000m² között mozognak. A Fő 

utca mentén keskenyek a telkek, 10‐12m szélességűek, sokszor 150‐170m hosszan elnyúlva. Hasonló 

a  Liliom  utca  régi  teleksora  is.  A  Fő  utca  és  Liliom  utca  közötti  tömb  500m²  alatti  kis  apró  telkek 

sorakoznak. A XX. században a település dél felé bővült, új  lakóépületek, valamint iskola található a 

szentantalfai  közigazgatási  határba  ékelődve.  A Gyöngyvirág  utca még  a  régi  településrész  hosszú, 

80m mélységű  telekrendszerét  viszi  tovább,  de már  18m  szélességben.  A  legújabb  településrész  a 

szigorú  szabályozásnak köszönhetően,  az utcára merőleges házaival  sem válik el  élesen a  történeti 

falutól, de a lakóházak tömegformálása láthatóan a mai modern kori életformát szolgálja. Itt a telkek 

900‐700m² körül mozognak, 18‐22m szélességgel. 
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Óbudavár település igazából egy egyutcás szerkezetű falu, melynek szerkezete az elmúlt évszázadok 

során nem változott. A település szerkezetére jellemző, hogy a házak gyakorlatilag előkert nélkül, a 

telek utcafrontjára épültek. Nyomaiban még felfedezhető, a régi térképek pedig híven mutatják, hogy 

egykor  az  egész  falut  körbevette  a  telek  szinte  teljes  szélességében  épített  pajtasor  (csűr,  szín).  A 

falusias  karakter  és  ezzel  együtt  a  település  egyedi  arculatát  részben  a  hagyományos,  kétoldali 

oldalhatáros  beépítésű  telekszerkezete,  a  fűrészfogasan  egymáshoz  kapcsolt  16‐20  méter  széles 

telkek,  valamint  a  főépület mellett  a  telek másik  oldalhatárán  épült  kisebb,  egykori  nyári  konyha, 

kamra, ól  jellegű melléképületek  rendszere adja. A  falusias  karakter  jellegzetessége a  lakóépületek 

építészeti megjelenése, összhangja.  

 

A  lakótelek  többsége  az  útra  merőleges,  16‐20 

méter széles, 100‐110 méter hosszú, 1800‐ 2000 m² 

nagyságú,  csaknem  szabályos  téglalap  alakú. 

Természetesen  az  út  kanyarulatánál,  illetve  a 

temető  mellett,  valamint  a  régi  iskola  és  a  volt 

Falupajtánál  egyedi  alakú,  a  többségtől  eltérő 

telekméretek  is  találhatók.  Külön  érdekesség  a 

Mosóház‐kút  és  a  forrásból  induló  patak 

környezete,  az  egykori  Káposztás‐kertek  területe. 

Egyértelműnek tűnik, hogy a falu azért települt ide, 

mert  itt  volt  a  forrás  és  a  kifolyó  patak mentén  – 

annak  vizét  hasznosítva  –  vízigényes  kertészeti 

növényeket  ültettek  és  műveltek.  Minden  házhoz 

tartozott  egy‐egy  vékony  parcella.  Ez  a  korábbi 

kertészeti  művelés  igényeit  kiszolgáló 

telekstruktúra  –átlag  30‐40  méter  hosszú,  8‐10 

méter  széles  telkek  –  fennmaradását  át  kell 

gondolni  és  bár  magántulajdon,  felvethető 

valamilyen  közösségi  indíttatású,  kedvezőbb 

hasznosítás  is. Új  elem az  elmúlt  egy  évtizedben a 

falu északi részén kialakult Schönstatt vallási alapítvány magyarországi központja. A 25‐ös, 27‐es, 28‐

as,  29‐es,  30‐as  és  31‐es  hrsz.‐ú  telkek  összevonásával  két  központi  épület,  külön  szállásépület, 

valamint  kápolna  épült,  ezen  a  területrészen  alapvetően megváltoztatva  a  korábbi  telekstruktúrát. 

Egy jóval nagyobb telekméret jött létre, új funkcióval.  

 

Szentantalfa  egykori  határai  a  három  templom  körül  húzódtak.  A  belső  területeken  egy 

telekaprózódás  figyelhető  meg,  ez  feltehetően  arra  vezethető  vissza,  hogy  a  nemesek  nem 

értékesíthették a földjeiket és az adókat portánként kellett fizetni. Így észszerűbb volt a telkek hátsó 

részeiben építeni új házakat. Az egyes épületekhez tartozó telkek elváltak az utcától és mellettük szűk 

közút  jellegű  utcácska  alakult  ki.  A  történetileg  kialakult  „falusias”  karakterű  területen  a  fésűs 

(oldalhatáron  álló)  beépítési  mód  jellemző,  egy  helyiségsoros  népi  lakóházakkal,  köztük  pedig 

megjelenik  egy‐egy  polgári  jellegű  nagyobb,  díszesebb  lakóház,  már  az  utcával  párhuzamos 

elhelyezkedéssel. A lakóházak követik a telkek alakját, így az utcára merőlegesen helyezkednek el. A 

telekméretek ezen a régi, történelmi településrészen aprók, sok az 500m² alatti, de a nagyobbak sem 

haladják meg a 800m²‐t. A település életéhez, így a településszerkezethez is hozzátartozott a későbbi 
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malmok sora. A falu nyugati sávjában a patak mellett épültek fel a vízimalmok. A múlt század elejétől 

a falu szerkezete fokozatosan „elnyúlik”, dél felé a Balaton irányába és keletre a vásártér felé. A XX. 

század  második  felében  a  falu  belterülete  kevés  új  területtel  bővül,  de  a  külterületek  és  az 

infrastruktúra  lassan  fejlődik.  Újabb  családok  számára  kis  telkes  lakóterületeket  parcelláztak  a 

derékszögben haladó Fő utca két vége között, délkeleten. Az 1980‐as, 1990‐es beépítések 1200‐ 1400 

m²  körüliek.  Az  Óvoda  utca  legújabb  telkei  900‐100m²  körüliek.  A  hagyományos  faluszerkezettől 

eltérő,  geometrikus  telekosztás  és  utcahálózat  mindig  egy‐egy  sor  házzal  bővül  csak,  így  mindig 

közterülettel  kapcsolódik  a meglévő  belterületekhez.  De  az  új  területrésznek  ennek  ellenére  nincs 

megfelelő szélességű, járható közterületi rendszere. Rendezetlen falukép alakult ki, mely a környező 

dombokról is jól belátható. Ugyanígy a XX. század második felében a falutól délre, a Tsz‐hez tartozó 

telep területén gazdasági major épült fel. Ma Tagyon felől érkezve a település elején, a Fő út mentén 

található  egy  kiterjedt  gazdasági  terület.  Jelenleg  vegyes  funkciók  telephelyei  találhatók  itt: 

üzemanyag  töltőállomás,  rozsdamentes  tartályokat  gyártó  üzem,  mezőgazdasági  telephely,  stb.  A 

különböző  méretű  és  megjelenésű  épületek  szabadonálló  beépítési  módban  állnak  a  nagyméretű 

telkeken, jellemzően a falusias hagyományoknak megfelelően: utcára merőlegesen, nyeregtetővel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 98 ‐ 

Szentjakabfa  eredendően  két  merőleges  utca  keresztezésében  lévő  kis  domb  köré  épült.  A  falu 

keresztutcás  elrendezése  és  a  templom  körüli  halmazszerű  telekalakulatok  alapján  feltételezhető, 

hogy  a  kelet‐nyugati  tengely  mellett  álló  beépítés  (Kút  utca)  és  a  templom  a  XIII.  század  előtti 

településre  épült.  Szentjakabfa  utcaképét  a  német  építkezés  jegyei  alakították.  A  házak  a  XIX. 

században, a XX.  század elején  tipikus  sváb épületek voltak. Településképének helyi  sajátosságához 

tartoznak a közös udvarok. A XVIII. század közepétől kialakuló közös udvarokon két ház helyezkedik el 

egymás mögött, s bejáratuk egy irányba néz. A közös udvar „Hausbruder”‐nek nevezett lakói valóban 

rokon családok, testvérek voltak. Kifejezetten német építkezési mód a falvakat övező pajtasor, amely 

a  telek nagyságától  és  az  építtetők  gazdasági  kondíciójától  függően különböző méretű  lehetett, de 

abban egységes képet mutat, hogy a  falu belterületét magas  falként védte a betolakodó állatok és 

emberek  ellen.  A  falu  fejlődésének  fontos  időszaka  volt  a  XX.  század  második  fele,  a  környező 

településekhez képest láthatóan több építkezés folyt a faluban. A központban TSZ‐iroda, vegyesbolt, 

kocsma, könyvtár épült. Az 1960‐as években a  falukép korszerűsödött,  sok új ház épült,  a  régieket 

tatarozták.  Az  1970‐es  években  épült  intézmények  a  kort  jellemezték,  és  nem  igazodtak  a  régi 

faluképhez. Az újabb kor lakóházainak tömegformálása láthatóan a mai modern életformát szolgálja. 

A belterület déli részén már nagy családi házak épültek. 

A település telekméretei inkább az 1000m² körül mozognak. A szomszédos Balatoncsicsóhoz képest 

rövidebbek (60m hosszúak), de egy kicsit szélesebbek is (14m) a telkek.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 99 ‐ 

Tagyon  központját  az  önkormányzat  épülete  jelöli  ki.  A  település  vegyes  képet mutat.  Jellemzően 

földszintes, tetőtér beépítéses házak. A huszadik században a település a fő utat követve Szentantalfa 

irányába bővült, új utca nyílt és új  lakóépületek sorakoznak: az 1980‐as évek végén beépült Akácfa 

utca  és  a  2000‐es  években  fejlődésnek  indult,  ma  is  még  foghíjas  Muskátli  utca.    Itt  szabályos 

telekosztásokkal  találkozhatunk,  addig  a  régebbi  településrészeken  változatos  telekméretek, 

beépítések váltakoznak. A régi beépítések még utcavonalra illeszkednek, míg az újabb épületek már 

előkertesek.  Oldalhatáros  beépítésűek.    A  központban  inkább  a  kúriális  jellegű  új  és  régi  építésű 

házak találhatóak, a külsőbb utcáknál jelennek meg inkább a hosszúházak.   

 

1.14.2.2. Tulajdonjogi vizsgálat 

 
Állami  tulajdonú  területek  a  7312  jelű  országos  közút,  a  Felsőerdő  erdőterületei,  elszórtan 

elhelyezkedő mezőgazdasági területek. 

 

Egyházi tulajdonban vannak a templomok, Óbudaváron a temető és a Káposztás kertek végén a főút 

mentén egy rét (02/1hrsz), illetve Szentjakabfán a templomon kívül szintén a 7312 jelű út két oldalán 

szántó (013hrsz), rét (08/3hrsz). Egyházi tulajdonban van még Balatoncsicsón a Nivegyház és mellette 

a  15‐ös  házszám,  valamint  a  Domb  utca  végén  és  beerdősült  legelő,  illetve  parlagon  levő  szőlő 

művelési  ágú  területek.  Az  Evangélikus  Egyház  tulajdona  Szentantalfán  a  Fő  út  18,  a  Református 

Egyházé  a  Templom  utca  20,  a  Fő  út  41‐es  szám  a  Názáred  Közhasznú  Alapítványé,  illetve  az 

önkormányzati  hivatal  mögötti  rom,  és  a  Nazarénus  Gyülekezet  imaháza.  Szentanalfán  a  zsidó 

temető egyházi  tulajdonban van. Tagyonban a templomon kívül egyházi  tulajdon a  temető melletti 

legelő  művelési  ágú  beerdősült  terület,  valamint  a  Tagyon‐hegyen  egy  3500m²‐es  műveletlen, 

erdősült telek, valamint 4581m² művelt szőlő és présház.  
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Gazdasági  társaság  tulajdonában  vannak  az  állattartó  telepek,  a  szőlőhegyeken  néhány  présház, 

Szentantalfán a volt TSZ területen lévő üzemek, a Balatoncsicsó határában lévő volt víztározó. 

 

Egyéb jogi személyek tulajdonaként szerepelnek a Magyar Schönstatti Családmozgalom óbudavári 
központja és épületei. 
 
Szövetkezeti tulajdon több külterületi mezőgazdasági terület, a szentantalfai volt TSZ területen üzemi 
épületek mellett a szentjakabfai önkormányzati hivatalnak is helyet adó épület.   
 
Önkormányzati tulajdonok listáját részletesen felsoroltuk az önkormányzati vagyon vizsgálatakor. 
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1.14.3 Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

Az épület állomány és a környezet geodéziai  felmérése folyamatos. A hiteles alaptérkép a  felmérés 

alapján  készült,  amely  a  tervezés  számára  megfelel,  kivéve  Szentantalfa  területén  a  patak  menti 

területeken. 

További geodéziai felmérés igénye a tervezés során felmerülhet valamely speciális igény kapcsán.  

 

1.14.4 Építmények vizsgálata  

Nivegy‐völgy  épületeinek  közös  jellegzetessége  a  lakóépületek  építészeti  megjelenése,  összhangja. 

építészetére  az egyszerűség  jellemző.  Kialakításuk  a  funkcióból,  a  kerthez  kapcsolódó életformából 

adódott.   A telkek és házméretek sohasem a véletlen vagy önkény művei voltak, azokat évszázadok 

tapasztalatai,  szükségletei  formálták,  hogy  ideális  lakókörnyezet  legyen  a  benne  élő  családok 

számára.  A  lakóingatlanok  jellemzően  oldalhatáros,  egy  helyiségsoros,  földszintes  kialakítású  népi 

lakóházak. A  tetőszerkezetek utcára merőleges nyeregtetők  (42‐45  fokos hajlásszöggel), oromfalas, 

macskalépcsős  kialakítással  vagy  kontyolt,  égetett  cserép  fedésű  nyeregtetővel.  A  lakóépületek 

vakoltak,  festettek,  a  Balaton‐felvidéki  népi  építészetre  jellemzőek.  Az  utcafronti  homlokzatok 

keskenyek,  maximum  7  méter  körüliek,  jellemzően  két  álló,  2:3  arányú  ablakkal.  Az  épületek 

megjelenését  és  hangulatát  a  nyílászárók  nagyban  befolyásolják,  sajátos  karaktert  kölcsönöznek 

nekik. A zárt épület‐tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük 

ezt. A népi építészet házain, a történeti szőlőhegyek régi présházain tömör fából vagy fémből készült, 

jellemzően  kétszárnyú  osztott  ablakokat,  ajtókat  használtak.  A  lakóházakra  kevésbé  jellemzőek  a 

térségben elterjedt tornácok.  

 

   

 

Nivegy‐völgy XX.  sz.‐i  építészetére  jellemző, hogy a  szigorú  szabályozásnak köszönhetően az utcára 

merőleges házaival az új településrészek sem válnak el élesen a történeti falutól, anyaghasználatuk, 

visszafogott színhasználatuk is követi a hagyományt. Az épületek egyszerű tömegűek, nyeregtetősek. 

Ugyanakkor a lakóházak tömegformálása láthatóan a mai modern kori életformát szolgálja, már nem 

látunk egy helyiségsoros házakat, ezáltal az utcai homlokzatok szélesebbé, az oromfalak magasabbá 

váltak, tehát a lakóházak mérete minden irányban nőtt. A megnövekedett épületek benapozása több 

ablakot  kívánt,  így  az  utcai  homlokzatokon  a  hagyományos  kettő  helyett  3‐6(!)  ablak  is megjelent. 

Egyedi  részletmegoldásokat  alkalmaz  a  karakter,  például  változatos  tetőablakok,  megfigyelhető  a 

főépületre merőleges mellékszárny, melyet a kódisállás mintájára építettek. 
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Külterületen  a  szőlőhegyeken  sok  eredeti  állapotban  lévő  présház  található.  Köztük  jellemzőek  a 

téglalap  alakú  épületek,  az  egyszintes,  háromosztatú  présházak.  A  présházajtók  sokszor  kovácsolt 

szegekkel  kivertek.  Gyakori,  hogy  a  Ny‐i  oldalon  oldalsó,  külső  bejáratú,  újabb  bővítménnyel 

rendelkezik, amelyre ráfut az épület cserépfedése. A félig  földbe mélyedő pince  is a nyeregtető alá 

esik.  

 

     

 

1.14.4.1. Településkarakter 

 

Nivegy‐völgy  településeinek  beépített  területén  öt  féle  településkarakter  különböztethető  meg:  a 

történeti  településrész,  új  lakóterületek,  rekreációs  területek,  gazdasági  területek,  a  pincékkel‐ 

présházakkal beépült történelmi szőlő‐ és gyümölcstermő karakter.  
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Pincékkel‐ présházakkal beépült történelmi szőlő‐ és gyümölcstermő karakter  
A  nivegy‐völgyi  szőlőhegyek  a  több mint  kétezer  éves  balatonfelvidéki  szőlőkultúra  szerves  részét 
képezik.  Ide  tartozik  a  Tagyon‐hegy  kivételes  minőségű  termőhelyi  adottságú  területe  is,  ami 
kedvező,  tóparttal  párhuzamos  fekvésű  és  legjobb,  zömmel  déli  kitettségű,  rendkívül  kedvező 
fényviszonyokkal. A Balatoncsicsóhoz tartozó 4db történelmi szőlőterület (a falu feletti Fenyves‐hegy, 
az Óbudavár alatt fekvő Bád‐dűlő, a Dörgicsei medencére néző Szent György‐hegy, és a Szent Balázs‐
hegy  felső  –  egészen  az  Agyaglaki  dűlőig  lenyúló  –  határrésze)  is  részét  képezi  a  balatonfelvidéki 
szőlőkultúrának. Szentantalfán ebbe a karakterbe soroltuk a Szent Balázs‐hegy–Mocsár‐dűlőt, ami a 
leírások  és  a  régi  térképek  szerint  több  száz  éve  szőlőműveléssel  hasznosított.  Kiváló  termőhelyi 
adottságú,  I.  osztályú  területről  van  szó,  amely  országosan  védett  természeti  terület  –  Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park – és a Balaton törvény által meghatározott tájképvédelmi terület. 
A XIII‐XIV.  században a népesség növekedése és a bor áruvá válása következtében a szőlőt a határ 
magasabb, melegebb, nehezebben megművelhető, épp ezért más növény számára kedvezőtlenebb, 
ám a bor minősége szempontjából a legjobb, hegyi, domboldali területekre ültették. Ez a tájhasználat 
egészen a szocialista mezőgazdaság nagyüzemi szőlőtelepítéséig a Balaton‐felvidéken jellemző volt – 
más  vidékeken már  a  filoxéra  vészt  követően  előtérbe  került  a  síksági,  homoki  szőlőtelepítés–.  Az 
1960‐80‐es  években  a  gépekkel  könnyen  művelhető,  többet  termő  dombalji,  szoknya  területekre 
telepítették a szőlőt. 
A  többnyire  nehéz  élőmunkával  fenntartható,  kevesebbet  és  drágábban  termő  hegyi  szőlők  és 
termelőik  a  mennyiségi  szempontok  kizárólagossága  idején  ekkor  háttérbe  szorultak.  Az  addig 
folyamatosan  művelt  szőlőhegyeken  egyre  több  lett  a  parlag,  illetve  az  említett  zártkertesítést 
követően egyre több lett az eladó terület s egyre több lett a pihenést – nem munkát! – kereső városi 
tulajdonos. 
A szőlőhegyi táj – amely az évszázadok folyamán fokozatosan változott – fő elemei: a szőlőültetvény, 
a  domborzat  által  meghatározott  utak  által  kialakított  szerkezet,  az  utak  mellé  a  szőlőbe,  dió‐  és 
egyéb  gyümölcsfa  környezetébe,  szőlő  végébe  épített  pincék,  présházak,  támfalak,  kőrakások, 
valamint  szakrális  építmények  (pl.  feszület,  kereszt).  Arculati  szempontból  azonban  a  legfontosabb 
ezek  összesített  látványa:  az  összhangot,  a  történelmi  folyamatosságot,  békét  sugárzó  tájkép,  az 
emberi  munka  és  a  természet  által  alkotott  harmónia.  Ebből  következően  arculati,  esztétikai 
szempontból kedvezőtlen mindaz, ami megbontja ezt a szőlőhegyi harmóniát. 
A fejlesztés évtizedekre elkerülte ezeket a területeket és a szűk, rossz hegyi utakon megközelíthető, 
infrastruktúrával alig ellátott  szőlőhegyi  területek pihenésre  is  csak  töredékesen voltak alkalmasak, 
ezért  aztán  egyre  több  lett  a  szőlő  nélküli,  felhagyott  parlag,  vagy  beerdősült  terület,  a  romos, 
használaton  kívüli  épület.  Kedvezőtlen  a  kialakult  léptéktől,  méretektől  eltérő  nagyságrendű 
beavatkozás (pl. makro‐terasz, többszintes épület) új, a régi szerkezethez nem alkalmazkodó útnyitás, 
a  sűrű  beépítés,  az  épületek  terepszintből  való  kiemelése,  nagyméretű  burkolt  parkoló  építés,  a 
hagyományos színvilágtól eltérő színhasználat, a homlokzatok teraszokkal való megnyitása, átépítése, 
a  történelmi  hangulattól  idegen  anyagok  (beton,  üveg, műanyag,  stb.)  túlzott mértékű  használata. 
Igaz ez a Tagyon‐hegyre is, ami a tóról és a partmenti területekről hosszan látható. Beépítettsége már 
ma is kissé sűrűnek, közepesen sűrűnek nevezhető (125 épület) 67 hektáron 1,86 épület/ha, durván 2 
épület/ha már látképileg egy kicsit terhelt szőlőhegyi tájképet mutat. Külön figyelemre méltó, hogy a 
nehéz  közlekedés  ellenére  a  magasabb  részeken  is  egyre  több  az  épület  a  káprázatos  kilátás 
következtében. 
Azokon  a  részeken,  ahol  a  szőlőtermelés  fennmaradt  és  az  építészeti  értékek  is megújultak,  ott  a 
pannon táj kivételes szépségű tájrészleteit élvezhetjük: a gyümölcsfák árnyékában álló népi  jellegű, 
fehérre  meszelt  présházakat,  művelt  szőlőket,  az  ember  és  a  természet  egyedi,  pannon 
hangszerelésű harmóniáját és a bor illatát. 
 
Szentjakabfán és Óbudaváron a pincékkel‐ présházakkal beépült történelmi szőlő‐ és gyümölcstermő 

karakterbe  tartoznak  az  1967‐ben  kijelölt  zártkertek,  amelyeket  a  Balaton‐felvidék  történelmi 

szőlőhegyek  területén  jelölték  ki.  Az  idők  folyamán  a  korábbi  szőlőhegyeken  kívüli  területek  is 
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kertgazdasági  területekké  váltak.  Ezeknek  a  területeknek  a  jelentősége  1967‐től  a  privatizáció 

megvalósulásáig  –  1990‐es  ével  elejéig  –  rendkívül  nagy  volt,  mert  ez  időszak  alatt  személyi 

földtulajdonba csak ezek a területek kerülhettek, magyarul magánszemély csak itt tudott korlátozott 

mértékben földet vásárolni. A mindenkori jogszabályok – bár különböző nagyságban és mértékben – 

megengedték pincék,  gazdasági  épületek, majd  több helyen pihenő és  lakófunkciójú hétvégi  házak 

építését.  Ennek  eredményeképp  ezek  a  zömmel  kertműveléssel  hasznosított  területek  változó 

mértékben beépültek. 

A történelmi szőlőhegyekben a régi parcellákat általában több részre felosztották és a jó kilátást adó 

és  jól megközelíthető  részeken  több  épület  is  épült  hektáronként.  Az  ilyen  átalakuló  területekre  a 

vegyesség  a  jellemző,  azaz  mind  a  telekhasználatában  –  szőlő,  gyümölcs,  díszkert,  parlag,  bozót, 

úszómedence  stb.‐  mind  a  telek  és  az  épület  rendeltetésében  –  árutermelés,  saját  szükséglet 

kielégítése, pihenés, nyaralás, vendégfogadás, mind az épületek megjelenésében ez, az esztétikailag 

is kedvezőtlen vegyesség, jellegtelenség a meghatározó. 

Szerencsére  Szentjakabfa  kertes mezőgazdasági  területein  csak  a  viszonylag  kevés  számú  épületre 

jellemző az említett vegyesség, jellegtelenség. A földterületek, szőlők szépen műveltek, gondozottak. 

A Dobogó dűlőre aszfaltút vezet fel és kifejezetten mintaszerű a terület esztétikai megjelenése. 

 
Történeti településrész 

Balatoncsicsó a Cserkúti‐patak völgyének északi részén található, közigazgatási területen belül sok a 

nyaraló és  szőlő  tulajdonos. A  faluban élők német származású ősei egy „védekező”  faluszerkezetet 

építettek  fel, ahol a völgybe települt  falut körülöleli, védelmezi a pajták sora. Messzebbről nézve a 

falu  sziluettje  belesimul  a  tájba,  a  templomtorony  jelzi  az  utat  a  község  felé.  Az  orsós,  egy‐utcás 

faluszerkezetben  a  hosszházas  portákat  összekapcsolja  az  épített  kerítés.  A  történetileg  kialakult 

„falusias” karakterű  területen a  fésűs  (oldalhatáron álló) beépítési mód  jellemző, egy helyiségsoros 

népi lakóházakkal. 

Óbudavár igazából egy egyutcás szerkezetű falu, melynek szerkezete az elmúlt évszázadok során nem 

változott.  A  település  szerkezetére  jellemző,  hogy  a  házak  gyakorlatilag  előkert  nélkül,  a  telek 

utcafrontjára  épültek.  Nyomaiban  még  felfedezhető,  a  régi  térképek  pedig  híven  mutatják,  hogy 

egykor  az  egész  falut  körbevette  a  telek  szinte  teljes  szélességében  épített  pajtasor  (csűr,  szín).  A 

falusias  karakter  és  ezzel  együtt  a  település  egyedi  arculatát  részben  a  hagyományos,  kétoldali 

oldalhatáros  beépítésű  telekszerkezete,  a  fűrészfogasan  egymáshoz  kapcsolt  16‐20  méter  széles 

telkek,  valamint  a  főépület mellett  a  telek másik  oldalhatárán  épült  kisebb,  egykori  nyári  konyha, 

kamra, ól  jellegű melléképületek  rendszere adja. A  falusias  karakter  jellegzetessége a  lakóépületek 

építészeti megjelenése, összhangja. A lakóingatlanok jellemzően oldalhatáros, jellemzően földszintes 

kialakításúak, egyes épületek tetőtere  is beépített. Ezek az épületek többségükben az 1800‐as évek 

második felében épültek és alapvetően egységes településképet alkotnak. 

Szentantalfa  egykori  határai  a  három  templom  körül  húzódtak.  A  belső  területeken  egy 

telekaprózódás  figyelhető  meg,  ez  feltehetően  arra  vezethető  vissza,  hogy  a  nemesek  nem 

értékesíthették a földjeiket és az adókat portánként kellett fizetni. Így észszerűbb volt a telkek hátsó 

részeiben építeni új házakat. Az egyes épületekhez tartozó telkek elváltak az utcától és mellettük szűk 

közút  jellegű  utcácska  alakult  ki.  A  történetileg  kialakult  „falusias”  karakterű  területen  a  fésűs 

(oldalhatáron  álló)  beépítési  mód  jellemző,  egy  helyiségsoros  népi  lakóházakkal,  köztük  pedig 

megjelenik  egy‐egy  polgári  jellegű  nagyobb,  díszesebb  lakóház,  már  az  utcával  párhuzamos 
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elhelyezkedéssel.  A  település  életéhez,  így  a  településszerkezethez  is  hozzátartozott  a  későbbi 

malmok sora. A falu nyugati sávjában a patak mellett épültek fel a vízimalmok. A múlt század elejétől 

a falu szerkezete fokozatosan „elnyúlik”, dél felé a Balaton irányába és keletre a vásártér felé. 

 
Szentjakabfa  eredendően  két  merőleges  utca  keresztezésében  lévő  kis  domb  köré  épült.  A  falu 
keresztutcás  elrendezése és a  templom körüli  halmazszerű  telekalakulatok  alapján,‐  feltételezhető, 
hogy  a  kelet‐nyugati  tengely  mellett  álló  beépítés  (Kút  utca)  és  a  templom  a  XIII.  század  előtti 
településre épült. 
Szentjakabfa utcaképét a német építkezés jegyei alakították. A házak a XIX. században, a XX. század 

elején tipikus sváb épületek voltak. Szentjakabfa településképének is a helyi sajátosságához tartoznak 

a közös udvarok. A XVIII. század közepétől kialakuló közös udvarokon két ház helyezkedik el egymás 

mögött, s bejáratuk egy irányba néz. A közös udvar „Hausbruder”‐nek nevezett lakói valóban rokon 

családok,  testvérek  voltak.  Kifejezetten  német  építkezési  mód  a  falvakat  övező  pajtasor,  amely  a 

telek  nagyságától  és  az  építtetők  gazdasági  kondíciójától  függően  különböző  méretű  lehetett,  de 

abban egységes képet mutat, hogy a  falu belterületét magas  falként védte a betolakodó állatok és 

emberek  ellen.  A  pajták  közül  már  csak  egy‐két  épület  áll,  mely  az  utókor  számára  megőrzendő! 

Jellemző  a  németek  építkezésére  a  gazdasági  épületek  nagyobb  mérete,  igényesebb  kivitele, 

specializáltsága. Az istállók a lakóház folytatásában helyezkednek el, esetleg a pajtához csatlakoznak.  

A  paraszti  élettel  legszorosabb  kapcsolata  a  háznak  van,  amely  keretet  ad  a  benne  lakók  teljes 

életének,  az  élet  minden  megnyilvánulásának.  Ha  a  ház  nem  is,  de  használata,  élete  már  sajátos 

vonásokat  árulhat  el.  A  központban  TSZ‐iroda,  vegyesbolt,  kocsma,  könyvtár  épült.  Az  1960‐as 

években a falukép korszerűsödött, sok új ház épült, a régieket tatarozták. Ebbe a karakterbe soroltuk 

Az  1970‐es  években  épült  intézményeket  is,  melyek  a  kort  jellemezték,  és  nem  igazodtak  a  régi 

faluképhez. 

Tagyon  központját  az  önkormányzat  épülete  jelöli  ki.  A  település  falusias  karaktere  vegyes  képet 

mutat.  Jellemzően  földszintes,  tetőtér  beépítéses  házak.  Változatos  telekméretek,  beépítések 

váltakoznak. A régi beépítések még utcavonalra illeszkednek, míg az újabb épületek már előkertesek. 

Oldalhatáros beépítésűek.  A központban inkább a kúriális jellegű új és régi építésű házak találhatóak, 

a külsőbb utcáknál jelennek meg inkább a hosszúházak.   

 

Új lakóterületek 

Balatoncsicsó  a  XX.  században  dél  felé  bővült,  új  lakóépületek,  valamint  iskola  található  a 

szentantalfai közigazgatási határba ékelődve. 

Szentantalfa belterülete a XX. század második felében kevés új területtel bővül, de a külterületek és 

az  infrastruktúra  lassan  fejlődik.  Újabb  családok  számára  kis  telkes  lakóterületeket  parcelláztak  a 

derékszögben  haladó  Fő  utca  két  vége  között,  délkeleten.  A  hagyományos  faluszerkezettől  eltérő, 

geometrikus telekosztás és utcahálózat mindig egy‐egy sor házzal bővül csak, így mindig közterülettel 

kapcsolódik  a  meglévő  belterületekhez.  De  az  új  területrésznek  ennek  ellenére  nincs  megfelelő 

szélességű, járható közterületi rendszere. Rendezetlen falukép alakult ki, mely a környező dombokról 

is jól belátható. 

Szentjakabfán  az  újabb  kor  lakóházainak  tömegformálása  láthatóan  a  mai  modern  életformát 

szolgálja. A belterület déli részén már nagy családi házak épültek. 

Tagyon  a  huszadik  században  a  fő  utat  követve  Szentantalfa  irányába  bővült,  új  utca  nyílt  és  új 

lakóépületek  sorakoznak:  az  1980‐as  évek  végén  beépült  Akácfa  utca  és  a  2000‐es  években 

fejlődésnek indult, ma is még foghíjas Muskátli utca.  Ugyanakkor ebbe a karakterbe soroltuk a még 
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be  nem  épült,  de  a  településrendezési  tervben  már  kijelölt  új  tömböket,  a  HÉSZ  alapján  építési 

lehetőséget kapott területeket. 

Tagyonban  e  településrész  sem  válik  el  élesen  a  történeti  falutól  az  utcára  merőleges  házainak 

köszönhetően,  különösen  igaz  ez  az  újonnan  beépült Muskátli  utcára.  Anyaghasználata  is  követi  a 

hagyományt  (fehér  vakolat,  natúr  égetett  cserépfedés).  Ugyanígy  igaz  ez  az  Akácfa  utcára  is.  A 

kertvárosias  karakter  területén  a  lakóházak  tömegformálása  láthatóan  már  a  mai  modern  kori 

életformát szolgálja.  

 

Rekreációs területek  

Óbudaváron ezt a karaktert a belterület északi részén elhelyezkedő Magyar Schönstatt Család Vallási 

Egyesület  központi  épületei  adják,  jellemzően  kiszolgáló  (szállás  vendéglátás,  hitélet,  stb.) 

funkciókkal.  A  Schönstatt  Központ  épületei  a  falusias  karakterrel  szemben  már  jellemzően  három 

szintesek.  Építészeti  megformálását,  színezését,  anyaghasználatát  tekintve  a  hagyományos  falusi 

házak világát követi. 

Rekreációs  terület  Szentantalfán  a  falutól  50m‐re  a  külterületen,  a  Fő  utca  óbudavári  és 

balatoncsicsói  elágazásánál  egy  300m²‐es  családi  üdülőhely  létesült,  15.000m²  kerttel.  A  villa 

többnyire  családi nyaralásoknak, de esküvőknek és egyéb  rendezvényeknek  is otthont ad. A  telken 

szabadonállóan  elhelyezkedő  épületen  nyomokban  felfedezhetőek  a  Balaton‐felvidék  építészeti 

jellemzői,  de  tömegalakítása,  nyílászárói  modern  megformálásra  utalnak.  Az  épület  mégis 

kommunikál  a  környezetével,  melyet  a  tetőhajlásszög,  szín‐  és  anyaghasználat  (szürke  tető,  fehér 

vakolt  homlokzatok)  erősít.  Kertje  fás  növényekben  szegényes,  jellemzően  nagy  kiterjedésű  pázsit 

alkotja. 

 

Gazdasági területek 

Szentantalfán a falutól délre, a Tsz‐hez tartozó telep területén XX. század második felében gazdasági 

major épült  fel. Ma Tagyon  felől érkezve a  település elején, a Fő út mentén  található egy kiterjedt 

gazdasági  terület.  Jelenleg  vegyes  funkciók  telephelyei  találhatók  itt:  üzemanyag  töltőállomás, 

rozsdamentes tartályokat gyártó üzem, mezőgazdasági telephely, stb.  

A különböző méretű és megjelenésű épületek szabadonálló beépítési módban állnak a nagyméretű 

telkeken,  jellemzően  a  falusias  hagyományoknak megfelelően:  utcára merőlegesen,  nyeregtetővel. 

Látványuk nem példaértékű, de nem is kirívóan zavaró.  

 

A  gazdasági  jellegű,  funkciójú  területek  közül  Tagyon  külterületén  két,  egymástól  jellegében, 

használatában  jelentősen  eltérő  terület  található.  A  település  belterületétől  délnyugatra,  a  Zánka‐

Nagyvázsony közötti országút mentén, attól délre lévő gazdasági terület állattenyésztési célt szolgál. 

Ez  a  funkció  a  település  történeti  tájhasználatával,  a  Nivegy‐völgy  mezőgazdasági  jellegével 

összhangban van. A gazdasági területen folyó állattenyésztést szolgáló épületeket takartan célszerű 

elhelyezni és a  felújításkor  törekedni kell a hagyományos anyagok és épületformák használatára. A 

technológiai  építményeket  ‐  pl.:  terményszárító,  siló,  stb.,  ‐  a  lehető  legalacsonyabb  magassági 

méretekkel kell megvalósítani, mert a területre a Tagyon‐hegyről teljes mértékben rálátni. 

A  másik  gazdasági,  tárolási  jellegű  ‐  jelenleg  beépítetlen  ‐telephely  a  belterülettől  északra,  a 

közigazgatási  határ  mentén  található,  a  Zánka‐Nagyvázsony  közötti  országút  keleti  oldalán.  Erre  a 

területre a Szent‐Balázs‐hegy szőlőiből nyílik teljes rálátás. 

Ez  a  terület  közvetlenül  Tagyon  és  Szentantalfa  közé  esik  és  a  települések  erősödő  gazdasági 

tevékenységének eredménye.  
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Szentjakabfán két a település adottságaihoz talán kissé túlméretezett gazdasági telephely található. 

Mindkét  területen  hosszú  évtizedek  óta  –  változó  mértékű  –  állattartás  folyt.  Mindkét  gazdasági 

terület alapvető jellemzője, hogy feltűnően látszatos helyen találhatók. 

A  felső terület két egymással szomszédos  ingatlanból áll, a 228/1 hrsz.‐ú,  illetve a 035/11 hrsz‐ú, a 

hiteles  földhivatali  térképen major  feliratú  földrészletekből. A  tájhasználatról  szóló  részben  leírtuk, 

hogy  az  egykori  istállók  a  Mogyorós  dűlő  fennsíkon  lévő  legelői  közelében  épültek,  ahonnan 

felhajtották  a  birkákat  az  említett  fennsíki  legelőkre.  A  315‐320 méter magasságban  –  jóval  a  falu 

felett –  álló épületek meghatározó elemei a tájképnek. 

 A  228/1  –s  hrsz.‐on  lévő  istálló  fehér  falaival,  hagyományos  épületformájával  az  adottságokat 

ésszerűen  hasznosító  tájhasználat  kifejeződése  és  szerves  eleme  a  tájnak.  Mai  állapota  és 

környezetének rendezetlensége – közelről szemlélve – jelentős mértékben javítható. 

A  035/11  hrsz.‐on  álló,  fémszerkezetű, műanyag  elemekből  összeállított,  erősen  pusztuló  épület  a 

környezetében  lévő  hulladékokkal,  gép‐  és  gépkocsi  roncsokkal,  használaton  kívüli,  szétdobált 

eszközökkel  kifejezetten  bántó  tájelem.  Ezen  épület  elbontása  jelentené  a  kedvező  megoldást  és 

helyébe – ha szükséges – egy hagyományos jellegű épület létesíthető, szigorú magassági és arculati 

előírások szerint. 

A másik  gazdasági  terület  a  falu  alatt,  pontosan  a  bevezető  út mentén  a  016/4,  016/14‐es  hrsz.‐ú 

szintén  major  elnevezésű  területeken  a  település  kapujában  helyezkedik  el,  meghatározva 

Szentjakabfa fogadóképét.  

 
 
1.14.5 Az épített környezet értékei 

1.14.5.1. Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

 
Megállapítható,  hogy  a  völgy  sokkal  sűrűbben  volt  lakott  a  középkor  folyamán, mint  napjainkban, 

amit leginkább a megmaradt templomromok és azonosított középkori településnyomok mutatnak. 

A  természeti  adottságokhoz alkalmazkodva a  települések nem a völgy  legmélyebb pontján, hanem 

magasabb térszíneken‐ lejtős domboldalakon jöttek általában létre.  

 

Budavár /Óbudavár közigazgatási határa/ 

Árpád‐kori  település  nyomát  ismerjük  pl.  Dobogó  hegy  déli,  magasfekvésű  lejtőjén  Óbudavár 

határában,  a  mai  belterülettől  északra.  A  település  déli  irányban  terjeszkedve  foglalta  el  a  mai 

belterületi  részt,  valószínűleg még  a  középkor  folyamán  és  a  középkori Budavárral  azonosíthatjuk, 

mely  birtokosairól  –  óbudai  káptalan  ‐  kaphatta  nevét:  a  középkori  Budavár  vagy  Budavári  első 

említését  csak  a  15.  századból  ismerjük,  a  korábbi  keltezést  az  előkerült  régészeti  lelőhelyen  túl 

erősíti,  hogy  Óbudát  1200  előtt  nevezték  csak  Budavárnak.  A  rovásadó  összeírásokban mindvégig 

Bwdawár  vagy  Bwdawáry  néven  említik.  1567‐ben  puszta,  két  év  múlva  Komár  várhoz  tartozó, 

csekély  népességű  királyi  birtok.  1574  és  1594  között  pusztaként  szerepel.  A  17.  század  eleji 

összeírásokban még szerepel, 1613 után azonban többé nem írják össze. 
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Szentbereck és Ároktő /Balatoncsicsó közigazgatási határa/ 

Szentbereck az Árpád‐korban királyi udvarnokok falva lehetett. Később, valószínűleg a 14.századtól a 

veszprémi  püspök  birtoka.  Szentbereck  falu  első  írásos  említése  1354‐ból  ismert.  1522‐ben 

Szentbereckfalva  néven  szerepelt.  A  16.  századi  rovásadó  összeírásokban  többnyire  a  szomszédos 

Árokfővel  együtt  említették.  1524‐ben  a  veszprémi  püspöknek  11  adózó  (közte  7  egész  telkes 

jobbágy, 4 féltelkes nemes) és 6 puszta portája volt itt. 1534‐ben Zentbereczk‐ árok néven szerepel, 

bár  ugyanebben  az  évben  Árokfew‐t  külön  is  említik.  1536‐ban  az  összeírásokban  csak  Árokfőről 

hallunk, Szentbereckfalváról nem. 1542‐ ben Szentbereckfalva adózói között  tartják nyilván Árokfői 

Balázst, Gáspárt és Domokost, a veszprémi püspök predialis nemeseit; a két település közelsége tehát 

nem vitatható /1542‐ben a püspöknek 1 adózó, 4 szegény, az egyházi nemeseknek 6 adózó portája 

volt/. 1543‐ban Árokfővel együtt  szerepelt  (Zenth Bereck‐  falva et Arokffe), 5 adózó  (de nem fizet) 

portával.  1548‐ban  bár  egy  török  támadás  részben  elpusztította  a  két  falut, még  3  adózó  portáját 

írták össze. Egy év múlva azonban ismét Arokfő Zentbereczkfalva‐ról olvashatunk. 1553‐ban és 1555‐

ben már csak egy lakott portája szerepelt. 1555‐ben, vagy röviddel utána pusztulhatott el véglegesen, 

többé nem írták össze. 1555 után Szentbereckfalvát többé nem írták össze. Plébániájáról csak kései 

írott  adat  ismert  ‐  először  1523‐ban  említik  ‐  de  a  templom  Árpád‐kori.  Az  észak—déli  keletelésű 

templom kb. 6 x9 m‐es alapterületű, egyenes záródású szentélye már elpusztult. Az álló falak a déli 

oldalon  a  legmagasabbak,  ahol  elérik  a  3 m‐t.  A  templomtól  délre  egy  patakra  lejt  domb  oldalán 

mintegy 150x80 méteres területen nagyszámú későközépkori (14‐16. sz.) kerámia jelezte az egykori 

falu helyét (MRT1, Pintér 2014). Ároktő középkori leletanyagát ettől a településtől kissé távolabb, egy 

völgy  másik  oldalán  azonosították.  1572‐ben  a  török  által  felégetett  puszta  község,  bár  néhány 

jobbágytelkét  még  összeírták  a  dicatorok.  Ezután,  több  mint  egy  évtizedig,  puszta  község,  s  csak 

1588‐ban  kezd  ismét  benépesülni.  A  16.  század  elején  ismét  csak  praedium,  7  hold,  erdővel  és  10 

hold szántóval. 

 

Csicsó /Balatoncsicsó közigazgatási határa/ 

Balatoncsicsó őse a 13. századi hét Nivegy‐völgyi falu egyike volt, melynek első írott említése 1272‐

ből  származik.  A  16.  századi  adóösszeírásokban  mindig  Chicho‐ként  említik.  Bár  1552‐től  kétfelé 

adózó  falu,  jelentősebb  jövedelemmel  rendelkezhettek  lakói,  mivel  pl.  1564‐ben  13  adófizető 

portáról tudunk. 1573‐ban puszta, 1598‐ban 4 házat írtak össze itt. 1696‐ban 18 jobbágycsalád lakja 

85 hold szántóval és 26 hold szőlővel (MRT 1). 

 

Szentantalfa /Szentantalfa közigazgatási határa/  

A középkori  falu nevével  először 1336‐ban  találkozunk nemesi névben, majd 1373‐ban Zenthantal, 

1380‐ban pedig „villa Sancti Anthonii” néven szerepel. Egyháza Szent Antal  tiszteletére volt avatva, 

plébánosáról 1471‐ben olvasunk. 1531‐ben Zenthantalfalwa néven tüntetik fel a rovásadót összeírok. 

1536‐tól  kezdve  csak  az  egy  telkes  nemesek  összeírásában  találjuk  meg  a  falut.  1599‐ben  egy 

malomról  is megemlékeznek. Az 1600‐as összeírás  szerint 9 nemescsalád  lakott  itt. 1696‐ban az  itt 

lakó taksás nemeseknek 101 akó bort termő szőlőjük volt. 1700‐ban vízimalmát említik. A 19. század 

végén  Szentantalfa  területén  40  db  17.  századi  ezüstpénzből  álló  zárt  éremlelet  került  felszínre. 

Későközépkori  leletek  szórványosan  kerültek  elő  a  Hangyástető  északkeleti  lejtőjén,  de 

feltételezhető,  hogy  a  középkori  település  központja  –  temploma  és  templom  körüli  temetője  a 

községi alsó r. k. templom helyén volt, amire az ott megfigyelt többrétegű temető utal. 
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Herend 

A  Herendi‐dűlőben,  az  itató  gémeskúttól  keletre  300x150  m‐es  területen  nagy  számban  találtak 

későközépkori  (14‐16. századi) cserepeket. A terület közepén középkori  templom romjai találhatók, 

bokroktól sűrűn benőve. A 15. században gótikus stílusban épült templom homlokzata és hajójának 

egy része 1830‐ban még állt. 

A  középkorban  itt  Herend  nevű  falu  volt,  melyet  Szentjakabfával  és  Tagyonnal  együtt  említenek 

(„Trés  vilié  Neueg  Sancti  Jacobi,  Herend  et  Thogyon”,  13063).  Egy  1446‐ban  kelt  oklevél  szerint  a 

veszprémi  várba  az  itteni  és  a  szomszédos  szentjakabfalvi  jobbágyok  közül  válogattak  őröket.  A 

törökök pusztító gyújtogatásának már az 1548‐as hadjárat idején áldozatul esett, és még 1572‐ben is 

pusztaként tartották számon. A lassú visszatelepedést mutatja, hogy 1573‐ban 4, 1574‐ben 3 adózó 

telket írtak össze. 1576‐ban ismét puszta. A másodszori benépesedés folyamatosabb, bár még 1598‐

ban is csak 4 jobbágyházat említenek. Utoljára 1627‐ben írták össze. Az 1700‐as összeírás még említi 

pusztaként. 

 

Szentjakabfa  

A mai település őse kicsit északabbra is kiterjedt, a törpevízmű közelében a római kori leleteken túl 

12‐13.  századi  cserepeket  is  találtak.  Kezdetben  Nivegyszentjakab  néven  szerepelt  a  forrásokban 

(1306).  Egyháza  Szent  Jakab  tiszteletére  volt  avatva,  papjáról  1333‐ban  hallunk  először.  1531‐ben 

Zentjacabon a veszprémi püspök 6 adófizető, 12 szegény és puszta telkét és 1 szabadosát (libertinus) 

írták össze. A 16‐17. századi összeírásokban mindvégig szerepel, a török hadjáratok súlyosabb dúlást 

nem okoztak. 1696‐ban 10 jobbágy családnak 34 hold szántója és 6 hold szőlője volt. 

 

Tagyon 

A középkori  Tagyon a mai belterülettel azonos helyen  fekhetett,  temploma a mai  templom helyén 

állt. Erre utal, hogy a templom közelében templom körüli temetőre utaló embercsontok kerültek elő 

1964‐ben. A középkori, Szűz Mária tiszteletére szentelt templom (1323), amelynek papja az 1333‐as 

pápai tizedjegyzékben is szerepel szintén. 

A faluról már a 13. század elején hallunk, 1292‐ben III. András a bakonybéli apátságnak adományozta: 

„terram udvornicorum nostrorum Thogon vocatam iuxta Balatinum in comitatu Zaladiensi”. Tagyon 

1531‐től  szerepel  a  rovásadó  összeírásokban.  A  községben  jobbágyok  és  egytelkes  nemesek  éltek. 

1548‐ban a törökök felégették a települést. 1549‐ben malmáról is megemlékeznek. 1567‐ben a török 

ismét végigpusztította, s még 1576‐ban is puszta község. A következő évtizedben lakják, de 1594‐ben 

újból  puszta.  A  visszaköltözött  lakosság  életét  újabb  török  dúlás már  nem  zavarta meg.  1599‐ben 

több malmot is összeírtak. 1696‐ban 8 jobbágycsalád lakta, kiknek 50 hold szántójuk és 150 akó bort 

termő szőlőjük volt. 

 

További kisebb középkori települések a Nivegy‐völgyben 

A kutatók 11‐14. századi cserepet gyűjtöttek az Almakút forrásai felett, az őskori településtől délre, 

mely Árpád‐kori keletkezésű falura enged következtetni.  

A Herendi‐dűlői romtól északra, kb. 400 m távolságra, a Diósnak nevezett határrészben, 150x200 m‐

es területen gyűjtött 13‐16. századi cserépanyag került elő. 

A Balázs‐tető délnyugati  oldalán  áll  az  egykori  Szent Balázs‐templom  romja;  román  stílusban  a  12. 

században épült. Településnyomot a régészeknek eddig nem sikerült azonosítani hozzá. 
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ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS 

 

 
A  XVIII.  sz.  második  felében  (1763‐  1787)  között  készült  első  katonai  felmérés  a  településeket 

közigazgatási határuk nélkül ábrázolta. Egyértelműen azonosíthatók az erdők, szántók, rétek, szőlők, 

vízfolyások és jelöli a térkép a házakat, templomokat, malmokat, kereszteket.  

Balatoncsicsó határa jól ábrázolt. A csak Csicsónak nevezett falu belterületének közepén jelzi a térkép 

a templomot, a ‐temetőnél,  illetve a szentjakabfai határ felé az út menti keresztet. Érdekes módon 

Balatoncsicsón  az  erdők  kiterjedése  csaknem  hasonló  a  maihoz  ‐kismértékben  tér  el‐.  A 

balatoncsicsói határ nagyobb része szántó és kisebb része gyep.  

A térkép Óbudavárt Budaváry néven említi. A határ északi részén, a mai szántók helyén, a fennsíkon 

jelentős  erdőségek  találhatók.  A  déli  határrészen  a  bádi  erdőt  a  mai  állapothoz  hasonlóan 

tartalmazza a térkép és kereszt jellel jelzi a temetőben található keresztet! 

Szentantalfa  területén,  a  nyugati  oldalon  lévő  erdők  mellett  szántót,  gyepterületeket,  valamint 

szőlőterületeket jelöl a térkép. A település beépített területe a templomok környékére szorítkozott.  

A térkép Szentjakabfa területén zömmel szántó‐ és gyepterületeket ábrázol. A falu közelében szőlőt 

nem  jelöl  a  térkép  és  az  északi,  a  veszprémi  fennsík  területen  lévő  erdők  kiterjedése  is  kisebb  a 

mainál. A mintegy húsz házon és a templomon kívül, a falu melletti két völgyben futó két patakot, a 

falutól keletre eső Pap‐erdőt, és a Kálvária keresztjeit már ábrázolja a térkép.  

Tagyonban  a  térkép  szerint  mindössze  10  lakóház  van,  de  jelöli  a  térkép  az  1764‐ben  felépített 

templomot és a Csorsza‐patak menti négy malmot: egyet a faluban, hármat a falu alatti szakaszon. Az 

erdők kelet és dél felől egészen a templomig érnek fel.  Gyepet (rétet), mélyfekvésű területet a patak 

mentén jelöl a térkép.  

Balatoncsicsón  kitűnően  kirajzolódnak  a  Fenyves‐hegy  szőlői,  néhány  pirosra  festett  présházzal.  A 

később  Balatoncsicsóhoz  csatolt,  Óbudavár  alatt  fekvő  Bádi‐  hegy  és  Szent  György‐hegy  is művelt 

szőlőként van ábrázolva. A Balatoncsicsó területén a Szent György‐ hegyi szőlők átnyúltak a herendi 

határrészre  és  egész  a  Dörgicse  (Alsó,  Felső/  Unter,  Ober)  és  Monoszló  (Csicsó)  között  vezető 
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országútig leértek. A Szent Balázs‐ hegy nyugati lejtője is művelt szőlő, ahol kevés présház és Rudera 

felirattal a Szent Balázs templom romjai  is feltüntetésre kerültek. Kisebb területen találunk szőlőt a 

Tagyon‐hegy keleti hajlatában. Szőlő Tagyon mai  területén csak a Tagyon‐ hegyen van, azonban az 

jelentős, a mai kertgazdaság területénél kicsit nagyobb területen. Az utak vonalvezetése  jelentősen 

eltér a mai országutaktól. 

A ma  is  ‐  részben  földútként  ‐ meglévő Monoszló  ‐Balatoncsicsó‐ Szentjakabfa között nyomvonal  is 

szerepel  a  térképen az előbb említett  dörgicsei út mellett.  Jól  látszik  Szentjakabfán a mai Kút utca 

folytatásában  az  Óbudavár  felé  vezető  „miseút”!  A  Szentantalfa,  Óbudavár  közötti  út  mai 

nyomvonala is már ekkor kialakult, az országút már akkor is áthaladt a kb. 20 házból álló településen. 

Szentantalfa  és  Balatoncsicsó  között  az  út  a  Csorsza‐  patak  nyugati  oldalán,  csaknem a mai  földút 

nyomvonalán vezetett, amely a temetőnél érte el Csicsót.  

 

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS 

 

 

A második katonai felmérés (1806‐ 1869) térképlapja színezve ábrázolja Csicsó határát. A Fenyves, a 

falu feletti szőlőhegy több, mint 30 présházzal csaknem a harminc évvel ezelőtti zártkerti  területtel 

azonos. A térképen szerepel a patak is, ami mellé Csicsó települt és világos zölddel a rétek, mélyebb 

zölddel  a  lakóépületeket  övező  kertek,  gyümölcsösök  ábrázoltak.  A  mintegy  65  lakóház  mögött 

fekete  színnel  jelzik  a  pajtákat,  csűröket.  Az  erdők  picit  kisebb  területet  foglalnak  el  és  a  fennsík 

középső  letörése,  amely  ma  zömmel  erdő,  gyepként  (legelőként)  szerepel.  A  Monoszló  felé  eső 

határrész is zömmel szántó. A bádi, Szent Györgyi és Szent Balázsi hegyen azonban már látszanak a 

présházak‐  pincék, mint  az  első  katonai  felmérésen  és  jól  láthatóan  a meredekebb  területeken  is 

művelik a szőlőt. A herendi részen erdőt, szántót és kevés gyepet jelöl a felmérés és mintha csökkent 

volna  a  dörgicsei  út  jelentősége.  Az  1858‐as  kataszteri  térképen  jól  látszik,  hogy  a  Szent  Balázs‐ 

hegyen a ma  zömmel  fásodott,  erdős  lankás  részek 80%‐án  szőlő  volt  présházakkal.  Feltehetően a 

filoxéravészt követően, járható út híján fokozatosan beerdősödtek.  
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A  XIX.  század  közepén  készült  térkép  a mai  Óbudavár  területén  jól  kivehetően  ábrázolja  a  kb.  30 

lakóházból és a  lakóházak mögött a telek hosszú oldalára merőlegesen álló pajták (csűrök) sorát. A 

védelmül  is  szolgáló  pajták  egészen  sajátos  településszerkezetet  alkottak.  Ezen  a  térképen  nem 

látszik még a Falupajtai utca és nem találunk a  szőlőre utaló  jeleket  sem. Az északi  fennsíki  részen 

kisebb az erdő és nagyobb a művelt szántóterület. A település Óbudavári néven szerepel a térképen, 

amelyen zöld színnel találjuk a gyepes rétterületeket és sötétzöld‐ feketés színnel az erdőterületeket. 

A falutól délre eső bádi erdő és a temetőben lévő kereszt ezen a térképen is megtalálható. Jelentős 

változás  nem  következett  be  a  két  térkép  készítése  között.  Mindössze,  annyi  említhető,  hogy  az 

országút nyomvonalvezetése a maihoz közelítően változott. 

 

A második katonai  felmérésen Szentantalfa beépített  területe már  jóval nagyobb és határozottan a 

mai  országút  nyomvonala  erősödött.  A  tájhasználatra  a  patak  menti  –  zölddel  jelölt  –  gyepes 

területek,  a  kissé  magasabb  térszintek  szántó  területei,  valamint  a  Szent  Balázs‐hegyen  jelentős 

számú présház feltüntetésével a szőlőterületek a jellemzőek. Erdőket a Kőhegyen, a Hangyás‐tetőn, 

valamint a falutól közvetlenül ÉK‐re eső Gyür‐hegyen találunk. 

 

A XIX. század közepén készült térképen Szentjakabfán már több mint 30 lakóház van. Teljesen kiépült 

a  templom környezetében a  jellegzetes téglalap alakú, a  lakóházakra merőlegesen álló pajtasor. Az 

egykori miseút lakóterületei vonalában kiépült a Kút utcai rész is. Ez a térkép zöld színnel jelöli a falu 

alatti  réteket és a  falu  feletti  legelőket. A határ nagy része szántó, az erdők – a  faluhoz közeli Pap‐

erdő  kivételével  –  a  közigazgatási  határ  északi  részén,  fent,  a  fennsíkon  találhatók.  Szőlőt 

Szentjakabfa területén ez a térkép sem jelöl.  

 

A  XIX.  században  készült  felmérés  szerint  Tagyon  faluban  már  több  mint  30  lakóház  és  uradalmi 

épület  is  található.    Az  erdő  jóval  kisebb  és  az  erdők  távolabb  kerültek  a  falutól.  A  gyepek,  rétek, 

legelőterületek e térképen zöld színnel szerepelnek, a szántók pedig fehéres sárga színnel.  

A Tagyon‐hegyet  „Borozó‐hegy”‐ként  jelöli  a  térkép,  több mint 70 présházzal. Az utak nyomvonala 

csaknem megegyezik a mai nyomvonalakkal.  

A XIX. század közepén a tagosítás alatt 1858‐ban készült Tagyon kataszteri térképe. Ezen az 1: 2880‐

as léptékben, helyrajzi szám pontossággal készült térképen Tagyonban a külterületi parcellák, a dűlő 

megnevezés, a helyrajzi szám mellett a birtokosok neve is elolvasható, s ha más településről érkezett, 

akkor  a  település  nevét  is  feljegyezték,  ahol  a  tulajdonos  él.  Szőlőt  változatlanul  csak  a  Tagyon‐

hegyen  jelöl  a  térkép.  A  Tarló‐szőlőnek  nevezett  Szentantalfa  felé  eső  határrészen  csak 

szántóterületek találhatóak. A gyepek, rétek, erdők színnel jól felismerhetők. A faluban 34 lakóházat, 

a Tagyon‐hegyen pedig 135(!) pincét‐ présházat ábrázol a térkép. 

A  tulajdonosok  kb.  40‐45%‐a  volt  tagyoni,  a  többi  tulajdonos  a  Nivegy‐völgyi  falvakból  (Zánka, 

Óbudavár,  Balatoncsicsó,  Szentantalfa,  Szentjakabfa,  valamint Monoszló)  községből  kerültek  ki,  de 

volt  dörgicsei,  pulai  és  petendi  tulajdonos  is.  Amit  meg  kell  jegyeznünk,  hogy  Tagyon  szőlőhegye 

egész elnyúlt a Hegyestű alá, a monoszlói, köveskáli határig, azaz Zánkának korábban nem voltak a 

Tagyoni‐  szőlőhegyen  területei.  /Ismereteink  szerint  1965‐ben  csatolták  Zánkához  a  Tagyon‐hegy 

nyugati, északnyugati részét!/ 
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HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS 

 

 

A  Harmadik  katonai  felmérés  (1869‐1887)  már  kevésbé  tisztán  ábrázolja  a  tájhasználatot. 

Balatoncsicsó  feletti  Fenyves  szőlőhegye  az  eddigi  ismeretek  birtokában  felismerhető.  Az  erdők  is 

látszanak, a szántó és gyep területek azonban nincsenek megkülönböztetve. A kertek sem mindenütt 

láthatóak.  A  bádi,  Szent  György‐  hegyi  és  Szent  Balázs  hegyi  szőlők,  présházak  is  jól  kivehetők. 

Szentjakabfa területén szőlők már sejthetők a Pap‐erdő feletti dobogói részen. Az említett Pap‐erdő 

kivételével  az  erdők  változatlanul  csak  az  északi  részen  találhatók,  a  határ  nagyobb  része  szántó, 

illetve legelő. 

Az utak közül még jól érzékelhető a Felső‐Dörgicse‐ Monoszló közötti út és egyértelműen ábrázolásra 

került a Balatoncsicsó és Szentantalfa között a mai nyomvonalon haladó út is.  

A térképen Óbudavár már Budavár néven szerepel a település és az  Irtás‐dűlőben már hét épület ‐

feltehetően  pince‐  présház  jele  is  felfedezhető,  lévén  feltehetően  tévesen  ezen  a  dűlőn  a  Kutasút 

szőlők  felirat  található. Az északi határról gyakorlatilag eltűntek az erdők és a  falu körüli  szántó és 

gyepterületek nehezen különböztethetők meg. A település beépített  területe sem lett nagyobb,  így 

megőrizte a tájban való kedvező látványát.   
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MAGYAR KIRÁLYSÁG TÉRKÉPE (1869‐1887) 

 

 
A Magyar  Királyság  harmadik  katonai  felméréssel  egyidőben  készített  térképe  (1:  25000) még  a 
pincék körüli gyümölcsös területeket is ábrázolja. Az úthálózat csaknem megegyezik a ma kiépített 
burkolt  utakkal.  Jelzi  a  vízmosásokat,  erdőket,  gyepes  területeket.  Igen  érdekes,  hogy  ezen  a 
térképen  már  vannak  szőlők  a  Monoszló  felé  vezető  út  felett,  az  erdő  szélén  300  méter 
magasságban  és  a  herendi  részen,  a  Lencse‐  hegy  déli  lejtőjén  is  szőlőket,  présházakat  jelöl  a 
térkép a hagyományos bádi, Szent György‐ hegyi és Szent Balázs‐ hegyi szőlőhegy területek mellett. 
 
 
KATASZTERI TÉRKÉP (1858) 

A  legértékesebb  a  tájhasználat  fejlődéséről  az  1858‐ban  készített  kataszteri  térkép.  A  parcella 

mélységű, helyrajzi számokkal ellátott, az épületeket, gyümölcsösöket, szőlőket, szántókat, mezőket, 

szántókat, mezőket, erdőt is jelző térkép elméletileg pontos térképe tükörképe a tagosítás előtti XIX. 

századi állapotoknak. Épp Balatoncsicsó esetében ahová a feketén írt Csicsó név felett pirossal van a 

Balaton név írva, azonban alapvető gond, hogy a korábban többször megnevezett bádi, Szent György‐ 

hegyi  és  Szent  Balázs‐  hegyi  szőlőket  Szentjakabfa  határához  sorolja,  pedig  feltehetően  ezek  a 

területek  már  a  XIX.  század  elején  Csicsóhoz  kerültek.  Nagyon  valószínű,  hogy  a  szentjakabfalvi 

szőlőhegyek  Balatoncsicsóhoz  csatolása  összefüggésben  van  azzal,  hogy  1770  és  1774  között 

Szentjakabfa  magyar  lakosságát  –  86  lelket!!  –  a  veszprémi  püspökség  elköltöztette  a  faluból,  s 

helyettük német parasztokat telepített be! 

A Magyar Királyság területét bemutató térkép az 1880‐as évektől már ábrázolja a dobogói szőlőket a 

falu feletti dobogói részen, valamint a Fenyves és a Keresztföld területén. A Szent Balázs‐hegyen 88 

pince,  vagy  présház  volt  található,  a  Tagyon‐hegyen  6  ilyen  funkciójú  épület  volt  a  szentantalfai 
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részen. A térkép Balatoncsicsón 75 lakóházat, 51 pajtát ábrázol a Szent Augustin templom mellett. A 

szőlőhegyeken 1858‐ban 232db présház volt a térkép szerint és szinte hihetetlen, de a mai, ehhez a 

munkához  kapott  ingatlan‐nyilvántartási  alaptérkép  szerint  238db  épület  van  ugyanezeken  a 

területeken!  Nyilván  ennél  több  az  épület,  és  most  is  épülnek,  de  a  helyzet  nem  nevezhető  sem 

Csicsón,  sem  a  Nivegy‐völgyben  tragikusnak,  sőt  ezek  a  számok  mutatják,  hogy  a  szőlőhegyi 

tájhasználat szigorú szabályozással a terület nagy részén fenntartható! 

Óbudavár  területén  a  kataszteri  térképen  az  Irtás‐dűlő  Belső  Irtás  névvel  szerepel,  de  sem épület, 

sem szőlő nincs rajta, valószínű szántóföldként hasznosították. Biztosan igaz, ám van az Irtás‐dűlőben 

3‐4  régi  építésű  présház  és  az  egyik  homlokzaton  az  1784  évszám  olvasható!  A  Belső‐  Irtás  felett 

Felső‐ erdő felirattal erdőterület található a fennsík  letörésénél. A Belső‐Irtás alatti Pereszmeges és 

Alsó‐ ill. Felsőöreg földeket szántóként használták és a faluhoz közelebbi mélyebb részek ‐Csirkehely‐ 

gyepként, rétként hasznosultak.  

Tájképi, arculati szempontból a lényeg, hogy ezek a leglátványosabb felülről,  illetve a medence alsó 

és  középső  részéről  is  jól  látható  tájrészletek épületmentesek,  nincsenek beépítve,  így mind a  falu 

tájban való megjelenését, mind a táj egészének látványát kedvezően befolyásolják. 

Ezen  a  térképen  jól  látszik  a Mosóházi‐forrás,  illetve  a  forrásból  eredő  patak menti  káposztásföld 

jellegzetes apró parcelláival.  

A  belterületen  jól  látszanak  az  épületek:  32  lakóház  és  a  Szent  Márton  templom.  Feltehetően 

pontosan ábrázolja a térkép a pajtákat is. 18db, a lakóház tengelyére merőleges, a telek szélességét 

többnyire  teljesen  elfoglaló  pajta  volt  még  1858‐ban,  köztük  a  falupajta  is,  ahol  a  falu  bikáját 

tartották. Itt volt a jégverem is, amelyet télen a Balatonból vágott jéggel töltöttek meg és a romlandó 

ételeket hűtötték. A falu szerkezete annyiban változott, hogy már szerepel rajta a Falupajtai út és a 

kenderföld, illetve a hátsó kertek felé vezető földút is.  

Ezen  a  térképen  a  Kőhegy  nyugati  kitettségű,  Ujjmá‐nak  nevezett,  Monoszlói‐medencére  dűlő 

lejtőjén Szentantalfa területén szőlőparcellák találhatók. Valószínű, hogy nem régi ez a tájhasználat, 

mert mindössze két présházat jelöl itt a térkép. A Cserkúti ‐patak mellet 5 vízimalom szerepel ezen a 

térképen. A mai térképen és légi fotókon azt látjuk, hogy az erdők kissé nagyobb területet foglalnak 

el, mint 160 éve. Ugyanezt mondhatjuk el a szőlőkről is, annak ellenére, hogy az Ujjma nagyobb része 

már erdő. Az egykori  szántó‐területeken sok helyen,  főleg a Szent Balázs‐hegy szoknyáján,  több  tíz 

hektár szőlőt művelnek. Jóval nagyobb a települési terület is elsősorban az új lakóterületek, illetve a 

folyamatosan növekvő gazdasági terület következtében. 

Szentjakabfán  a  Kálvária  keresztjeit  ezen  a  térképen  is  megtaláljuk  a  Pap‐erdő  déli  részén,  és 

nagyszerűen  látszik  a  lakóépületek  mögött  az  egymással  szinte  összeépült  pajták  sora.  Szántó  és 

gyepterületek  jellemzőek  ezen  a  térképen  is,  és  ami  igen meglepő,  hogy  Szentjakabfa  határa  jóval 

nagyobb, mint a mai. 

 

Szentjakabfa  a  szocialista  mezőgazdaság  idején  is,  –  amíg  lehetett  –  a  saját  útját  járta.  Miután  a 

korábban  erőltetett  állattenyésztés  nem hozott  kellő  eredményt,  a Hunyadi  TSZ  a  szőlőtermelésre 

alapozott, és az 1970‐es évek elején már 130kh, azaz több mint 70 ha szőlő volt Szentjakabfán. 

Az 1979‐es  légi  fotón  is  jól  látszik,  hogy  a  település  felett,  alatt  és  a  falu  két oldalán  is  nagyüzemi 

telepítésű szőlő található.  

Balatoncsicsó  mai  tájhasználatára  az  jellemző,  hogy  a  szőlőtelepítések  következtében  az  1970‐es 

évektől  kezdődően  több,  kezdetben  csak  szántóként  használt  területeken  is  szőlőültetvények 

létesültek.  Ezek  a  területek  ugyanakkor  magasan  fekvő,  géppel  művelhető  kiváló  hegyi  területek, 

amelyek  a  Balaton‐felvidék  legmagasabb  pontszámú  termőhelyei  is.  Így  Csicsó  területén  főleg 
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Monoszló  felé  eső  Kékkuta,  Pirkanc,  Szilvás  és  Határ  dűlőben  több  tíz  hektár  szőlőt  művelnek. 

Szentjakabfán 82 ha tartozik 364 pontos termőhelyi értékkel szőlőkataszterbe, a mai 38 ha – szüreti 

jelentést  adó  szőlőterület  – még  legalább  a  duplájára  növelhető.  Különösen  a  falu  feletti  Dobogó, 

Kútaszó, Keresztföld és Fenyves dűlőkben kellene arculati/tájképi szempontból is megtartani a szőlőt. 

A  szőlőhegyek  művelése  is  alapvetően  megváltozott.  Kevesebb  a  szőlő  az  egykori  szőlőhegyeken, 

mint 160 évvel ezelőtt, de a Fenyves, a Bád és Szent Balázs egyes részein kifejezetten jellemző még a 

szőlőművelés, a táj látképét, hangulatát még így is kedvezően befolyásolják a meglévő ültetvények.  
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1.14.5.2. Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

azonosító  település 
lelőhely‐
szám 

név  védelem  HRSZ 
EOV Y 

koordináta
EOV X 

koordináta

7364  Balatoncsicsó 1 
Csuk‐rét 

(Berecfa‐dűlő) 
szakmai 

0102/1, 078, 
070/12 

544417  176161 

7365  Balatoncsicsó 2 
Szentberecki 

templomromtól 
ÉK‐re 

szakmai 
070/12, 070/6, 
070/7, 070/8, 
070/9 

544529  176258 

9302  Balatoncsicsó 3 
Szent Balázs‐
templom 

szakmai 
1771, 1718/2, 
1774, 1718/4, 
1773 1772

547038  175066 

70865  Balatoncsicsó 4  Diós  szakmai  0136/2  546366  176640 

9300  Balatoncsicsó 5  Herendi‐dűlő  szakmai 
0190/11, 0207, 
0206 

546558  176482 

9301  Balatoncsicsó 6  Diós  szakmai 

0144/8, 0144/7, 
0144/16, 0144/15, 
0144/3, 0144/2, 
0144/14 

546585  176843 

9303  Szentjakabfa  7 
Szentjakabfa ‐ 
Balatoncsicsói 

bekötőút 
szakmai 

Balatoncsicsó: 
0128/2, 0127, 
0146/24, 0146/25, 
0147, 0146/8, 
0146/7, 0133, 
Óbudavár: 05, 06, 
082,  
Szentjakabfa: 013, 
012, 011, 08/6, 
08/3, 014, 016/18, 
016/22, 016/21, 
016/20, 09, 08/12 

546276  177117 

8796  Óbudavár  1 
Dobogó‐hegy 
D‐i lejtője 

szakmai  229, 216/2  546426  178325 

9262  Szentantalfa  1  Báróca  szakmai  2  545099  175078 

9263  Szentantalfa  2  Berki‐malom  szakmai 
0150/29, 0150/30, 
0157, 0161, 0160 

545279  174819 

9264  Szentantalfa  3 
Alsó római 
katolikus 
templom 

szakmai 
369, 372/1, 372/2, 
376, 354/1, 354/12, 
354/24, 354/26 

545497  175281 

9297  Szentjakabfa  1 
Alma‐kút 

forrásai felett 
szakmai 

Óbudavár: 015, 07, 
017/16 
(Szentjakabfa: 
08/8, 08/7) 

546218  177519 

9298  Szentjakabfa  2  Törpevízmű  szakmai 
232/11, 29/6, 
232/1 

545515  177696 

9299  Szentjakabfa  3  Láz‐föld  szakmai  033/4  545147  178140 

9357  Tagyon  1 
Római katolikus 

templom 
szakmai 

32, 16, 57, 21, 31, 
30, 5/4, 17, 20, 22, 
58

545932  174105 
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1.14.5.3. Világörökségi és világörökségi várományos terület 

A Nivegy‐ völgy öt települése közül egyik sem világörökségi vagy világörökségi várományos terület. 

 

1.14.5.4. Műemlék, műemléki környezet 

A  Nivegy‐völgyben  több  műemlék,  műemléki  jelentőségű  terület  van,  amelyeket  a  megbízott 

örökségvédelmi szakember vizsgálata alapján mutatunk be. 

 Az örökségvédelmi törvény szerint történeti tájként kell műemléki védelemben részesíteni az ember 

és a természet együttes munkájának eredményeként  létrejött olyan kulturális (történeti, műemléki, 

művészeti,  tudományos, műszaki stb.) szempontból  jelentős, részlegesen beépített  területet, amely 

jellegzetessége,  egységessége  révén  topográfiailag  körülhatárolható  egységet  alkot  és  amelyet 

jogszabály ilyenként védetté nyilvánított. 

Magyarországon a tokaji borvidék kivételével nincs védett történeti táj, azonban a megfogalmazásból 

adódik,  hogy  a  szőlőhegyi  táj,  ami  ténylegesen  az  ember  és  a  természet  együttes  munkájának 

eredményeként jött létre, az áll legközelebb a történeti táj lényegéhez.  

Az  arculati  kézikönyvekben,  illetve  a  településképi  rendeletekben  lehatároltuk  az  egyedi  értékű 

dűlőket,  a  tervezés  során  kell  az önkormányzatokkal  egyeztetnünk,  hogy  tegyünk‐e  javaslatot  ezek 

közül  történeti  tájjá  való  minősítésre.  A  tervezők  véleménye  szerint  a  csicsói  Bád‐hegy  és  Szent 

György hegy történeti tájjá való minősítése mindenképp felmerülhet, és ez egy újabb  indok  lehet a 

szigorúbb szabályozáshoz. 

 

helység  törzsszám  azonosító  cím  név  védelem  helyrajzi szám 
EOV Y 

koordináta
EOV X 

koordináta

B
al
at
o
n
cs
ic
só
 

8851  23545 
   présház ex‐lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

1722, 1734/1, 1734/2, 
1735, 1730, 1724 

     

8858  23557 
   présház ex‐lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

1707, 1708, 1710, 
1711 

     

9353  23560 

  
Présház ex‐lege 

műemléki környezete  Műemléki 
környezet 

1909, 1911, 1913, 
1914, 1915/1, 1920, 
1917/1, 1915/2, 0120 

     

5142  23561 

  

R. k. templom ex‐lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

110, 74/1, 54, 103, 
104, 105, 106, 107, 20, 
21, 111/1, 111/2, 112, 
72, 71, 26, 25/2, 23/2, 

22 

     

5137  23562 
   R. k. plébániaház ex‐

lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

106, 107, 111/1, 20, 
21, 54, 73, 74/1, 109, 

108, 124/1, 96 

     

5141  23563 
   Lakóház ex‐lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

59, 60, 62, 74/1, 75/3, 
76 

     

8654  23564 
  

présház ex‐lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

0220/26, 0220/9, 
0226/2, 0226/8, 

0239/1 

     

5133  9663 
ÁROKFŐ, 
Csukrét 

Árokfői (Csukréti) 
templomrom 

Műemlék 
070/12, 070/6, 070/7, 
070/8, 070/9, 070/13, 
070/11, 070/10, 070/1 

544437  176180 

5134  9683 
Fenyveshegy 

185. 
pince 

általános 
műemléki 
védelem 

1234  544433  177258 

5137  9679  Fő u. 17.  R. k. plébániaház  Műemlék  110  545054  176785 
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5141  9680  Liliom u. 14.  Lakóház  Műemlék  61  545004  176947 

5142  9678  Fő u.  R. k. templom  Műemlék  73  545028  176823 

5143  9664  SZENTBALÁZS  Templomrom  Műemlék  1772  547035  175056 

6620  9665  SZENTBALÁZS 

Balatoncsicsó, a 
szentbalázsi 
templomrom 

műemlék "műemléki 
környezete" 

Műemléki 
környezet 

1769, 642/4, 779/12, 
779/13, 1730, 1779/1, 
1719, 1739/2, 1740, 
1772, 1743/1, 1743/2, 
1778, 1777, 1776, 
1775, 1774, 1773, 
1771, 1770, 1768, 
1767, 1746, 1745, 
1744, 1720, 1718/6, 
1718/5, 1718/4, 

1718/2, 1717, 1716/4 

     

8654  9681 
Szentbalázs 

dűlő 
présház  Műemlék  0220/8  546794  175411 

8655  9682 
Szentbalázs 

dűlő 
présház 

általános 
műemléki 
védelem 

0220/9  546789  175395 

8851  9666  BALÁZSHEGY  présház  Műemlék  1736  546704  175249 

8852  9667  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

1713  546858  175226 

8853  9668  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

1724  546717  175266 

8854  9669  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

1738  546820  175107 

8855  9670  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

1722  546730  175238 

8856  9671  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

0184/14  547819  176680 

8857  9672  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

1721  546813  175232 

8858  9673  BALÁZSHEGY  présház  Műemlék  1709  546950  175337 

8859  9674  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

1780  547222  174988 

9086  9675 
Balázshegy 

136. 
présház pince 

általános 
műemléki 
védelem 

0227/2  546611  175382 

9353  9677 
Agyaglik dűlő 

41. 
Présház  Műemlék  1912  547488  173903 

9354  9676  BALÁZSHEGY  présház 
általános 
műemléki 
védelem 

1719  546977  175049 

Ó
b
u
d
av
ár
 

11079  13320  Fő utca 
Római katolikus 

templom műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

46, 44, 45, 43, 41/2, 
41/1, 24/2, 15, 14/2, 
14/1, 13, 12, 11, 10, 9, 

8 

     

11079  15520  Fő utca 22.  egykori iskola  Műemlék  42  546704  177950 

11079  15522  Fő utca 22.  kántorlakás  Műemlék  42  546716  177950 

11079  15934  Fő u. 22. 
római katolikus 

templom 
Műemlék 

42 
546694  177941 
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9010  24661    
mosóházak ex‐lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

24/1, 24/2, 24/3, 46, 9, 
062, 82, 074, 83/2, 

49/2, 49/1, 7, 51, 50, 2 

     

9010  30797 
Kupa‐völgy, 
Fő u. 20. 

mosóház (nyugati)  Műemlék 
17199 

546736  177834 

9010  30798 
Kupa‐völgy, 
Fő u. 20. 

mosóház (keleti)  Műemlék 
17199 

546747  177834 

9010  10116 
Kupa‐völgy, 
Fő u.20. 

mosóházak  Műemlék 
83/1, 47/1, 47/2 

546741  177832 

11079  11348  Fő utca 

római katolikus 
templom, hozzá 

tartozó egykori iskola 
és kántorlakás 

Műemlék 

42 

546714  177949 

Sz
en

ta
n
ta
lf
a 

  

9411  15646 
Templom u. 

23. 
lakóház  Műemlék  28  545277  175500 

9411  15647 
Templom u. 

23. 
gazd.épület  Műemlék  28  545268  175514 

5314  25379    
Ev. templom ex‐lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

368/2, 372/3, 388, 
389, 375 

     

5316  25380    
Ref. templom ex‐lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

15, 17, 19/2, 261, 270, 
271, 275 

     

5317  25381    
R. k. templom ex‐lege 
műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

15, 16, 19/2, 261, 270, 
271, 274, 276, 280 

     

9411  25382    
lakóház és gazd.épület 

ex‐lege műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

261, 25, 27, 35, 29, 
288 

     

9412  25383    
lakóház ex‐lege 

műemléki környezete 
Műemléki 
környezet 

261, 29, 30, 302, 303, 
304, 31, 32, 37, 39, 40, 

41 
     

5314  10350  Fő u.  Ev. templom  Műemlék  372/1  545503  175271 

5316  10351 
Templom 

utca 
Ref. templom  Műemlék  16  545376  175526 

5317  10352 
Templom 

utca 
R. k. templom  Műemlék  275  545369  175484 

9411  10353 
Templom 

utca 
lakóház és gazd.épület Műemlék  28       

9412  10354 
Templom 

utca 
lakóház  Műemlék  38  545243  175466 

Sz
en

tj
ak
ab

fa
 

11309  12765    
Római katolikus 

templom műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

1, 3, 13, 4/2, 4/3, 10/2, 
11/1, 11/2, 14, 78/1, 
78/2, 53/3, 4/1, 53/4 

     

11309  12124  Fő u. 
római katolikus 

templom 
Műemlék 

2 
545623  177466 

Ta
gy
o
n
 

11312  12798  Petőfi utca 
Római katolikus 

templom műemléki 
környezete 

Műemléki 
környezet 

17, 5/4, 57, 32, 31, 30, 
24/2, 24/1, 22, 20, 16 

     

9118  10442  Tagyonhegy  présház‐pince 
általános 
műemléki 
védelem 

692 

545010  173476 

11312  12125 
Petőfi Sándor 

út 24. 
római katolikus 

templom 
Műemlék 

21 
545936  174125 
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1.14.5.5. Helyi védett épületek, objektumok 

 

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről írta elő, hogy önkormányzati rendeletben kell 

meghatározni  a  településkép  védelmének  elemeit.  A  településképi  rendelet  ki  kell  terjedjen  a 

településszerkezet,  a  táji  környezetet,  a  településkarakter  vagy  egyéb  helyi  adottság  alapján  a 

településképi szempontból meghatározó területekre. 

A  Nivegy‐  völgy  településeire  2017  végére  elkészültek  az  arculati  kézikönyvek  és  a  településképi 

rendeletek. A  rendeletek védik a kialakult  jellegzetes  településszerkezetet, külön meghatározták az 

egyedi értékű védett dűlőket, tájrészleteket és tartalmazzák a helyi védett épületekre és területekre 

vonatkozó előírásokat. 

Tagyon község 14/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelete a beépítésre nem szánt területek közül a 

Tagyon‐hegyi régi történelmi szőlőhegy területét egyedi értékű dűlőnek jelölte ki. 

Itt  egyrészt  részletes  és  szigorú  építési  előírásokat  fogalmazott  meg  az  épületek  kialakítására, 

újraépítésére,  elhelyezésére  és  tiltja  fóliasátor,  üvegház,  sátorszerkezet,  lakókonténer,  mobilház, 

medence elhelyezését. 

Óbudavár  a  10/2017.  (XII.27.)  önkormányzati  rendeletével  szabályozta  a  településkép  védelmet.  A 

rendelet,  településképi  szempontból  az  egész  közigazgatási  területet  meghatározó  jelentőségűnek 

minősítette ‐11.§ (2) bekezdés ‐, de egyedi értékű dűlőt nem jelölt ki. 

Szentjakabfán  is 2017 decemberében  fogadta el az Önkormányzat a  településkép védelméről  szóló 

rendeletet  /9/2017.  (XII.28.)/.  Szentjakabfán  is  a  közigazgatási  terület  egészét  nyilvánította 

településképi  szempontból meghatározó  területté  a  rendelet  ‐12.§  (2)  bekezdés‐  ami  tekintettel  a 

Balaton‐felvidéki  Nemzeti  parkra,  a  kiemelt  üdülőkörzetre,  a  kivételes  szépségű  borvidéki  tájra 

teljesen érthető.  Emellett  a  Székút, Dobogó,  Fenyves, Keresztföld  területét egyedi értékű dűlőként 

határolta le. 

Balatoncsicsó  önkormányzat  Képviselő  testülete  a  15/  2017.  (XII.29.)  önkormányzati  rendeletével 

döntött  a  településképi  védelem  rendjéről.  A  többi  településhez  hasonlóan  a  12.  §  (2)  bekezdése 

szerint településképi szempontból a közigazgatási terület egésze meghatározó jelentőségű. 

Ez  a  rendelet  is  lehatárolta  a  Nivegy‐  völgy  legfőbb  értékének  számító  kiváló  borszőlő  termőhelyi 

területek közül az egyedi értékű dűlőnek minősíthető területeket. 

Így a falu feletti Fenyves, a falutól nyugati irányban Monoszló felé eső Határ, Szilvás, Pirkanc, Kékkuta 

területét,  az  Óbudavárral  határos  Bádi‐hegy,  a  Dörgicsével  határos  Szent  György  hegy  területét, 

valamint a Szent Balázs hegyen az antalfai szőlőhegyek feletti szőlőhegy be nem erdősült területeit. 

Szentantalfa  a  11/2017.  (XII.29)  Önkormányzati  rendeletében  a  többi  nivegy‐völgyi  település 

rendeletéhez  hasonlóan  ‐13.§  (2)  bekezdés  –  a  közigazgatási  terület  egészét  településképi 

szempontból  meghatározó  területként  határozta  meg.  Kijelölésre  került  a  kicsiny  Bárócza  dűlő  a 

Tagyon  hegyhez  kapcsolódóan,  valamint  a  Szent  Balázs  hegyen  a  Tő,  a  Sós,  a  Mocsár  nevezetű 

történelmi szőlőhegyi rész. 

Az  egyedi  dűlő  kijelölés  azért  fontos,  mert  a  2018.  évi  CXXXIX.  törvény  88.  §  (4)  bekezdése 

felhatalmazta  az  „agrárpolitikáért  felelős  minisztert,  hogy  a  kultúráért,  a  környezet‐  és 

természetvédelemért,  valamint  a  turizmusért  felelős  miniszterrel  egyetértésben  a  borszőlő 

termőhelyi kataszterébe tartozó, kiemelkedő tájelemet képviselő – történeti, termelési és turisztikai 

szempontból  –  egyedi  értékű  dűlőket  lehatárolja  és  e  területek  kivételes  értékeinek  megőrzésére 

vonatkozó követelményeket rendeletben szabályozza”. A miniszteri rendelet még nem jelent meg, de 

a  törvényben  előírt  szempontok  alapján,  a  törvény  szellemével,  szándékával  tökéletesen 

összhangban van az, hogy településképi rendeletek lehatárolták az egyedi értékű, kiváló dűlőket.  
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A  Nivegy‐völgyi  településcsoport  területén,  így  a  Tagyon‐hegy,  a  Szent  Balázs  hegy  történelmi 

szőlőterületei,  a  Bádi‐hegy  és  a  Szent  György  hegy  kiváló  fekvésű  szőlői,  Szentjakabfa  és   

Balatoncsicsó  belterülete  feletti  volt  és  jelenlegi  szőlőterületek,  valamint  a  Monoszló  felé  vezető 

völgy nagyszerű adottságú termőhelyei tartoznak az egyedi dűlők közé. Van jellegzetes szőlőhegy régi 

présházakkal, s van újabb telepítésű korszerű szőlőültetvény is, a kijelölt egyedi értékű dűlőkben. 

Ami fontos, az az, hogy a törvényalkotó szándéka szerint ezekre a területekre szakszerű, a kivételes 

értékek megőrzését segítő szabályozás szülessen, tekintettel arra, hogy a településrendezési tervben 

az önkormányzatok a törvénynél szigorúbb szabályokat alkothatnak. 

A  településcsoport  területén  kijelölt  egyedi  értékű  dűlő  kb.  470‐480  hektár  nagyságú,  a  Nivegy‐ 

völgyben kijelölt borszőlő termőhelyi kataszter mintegy fele, az öt település közigazgatási területének 

kb. 15 %‐a. 

Meg  kell  említenünk,  hogy  a  településképi  rendeletben  elvégzett  egyedi  értékű  dűlő  lehatárolás 

összhangban  van  a  2018.  évi  CXXXIX,  törvénnyel  abból  a  szempontból  is,  hogy  a  lehatárolt  egyedi 

értékű  dűlők  kb.  3‐4  hektár,  mintegy  15‐20  parcella  kivételével,  beletartoznak  a  tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő törvényi terület övezetébe. 

 

  Funkció  Cím  HRSZ 

Balatoncsicsó  Présház  FENYVES  1196 

Présház  FENYVES  1253 

Présház  BERKENYÉS  2002 

Présház  AGYAGLIK  1918 

Présház  BÁD‐ HEGY  1526 

Présház  BÁD‐ HEGY  0146/2 

kereszt  BÁD‐ HEGY  1405/1 

Présház  SZENT BALÁZS‐ HEGY  0223/13 

Présház  SZENT BALÁZS‐ HEGY  0223/14 

Présház  SZENT BALÁZS‐ HEGY  0226/1 

Présház  SZENT GYÖRGY‐ HEGY  0182/7 

Présház  SZENT GYÖRGY‐ HEGY  0184/6 

Présház  SZENT GYÖRGY‐ HEGY  0184/9 

Présház  SZENT GYÖRGY‐ HEGY  0184/10 

Présház  SZENT GYÖRGY‐ HEGY  0179/10 

kereszt  SZENT GYÖRGY‐ HEGY  0182/8 

kereszt  KERTALJA‐ DŰLŐ  03/9 

lakóház  Fő utca 13  9 

lakóház  Fő utca 18  372/3 

lakóház  Fő utca 40  388 

kereszt  Liliom utca 3   

kereszt    123 

kereszt    52/1 

Óbudavár  présház    254 

présház    247 

pásztorház  Fő utca 1.   22 

iskolaépület  Fő utca 2.  25 
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lakóház  Fő utca 11.  16 

lakóház  Fő utca 17.  13 

lakóház  Fő utca 19.  12 

lakóház  Fő utca 21.  10 

Schönstatt Szűzanya 

Kápolna 

  29 

Házaspárok útja     

Mosóház‐forrás     

kereszt  Fő u. 2. sz. előtt   

kereszt  templomkertben  42 

kereszt  temetőben  76 

Szentantalfa  lakóház  Fő utca 10.  362/2 

lakóház  Templom utca 6.  265 

lakóház  Templom utca 12.  275 

régi malom  Cserkúti patak melletti: 

47. 

40 

melléképület  Fő utca 2  355/1 

lakóház  Fő utca 5.  5/1 

lakóház  Fő utca 26.  377 

lakóház  Templom utca 3.  12 

lakóház  Fő utca 13.  9 

lakóház  Fő utca 11.  8 

présház    532 

présház    538 

présház    582 

présház    773 

présház    631 

présház    094/9 

présház    608 

présház    664 

présház    663 

présház    659 

présház    703 

présház    701 

présház    697 

présház    728 

présház    816/1 

présház    760 

présház    839 

Csuti vagy Berki malom    0160, 0161 

zsidó temető    0163 

Mosó  Kút utca vége   
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Szentjakabfa  kálvária    02 

lakóház  Fő utca 31.   

lakóház  Fő utca 3.  29/3 

lakóház  Fő utca  34 

lakóház  Fő utca   35 

gazdasági épület  Fő utca 19.   

erdészház    055/2 

kőkereszt  Fő utca 3. előtt   

kőkereszt  Kút utca 3. lakóház 

előkertjében 

 

kőkereszt  templomkert   

Tagyon  présház    703 

présház    736 

présház    057/2 

Nei‐ birtok    649 

présház    096/2 

présház    608 

kereszt    608 

présház    660 

présház    727 

présház    728 

présház    721 

présház    730 

présház    737 

présház    601/7 

présház    612 

présház    638 

lakóház  Petőfi utca 28.   

lakóház  Kossuth u. 2.   

lakóház  Petőfi utca 4.   

kereszt  temetőben  07 

kereszt  Petőfi Sándor utca  62 

kereszt  Petőfi Sándor utca 

kanyarban 

5/4 

kereszt  Petőfi Sándor utca 

templom előtt 

5/4 

présház    604 

 

1.15. Közlekedés 

A  közlekedési  vizsgálat  és  fejlesztési  javaslat  az  „A  településrendezési  tervek  közúti  közlekedési 

munkarészei  –  Tartalmi  követelmények” megnevezésű,  e‐ÚT 02.01.41  (ÚT 2‐1.218:2003)  sz.  útügyi 

műszaki  előírásban  foglaltak  szerint  készült,  figyelembe  véve  az  e‐ÚT  03.01.11  (ÚT  2‐1.201:2008) 
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Közutak  tervezése  útügyi  műszaki  előírásban  foglaltakat,  és  összhangban  a  kapcsolódó  hatályos 

előírásokkal, jogszabályokkal.  

 

1.15.1 A tágabb térség közlekedési kapcsolatainak vizsgálata 

1.15.1.1. Közúti közlekedés 

A Nivegy–völgy, azaz Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon községek, mint a 

Csicsói‐medence történelmi borvidék közössége egységes dokumentációban kerül bemutatásra. 

A  Nivegy‐völgy,  a  Balaton‐felvidéken,  Veszprém  megyében,  a  Balatonfüredi  járásban,  a  Csicsói‐

medencében található, közel a Balaton tóhoz.  

A  Balaton  déli  partján  halad  az  V.  (M7‐M0‐M3)  európai  jelentőségű  un.  Helsinki  folyosó, melynek 

hatása a településre nézve kevésbé jelentős.  

A  térségtől délre a Balaton északi partját követve halad a 71 sz.  Lepsény‐Fenékpuszta másodrendű 

főút. A 77 sz. Veszprém‐Tapolca másodrendű főút a medencétől északra található.  

A  főutaknak azonban közvetlen közúti kapcsolata nincs a vizsgált  településekhez, melyek közvetlen 

elérése a mellékúthálózaton keresztül lehetséges.  

A  völgyet  észak‐dél  irányban  a  7312  j.  Zánka‐Nagyvázsony  összekötő  út  tárja  fel,  valamint  ehhez 

kapcsolódnak a térséget feltáró egyéb mellékutak is.  

A 7312 j. országos közút Tagyon, Szentantalfa és Óbudavár főutcájaként is funkcionál. Balatoncsicsó 

belterület  és  Szentjakabfa  megközelítése  7312  j.  úthoz  hurokszerűen  csatlakozó  73117  j.  útról 

lehetséges. Szentjakabfát a 73117 j. útról leágazó 73118 j. út tárja fel. Ezutóbbi két, összesen 3,3 km 

hosszú összekötő közutak felújítását kéri az öt község.  

A  73112  j.  Mencshely‐Dörgicse  bekötő  út  Óbudavár  közigazgatási  területét  külterületen  szeli  át  a 

Mencshely település felé eső részen. A 7311 j. Nagyvázsony‐Vigántpetend összekötő út Szentjakabfa 

északi külterületi részén halad át egy rövid szakaszon.  

A térség keleti és nyugati irányú gyorsforgalmi kapcsolatát adó M7 autópálya, a Balaton déli oldalán 

halad, így az elérése időigényes. Az M7 autópálya nemzetközi száma E71, mely keresztmetszete 2x2 

sáv  +  biztonsági  sáv.  Az  autópálya  kapcsolat  a  vizsgált  területről  a  Tihanyi‐Szántódi  rév,  illetve  a 

Balaton megkerülésével lehetséges. 

A  környező  települések  és  a  Balaton megközelítése  az  országos  főutak  és mellékutak  segítségével 

biztosított, azonban a keleti és nyugati irányú kapcsolatok a völgy morfológiai adottságából adódóan 

hiányosak.  Jelenleg  a  meglévő  országos  közúthálózat  biztosít  a  környező  települések,  valamint  a 

gyorsforgalmi és főúthálózat felé kapcsolatot. 

1.15.1.2. Vasúti közlekedés 

A települést vasútvonal nem érinti. A völgytől délre, Zánka területén halad a Balaton partot követve a 

Székesfehérvár‐Tapolca vasútvonal, a MÁV 29‐es számú villamosítatlan, egyvágányú vasúti vonala. A 

vonal  idegenforgalmi  szempontból  igen  jelentős  –  leginkább a nyári  időszakban‐, mivel összeköti  a 

Balaton  északi  parti  településeit  Budapesttel.  A  vonalon  engedélyezett  sebesség  80  km/h, 

teherforgalma elenyésző. 

1.15.1.3. Légi közlekedés 

A tágabb térségben található nyilvános repülőtér a Siófok‐Kiliti repülőtér, mely a Balatontól 5 km–re, 

Siófoktól délre, a 65 sz. főúttal párhuzamosan, 1250 m hosszú pályával rendelkező füves repülőtér.  
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A térség tágabb környezetében található továbbá a volt Veszprém‐Szentkirályszabadja repülőtér, egy 

jelenleg átépítés alatt álló volt katonai repülőtér, mely jelenlegi neve BudaWest Airport.  

1.15.1.4. Vízi közlekedés 

Nivegy‐völgyétől  ~  4,0  km‐re  délre  található  a  Balatonpart,  ahol  a  Balaton  parti  településeken 

hajóállomások  és  kikötők  is  találhatók. A  legközelebbi  kikötők  a  Zánkai  és  a  Balatonakali,  valamint 

közúton  ~  25,0  km‐es  távolságban  található  a  Tihanyi‐Szántódi  rév,  mely  gépjárműforgalmat  is 

bonyolít. A Balaton vízén menetrend szerinti személyhajózás, kompközlekedés, rendezvényhajózás és 

vitorlás hajózás egyaránt megtalálható. 
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1.15.2 A települések belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata 

 
A Nivegy‐völgy a Balaton tótól kb. 4 km‐re északra található, a Balaton‐felvidék északi parthoz közeli 

részén. A völgy közúti megközelíthetősége országos mellékutakon keresztül lehetséges. A völgyet az 

észak‐dél irányú 7312 j. út tárja fel.  

A  közigazgatási  határokon  belül  a  települések  úthálózatának  leglényegesebb  elemei  az  országos 

közutak, melyek a 7312 j., 73117 j. és 73118 j. országos mellékutak. Ezek belterületi szakaszai egyben 

a települések gyűjtőútjai is. Megemlítendő továbbá a Balatoncsicsó belterületi Fő utca, mely a terület 

egyetlen olyan gyűjtőútja, amely nem országos közút. A gyűjtőutak keresztmetszeti elrendezése 2x1 

sáv, kétoldali zöldsávval és helyenként kiépített járdával, illetve árokkal.  

A kiszolgáló utak keresztmetszeti elrendezése általában változó szélességű – általában 1 forgalmi sáv 

széles‐ burkolatú, vagy burkolat nélküli utak, kétoldali zöldsáv, helyenként kiépült szikkasztó árkokkal.  

A  települések  belterületi  úthálózata  kialakult,  melyet  a  domborzat  viszonyok  és  a  környező 

települések és mezőgazdasági területek irányába vezető utak határoztak meg. 

A  települések  útjai  kétirányú  forgalmat  bonyolítanak,  kivéve  a  szentantalfai  Templom  utca  egy 

szakaszát, amely a Református templomtól déli irányba, a Fő utca felé egyirányú. 

Megállapítható,  hogy  a  forgalomvonzó  létesítmények  általában  a  településen  haladó  országos 

közúton, illetve azokhoz közeli lakó‐kiszolgáló utakon közelíthetők meg. 

A külterületi dűlőutak a mezőgazdasági területek megközelítését szolgálják.  

A  községek úthálózata az  elmúlt  évtizedekben nem változott és  a  történelmileg  kialakult  szerkezet 

működik ma is. 

 

1.15.3  Csomópontok kialakítása 

A települések közigazgatási határán belül az összes csomópont szintbeni kiépítésű. A forgalom alá‐és 

fölérendeltségi viszonyai az úthierarchiának megfelelően vannak kialakítva. 

Az  országos  közút,  amely  a  település  feltáró  útja  elsőbbséggel  rendelkezik  a  csatlakozó 

önkormányzati utakkal szemben, melyek elsőbbségadás kötelező jelzőtáblával vannak szabályozva. 

A  lakóutcák  kis  forgalomúak,  a  csomópontok  esetenként  szabályozás  nélküliek,  de  még  így  is 

megfelelő kapacitástartalékkal  rendelkeznek. Beavatkozást  csak a hegyes szögű,  szűk vagy éppen a 

túlságosan és indokolatlanul terebélyes csomópontok indokolhatnak.  

 

1.15.4 A települések forgalmi vizsgálata 

A forgalmi vizsgálatot az országos forgalomszámlálási adatokból az ÚT 2‐1.201 és ÚT 2‐1.118 műszaki 

előírás  szerint  számított  várható  forgalmak  segítségével  végeztük  el.  A  forgalmi  vizsgálat  alapja  a 

2019. évi országos forgalomszámlálási adatok.  

 

A  7311  j.  Nagyvázsony‐Vigántpetend  összekötő  út  forgalomterhelését  és  forgalom  összetételét  az 

alábbi táblázat mutatja be: 
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2019.  évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐8+956 

kmsz között 

654  511  5  6  37  64  31 

 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága 5%, forgalmi jellege c3 

 

A  7312  j.  Zánka‐Nagyvázsony  összekötő  út  forgalomterhelését  és  forgalom  összetételét  az  alábbi 

táblázat mutatja be: 

2019.  évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐4+798 

kmsz között 

2.569  2.171  139  31  54  54  16 

4+798‐10+813 

kmsz között 

1.392  1.236  20  27  34  19  1 

 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága 19% és 6%, forgalmi jellege b3 

 

A  73112  j.  Mencshely‐Dörgicse  bekötő  út  forgalomterhelését  és  forgalom  összetételét  az  alábbi 

táblázat mutatja be: 

2019.  évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐4+164 

kmsz között 

533  503  9  0  6  1  4 

 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága 5%, forgalmi jellege c3 

 

 

A 73116  j. Zánka bekötő út  forgalomterhelését és  forgalom összetételét az alábbi  táblázat mutatja 

be: 
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2019.  évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐1+136 

kmsz között 

909  628  69  10  38  65  14 

 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága 5%, forgalmi jellege f3 

 

A  73117  j.  Balatoncsicsó  bekötő  út  forgalomterhelését  és  forgalom  összetételét  az  alábbi  táblázat 

mutatja be: 

2019.  évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐2+510 

kmsz között 

797  638  48  2  14  20  8 

 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága 6%, forgalmi jellege f3 

 

A  73118  j.  Szentjakabfa  bekötő  út  forgalomterhelését  és  forgalom  összetételét  az  alábbi  táblázat 

mutatja be: 

2019.  évi 

forgalomszámlálási 

adatok alapján 

ÁNF 

E/nap 

Személy 

gk. 

j/nap 

Tehergk. 

j/nap 

Autóbusz 

j/nap 

Motor 

j/nap 

Kerékpár 

j/nap 

Lassú 

jármű 

j/nap 

0+000‐0+780 

kmsz között 

310  251  3  17  8  7  6 

 

ÁNF: átlagos napi forgalom 

E: személygépjármű egyenérték 

J: jármű 

Az út kapacitáskihasználtsága 4%, forgalmi jellege f3 

A forgalmi vizsgálatból megállapítható, hogy a település megközelítését biztosító közút terhelése az 

Út 2‐1.201 műszaki előírás alapján kisforgalmú, jóval a megfelelő határértékek alatt van. 

Belterületen  az  országos  közutakon  mind  az  átmenő  forgalom,  mind  a  célforgalom megjelenik.  A 

lakó‐kiszolgáló  utakon  a  célforgalom  jellemző.  A  forgalmi  adatok  alapján  megállapítható,  hogy  az 

országos és önkormányzati utakon a  forgalomi  terhelés alacsony. A külterületi önkormányzati utak 

forgalma a mezőgazdasági termeléssel /borászattal/ és turizmussal kapcsolatos.  
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1.15.5 Utak állapota 

A Nivegy‐völgyi települések közigazgatási területén áthaladó országos mellékutak állapota megfelelő, 

azonban célszerű a folyamatos fenntartás. Az országos közút szilárd burkolatú. 

Belterületen a kiszolgáló utcák egy része szilárd burkolatú,  részben pedig burkolatlan. A burkolatok 

többsége  felújítandó.  A  külterületi  mezőgazdasági  utakon  szilárd  burkolat  nincs  kiépítve.  A  belső 

úthálózat viszonylag jól járható, bár az utcák többnyire szűk keresztmetszetűek. 

 

1.15.6 Közösségi közlekedés 

Nivegy‐völgy területét helyközi autóbuszjáratok érintik.  

A helyközi járatok megállóhelyei:  

Tagyon: 

‐Zánkai elágazás 

‐Tagyon, faluház (hivatalos menetrendben: kultúrotthon) 

Szentantalfa: 

‐Szentantalfa, benzinkút 

‐Szentantalfa, autóbusz megálló (hivatalos menetrendben: autóbusz‐váróterem) 

Balatoncsicsó: 

‐Balatoncsicsó, iskola 

‐Balatoncsicsó, Nivegy‐völgyi iskola 

‐Balatoncsicsó, Bádi szőlőhegy 

Szentjakabfa: 

‐Szentjakabfa, iskola 

Óbudavár: 

‐Óbudavár 

‐Óbudavár, Irtásdűlő 

 

A járatok az országos úthálózaton közlekednek. A járatok kétirányú utasforgalmat bonyolítanak.  

A vasúti és vízi közlekedési módoknak a buszjáratokkal átszállási lehetősége biztosított. 
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1.15.7 Gyalogos közlekedés 

A  gyalogosközlekedés  számára  a  településeken  járda  a  gyűjtőutak  mentén  szakaszosan  fellelhető, 

azonban ahol nincs kiépítve a gyalogos forgalom a közút padkáján, vagy az útfelületen bonyolódik.  

Megemlítendők  a  területet  átszelő  turista  útvonalak,  melyek  azonban  kizárólag  turisztikai  célt 

szolgálnak.  Ide  tartozik  a  Balaton‐felvidéki  /  Balatoni  Kéktúra  útvonal  is  (Pétfürdő  ‐  Balatonfüred  ‐ 

Badacsony), mely jórészt külterületen halad, azonban a völgyet Szentantalfa belterületén keresztezi. 

 

1.15.8 Kerékpáros közlekedés 

Csicsói‐medence területén önálló kerékpárút nem található. Belterületen a lakóutcák a kis forgalom 

következtében alkalmasak a kerékpáros közlekedésre.  

A völgyet átszeli több a Balaton‐felvidéki ajánlott kerékpáros túraútvonal, melyek nyomvonala érinti 

az országos közutakat és a települési földutakat egyaránt.  

 

1.15.9 Parkolás 

A  lakóterületek  parkolási  igényei  telken  belül  kielégítettek.  A  Nivegy‐völgy  településein  kiépített 

parkoló  található  Szentantalfán  a  benzinkútnál  és  a  körjegyzőségnél,  valamint  Balatoncsicsón  a 

Nivegy‐völgyi  iskolánál.  Egyéb  helyeken  egyéb  teresedéseket  használnak  parkolásra,  illetve  az  út 

mentén, a padkán lehetséges a parkolás.  
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1.16. Közművesítés 

 

1.16.1  Víziközművek 

1.16.1.1. Vízgazdálkodás és vízellátás 

A  települések  ivóvíz‐ellátását  a  Bakonykarszt  Víz‐  és  Csatornamű  Zrt.  biztosítja  a  Balatoncsicsói 

vízellátó  rendszeren keresztül. A vízellátó  rendszer nemcsak Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, 

Szentjakabfa  és  Tagyon  települések  vízellátását,  hanem  Dörgicse  és  Mencshely  települések 

vízellátását is biztosítja. 

Az  ivóvízellátó  víziközmű‐rendszer  vízbázisa:  Balatoncsicsó  1.  és  2.  számú  kút,  valamint Mencshely 

ásott kút.  

Az  ivóvízellátó  víziközmű‐rendszer  tározói:  Balatoncsicsó  50  m3‐es  medence,  Óbudavár  100  m3‐es 

medence, Halomhegy 100 m3‐es medence, Kisdörgicse 100 m3‐es medence, Felsődörgicse 100 m3‐es 

medence.  

A 450,0 m mély Balatoncsicsó 2. vízműkút fedett, részlegesen védett karsztos vízadót csapol meg. A 

termelt  és  szolgáltatott  víz minősége  nitrát  tekintetében  tűrhető  (30–35 mg/l),  egyéb  komponens 

tekintetében  megfelelő,  eseti  fertőtlenítésen  túlmenően  vízkezelést  nem  igényel.  Kútműszaki 

probléma  nem  ismert,  de  tartalék  vízbázis  kialakítása  szükséges  (Balatoncsicsó‐Nagyvázsony 

távvezeték).  A  talajvizes  vízkészletet  feltáró  7,5 m mély  Balatoncsicsó  1.  és  a Mencshely  ásott  kút 

vízminőségi  okok  (határérték  feletti  nitráttartalom)  és  elégtelen  hozamuk miatt  ki  lett  kapcsolva  a 

vízellátásból.  

Nagyvázsony–Vöröstó–Barnag ivóvízellátó rendszer egyetlen vízbázisa a nagyvázsonyi K‐2 mélyfúrású 

kút,  a Balatoncsicsó–Szentantalfa–Tagyon–Szentjakabfa–Óbudavár–Mencshely–Dörgicse  ivóvízellátó 

rendszer  egyetlen  vízbázisa  a  balatoncsicsói  K‐2  mélyfúrású  kút.  Mindkét  rendszer  esetében  a 

vízbázisnál  előálló  üzemzavar  a  teljes  ivóvízellátó  rendszert  veszélyezteti,  hosszantartó  ellátási 

problémát  okoz, mivel  a  tárolókapacitás  a  fogyasztáshoz  képest  viszonylag  kicsi.  A  két  rendszert  a 

Nagyvázsony–Mencshely  települések  térségben  összekötve  jelentősen  javulna  az  üzembiztonság, 

mivel a két vízbázis egymás tartalékául szolgálna. 

A vízelosztó hálózat anyagát tekintve KPE, KM‐PVC, acél,  illetve 20% azbesztcement anyagból épült 

ki, a hálózat műszaki állapotának minősítése gyenge. 
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7. ábra Balatoncsicsó ivóvízellátó víziközmű rendszer 

 

Balatoncsicsó,  Szentjakabfa  és  Szentantalfa  közigazgatási  területét  érinti  a  27068/2005.  ügyszámú 

(ikt.sz: 99123/10) Balatoncsicsói vízbázis belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidoma, valamint 

hidrogeológiai „B” védőterülete. 

Óbudavár  és  Tagyon  települések  közigazgatási  területét  nem  érinti  hidrogeológiai  vízbázis 

védőterülete, védőidoma. 
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Balatoncsicsó 
A településen három közkifolyó üzemel, a közüzemi ivóvízvezeték‐hálózat hossza 3,7 km. A kiépített 

ivóvízellátó  hálózat  méretét  tekintve  jellemzően  D  40‐es,  DN  80‐as  és  D  110‐es  méretű,  anyagát 

tekintve pedig eternit és KPE.   

A  KSH  adatai  szerint  az  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  száma  2018‐ban  89  db,  a 

háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége 2018‐ban mintegy 7050 m3 volt. A Bakonykarszt adatai 

szerint  belterületen  119  házba,  házrészbe,  vagy  lakásba  van  bekötve  az  ívóvíz,  kb.  éves  9000 m3 

vízfogyasztással,  így  az  ivóvízbekötést  figyelembe  véve  a  lakásállomány  csaknem  teljes mértékben 

ellátott. 

A  közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  számát,  a  lakossági  és  nem  lakossági 

felhasználást a 2008–2018 közötti időszakra az alábbi diagram mutatja be. 

 

 
8. ábra A vezetékes ivóvíz‐felhasználás és az ivóvízhálózatra rákötött lakások számának alakulása 2008–2018 között  

(forrás: KSH) 

 
A településen létesített 10 db tűzcsap közül két darab föld alatti kivitelű, a többi tűzcsap föld feletti 

kialakítású. 

   
9. ábra Föld feletti tűzcsap kialakítások a településen (forrás: maps.google.com) 

 

Balatoncsicsó  területét  érinti  vízbázis  belső,  külső,  hidrogeológiai  „A”  és  „B”  védőidoma,  valamint 

hidrogeológiai „B” védőterülete. 
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A  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról  szóló  9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendelet 1. §‐a alapján meghatározott 4. melléklet szerinti Vízminőség‐védelmi terület 

övezete  a  település  egészét  érinti.  Ennek  értemében  a  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 

keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő  kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek 

övezetbe  történő  bevezetéséről,  illetve  a  szennyvíz  övezeten  belüli  kezelésének  feltételeiről  a 

területrendezési tervben rendelkezni kell. 

 

Óbudavár 
A településen közkifolyó a KSH adatai alapján nem üzemel, a közüzemi ivóvízvezeték‐hálózat hossza 

1,7 km. A kiépített  ivóvízellátó hálózat méretét tekintve  jellemzően DN 100‐as és D 110‐es méretű, 

anyagát tekintve pedig KM‐PVC és KPE. 

Az ivóvízvezeték‐hálózatba bekapcsolt lakások száma 2018‐ban 30 db, a háztartásoknak szolgáltatott 

víz mennyisége 2018‐ban mintegy 2580 m3 volt. Figyelembe véve a lakásállományt (30 db) látható, 

hogy az ivóvízzel ellátott lakások aránya 100%‐os, ami egyben azt is jelenti, hogy minden ingatlan el 

van látva vezetékes ivóvízzel. 

A  közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  számát,  a  lakossági  és  nem  lakossági 

felhasználást a 2000–2018 közötti időszakra az alábbi diagram mutatja be. 

 

 
10. ábra A vezetékes ivóvíz‐felhasználás és az ivóvízhálózatra rákötött lakások számának alakulása 2000–2018 között  

(forrás: KSH) 

 
A településen létesített 3 db tűzcsap közül mindegyik föld feletti kivitelű. 

   
11. ábra Az óbudavári víztároló medence  

(forrás: maps.google.com) 
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Óbudavár  település  közigazgatási  területét  nem  érinti  hidrogeológiai  vízbázis  védőterülete, 

védőidoma. 

A  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról  szóló  9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendelet 1. §‐a alapján meghatározott 4. melléklet szerinti Vízminőség‐védelmi terület 

övezete  a  település  egészét  érinti.  Ennek  értemében  a  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 

keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő  kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek 

övezetbe  történő  bevezetéséről,  illetve  a  szennyvíz  övezeten  belüli  kezelésének  feltételeiről  a 

területrendezési tervben rendelkezni kell. 

 

Szentantalfa 
A település beépített területe és a szőlőhegy egy része is vezetékes ivóvízzel ellátott.  

A településen közkifolyó a KSH adatai alapján kettő darab üzemel, a közüzemi ivóvízvezeték‐hálózat 

hossza 4,3 km. A kiépített ivóvízellátó hálózat méretét tekintve jellemzően D 40‐es, D 50‐es, D 90‐es 

és D 110‐es méretű, anyagát tekintve pedig acél és KPE. 

Az  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  száma  2018‐ban  140  db,  a  háztartásoknak 

szolgáltatott  víz mennyisége  2018‐ban mintegy  19  880 m3  volt.  Figyelembe  véve  a  lakásállományt 

(140 db)  látható, hogy az  ivóvízzel ellátott  lakások aránya 100%‐os, ami egyben azt  is  jelenti, hogy 

minden ingatlan el van látva vezetékes ivóvízzel. 

A  közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  számát,  a  lakossági  és  nem  lakossági 

felhasználást a 2002–2018 közötti időszakra az alábbi diagram mutatja be. 

 

 
12. ábra A vezetékes ivóvíz‐felhasználás és az ivóvízhálózatra rákötött lakások számának alakulása 2002–2018 között 

(forrás: KSH) 

 
A településen létesített 10 db tűzcsap közül négy darab föld alatti kivitelű, a többi tűzcsap föld feletti 

kialakítású. 
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13. ábra Föld feletti tűzcsap kialakítás a településen  

(forrás: maps.google.com) 

   
Szentantalfa  területét  érinti  vízbázis  belső,  külső,  hidrogeológiai  „A”  és  „B”  védőidoma,  valamint 

hidrogeológiai „B” védőterülete. 

A  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról  szóló  9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendelet 1. §‐a alapján meghatározott 4. melléklet szerinti Vízminőség‐védelmi terület 

övezete  a  település  egészét  érinti.  Ennek  értemében  a  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 

keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő  kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek 

övezetbe  történő  bevezetéséről,  illetve  a  szennyvíz  övezeten  belüli  kezelésének  feltételeiről  a 

területrendezési tervben rendelkezni kell. 

 

Szentjakabfa 
A településen közkifolyó a KSH adatai alapján egy üzemel, a közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózat hossza 

4,3 km. A kiépített  ivóvízellátó hálózat méretét tekintve  jellemzően DN 80‐as, D 90‐es, D 110‐es és 

DN 150‐es méretű, anyagát tekintve pedig eternit, KPE és KM‐PVC. 

Az ivóvízvezeték‐hálózatba bekapcsolt lakások száma 2018‐ban 41 db, a háztartásoknak szolgáltatott 

víz mennyisége 2018‐ban mintegy 4990 m3 volt. Figyelembe véve a lakásállományt (46 db) látható, 

hogy az ivóvízzel ellátott lakások aránya majdnem 89%, ami egyben azt is jelenti, hogy nem minden 

ingatlan van ellátva vezetékes ivóvízzel. 

A  közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  számát,  a  lakossági  és  nem  lakossági 

felhasználást a 2000–2018 közötti időszakra az alábbi diagram mutatja be. 

 
14. ábra A vezetékes ivóvíz‐felhasználás és az ivóvízhálózatra rákötött lakások számának alakulása 2000–2018 között 

(forrás: KSH) 
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A  településen  létesített  7 db  tűzcsap  közül  öt  darab  föld  alatti  kivitelű,  a  többi  tűzcsap  föld  feletti 

kialakítású. 

 
15. ábra Föld alatti tűzcsap kialakítása és közkifolyó a településen  

(forrás: maps.google.com) 

   
Szentjakabfa területét kismértékben érinti vízbázis hidrogeológiai „B” védőidoma. 

A  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról  szóló  9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendelet 1. §‐a alapján meghatározott 4. melléklet szerinti Vízminőség‐védelmi terület 

övezete  a  település  egészét  érinti.  Ennek  értemében  a  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 

keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő  kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek 

övezetbe  történő  bevezetéséről,  illetve  a  szennyvíz  övezeten  belüli  kezelésének  feltételeiről  a 

területrendezési tervben rendelkezni kell. 

 

Tagyon 
A településen közkifolyó a KSH adatai alapján egy üzemel, a közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózat hossza 

3,1 km. A kiépített ivóvízellátó hálózat méretét tekintve jellemzően DN 80‐as, DN 100‐as és D 110‐es 

méretű, anyagát tekintve pedig eternit és KPE. 

Az ivóvízvezeték‐hálózatba bekapcsolt lakások száma 2018‐ban 36 db, a háztartásoknak szolgáltatott 

víz mennyisége 2018‐ban mintegy 4820 m3 volt. Figyelembe véve a  lakásállományt  (43 db)  látható, 

hogy az ivóvízzel ellátott lakások aránya majdnem 84%, ami egyben azt is jelenti, hogy nem minden 

ingatlan van ellátva vezetékes ivóvízzel. 

A  közüzemi  ivóvízvezeték‐hálózatba  bekapcsolt  lakások  számát,  a  lakossági  és  nem  lakossági 

felhasználást a 2002–2018 közötti időszakra az alábbi diagram mutatja be. 

 
16. ábra A vezetékes ivóvíz‐felhasználás és az ivóvízhálózatra rákötött lakások számának alakulása 2002–2018 között 

(forrás: KSH) 

 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 144 ‐ 

A településen  létesített 5 db tűzcsap közül egy darab föld alatti kivitelű, a többi tűzcsap föld feletti 

kialakítású. 

 
17. ábra Föld feletti tűzcsap kialakítása a településen (forrás: maps.google.com) 

   
A  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról  szóló  9/2019. 

(VI. 14.) MvM rendelet 1. §‐a alapján meghatározott 4. melléklet szerinti Vízminőség‐védelmi terület 

övezete  a  település  egészét  érinti.  Ennek  értemében  a  vízminőség‐védelmi  terület  övezetében 

keletkezett  szennyvíz  övezetből  történő  kivezetéséről  és  az  övezeten  kívül  keletkezett  szennyvizek 

övezetbe  történő  bevezetéséről,  illetve  a  szennyvíz  övezeten  belüli  kezelésének  feltételeiről  a 

területrendezési tervben rendelkezni kell. 

 

1.16.1.2. Szennyvízelvezetés 

A  települések  nem  tartoznak  a  szennyvíz  agglomerációba  a  Magyarország  települési  szennyvíz‐

elvezetési  és  ‐tisztítási  helyzetét  nyilvántartó  Településsoros  Jegyzékről  és  Tájékoztató  Jegyzékről, 

valamint  a  szennyvíz‐elvezetési  agglomerációk  lehatárolásáról  szóló  379/2015.  (XII.  8.)  Korm. 

rendelet  alapján.  Korábban  a  településeket  a  Nemzeti  Települési  Szennyvízelvezetési  és  ‐tisztítási 

Megvalósítási  Programról  szóló  25/2002.  (II.  27.)  Korm.  rendelet  2014.  évi  módosítása  előtt  a 

kormányrendelet  3.  melléklet  nevesítette,  mint  Érzékenynek  minősített  befogadók 

vízgyűjtőterületein  lévő kistelepülések 2 000 LE alatti  szennyvízterheléssel,  amelyekre vonatkozóan 

szennyvízgyűjtő‐hálózat és –tisztítótelep kiépítési határidős kötelezettség nem volt. A települések az 

előzőek  miatt  a  Balatoni  Fejlesztési  Tanács  közreműködésével  pályáztak  egyedi  szennyvíztisztító 

kisberendezések létesítésére.  

A  fentiek  leírtak miatt a vizsgált  településeken kiépített  csatornahálózat nem működik, a  szennyvíz 

tisztítása  egyedi  szennyvíztisztító  kisberendezések  által  történik,  vagy  a  „zárt”  szennyvíztárolóba 

kerülnek összegyűjtésre és elszállításra. A szippantott szennyvizek elszállításáról az önkormányzatok 

rendeletben gondoskodnak a szállítást végző vállalkozóról és a szippantott szennyvíz elhelyezéséről.  

A  települések  szennyvízelvezetésével  kapcsolatban  korábban  készültek  tervek,  amelyek  vízjogi 

létesítési engedélye 2012‐ben lejárt, meghosszabbításra nem került. 

A  legnagyobb  problémát  a  Nivegy‐völgyben  az  jelenti,  hogy  a  külterületi  vízfelhasználás  a 

szőlőhegyek beépülésével  jelentősen nő, ugyanakkor a  szennyvizek összegyűjtése és  tisztítása nem 

megoldott.  Így jelentős mértékű talaj‐ és talajvízszennyeződés feltételezhető.   
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Településenkénti 

vízfogyasztás 

Összesen 

m3 

Belterületen 

m3 

Külterületen 

m3 

Egyedi 

berendezésbe 

kerül  

m3 

Berendezés 

nélküli 

belterületi 

háztartási 

fogyasztás  

m3 

Berendezés 

nélküli 

belterület 

technológiai 

felhasználás 

m3 

Balatoncsicsó  16 407  9 300  7 107  7 233  1 417  650 

Szentantalfa  25 037  20 689  4 348  12 122  5 427  2 894 

Szentjakabfa  7 027  4 494  2 533  3 395  1 081  0 

Tagyon  8 691  5 094  3 597  2 391  2 799  0 

Óbudavár  3 454  2 626  828  1 469  1 259  0 
     

Összesen  60 616  42 204  18 413  26 610  11 983  3 545 

18. ábra Települési vízgazdálkodás 2018. évben (forrás: települési adatszolgáltatás, 2020) 

 
Az  egyes  településekre  vonatkozó  települési  adatok  alapján megállapítható,  hogy  Balatoncsicsó  és 

Tagyon  esetében  a  települési  vízfogyasztása  több,  mint  40%‐a  külterületen  kerül  felhasználásra, 

valamint  Óbudavár,  Szentantalfa  és  Tagyon  településeken  a  szennyvizek  mintegy  harmada 

tisztítatlan.  A  szennyvizek  jelentős,  egyre  nagyobb  része  a  szőlőhegyi  területeken  keletkezik  és 

tisztítatlanul elszivárog. 

 

1.16.1.3. Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

 
Balatoncsicsó 
A  település  területén  a  csapadékvíz  elvezetése  árkos  rendszerrel  történik,  amelynek  kialakítása 

jellemzően  burkolatlan,  de  találhatóak  burkolt  árkok  is.  Az  ingatlanokra  történő  bejutás  a  nyílt 

árkoknál áteresszel biztosított.  

A település a Cserkúti‐, vagy Csorsza‐patak (továbbiakban Cserkúti‐patak) vízgyűjtő területén fekszik. 

A Cserkúti‐patak a csapadékvizet a Balatonba vezeti. 

A vízgyűjtő terület északon Mencshelytől indul, majd a Dobogó‐hegy, Bán‐kő, nyugaton a Hamuházi 

út  környéke,  Ujma‐hegy,  Hagymás  tető,  Tagyon  község  déli  széle  határolja.  Keleten  Mencshely, 

Halom‐hegy, Szentgyörgy‐hegy, Lencse‐hegy, Balázs‐tető a vízgyűjtő terület széle.  

A  település  észak‐nyugati  felének  csapadékvize  nem  a  falu  központon  folyik  át,  hanem  részben 

Vigántpetend felé az Egervíz‐patak (Vázsonyi‐séd) irányába, részben déli irányba Monoszlón keresztül 

a Horogi‐séd felé. Ezeknek a vízfolyásoknak is a Balaton a befogadója. 

A nyílt árkok karbantartása, fenntartása az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A csapadékelvezető 

árokrendszer karbantartására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. 
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19. ábra Burkolatlan és burkolt nyílt árokban történő csapadékvíz‐elvezetés (forrás: maps.google.com) 

 
Óbudavár 
Óbudavár vizei  (forrásai, Mosóház‐kút, Almás kút) részben a területre hulló csapadékból, részben a 

felszín alatti rétegvizekből származnak. 

A Nivegy‐völgy vizeit összefogó a Balatonba Zánkafürdőnél betorkolló Cserkúti‐patak két kisebb ága 

ered Óbudaváron. 

Az egyik a falu közepén a Kupa völgyben  lévő Mosóház forrásból  induló  időszakos patak, a másik a 

falu alatti gyepterületen az Almás‐kút forrásból ered. 

A felszínre hulló csapadék a két időszaki patakmedren kívül az utak melletti árkokba,  illetve a völgy 

alján folyik a befogadó patakmederbe. 

Az időszaki patakon kívül állandó vízfolyás, vízfelszín Óbudaváron nem található. 

A  csapadékvíz‐elvezetés  rendszere  jellemzően  nyíltárkos  rendszerű,  amely  jellemzően  burkolatlan 

kialakítású. Az elvezető‐rendszer kiépítése azonban sok helyen hiányos, nem kiépített. 

A vízgyűjtőterület északkeleti részén összegyülekező csapadékvizek az Egervíz‐patakot Vigántpetend 

község, illetve a Vázsonyi Séd patakot Nagyvázsony területén éri el. A déli vízgyűjtőterület Óbudavár 

felől összegyülekező csapadékvizek az Almás‐kúti patak két ága felé gravitál. 

A nyílt árkok karbantartása, fenntartása az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A csapadékelvezető 

árokrendszer karbantartására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 

    
20. ábra Burkolatlan nyíltárkos csapadékvíz‐elvezetés belterületen és külterületen (forrás: maps.google.com) 

 
Szentantalfa 
Szentantalfa  település  területén  a  csapadékvíz  elvezetése  árkos  rendszerrel  történik,  amelynek 

kialakítása jellemzően burkolatlan, de találhatóak burkolt árkok is. Sok helyen azonban a vízelvezető‐

rendszer nincs kiépítve. Az ingatlanokra történő bejutás a nyílt árkoknál áteresszel biztosított.  
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A település a Cserkúti‐patak vízgyűjtő területén fekszik, a patak a települést átszeli. A Cserkúti‐patak 

az összegyűjtött csapadékvizeket a Balatonba vezeti. 

A nyílt árkok karbantartása, fenntartása az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A csapadékelvezető 

árokrendszer karbantartására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 

    
21. ábra Burkolatlan és burkolt nyílt árokban történő csapadékvíz‐elvezetés (forrás: maps.google.com) 

 
Szentjakabfa 
Az Alma‐patak  a  Szentjakabfa  északi  területén  lévő Dobogóhegyen  fakad,  és  a  Berkút,  Almakút  és 

Cserkút‐források  vizei  gyarapítják,  a  Csorsza‐patak  Szentantalfa  Kőhegyen  fakad  és  innen  nem 

messze, a Kőhegy aljában egyesülnek. 

Szentjakabfa  település  területén  a  csapadékvíz  elvezetése  árkos  rendszerrel  történik,  amelynek 

kialakítása jellemzően burkolt, de találhatóak burkolatlan árkok is. Sok helyen azonban a vízelvezető‐

rendszer nincs kiépítve. Az ingatlanokra történő bejutás a nyílt árkoknál áteresszel biztosított.  

A nyílt árkok karbantartása, fenntartása az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A csapadékelvezető 

árokrendszer karbantartására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. 

 

   
22. ábra Burkolatlan árokban történő csapadékvíz‐elvezetés  

(forrás: maps.google.com) 

 
Tagyon 
A település a Cserkúti‐patak vízgyűjtő területén fekszik, a patak a települést átszeli. A Cserkúti‐patak 

az összegyűjtött csapadékvizeket a Balatonba vezeti. 

Tagyon település területén a csapadékvíz elvezetése árkos rendszerrel történik, amelynek kialakítása 

jellemzően burkolatlan, de  találhatóak burkolt  árkok  is.  Sok helyen azonban a  vízelvezető‐rendszer 

nincs kiépítve. Az ingatlanokra történő bejutás a nyílt árkoknál áteresszel biztosított.  

A nyílt árkok karbantartása, fenntartása az önkormányzat feladatkörébe tartozik. A csapadékelvezető 

árokrendszer karbantartására folyamatosan nagy hangsúlyt kell fektetni. 
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23. ábra Burkolatlan nyíltárkos csapadékvíz‐elvezetés belterületen és külterületen (forrás: maps.google.com) 
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1.16.2 Energiaközművek 

1.16.1.4. Energiagazdálkodás és energiaellátás  

 

Villamosenergia‐ellátás 
A térségben az elosztóhálózati engedélyese az E.ON Észak‐dunántúli Áramhálózati Zrt. A Nivegy‐völgy 

területén  halad  keresztül  a  Veszprém–Tapolca  és  Aszófő–Keszthely  132  kV‐os  üzemi  feszültségű 

főelosztóhálózat  nyomvonala.  A  kétrendszerű  hálózat  és  biztonsági  övezete  Balatoncsicsó, 

Szentjakabfa és Óbudavár települések területét érinti. 

A  településeken  lévő  közép/kisfeszültségű  transzformátor  állomások  normál  üzemviteli  ellátása 

Aszófő és Tapolca alállomás (ASZF és TAPO) 22 kV‐os celláiból történik. 

A  középfeszültségű  hálózatok  a  községek  transzformátor  állomásainak  (trf.)  táplálását  biztosítják, 

jellemzően  szabadvezetékes  kivitelűek,  nyomvonaluk  és  biztonsági  övezetük  valamennyi  település 

területét érintik. 

A  jelentkező  energiaigényeknek  megfelelően  a  hálózati  engedélyes  a  szükséges  hálózati 

fejlesztéseket végzi, az állagmegóvás és megelőző karbantartások folyamatosan zajlanak. 

 

Balatoncsicsó 
Az E.ON üzemletetésében lévő 120 kV‐os szabadvezetékes főelosztóhálózat a település északi részén 

halad, Keleti dűlő–Nyugati dűlő és Felsőerdő településrészeken keresztül létesült. 

A középfeszültségű gerinchálózat (Veszprém–Aszófő 63/0 sz.) 3x95 mm2 AASC keresztmetszetű. 

A község leágazó szabadvezetéke 50 mm2 keresztmetszetű szabadvezeték, amely a követelményeket 

kielégíti.  A  tartószerkezetek  részben  szabványos  áttört  gerincű  vb.  oszlopok,  részben  szabványos 

faoszlopok,  kivéve  a  sarokfeszítőket,  amelyek  rácsos  acéloszlopok.  A  hálózat  jelenleg  még 

többségében sugaras kialakítású. 

A  „Község”  és  a  „Liliom  u.”  trf.  állomás  leágazó  szabadvezetéke  és  biztonsági  övezete 

beépíthetőséget  akadályozó  tényező.  A  középfeszültségű  hálózaton  alkalmazott  érintésvédelmi 

rendszer a védőföldelés (TT), amely a szükséges követelményeket kielégíti. 

A  település  északi  részét  érinti  az  Óbudavár  ellátását  is  biztosító  3x95  mm2  AASC  22  kV 

szabadvezetékes elosztóhálózat (70/0 sz.) nyomvonala. 

A  község  belterületének  villamos  teljesítményét  jelenleg  két  darab  20/0,4  kV‐os  trf.  állomás 

biztosítja, összesen 410 kVA beépített teljesítménnyel. Külterületen további oszloptranszformátorok 

üzemelnek, amelyek a  község  ipari és mezőgazdasági üzemeinek,  valamint a  kertes mezőgazdasági 

területek fogyasztását is fedezik. 

A transzformátorállomások betonoszlopos, OTR állomások, amelyek megfelelő állapotúak, a jelenlegi 

igények fedezésére alkalmasak.  

 

Állomás 

száma 

Állomás 

neve 
Teljesítmény  Állomás típus  Tulajdonos Kivezetés 

Primer 

feszültség

44402  Bcsicsó ksg.  250 kVA  OTR 20/400  E.ON  ASZF220012  22 kV 

44403  Liliom u.  160 kVA  OTR 20/400  E.ON  ASZF220012  22 kV 

24. ábra Belterület ellátását biztosító transzformátorok (forrás: E.ON, 2020) 
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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  csak  a  házi  csatlakozó  vezetékekre 

korlátozódnak, de ezen hálózatok között is csak a kisebbik hányadot jelentik. 

Alkalmazásuk az újabb építésű lakó‐ és gazdasági épületeknél jellemző. 

A  tartószerkezetek  vegyesen  vasbeton  és  faoszlopok.  A  régebbi  telepítésű  faoszlopok  és  néhány 

túlterhelt vasbeton oszlop állapota leromlott. A vezeték keresztmetszetek valamennyi transzformátor 

körzetben a gerinchálózatok esetében 50 és 95 mm2, amely a település területén megfelelő. 

A  kisfeszültségű  hálózaton  alkalmazott  érintésvédelmi  rendszer  NULLÁZÁS  (TN),  a  vele  szemben 

támasztott követelményeket kielégíti. 

A hálózati engedélyes  tájékoztatása szerint a  térségben nagyfeszültségű hálózatfejlesztés  tervezett, 

az  újonnan  létesítendő  Zánka  132  kV  /  22  kV  alállomás  132 kV‐os  hálózatba  illesztése  új 

nagyfeszültségű  főelosztóhálózati  nyomvonalat  tesz  szükségessé.  A  tervezett  nagyfeszültségű 

hálózati nyomvonal érinti Kertalja településrész területét. 

 

   

 20/0,4 kV‐os oszloptranszformátor, Liliom u. trf.  20/0,4 kV‐os oszloptranszformátor, Község trf. 

(forrás: maps.google.com) 

 

 

25. ábra Villamosenergia‐felhasználás alakulása (forrás: KSH, 2020) 
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A KSH adatai alapján a villamosenergia‐felhasználás évek óta növekszik, 2018. évben 741 MWh volt. 

A kisfeszültségű villamosenergia‐elosztóhálózat hossza 6,7 km, ez az elmúlt években jelentősen nem 

változott. 

 

26. ábra 2019. évi villamosenergia‐felhasználás megoszlása (forrás: E.ON, 2020) 
 

A  villamosenergia‐felhasználás  megoszlása  alapján  a  településen  a  lakossági  felhasználás  66%‐ot 

képvisel a teljes felhasználáson belül, az ipari tevékenységhez 30% köthető. 

 

Óbudavár 
A  településen  a  villamosenergia‐ellátás  100%‐osnak  tekinthető,  a  külterületei  ingatlanok  is  szinte 

teljesen ellátottak. 

A  településen  mind  a  középfeszültségű,  mind  a  kisfeszültségű  hálózat  jellemzően  légvezetékes 

formában üzemel. 

A  középfeszültségű  gerinchálózat  (Veszprém–Aszófő)  3x95  mm2  AASC  keresztmetszetű.  A  leágazó 

szabadvezetékek általában 50 mm2 keresztmetszetű szabadvezetékek. 

A  tartószerkezetek  részben  szabványos  áttört  gerincű  vasbeton  oszlopok,  részben  szabványos 

faoszlopok,  kivéve  a  sarokfeszítőket,  amelyek  rácsos  acéloszlopok.  A  hálózat  többségében  sugaras 

kialakítású. 

Óbudavár  község  és  közvetlen  környezetének  villamos  teljesítményét  két  darab  20/0,4  kV‐os 

transzformátor állomás biztosítja, mintegy 0,1 MVA kapacitással. 

A  transzformátor  állomások  természetesen  nemcsak  a  lakossági,  hanem  a  község  ipari  és 

mezőgazdasági üzemeinek, valamint a kertes mezőgazdasági területek fogyasztását is biztosítják. 

A transzformátor állomások oszlopállomások. 

 

Állomás 

száma 
Állomás neve 

Állomás 

típus 
Tulajdonos Kivezetés 

Primer 

feszültség 

45330  Óbudavár ksg. 
OTR 

20/400 
E.ON  ASZF220012 22 kV 

45329  Irtás dűlő 
OTR FA 

2200 
E.ON  ASZF220012 22 kV 

27. ábra Belterület ellátását biztosító transzformátorok (forrás: E.ON, 2020) 
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A transzformátor állomásoktól a  fogyasztók felé kisfeszültségű  légvezetékes hálózatok épültek ki. 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  csak  a  fogyasztói 

csatlakozóvezetékekre  korlátozódnak,  de  ezen  hálózatok  között  is  csak  a  kisebb  hányadot  jelentik. 

Alkalmazásuk az újabb építésű lakó‐ és gazdasági épületeknél jellemző. 

A tartószerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. 

A vezetékek keresztmetszete valamennyi transzformátor körzetben a gerinchálózatok esetében 50 és 

95 mm2. 

 

 

28. ábra Villamosenergia‐felhasználás alakulása (forrás: KSH, 2020) 

 

A KSH adatai alapján a villamosenergia‐felhasználás évek óta növekszik, 2017. évben átlépte a 200 

MWh‐t.  A  kisfeszültségű  villamosenergia‐elosztóhálózat  hossza  6,1  km,  ez  az  elmúlt  években 

jelentősen nem változott. 

 

29. ábra 2019. évi villamosenergia‐felhasználás megoszlása (forrás: E.ON, 2020) 

 

A  villamosenergia‐felhasználás  megoszlása  alapján  a  településen  a  lakossági  felhasználás  70%‐ot 

képvisel a teljes felhasználáson belül, az ipari tevékenységhez 28% köthető. 
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Szentantalfa 
A  településen  a  villamosenergia‐ellátás  100%‐osnak  tekinthető,  a  külterületei  ingatlanok  is  szinte 

teljesen ellátottak. 

A  településen  mind  a  középfeszültségű,  mind  a  kisfeszültségű  hálózat  jellemzően  légvezetékes 

kivitelben létesült. 

A  középfeszültségű  gerinchálózat  (Veszprém–Aszófő)  3x95  mm2  AASC  keresztmetszetű.  A  leágazó 

szabadvezetékek általában 50 mm2 keresztmetszetű szabadvezetékek. 

A középfeszültségű hálózaton alkalmazott érintésvédelmi rendszer a védőföldelés (TT). 

A  tartószerkezetek  részben  szabványos  áttört  gerincű  vasbeton  oszlopok,  részben  szabványos 

faoszlopok,  kivéve  a  sarokfeszítőket,  amelyek  rácsos  acéloszlopok.  A  hálózat  többségében  sugaras 

kialakítású. 

Szentantalfa község villamos teljesítményét öt darab 20/0,4 kV‐os transzformátor állomás biztosítja, 

ezek közül a 45655 sz. vízmű fa bakoszlopos elhelyezésű transzformátora nem E.ON tulajdonú. 

A  transzformátor  állomások  természetesen  nemcsak  a  lakossági,  hanem  a  község  ipari  és 

mezőgazdasági üzemeinek, valamint a kertes mezőgazdasági területek fogyasztását is biztosítják. 

 

 

45656 sz. 20/0,4 kV‐os oszloptranszformátor  20 kV‐os szabadvezetékes elosztóhálózat és 

tartószerkezete 

 

A transzformátor állomások közül négy oszlopállomás, a 46709 sz. Haraszt utcai transzformátor 

kompakt betonházas kivitelű, középfeszültségű elosztóhálózati csatlakozása is földkábeles. 

 

Állomás 

száma 
Állomás neve  Állomás típus  Tulajdonos Kivezetés 

Primer 

feszültség 

45657  Templom  OTR 20/400  E.ON  ASZF220012  22 kV 

45656  Sz.antalfa ksg.  NB 20/100  E.ON  ASZF220012  22 kV 

45655  Vízmű  FOTR 20/125  Vízmű  ASZF220012  22 kV 

45659  Borpince  OTR 20/400  E.ON  ASZF220012  22 kV 

46709  Haraszt u.  KTW‐630R1  E.ON  ASZF220012  22 kV 

30. ábra Ellátását biztosító transzformátorok (forrás: E.ON, 2020) 
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A transzformátor állomásoktól a  fogyasztók felé kisfeszültségű  légvezetékes hálózatok épültek ki. 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  csak  a  fogyasztói 

csatlakozóvezetékekre  korlátozódnak,  de  ezen  hálózatok  között  is  csak  a  kisebb  hányadot  jelentik. 

Alkalmazásuk az újabb építésű lakó‐ és gazdasági épületeknél jellemző. 

A tartószerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. 

A vezetékek keresztmetszete valamennyi transzformátor körzetben a gerinchálózatok esetében 50 és 

95 mm2. 

 

 
31. ábra Villamosenergia‐felhasználás alakulása (forrás: KSH, 2020) 

 
A KSH adatai alapján a villamosenergia‐felhasználás évek óta növekszik, 2017. évben meghaladta a 

760 MWh‐t.  A  kisfeszültségű  villamosenergia‐elosztóhálózat  hossza  13,2  km,  ez  az  elmúlt  években 

kismértékben növekedett. 

 

 
32. ábra 2019. évi villamosenergia‐felhasználás megoszlása (forrás: E.ON, 2020) 

 
A  villamosenergia‐felhasználás  megoszlása  alapján  a  településen  viszonylag  magas  a  lakossági 

felhasználás részaránya. 
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Szentjakabfa 
A településen a villamosenergia‐ellátás 100%‐osnak tekinthető. 

A  településen  mind  a  középfeszültségű,  mind  a  kisfeszültségű  hálózat  jellemzően  légvezetékes 

kivitelben létesült. 

A  középfeszültségű  gerinchálózat  („Veszprém  –  Aszófő”)  3  x  95  mm2  AASC  keresztmetszetű.  A 

leágazó szabadvezetékek általában 50 mm2 keresztmetszetű szabadvezetékek. 

A középfeszültségű hálózaton alkalmazott érintésvédelmi rendszer a védőföldelés (TT). 

 

A  tartószerkezetek  részben  szabványos  áttört  gerincű  vasbeton  oszlopok,  részben  szabványos 

faoszlopok,  kivéve  a  sarokfeszítőket,  amelyek  rácsos  acéloszlopok.  A  hálózat  többségében  sugaras 

kialakítású. 

Szentjakabfa község villamos teljesítményét két darab 20/0,4 kV‐os transzformátor állomás biztosítja, 

mindkettő oszloptranszformátorként létesült. 

A  transzformátor  állomások  természetesen  nemcsak  a  lakossági,  hanem  a  község  ipari  és 

mezőgazdasági üzemeinek, valamint a kertes mezőgazdasági területek fogyasztását is biztosítják. 

 

Állomás 

száma 
Állomás neve  Állomás típus  Tulajdonos Kivezetés 

Primer 

feszültség 

45688  Sz.jakabfa ksg.  OTR 20/250  E.ON  ASZF220012  22 kV 

46277 
 

Erdészház 
OTR 20/160  E.ON  TAP0220018  22 kV 

33. ábra Ellátását biztosító transzformátorok (forrás: E.ON, 2020) 

 

A transzformátor állomásoktól a  fogyasztók felé kisfeszültségű  légvezetékes hálózatok épültek ki. 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  csak  a  fogyasztói 

csatlakozóvezetékekre  korlátozódnak,  de  ezen  hálózatok  között  is  csak  a  kisebb  hányadot  jelentik. 

Alkalmazásuk az újabb építésű lakó‐ és gazdasági épületeknél jellemző. 

A tartószerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. 

A vezetékek keresztmetszete valamennyi transzformátor körzetben a gerinchálózatok esetében 50 és 

95 mm2. 
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34. ábra Villamosenergia‐felhasználás alakulása (forrás: KSH, 2020) 

 
A KSH adatai alapján a villamosenergia‐felhasználás az elmúlt néhány év óta kismértékben növekszik. 

A kisfeszültségű villamosenergia‐elosztóhálózat hossza 2,6 km, ez az elmúlt években számottevően 

nem változott. 

 

 
35. ábra 2019. évi villamosenergia‐felhasználás megoszlása (forrás: E.ON, 2020) 

 
A  villamosenergia‐felhasználás  megoszlása  alapján  a  településen  a  lakossági  felhasználás  69%‐ot 

képvisel a teljes felhasználáson belül. A környező településekhez viszonyítva magas a mezőgazdasági 

tevékenységhez köthető felhasználás részaránya. 

 
Tagyon 
A  középfeszültségű  hálózatok  szerepe  a  község  transzformátor  állomásainak  táplálása.  A 

középfeszültségű gerinchálózat (a 63/0 számú) 3x95 mm2 AASC keresztmetszetű. A leágazó 

szabadvezetékek  általában  50  mm2  keresztmetszetű  szabadvezetékek.  A  tartószerkezetek  részben 

szabványos  áttört  gerincű  vb.  oszlopok,  részben  szabványos  faoszlopok,  kivéve  a  sarokfeszítőket, 

amelyek rácsos acéloszlopok. A rendszer többségében sugaras hálózati képű. 

A  „Község”  trf.  állomás  leágazó  szabadvezetéke  beépíthetőséget  akadályozó  tényező.  A 

középfeszültségű hálózaton alkalmazott érintésvédelmi rendszer a védőföldelés (TT). 

 

A község és közvetlen külterületi környezetének villamos teljesítményét jelenleg két darab 20/0,4 kV‐

os trf. állomás biztosítja. A trf. állomások természetesen nemcsak a lakossági, hanem a község ipari 
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és mezőgazdasági üzemeinek, valamint a kertes mezőgazdasági területek fogyasztását is biztosítják. A 

trf. állomások oszlopállomások. Mindkét trf. állomás betonoszlopos, OTR állomás, amelyek megfelelő 

állapotúak. 

 

Állomás 

száma 
Állomás neve  Állomás típus  Tulajdonos Kivezetés 

Primer 

feszültség 

45736  Tagyon ksg.  OTR 20/400  E.ON  ASZF220012  22 kV 

45737 
 

Szőlőhegy 
OTR 20/250  E.ON  ASZF220012  22 kV 

36. ábra Ellátását biztosító transzformátorok (forrás: E.ON, 2020) 

 

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  csak  a  fogyasztói 

csatlakozóvezetékekre korlátozódnak, de ezen hálózatok között is csak a kisebbik hányadot jelentik. 

Alkalmazásuk az újabb építésű lakó‐ és gazdasági épületeknél jellemző. 

A tartószerkezetek vegyesen vasbeton és faoszlopok. 

A  vezeték  keresztmetszet  valamennyi  trf.  körzetben  a  gerinchálózatok  esetében  50  és  95 mm2.  A 

kisfeszültségű  hálózaton  alkalmazott  érintésvédelmi  rendszer  NULLÁZÁS  (TN),  a  vele  szemben 

támasztott követelményeket kielégíti. 

 

 
37. ábra Villamosenergia‐felhasználás alakulása (forrás: KSH, 2020) 

 

A  KSH  adatai  alapján  a  villamosenergia‐felhasználás  a  közel  változatlan  fogyasztói  szám  mellett 

folyamatosan növekszik. A kisfeszültségű villamosenergia‐elosztóhálózat hossza 13,5 km, ez az elmúlt 

években kismértékben bővült. 
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38. ábra 2019. évi villamosenergia‐felhasználás megoszlása (forrás: E.ON, 2020) 

 
A villamosenergia‐felhasználás megoszlása alapján a településen a lakossági felhasználás részaránya 

magas  a  környező  településekhez  viszonyítva,  az  ipari  tevékenység  villamosenergia‐felhasználása 

alacsony.  

 

Közvilágítás 
A  közterületeknek  a  közlekedés  és  közbiztonság  érdekében  szükséges  olyan  villamos  üzemű 

megvilágítása, amiről a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. Ennek megfelelően közvilágításnak 

kell tekinteni a közutaknak összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú megvilágítását. 

 
Balatoncsicsó 
A  község  főútjai  ME4b  és  ME5,  míg  az  egyéb  belterületi  útjai  ME6  osztályúak.  A  közvilágítási 

berendezések  a  kisfeszültségű  szabadvezeték  hálózatra  ültetett  lámpakarokból  és  lámpatestekből 

állnak.  

A községben az alkalmazott lámpatestek kompakt fénycsövesek és nátriumgáz‐lámpásak. 

A fénypontok sűrűsége nem mindenhol megfelelő, kettő‐három oszloponként van egy lámpatest, ami 

nem  megfelelő  minőségű  közvilágítást  tesz  lehetővé.  A  közvilágítás  vezérlése  alkonykapcsolóval 

történik.  Az  alkalmazott  25–35  mm2  keresztmetszetű  vezetékek  az  adott  hosszúságok 

figyelembevételével megfelelőek. 

Az  E.ON  tájékoztatása  szerint  az  elkövetkezendő  években  karbantartás  keretében  tervezett  a 

fényforrások cseréje, új, azonos műszaki paraméterűekre (sorcsere). 

A  közvilágításra  fordított  villamosenergia‐felhasználás  az  elmúlt  10  év  adatai  alapján  folyamatosan 

csökkent. 

 

Óbudavár 
A község közvilágítás  szempontjából a  főút ME4, míg az egyéb belterületi utcák ME6 osztályúak. A 

közvilágítási  berendezések  a  kisfeszültségű  szabadvezeték  hálózatra  ültetett  lámpakarokból  és 

lámpatestekből állnak. 

A községben az alkalmazott lámpatestek kompakt fénycsövesek és nátriumgáz‐lámpásak. 

A  fénypontok  sűrűsége  nem  mindenhol  megfelelő,  kettő‐három  van  egy  lámpatest,  ami  nem 

megfelelő minőségű közvilágítást tesz lehetővé. 

A közvilágítás vezérlése alkonykapcsolóval történik, amely az esetben elfogadható. Az alkalmazott 25 

mm2 keresztmetszetű vezetékek az adott hosszúságok figyelembevételével megfelelőek. 
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Az E.ON tájékoztatása szerint 2019 évben megelőző karbantartás keretében valamennyi fényforrás ki 

lett cserélve újra, de a műszaki paramétereikben ugyanolyanra, mint ami az adott eszközben volt 

(sorcsere). 

A közvilágításra fordított éves villamosenergia‐felhasználás az elmúlt 10 év adatai alapján jelentősen 

nem változott. 

 

Szentantalfa 
Az E.ON tájékoztatása szerint a településen lámpatest korszerűsítések megtörténtek, amelyet nem az 

E.ON végzett. 

A  közvilágításra  fordított  villamosenergia‐felhasználás  2019.  évben  2017.  évhez  képest  mintegy 

kétharmadára csökkent. 

 

Szentjakabfa 
Az  E.ON  tájékoztatása  szerint  az  elkövetkezendő  években  karbantartás  keretében  tervezett  a 

fényforrások cseréje, új, azonos műszaki paraméterűekre (sorcsere). 

A közvilágításra fordított éves villamosenergia‐felhasználás az elmúlt 10 év adatai alapján jelentősen 

nem változott. 

 

Tagyon 
A község főútja ME4b, míg az egyéb belterületi útjai ME6 osztályúak. A közvilágítási berendezések a 

kisfeszültségű szabadvezeték hálózatra ültetett lámpakarokból és lámpatestekből állnak. 

A községben az alkalmazott lámpatestek kompakt fénycsövesek és nátriumgáz‐lámpásak. 

A  fénypontok  sűrűsége  nem  mindenhol  megfelelő.  A  közvilágítás  vezérlése  alkonykapcsolóval 

történik.  Az  alkalmazott  25  mm2  keresztmetszetű  vezetékek  az  adott  hosszúságok 

figyelembevételével megfelelőek. 

Az E.ON tájékoztatása szerint 2019 évben megelőző karbantartás keretében valamennyi fényforrás ki 

lett  cserélve  újra,  de  a műszaki  paramétereikben  ugyanolyanra, mint  ami  az  adott  eszközben  volt 

(sorcsere). 

A közvilágításra fordított éves villamosenergia‐felhasználás az elmúlt 10 év adatai alapján jelentősen 

nem változott. 

 



 



NIVEGY‐ VÖLGYI TELEPÜLÉSEK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA  2020 

 

‐ 162 ‐ 

1.16.1.5. Földgázellátás 

A térség gázellátása korábban a MAGÁZ Kft. dunántúli szolgáltatási területéhez tartozott. A Magyar 

Energetikai és Közmű‐szabályozási Hivatal H199/2020 számú határozatában az E.GAS Gázelosztó Kft. 

részére 2020. március 1‐jei gáznap kezdettel földgázelosztási működési engedélyt adott ki. A Nivegy‐

völgy települései ezentúl az E.GAS ellátási területéhez tartoznak. 

Az  elosztóhálózati  engedélyes  a  Nivegy‐völgy  településein  középnyomású  földgáz  elosztóhálózatot 

üzemeltet. Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon településeken 1999. évben 

került megépítésre a belterületi és külterületi középnyomású gázelosztó vezeték rendszer. 

Az  egyes  ingatlanokon  házi  gáznyomásszabályzók  segítségével  történik  a  földgáz  kisnyomásra  való 

csökkentése. A szabályozók az épületek falán, illetve a telkek udvarán lettek elhelyezve. 

A  hálózati  engedélyes  jelenleg  nem  tervez  gázelosztó  vezeték  hálózat  bővítését,  illetve  ezek 

rekonstrukcióját a településeken. 

 

Balatoncsicsó 
A  községben  középnyomású,  4  bar‐os  vezetékes  földgázellátás  üzemel.  A  KPE  anyagú  vezeték 

Szentantalfa  felől  érkezik  és  a  Fűzfa‐,  illetve  Liliom  utca mentén  halad  át  a  településen  a  D  90‐es 

vezeték. Az elosztóvezeték a többi utcában is legalább D63‐as méretű. 

Balatoncsicsó belterületi  szakaszán minden  ingatlan  részére kivitelezésre került 1 db D 20 PE 80/G 

leágazó gázvezeték telekhatárig. 

A mai  napig  Balatoncsicsó  településen  58  db  lakossági  fogyasztó  és  3  db  általános  célú  fogyasztó 

került bekapcsolásra. 

Balatoncsicsó település belterületi szakaszán üzemelő gázvezetékek adatai: 

 D 90 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 63 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 32 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 20 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Külterületi gázelosztó vezetékek adatai: 

Szentantalfa–Balatoncsicsó települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 90 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Szentjakabfa–Balatoncsicsó települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 63 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Balatoncsicsó  település  nem  rendelkezik  önálló  gázfogadó  állomással.  Tagyon  település  külterületi 

szakaszán lévő gázfogadó állomás biztosítja a Balatoncsicsó település középnyomású földgázellátását. 

A KSH adatai alapján az összes gázcsőhálózat hossza 3,9 km. 
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39. ábra Földgáz‐felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

 
Óbudavár 
Óbudavár  belterületi  szakaszán  minden  ingatlan  részére  kivitelezésre  került  1  db  D  20  PE  80/G 

leágazó gázvezeték telekhatárig. 

A mai napig, Óbudavár településen 14 db lakossági fogyasztó és 5 db általános célú fogyasztó került 

bekapcsolásra. 

Óbudavár település belterületi szakaszán üzemelő gázvezetékek adatai: 

 D 63 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 32 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 20 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Külterületi gázelosztó vezetékek adatai: 

Óbudavár‐Szentjakabfa települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 63 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Óbudavár  település  nem  rendelkezik  önálló  gázfogadó  állomással.  Tagyon  település  külterületi 

szakaszán lévő gázfogadó állomás biztosítja az Óbudavár település középnyomású földgázellátását.  

A KSH adatai alapján az összes gázcsőhálózat hossza 1,6 km. 

 

 
40. ábra Földgáz‐felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

 
Szentantalfa 
Szentantalfa  belterületi  szakaszán minden  ingatlan  részére  kivitelezésre  került  1  db  D  20  PE  80/G 

leágazó gázvezeték telekhatárig. 
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A mai  napig  Szentantalfa  településen  90  db  lakossági  fogyasztó  és  10  db  általános  célú  fogyasztó 

került bekapcsolásra. 

Szentantalfa település belterületi szakaszán üzemelő gázvezetékek adatai 

 D 90 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 63 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 32 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 20 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Külterületi gázelosztó vezetékek adatai 

Szentantalfa–Balatoncsicsó települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 90 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Tagyon–Szentantalfa települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 90 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Szentantalfa  település  nem  rendelkezik  önálló  gázfogadó  állomással.  Tagyon  település  külterületi 

szakaszán lévő gázfogadó állomás biztosítja az Szentantalfa település középnyomású földgázellátását. 

A KSH adatai alapján az összes gázcsőhálózat hossza 5,7 km. 

 

 
41. ábra Földgáz‐felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

 
 
Szentjakabfa 
Szentjakabfa  belterületi  szakaszán minden  ingatlan  részére  kivitelezésre  került  1  db D  20  PE  80/G 

leágazó gázvezeték telekhatárig. 

A  mai  napig  Szentjakabfa  településen  27  db  lakossági  fogyasztó  és  1  db  általános  célú  fogyasztó 

került bekapcsolásra. 

Szentjakabfa település belterületi szakaszán üzemelő gázvezetékek adatai: 

 D 63 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 32 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 20 PE 80/d üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Külterületi gázelosztó vezetékek adatai: 

Óbudavár‐Szentjakabfa települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 63 PE 80/G.i, üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 
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Balatoncsicsó‐Szentjakabfa települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 63 PE 80/G: üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Szentjakabfa  település  nem  rendelkezik  önálló  gázfogadó  állomással.  Tagyon  település  külterületi 

szakaszán  lévő  gázfogadó  állomás  biztosítja  az  Szentjakabfa  település  középnyomású 

földgázellátását. 

A KSH adatai alapján az összes gázcsőhálózat hossza 2 km. 

 

 
42. ábra Földgáz‐felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

 
Tagyon 
Tagyon belterületi szakaszán minden ingatlan részére kivitelezésre került 1 db D 20 PE 80/G leágazó 

gázvezeték telekhatárig. A mai napig Tagyon településen 23 db lakossági fogyasztó és l db általános 

célú fogyasztó került bekapcsolásra. 

Tagyon település belterületi szakaszán üzemelő gázvezetékek adatai: 

 D 110 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 90 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 63 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 32 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

 D 20 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Külterületi gázelosztó vezetékek adatai: 

Tagyon‐Szentantalfa települések között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 90 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Tagyon gázfogadó állomás‐Tagyon belterületi szakasz között középnyomású gázelosztó vezeték: 

 D 110 PE 80/G üzemi nyomás: 2,5 bar biztonsági övezet mértéke: 4‐4 fm 

Tagyon  település  rendelkezik  önálló  gázfogadó  állomással.  Tagyon  település  külterületi  szakaszán 

lévő gázfogadó állomás biztosítja Tagyon település középnyomású földgázellátását. 

Gázfogadó állomás típusa: GÁZGÉP típusú lemezszekrényes kivitelű MBM‐123‐2‐10. 

A szabályzó típusa: MBM100 

A gázfogadó állomás bemenő nyomás értéke: 12 bar. 

Gázfogadó állomás kimenő értéke: 2,5 bar. 

A tagyoni gázfogadó állomás biztosítja a Tagyon, Szentantalfa, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Óbudavár 

települések részére a középnyomású földgáz felhasználását. 
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A KSH adatai alapján az összes gázcsőhálózat hossza 9,8 km. 

 

 
43. ábra Földgáz‐felhasználás alakulása (forrás: KSH) 

 

1.16.1.6. Megújuló energiaforrások hasznosítása 

A  településeken  jelenleg  számottevő megújuló energiaforrás‐hasznosítás nem történik. A megújuló 

energiaforrások  használata  még  nem  kellően  elterjedt,  de  minden  bizonnyal  az  igény  a  megújuló 

energiára a jövőben erősödni fog.  

A  Balaton‐felvidék  és  jellemzően  Veszprém  megye  geotermikus  szempontból  szerény  természeti 

adottságokkal  rendelkezik.  A  megyében  az  egyetlen  termálfürdő  Pápán  működik.  Az  országos 

hévízkataszterben  11  kutat  tart  nyilván,  ezek  egy  kivételével  mind  sekélyek,  30–50  °C  kifolyó 

vízhőmérsékletűek. 

Energiagazdálkodási  szinten  reálisan  a  megújuló  energiahordozók  közül  a  nap  energiája 

hasznosítható  a  településeken.  Az  aktív  hasznosítás  napelemek  és  napkollektorok  alkalmazásával 

érhető  el.  A  településeken  jelenleg  16  db  háztartási  méretű  kiserőmű  (HMKE)  csatlakozik  az 

elosztóhálózatra,  ezek  mindegyike  napelemes  installáció.  A  Nivegy‐völgyben  az  összes  HMKE 

beépített teljesítmény mintegy 112 kVA. 

 

Település  Kiserőmű db  Energiahordozó típusa Beépített teljesítmény kVA 

Balatoncsicsó 4  nap  18,36 

Óbudavár  1  nap  3 

Szentantalfa  8  nap  72,5 

Tagyon  3  nap  18,1 

Összesen  16  nap  111,96 

44. ábra Háztartási méretű kiserőművek adatai (forrás: E.ON, 2020) 

 

Szentjakabfa településen HMKE jelenleg nem üzemel. 
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1.16.3 Elektronikus hírközlés 

1.16.1.7. Vezetékes elektronikus hírközlés 

A települések földkábeles helyi hálózata 1997‐ben a MATÁV Rt. beruházásában épült ki, ma a Magyar 

Telekom  Nyrt.  ellátási  területéhez  tartozik.  A  vezetékes  telefonellátottság  a  belterületeken 

biztosított.  A  rendszer  több  környékbeli  község  hálózatával  alkot  egységes  helyi  hálózatot.  A 

telefonközpont  gyűrűs  optikai  kábeles  rendszerben  kapcsolódik  a  tapolcai  főközponthoz.  A 

települések 87‐es körzetszámon csatlakoznak az országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. 

Az RSU és a nagyelosztó szekrény közötti összeköttetést nagykeresztmetszetű törzskábel biztosítja. A 

települések  teljes  területén  földkábeles  hálózat  került  elhelyezésre,  az  ingatlanok  ellátására  két 

érpáras kábelek /Qv1*4 / lettek kiépítve. 

A  hálózat  alacsony  telítettséggel  üzemel,  a  várható  új  területek  ellátása  az  RSU  és  nagyelosztó 

szekrények bővítése nélkül biztosítható. 

A  Nivegy‐völgyben  a  PR‐Telecom  KTV  hálózatot  üzemeltet,  hálózatán  TV,  telefon  és  szélessávú 

internet szolgáltatásokat nyújt. 

Az Invitel a településeken nem rendelkezik vezetékes hálózattal, fejlesztés sem tervezett.  

Az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alapból  támogatott,  Újgenerációs  NGA  és  felhordó  hálózatok 

fejlesztése  a  balatonfüredi  járásban  nemrég  fejeződött  be,  a  fejlesztéseket  a  PR‐TELECOM  Zrt. 

végezte.  A  projekt  keretén  belül,  szélessávú  internetelérés  biztosítása  valósult  meg  a  járás 

településein, ahol helyi elérési hálózat, illetve a szolgáltatásokat biztosító gerinc optikai infrastruktúra 

fejlesztés  történt.  Az  érintett  települések  gerinchálózati  csatlakoztatása  a  kiírás  szerint  a  meglévő 

optikai hálózatok felhasználásával jött létre, a településeken új optikai elérési hálózatok épültek ki. 

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény szerint a település tervezésénél, rendezésénél, 

utak  és  közművek  építésénél,  korszerűsítésénél,  egyéb  építmények  és  más  létesítmények 

megvalósításánál,  felújításánál  –  a  külön  jogszabályban meghatározott módon  –  biztosítani  kell  az 

elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének  lehetőségét. Az elhelyezés területét a 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 

számú  szabvány  ad,  míg  az  elhelyezés  engedélyezésének  feltételeit  a  14/2013.  (IX.  25.)  NMHH 

rendelet, továbbá a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg. 

 

Balatoncsicsó 
A  KSH  adatai  alapján  bekapcsolt  fővonalak  száma  2018‐ban  58 db  volt,  amelyből  49  db  egyéni 

fővonal, 8 db üzleti fővonal és 1db nyilvános fővonal. 

Az internet előfizetések száma 2018. évben 64 db volt, amelynek 92%‐a KTV hálózatot jelent. 

A  településen  kábel  TV  hálózat  üzemel,  előfizetőinek  száma  2018‐ban  157  db  volt  a  KSH  adatai 

alapján. /A polgármester szerint ez nem valós adat, de sajnos más adat nem  áll  rendelkezésünkre. / 

 
Óbudavár 
A  település  Mencshely  községgel  alkot  egységes  helyi  hálózatot.  A  telefonközpont  gyűrűs  optikai 

kábeles rendszerben kapcsolódik a tapolcai főközponthoz. 

A KSH adatai alapján bekacsolt fővonalak száma 2019‐ben 19 db volt, amelyből 13 db egyéni fővonal, 

5 db üzleti fővonal és 1 db nyilvános fővonal. 
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Az internet előfizetések száma 2018. évben 14 db volt, amelynek 93%‐a KTV hálózatot jelent. 

A településen kábel TV hálózat üzemel, előfizetőinek száma 2019‐ben 13 db volt a KSH adatai alapján. 

 

Szentantalfa 
A  KSH  adatai  alapján  bekapcsolt  fővonalak  száma  2019‐ben  92 db  volt,  amelyből  71  db  egyéni 

fővonal, 16 db üzleti fővonal és 1 db nyilvános fővonal. 

Az internet előfizetések száma 2019. évben 115 db volt, amelynek 81%‐a KTV hálózatot jelent. 

A településen kábel TV hálózat üzemel, előfizetőinek száma 2019‐ben 69 db volt a KSH adatai alapján. 

 

Szentjakabfa 
A  KSH  adatai  alapján  bekapcsolt  fővonalak  száma  2019‐ben  31 db  volt,  amelyből  29  db  egyéni 

fővonal, 1 db üzleti fővonal és 1 db nyilvános fővonal. 

Az internet előfizetések száma 2019. évben 32 db volt, amelynek 97%‐a KTV hálózatot jelent. 

A településen kábel TV hálózat üzemel, előfizetőinek száma 2019‐ben 26 db volt a KSH adatai alapján. 

 
Tagyon 
A  KSH  adatai  alapján  bekapcsolt  fővonalak  száma  2019‐ben  32 db  volt,  amelyből  22  db  egyéni 

fővonal, 6 db üzleti fővonal és 1 db nyilvános fővonal. 

Az internet előfizetések száma 2019. évben 24 db volt, amelynek 83%‐a KTV hálózatot jelent. 

A településen kábel TV hálózat üzemel, előfizetőinek száma 2019‐ben 21 db volt a KSH adatai alapján. 

 

1.16.1.8. Vezeték nélküli elektronikus hírközlés 

A  mobil  telefonhálózatok  lefedettsége  megfelelő.  Mindhárom  mobilszolgáltató  teljes  körű 

szolgáltatást tud nyújtani. 

A települések területe mobil távközlési ellátás szempontjából közepes minőségben lefedett: 

‐  A  Vodafone  mobilhálózatának  lefedettsége  kielégítő.  A  társaság  hálózatán  nyújtott 

szolgáltatásokat  2G/3G/4G  technológiával  biztosítja.  Jellemzően  a  3G/HSPA  lefedettség  hiányos 

Szentantalfa területén. 

‐  A Telenor szolgáltatásait 2G/3G/4G, Hipernet technológiával nyújtja. A lefedettség kielégítő, 

kivéve Óbudavár területén, ahol a 4G hálózat lefedettsége hiányos. 

‐  A Magyar Telekom hálózatának lefedettsége a Társaság lefedettségi térképe alapján szintén 

megfelelő:  2G,  3G,  4G/LTE  elérhető.  Jellemzően  a  3G/HSPA  lefedettség  hiányos  Szentantalfa 

területén. 

‐   A  DIGI  Távközlési  és  Szolgáltató  Kft.  mobil  hálózatának  lefedettsége  jelenleg  még  erősen 

hiányos. 

A szolgáltatók törekszenek arra, hogy a műszaki lehetőségek és ésszerűség szem előtt tartása mellett 

a  lehető  legnagyobb  számosságban más  társszolgáltatókkal  közös  tartószerkezetekről  biztosítsák  a 

szolgáltatásaikat, egy tornyon jellemzően több mobilszolgáltató is üzemeltet szektorsugárzókat.  

A mobil ellátás piaci alapokon és saját szolgáltatói előírásokon  létesül, amelynek a törvényi háttere 

biztosított.  

A  televízió  szolgáltatásokat  kínáló  szolgáltatók  közül  több  kínál  műholdas  szolgáltatást,  amelyhez 

szükséges parabola antennák a települések arculatát szintén befolyásolják. 
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1.17. KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

1.17.1 Talaj 

 

A Nivegy‐ völgyben, amelynek csaknem 96 %‐a erdőgazdasági illetve mezőgazdasági hasznosítás alatt 

áll  a  talaj,  a  termőföld  az  egyik  legfontosabb  potencia,  erőforrás,  amely  biztosítja  helyben  való 

foglalkoztatást, megélhetést – mezőgazdaság, szőlőtermesztés, erdőgazdálkodás, vadászat, turizmus 

stb.‐ . 

 A  völgy  legnagyobb  részén  az  idős  geológiai  képződményen  különböző  vastagságú  mészköves 

rétegek  rakódtak  le.  Ezeket  a  lemezes mészkő  rétegeket  törték  át  több millió  évvel  ezelőtt  a  föld 

mélyén  dolgozó  erők,  s  ekkor  jött  létre  a  Tagyon‐hegy  nyugati  részén  a  Monoszlóhoz  tartozó 

Hegyestű,  az  Óbudavár  feletti,  Mencshelyhez  tartozó  Halom‐hegy  bazalt  vulkánja.  A  Nivegy‐völgy 

területén gyakorlatilag igen kevés jelet hagyott ez a kb. 7,5 millió évvel ezelőtti bazaltvulkánosság.  

A földtani ismeretek szerint a Balatoncsicsó feletti Fenyves hegyen, valamint a Szent Balázs hegy felső 

gerincén tört át a vulkánosság, s itt a legfölül lévő szőlőkből gyönyörű bazaltköveket fordít ki az eke. 

A  terület  egy  része  a  sekély  termőréteg,  illetve  a  fokozott  erózióveszély  következtében  csak 

erdőgazdasági hasznosításra alkalmas. 

A Balaton‐felvidék valamennyi kismedencéjéről elmondható, így a Nivegy‐völgyről is, hogy a talajtani 

jellemzők  tekintetében változatos.  Jellemző a  löszre, homokos  löszre  települt barna erdőtalaj, ezen 

belül  a  Raman  féle  barna  erdőtalaj,  valamint  az  agyagbemosódásos  barna  erdőtalaj.  Jelentősek  a 

különböző  rendzina  talajok,  amelyek  jellegzetessége  a  nagymértékű,  már  a  felszínen  előforduló 

kövesség. 

A  talajok  felső  rétege  vályog,  agyagos  vályog  kötöttségű,  az  eróziótól  is  függő  változó 

mésztartalommal. Az alapkőzetekben magas szénsavas mésztartalom található. 

A  lejtős  területeken  a  termőréteg  vastagságát,  így  a  termékenységet  jelentősen  befolyásolja  az 

erodáltság mértéke. 

A mezőgazdasági  terület  kb.  fele  barna  erdőtalaj,  negyede  rendzina,  s  kb.  egyötöde  lejtőhordalék 

talaj,  amely  az  előző  talajokból  mosódott  le  a  domblábi  (szoknya)  területekre.  A  vastagabb 

termőrétegű löszös‐ vályogon képződött talajok szőlőtermesztésre kiválóak, a sekélyebb termőrétegű 

talajok, mandulásnak, levendulásnak, gyógy‐ és erdőhasznosításra alkalmasak. 

A  kopárok,  az  erősen  erodált,  csekély  termőrétegű  területek  csak  a  termőréteget  védő  gyep  ill. 

talajvédő erdő telepítésére alkalmasak. 

 

1.17.2 Felszíni és a felszín alatti vizek 

 

A Nivegy‐völgy  vízrajzi  adottságait,  felszíni  és  felszín  alatti  vizeit,  jelen  vizsgálat  1.12.1.  Természeti 

adottságok fejezetben részletesen bemutattuk. 

 

1.17.3 Levegőtisztaság és védelme 

 

A Nivegy‐vögyben a levegő minősége a tapasztalatok, az ott élők véleménye szerint kifejezetten jó. A 

települések  területén,  illetve  a  környéken  imisszió  mérőpont  nem  található,  nem  állnak 

rendelkezésre  mérési  adatok  a  települések  környezeti  levegőjének  minőségéről.  Sokat  segít  a  jó 

levegő  minőség  megőrzésében  az,  hogy  annak  ellenére,  hogy  Szentantalfán  folyik  ipari‐gazdasági 
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tevékenység,  jelentősebb  ipari‐gazdasági  eredetű  szennyező  forrás  nincs  a  településcsoport 

területén. 

A  közlekedésből  származó  szennyezés  Balatoncsicsó  és  Szentjakabfa  területén  elhanyagolható.  A 

7312  jelű  Zánka‐Nagyvázsony  közötti  országos  mellékút  –  különösen  a  mintegy  öt  évvel  ezelőtti 

útfelújítás  óta  –  átmenő  forgalma  jelentősen  megnőtt  és  az  egyre  hosszabb  üdülési  szezonban 

Tagyon,  Óbudavár  és  Szentantalfa  településen  ez  a  megnövekedett  forgalom  érezhető 

légszennyezést okoz, miután az országút áthalad az említett települések központjain, sőt Óbudaváron 

az országút a település Fő utcája is egyben. 

Mérési  adataink,  ahogy  említettük  nincsenek,  de  feltételezhető,  hogy  a  nyári  üdülőszezonban 

jelentősen megnövekszik a közlekedési forgalomból származó légszennyező anyagok mennyisége. 

A  közlekedés  mellett  a  lakossági  fűtésből  származó  légszennyezés  okozhat  a  téli  hónapokban 

légszennyezést.  A  településcsoport  falvai  gázzal  ellátottak,  azonban  a  nivegy‐völgyi  települések 

közigazgatási  területének  több mint  40 %‐a erdő,  így  számottevő mértékben használatosak  a  fával 

fűtött cserépkályhák, kandallók. 

A  nivegy‐völgyi  településcsoport  falvai  a  10.  számú  levegőtisztaságvédelmi  zónába  tartoznak.  Ez 

viszonylag kedvező  légszennyezettségi  állapotra utal, mert ebben a  zónában egyik  fő  légszennyező 

anyag mennyisége sem haladhatja meg az imissziós határértéket. 

Jelentősebb  légszennyezést  kibocsátó  telephely,  objektum  nem  található  a  településcsoport 

területén.  Említettük,  hogy  a  szentantalfai  ipari‐gazdasági  terület  szennyező  anyag  kibocsátása  is 

határérték alatti. 

A  porszennyezés  a  viszont  földutakon,  illetve  a  fehér murvával  borított  utakon mind  külterületen, 

mind az említett gazdasági területen száraz időben jelentős, kifejezetten zavaró. Tekintettel az utak 

keskenységére  és  védőnövényzet  telepítésének  lehetetlenségére  csak  a  murvás  borítás 

megváltoztatása a megoldás. 

 

1.17.4 Zaj és rezgésterhelés 

 

A Nivegy‐völgyben az átlagos zajterhelést meghaladó zajforrás nem található, nincs olyan szennyező 

és zajkeltő gazdasági tevékenység, amely meghaladja az előírt határértéket. 

A  közlekedésből  származó  zaj‐  és  rezgésterhelés  a  7312  jelű  Zánka‐Nagyvázsony  közötti  országos 

mellékút  forgalmából  származik.  Az  üdülési  szezonon  kívül  is  van  átmenő  forgalom a Nivegy‐völgy 

területén,  de  ez  nem  olyan  jelentős,  mint  az  üdülési  szezonban  és  egy  nagyobb  város  kertes 

lakóövezetében lévő gyűjtő utak forgalmát sem haladja meg. 

Óbudaváron  azonban  időszakonként  gondot  okoz  a  gépjárműforgalom  zajterhelése  és 

rezgésterhelése, mert  itt  a  régi  építésű,  a  telek utcafrontján  álló  lakóházakat‐  és  a benne élőket  – 

előkerti védelem nélkül éri a forgalom által keltett zaj és rezgés. 

Tekintettel arra, hogy a Balaton‐felvidék életében fontos a Bakony és a megyeszékhely, s gazdasági 

központ Veszprém  felé  a  jó  közlekedési  kapcsolat,  erre  az útra  igen nagy  szükség  van,  de mielőbb 

meg  kell  építeni  a  törvényben  szereplő  elkerülő  szakaszokat,  mert  a  káros  hatásokat  csak  az  út 

áthelyezésével lehet mérsékelni. 

A tervezett fejlesztéseket is jól szolgálhatják a törvényben tervezett elkerülő szakaszok és ott úgy kell 

a  lakó,  illetve  egyéb  rendeltetésű  területeket  kialakítani,  hogy  a  zaj‐  és  rezgés  elleni  védelem  a 

telekhatáron megoldható legyen. 

A  környezeti  zaj  és  rezgésterhelésre  vonatkozó  előírásokat,  követelményeket  a  284/2007.  (X.29.) 

Kormányrendelet és a 27/2008. (XII.3) KvVM‐EüM együttes rendelet szabályozza. 
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1.17.5 Sugárzásvédelem 

 
A Nivegy‐ völgyben ismereteink, vizsgálataink alapján sugárzásvédelemmel kapcsolatos teendők 
nincsenek. 
 

1.17.6 Hulladékkezelés 
 
A  Nivegy‐völgyi  településcsoport  területén  a  hulladékkezelés  szervezett  keretek  között  zajlik.  A 

településeken  keletkező  lakossági  szilárd  hulladékokat  a  balatonfüredi  Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit  Kft.  szállítja  el  hetente  egy  alkalommal,  jelenleg  szerdánként.  A  szelektív  hulladékokat 

havonta egyszer gyűjti össze a Kft. 

A  sűrűn  beépített  és  több  helyen  állandóan  lakott  szőlőhegyi  területeken  azonban  nincs  hulladék 

elszállítási szolgáltatás. 

A külterületen jelentős illegális hulladéklerakás nincs, azonban néhol található az erdei utak mentén 

kisebb hulladékkupac. 

A  szennyvízkezelés  papíron  megoldott,  a  valóságban  a  létrehozott,  kihelyezett  biológiai  szennyvíz 

tisztító kisberendezések nem tudják a megnövekedett és lökésszerű   terhelést kezelni. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  településcsoport  területe  érzékeny  karsztterületen,  ráadásul  folyamatosan 

romló  és  gyenge  vízminőségű  felszín  alatti  víztesten  helyezkedik  el,  a  jelenlegi  állapot  kifejezetten 

kedvezőtlen. Az egyre sűrűbben beépülő külterületen pedig jelentős mértékben megnőtt a szennyvíz 

mennyisége,  amelynek  nagyobb  része  feltételezhetően  tisztítás  nélkül  tűnik  el.  A  szennyvízkezelés 

mai állapota kedvezőtlen, szakszerű beavatkozást igénylő. 

 

1.17.7 Vizuális környezetterhelés 

 

 A Nivegy‐  völgy  a  Balaton‐felvidék  közepe,  amely  hagyományos  építészeti  kultúrával  jellemezhető 

borvidéki táj, az üdülőkörzet egyik még sajátos arculatát mutató területeinek egyike. 

A  településekre  2017‐ben  készültek  el  az  arculati  kézikönyvek  és  a  településképi  rendeletek.  Az 

arculati  kézikönyvek  részletesen  bemutatták  a  településcsoport,  a  települések  és  a  táj  értékeit  és 

kiemelték az oda nem illő, zavaró hatást okozó megoldásokat. 

A településkép védelmi rendeletek pedig szabályozták az épületek, műtárgyak, építmények esztétikai 

megjelenését, a  létesítés  főbb paramétereit. A  fentiek alapján a  településrendezési eszközök,  így a 

HÉSZ nem tartalmazhat az arculatra, az esztétikai megjelenésre vonatkozó szabályozást, tartalmat.  

A  Megalapozó  Vizsgálat  tartalmi  követelményeiben  –  314/2012  (XI.8.)  Kormányrendelet  1.  számú 

melléklet – azonban szerepel a vizuális környezetterhelés mint vizsgálandó témakör. 

 Ezen  előírt  feladatban  megítélésünk  szerint  településtervezési  szinten  nem  az  egyes  épületek, 

építményeknél  fellehető  zavaró  megoldások  bemutatását  kell  elvégeznünk,  hanem  a  települési, 

településcsoport  szinten  zavaró,  a  községek,  a  Nivegy‐  völgy  vonzerejét  csökkentő  megoldásokat, 

területhasználatokat, objektumokat kell számba venni. 

1. Tagyonban 

‐ a település közepén lévő Tüzép zavaró megjelenésű 

‐ a  szentantalfai  határnál  lévő,  010/3  hrsz  –ú  külterületi  gyepterület  anyag  és  sitt 

lerakóként  történő  használata,  ennek  látványa,  a  két  település  határán  bántó. 

Elhanyagolt terület látványát mutatja, amikor itt kellemes zöld, vonzó tájrészlet kellene, 

hogy fogadja az utazót és a helyi lakost egyaránt. 
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‐ az állattartó telep kicsit idejétmúlt, tájidegen épületének a látványa sem túl vonzó (032/1 

hrsz). A hiányos takaró növényzetet teljessé kell tenni. 

2. Szentantalfán 

‐  Tagyon, a Balaton felől bevezető országút mentén már a legelső mezőgazdasági terület – 

amely külterületi ingatlan ‐ is telephelyként hasznosul, mindenféle növénytakarás nélkül 

(0146/15 hrsz). 

‐ Az országútig kiérő  ipari‐gazdasági  terület mellett csak egy rövid szakaszon van egy sor 

fa,  amely  nem  sokat  takar.  A  sűrűn  beépült,  növényzet  nélküli,  rendkívül  vegyes 

beépítésű, a fehér murvás utak következtében állandóan poros, porlepte környezet nem 

vonzó.  Ezen  az  esztétikailag  erősen  alacsony  színvonalú  területen  szükség  lenne 

növényzet  telepítésére  és  egy  tudatos,  folyamatos  esztétikai  megújulásra.  A  hatályos 

HÉSZ‐ben előírt 35 %‐os kötelező zöldfelület csak egy‐két telephelynél található meg. 

‐ A  viszonylag  keskeny  utak  ‐  a  pillanatnyi  igényekhez  alakított      telekosztások 

következtében  ‐  mentén  nem  lehetséges  árkok  létesítése,  és  nem  lehetséges  fás 

növényzet eltelepítése sem.  

‐ A déli külterületi részen a 0116/32 hrsz.‐ú telken jelenleg nem működő murva bánya van, 

minden különösebb védelem nélkül.  

‐ A  pinceszövetkezet  telephelye,  a  tájképvédelmi  szempontból  kiemelt  jelentőségű 

szőlőhegyi terület mellett szintén zavaró látványt okoz a magas, nagyméretű, szabadban 

elhelyezett  acéltartályaival  (0114/3  hrsz),  amelyeknek  valamilyen  szintű  takarását 

célszerű lenne megoldani. 

‐ Szintén  vizuális  károsodás  a  Szent  Balázs  hegy  egyes  szőlőhegyi  területeinek  sűrű 

beépülése  és  az  épületek  funkció  váltása,  amelynek  következtében  nagyobb  és  a 

szőlőhegyi  rendeltetéstől  eltérő  funkciók  jelennek  meg  a  területen,  káros  irányban 

változtatva  meg  a  szőlőhegyet  –  fekete  üdültetés,  panziók  működtetése  a  szőlőhegyi 

területeken, környezeti terhelés növekedése, szennyvízkezelés megoldatlansága –stb. 

‐  Az iskola felé vezető országút mellett a 055/3 hrsz‐ú területen építkezéshez használatos 

anyagok tárolása folyik. 

‐ A  029/12‐13  hrsz.‐ú  területeken  pedig  nemcsak  az  állattenyésztés,  hanem mindenféle 

egyéb  tevékenység  hulladékát  halmozták  fel.  Látványában  zavaró  a  rendetlenség  ezen 

magas foka. 

3. Óbudaváron  

‐ a  063/1  hrsz‐ú  ingatlanon  találhatók  az  állattartáshoz  szükséges  építmények,  de  ezek 

elhelyezésük, viszonylagos takartságuk következtében kevésbé zavarók. 

‐ A 031/33 hrsz‐ú ingatlanon kialakított büfé jelenlegi színvonala nem méltó a helyhez, az 

ide javasolt Völgykapu egy minőségi kialakítású fogadóhely, információs pont kell legyen. 

4.        Szentjakabfán  

‐ a  völgy  alsó  részeiről,  illetve  a  domboldalak  jelentős  részéről  már  messziről  látható 

035/11  és  228/1  hrsz.‐ú  ingatlanokon  fekvő  egykori  állattartó  major  épületei  zavarók, 

elsősorban  állapotuk,  elhanyagoltságuk  következtében.  Reméljük  a  tulajdonosváltás 

rendezett  körülményeket  eredményez.  A  telep  növényzettel  való,  legalább  részletes 

takarása mindenképp szükséges. 

‐ Az alsó, kenderföldi állattartó majorban, újra tartanak állatokat. A tervező ránézésre nem 

tudja megállapítani a  telep környezetre gyakorolt hatásait, de a vízmű kutaktól néhány 

száz  méterre  feltétlenül  szigorúan  be  kell  tartani  az  előírásokat,  különösen  azokat, 
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amelyek a trágyakezelésre vonatkoznak, és törekedni kell az esztétikusabb megjelenésre 

is, a telep növényzettel való takarására is. 

5. Balatoncsicsón  

‐ a  nagyméretű  szőlőhegyi  építkezések  –lásd  Szent  Balázs‐hegy–  gondolkodtatják  el  a 

látogatókat. A hasonló jellegű építkezés már a belterülettől nyugatra, a Fenyves‐hegyen 

is megindult. 

‐ A  Balázs‐hegyen  történt  építkezések  –  több  mint  két  évtized  távolából  immár 

megítélhető  –  megtörték  a  szőlőhegy  hangulatát  és  számos  oda  nem  illő  funkció  is 

felkerült így a hegyre, amelyek idegenek a szőlőhegyi világtól. 

‐ Az említett  több helyszínen  is  folyó nagyméretű építkezéseknél  főleg a  terepszint alatti 

beépítés mértéke az elgondolkodtató és úgy véljük, semmiképp sem az infrastruktúrával 

részlegesen ellátott területeken kell ekkora létesítményeket építeni. 

 

 

1.17.8 Árvízvédelem 

 

Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon települések területét a területrendezési 

tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő  szabályozásáról  szóló  9/2019.  (VI.  14.)  MvM 

rendelet  5.  mellékletében  meghatározott  Nagyvízi  meder  övezete,  valamint  a  6.  mellékletében 

meghatározott VTT‐tározók övezete nem érinti.  

A  településeket  érinti  a  területrendezési  tervek  készítésének  és  alkalmazásának  kiegészítő 

szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 13. melléklete által meghatározott Vízeróziónak 

kitett terület övezete. 

A vizsgált településeken elsőrendű, vagy másodrendű árvízvédelmi vonal nem található. 

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 

hasznosításáról,  valamint a  folyók esetében a nagyvízi mederkezelési  terv készítésének  rendjére és 

tartalmára  vonatkozó  szabályokról  szóló  83/2014.  (III.  14.)  Korm.  rendeletben meghatározott  parti 

sáv szélességét fenn kell tartani. 

Az  árkok  fenntartási  sávját  szabadon  kell  hagyni,  a  fenntartási  sávban  a  fenntartási  munkákat 

akadályozó állapotot meg kell szüntetni. A Csorsza‐ pataknak a Tagyon belterületi szakaszán rendezni 

szükséges a meglévő lakóépületek védelme céljából.  

 

1.17.9 Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

 
A Nivegy‐völgy nagyszerű természeti adottságait kis mértékben befolyásolja, hogy a medence nagy 

része  karsztos  kőzeten  fekszik.  A  felszínhez  közel  eső  karsztos  kőzetekbe  a  csapadékvíz  könnyen, 

gyorsan beszivárog, így általában a karsztvíz utánpótlás jónak mondható. 

 A gond az az, hogy  így a  szennyező anyagok  is gyorsan bejuthatnak a karsztvízbe, ezért a karsztos 

területek fokozottan érzékenyek a felszíni szennyeződésre. 

 A Nivegy‐völgyben több megoldandó feladat van. Rendkívül fontos, hogy állandóan kiemeljük, hogy 

a medence alatti víztest, túl azon, hogy nitrátérzékeny, kémiai állapota gyenge és romló minőségű!!! 

Ha  ehhez  hozzávesszük,  hogy  az  öt  faluban  nincs  egységes  szennyvíz  csatornahálózat  és  nincs 

központi  szennyvíztisztító  telep,  azaz  a  biológiai  kisberendezésekkel  csak  részlegesen megoldott  a 

szennyvízkezelés, akkor még nagyobb a baj! Az üdülés megerősödésével a biológiai kisberendezések 

nem minősülnek  a  legjobb megoldásnak, mert nem bírják  a  csak  a  hétvégén  jelentkező  lökésszerű 
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terhelést.  A  szennyvíz  nem megfelelő  tisztítása  pedig  ismételten  csak  tovább  szennyezi  a mélységi 

vizeket is. 

Azon  túl, hogy a  jelenlegi belterületi  szennyvízkezelés megújítandó, egyre  jelentősebb a külterületi 

ivóvízhasználat és szennyvíz termelés. Önkormányzati adatszolgáltatás alapján ma már a szennyvizek 

40 %‐a  külterületen  keletkezik,  többen egész  évben már  kint  laknak a  szőlőhegyekben.  Említettük, 

hogy Tagyon‐hegyen, a Fenyves hegyen és a Szent Balázs hegyen is egyre több nagyméretű igényes 

jelentős vízfelhasználású épület épült. 

Az előzőkben említetteknél kisebb környezetvédelmi gond a fehér murvás utak porterhelése, amely a 

külterületi utakon és főleg a szentantalfai ipari‐gazdasági területen elsősorban a nyári, száraz időkben 

jelentős. 

Csak  feltételesen  tudjuk  környezeti  gondként  említeni  a  szentjakabfai  alsó‐major  talaj  és 

vízszennyezését a közös, de Szentantalfa területén lévő vízmű (06762 hrsz) területéhez közel. Konkrét 

mérési eredmények hiányában nem lehet érdemben minősíteni, de az egész közösség érdeke lenne a 

telep hatását pontosan megismerni. 

A  fennálló  környezetvédelmi  konfliktusok  közül  az  egyik  legnehezebb  a  klímaváltozás  kérdése.  Az 

egész  világra  kiterjedő  klímaváltozás  folyamatában  nyilvánvalóan  elhanyagolható  nagyságrendű  a 

Nivegy medence. Azonban meggyőződésünk, hogy a megoldás az az egyes földrészletek szintjén van. 

A  mesterséges  felületek  növekedésének  fékezésével,  az  élő  növényzet  növelésével  a  változás 

mértéke csökkenthető. 

A  különböző  kutatások  szerint  Magyarország  klímája  valószínűleg  mediterrán  irányba  módosul. 

Kevesebb  lesz a nyári  csapadék, nagyobb  lesz a párolgás  s magasabb  lesz az  átlaghőmérséklet,  s  a 

már  ismert  szélőséges  időjárási  események  gyakoribbá,  intenzívebbé  válnak,  amely  következtében 

belvízzel, villámárvizekkel kell számolni. Főleg a kis vízfolyásokon okozhat ez gondot, ott ahol a meder 

befogadóképesége csekély.  

A  csapadékeloszlás  változásával  egyidejűleg  változik  a  felszíni  vízkészlet  mennyisége  is.  Az  a  tény, 

hogy  várhatóan  a  téli  csapadék  –  mint  ahogy  tapasztaltuk  az  elmúlt  években  –  egyre  nagyobb 

mértékben eső formájában fog lehullani, amely azt eredményezi, hogy növekedni fog a téli  lefolyás 

és kevesebb lesz a tárolt vízkészlet. 

Ezzel együtt az aszály előfordulásának valószínűsége is növekszik. 

A  felszíni  vízkészlet  csökkenése  a  vízfolyásokat  még  érzékenyebbé  teszi  a  szennyező  anyagok 

terhelésével szemben is. 

A  felszín  alatti  vizek  minőségére  is  hat  a  klímaváltozás,  csökken  a  vízutánpótlás,  a  felszín  alatti 

vizektől  függő  ökoszisztémák  veszélyeztetettebbé  válnak  és  a  csökkenő  beszivárgás  ellenére,  vagy 

többek között ezért is, a szennyezőanyag koncentráció nő a felszín alatti vizekben. 

 

1.18. Katasztrófavédelem 

 

A  hatósági  adatszolgáltatások  kapcsán  a  Veszprém  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság 

véleményében  közölte,  hogy  a  Nivegy‐völgyi  településcsoport  települései  a  61/2012  (XII.11)  BM 

rendelet 1. melléklete alapján III. katasztrófa védelmi osztályba soroltattak. Adatokat, veszélyeztetett 

területeket a vélemény nem tartalmazott.  

 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi  Igazgatóság megállapította, hogy Balatoncsicsó, Szentjakabfa és 

Szentantalfa  közigazgatási  területét  érinti  a  27068/2005  ügyszámú  Balatoncsicsó  vízbázis  külső, 

hidrogeológiai 'A' és ’B’ védőidoma, valamint a hidrogeológiai ’B’ védőterülete. A területen a felszín 
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alatti  vizek állapota  szempontjából  fokozottan érzékeny,  illetve érzékeny  terület.  Előírja, hogy ahol 

csatorna nem épült ki, ott szakszerű közműpótlót kell alkalmazni. 

A  Nivegy‐völgy  erdeinek  több  mint  11  %‐a,  kb.  144  hektár  erdő  erősen  tűzveszélyes,  amely  a 

klímaváltozással járó növekvő aszály idején jelentő kockázati tényező. 

A  Bányafelügyelet  a  településcsoport  területén  egy  Szentantalfához  tartozó  bányát  ismertetett, 

amely  bánya  érvényes  termelési,  műszaki  üzemi  tervvel  rendelkezik.  Ezen  kívül  mellékelt  egy 

térképet  a  potenciálisan  felszínmozgásos  területekről.  Ezek  a  Tagyon‐hegy  és  a  Szent  Balázs‐  hegy 

teljes területét, valamint Balatoncsicsó nyugati határrészei, a Szilvásalja, Buda‐völgy területét érintik. 

Ez egy újabb és nyomós érv a hatalmas terepszintalatti beépítések korlátozására! 

 A  környezetvédelmi  szakanyagok,  hatósági  vélemények  alapján megállapítható,  hogy Nivegy‐völgy 

területe belvízzel nem, vagy csak egy‐két helyen és igen ritkán veszélyeztetett. Hasonló a helyzet az 

árvízveszéllyel  is,  ahogy  korábban  említettük  a  Nivegy‐völgyre  elmondható,  hogy  árvízveszély  a 

területen  nincs,  csak  esetleg  a  klímaváltozás  kapcsán  várható,  hogy  egy‐egy  rövid  villámárvíz 

jelentkezik  a  területen  elsősorban  a  Cserkúti  (Csorsza)  patak  mentén,  ezért  sem  célszerű  Tagyon 

belterületén a patak menti területeket beépíteni. 

Összeségében  megállapítható,  hogy  a  Nivegy‐völgy  településcsoport  területén  alábányászott 

területek  nincsenek,  a  földrengés  általi  veszélyeztetettség  az  országos  átlagnál  kedvezőbb  belvíz 

veszély és árvízveszély gyakorlatilag nincs. 

Ami  fontos  és  előbb  is  kiemeltük,  hogy  a  klímaváltozás  által  várhatóan  megnövekvő  aszályos 

időszakokra  tekintettel  megnő  az  erdőtűz  veszélye  és  a  településcsoport  erdő  területének  11%‐a 

erősen tűzveszélyes. A tűzveszélyes erdők 90 %‐a Balatoncsicsó és Szentjakabfa határába esik. 

 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

 
A  Bányafelügyelet  Szentantalfa  közigazgatási  területén  ismertetett  egy  bejegyzett  bányatelket  – 

Szentantalfa  I. dolomit murva (MEOLIT Kft.), amely érvényes termelési, műszaki  tervvel  rendelkezik 

(0116/32 hrsz). Ezen a nyilvántartott bányán kívül egy‐ két un. bicskabánya van a völgy területén. 

 

1.20. Városi klíma 

 

A Nivegy‐völgy magas  erdősültsége  –  több mint  40 %  ‐,  a  nagykiterjedésű  szőlőterületek,  jelentős 

gyepfelületek, a Balaton közelsége folytán az ember számára is kifejezetten kellemes mikroklímával 

rendelkezik. A városi klíma egyes jellegzetességei csak egy‐két nagyobb burkolt felülettel rendelkező 

növényzet nélküli ingatlanon, illetve a szentantalfai ipari‐gazdasági területen érezhetők, a zöldfelület 

nagyságára vonatkozó előírások be nem tartása következtében. 
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2. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A  vizsgálatok  alapján  a  tényleges  állapotok  elemzése,  egymásra  hatásuk  összevetése,  folyamataik 

elemzése 

A  helyzetfeltáró  munkarész  keretében  vizsgált  tényezők  és  folyamatok  elemzésére  e  fejezetben 

SWOT  analízis  módszerével  kerül  sor.  Az  erősségek  és  gyengeségek  keretében  a  település  belső 

adottságai  kerülnek  meghatározásra,  míg  a  lehetőségek  és  veszélyek  sorában  a  község  fejlődését 

befolyásoló külső körülmények, kulcsfolyamatok azonosítására kerül sor. A SWOT analízis által kínált 

strukturált  összefoglalás  fontos  támpontot  ad  a  településfejlesztési  koncepció  célrendszerének 

felépítéséhez, valamint a település döntéshozói számára a fejlesztési irányok meghatározásához. 

 
 

  ERŐSSÉGEK (S)  GYENGESÉGEK (W) 

Regionális 
kapcsolatok, 

térségi szerepkör 

- Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzethez tartozó 
települések tagjai 

- Térségi, településközi 
együttműködések 

- Nem közvetlen vízparti település 
- Veszprém, Tapolca felé ingáznak, 

mégis azoktól távol helyezkednek el 
 

Társadalom, 
demográfia 

- Szentantalfa lakónépessége 
folyamatosan emelkedik  

- Nincs szegregáció 
- magas színvonalú az általános 

iskolai oktatás 
- Helyben működő civil 

szervezetek 

- Balatoncsicsó, Szentjakabfa, 
Óbudavár lakónépessége stagnál, 
kis mértékben nő 

- Tagyon és Szentjakabfa elöregedő 
település 

- nincs minden településen óvoda, 
bölcsőde 

Gazdaság, 
Ipar, 

Mezőgazdaság 

‐ a  Balatoni  üdülőkörzet  igazi 

háttértelepülései, ahol pihenni, 

kirándulni lehet 

‐ használják  és  művelik  az 

emberek a földet  

‐ családi  gazdaságokban  szőlő‐ 

és bortermelés 

‐ a völgy a balatonfürdei‐csopaki 

borvidék  legnagyobb 

egybefüggő boros területe 

‐ sok vállalkozás működik, főként 

Szentantalfán 

‐ vannak  egész  évben  működő 

szolgáltatások 

‐ mezőgazdasági  termelés 

országos  szinten  is  jól  megy, 

sok  az  állat,  kecske,  juh, 

szarvasmarha, és a feldolgozott 

- Szentantalfát és Tagyont kivéve sok 
az ingázó 
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termék 

Természet, 
Környezet 

‐ a  települések  belterületei  az 

összterületnek  mindössze  3,5 

%‐át teszik ki 

‐ szőlőkataszterbe  sorolt  terület 

mintegy 40 %‐án van szőlő 

‐ települések  közigazgatási 

területének jelentős része erdő 

 

- sok helyen már parlag, bozót vagy 
gyümölcsös az egykori szőlők 
területe 

- jelentősen kevesebb a szőlő, mint 
25 évvel korábban 

- A vadak és a madarak / seregély/ 
kártétele mezőgazdasági területen 
és a szőlőkben ma már minden 
elképzelést felülmúl 

Épített 
környezet, 

Településkép, 
Zöldfelület 

- az öt település együttesen 
ellátja a szükséges intézményi 
feladatokat 

- Sok értékes régi, az eredeti 
településszerkezetet magában 
hordozó épület 

- Beépítés jellege és léptéke 
egységesen megőrződött 

- szőlőhegyek (főleg a Tagyon‐hegy) 
beépítettsége sűrű 

- belterületi lakóházainak nagy 
százaléka nyaralóként funkcionál 

- megjelentek a Nivegy‐ völgy 
szőlőhegyein is a szép kilátású 
szőlőhegyi részeken hatalmas 
méretű épületeket építő befektetők 

- egyre hivalkodóbb és drágább 
nyaraló épületek 

- a fasorok, a védő, takaró erdősávok 
hiánya 

Közművek, 
közlekedés 

  ‐ 7312  jelű  országút  áthaladva  a 
településeken  nagyon  nagy 
forgalmat  bonyolít  le  az  üdülési 
időszakban 

‐ szőlőhegyi úthálózat elavult  
‐ vízhálózat  műszaki  állapotának 

minősítése gyenge 
‐ a Balaton‐felvidéken  csak a Nivegy‐ 

völgyben  nem  működik  kiépített 
csatornahálózat  

‐ külterületi  vízfelhasználás  a 
szőlőhegyek  beépülésével 
jelentősen  nő,  ugyanakkor  a 
szennyvizek  összegyűjtése  és 
tisztítása  nem  megoldott.    Így 
jelentős  mértékű  talaj‐  és 
talajvízszennyeződés feltételezhető 

‐ Mobil telefonhálózatok lefedettsége 
nem megfelelő 

 

  LEHETŐSÉGEK (O)  VESZÉLYEK (T) 

Regionális 
kapcsolatok, 

térségi szerepkör 

‐ Szomszédos,  illetve 

kistérségbeli  településekkel 

való  összefogás,  közös 

társulások tovább erősödnek 

‐ Az  együttműködésekkel 

‐ egyre erősödő turisztikai forgalom 
és az értékeket alapvetően 
veszélyeztető, növekvő mértékű 
beépítési szándék 
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minőségi  szolgáltatások 

erősödnek 

Társadalom, 
demográfia 

‐ a meglévő nyugodtabb, parttól 

távolibb,  környezethez  közeli 

élet miatt  nőhet  a  családosok 

száma 

‐ fiatal  családok  támogatásával 

növekszik  a  munkaképes  korú 

lakosság aránya 

‐ növekszik  a  lakóingatlanok  iránti 
kereslet,  tovább növekszik  a  városi 
bebírók,  a  tájat  csak  használók  – 
kihasználók  –  száma  és  tovább 
csökken a tájat művelők, fenntartók 
száma 

Gazdaság, 
Ipar, 

Mezőgazdaság 

‐ A munkalehetőségek 

átalakulásával, a home office 

lehetőségével csökkenhet a 

munkanélküliség 

‐ A  kereslet  a  családi‐  és  öko 

gazdaságok fellendülését segíti

‐ Turizmus  új,  hagyományos 

gazdálkodásra  alapuló 

irányába való fejlesztése 

‐ Családi  gazdálkodás, 

kisléptékű  állattartás, 

mezőgazdaság megerősödik 

‐ Az  irreálisan  növekvő  ingatlanárak 
miatt  nem  szőlőművelésre  vesznek 
a  külterületen,  szőlőhegyen  telket, 
gyökeresen át fog alakulni a táj 

‐ Az  egyéni,  szeparált  házak,  a 
minőségi  turizmus  iránti 
idegenforgalmi  kereslet 
növekedésével  a  szőlőhegyi 
présházak  további  idegenforgalmi 
célú átalakítása várható 

Természet, 
Környezet 

‐ állattartás  kis  mértékű 
erősödésével  Balatoncsicsó, 
Óbudavár  és  Szentjakabfa 
területén  a  legelők  nagyobb 
része újra hasznosul 
 

‐ az  emberi  kétkezi  munka 
csökkentése  miatt  egyre  több  a 
parlag  

‐ helyi  munkaerő  csökkenésével,  az 
ingatlanárak  növekedésével,  a 
folyamatosan  növekvő  számú 
városi  tulajdonossal  a  tájhasználat 
változás  folyamata  tovább 
folytatódik 

‐ a  szennyvízhálózat  kiépítetlensége 
a  talaj  minőségének  romlását 
okozhatja 

‐ a  szőlőhegyek  beépülésével 
nehezen  megközelíthető  telkek 
jönnek  létre, a hulladék elszállítása 
nehézzé  válik,  a  külterületek 
szennyezettsége nő 

Épített környezet, 
Településkép, 
Zöldfelület 

‐ Műemlékek,  a  hagyományos 

építési  módok,  településkép 

felértékelődik 

‐ használaton  kívüli  épületek  új 

funkcióval  való megtöltésével, 

települési kínálat bővítésével a 

lakosság helyben maradásának 

lehetősége nő  

‐ a  nem  tájba  illő  beruházások 
csökkentik  a  táj  vonzerejét, 
veszélyeztetik a táj jellegét 
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3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése 

 
A Nivegy‐ völgy öt települését különböző adottságok jellemzik. A legfontosabb közös jellemző az az, 

hogy a települések évtizedek óta egy sajátos szimbiózisban élnek egymással.   Közösen fejlesztettek, 

pl. közösen építették ki a vízhálózatot, a gázvezetékeket és közigazgatásilag is mindig összetartoztak. 

 Az eltérő adottságaik következtében azonban a települések mégis eltérő módon fejlődtek. 

A medence közepén fekvő Szentantalfa – elsősorban az itt élő nazarénusok által – növekvő létszámú, 

jelentős  fiatallal  rendelkező,  fejlődő  település,  gazdasági,  ipari  területtel  és  viszonylag  értékelhető 

gazdasági, kereskedelmi szolgáltatásokkal. Az öt település közül területi nagyságra és a közigazgatási 

területhez  viszonyított  %‐os  nagyságra  is  itt  van  a  legnagyobb  belterület,  itt  van  új  lakóterület, 

ugyanakkor a nagy számú fiatal következtében itt van a legnagyobb szükség is újabb lakótelkekre. 

Elsősorban  a  meglévő  belterületi  részeken  kell  újabb  lakótelkek  kialakítására  törekedni,  mert  a 

törvényi és természetvédelmi szabályozások igen megnehezítik újabb területek bevonását. Igényként 

felmerült az országút mentén Tagyon irányában folytatni a település lakóterületét, ám ezt a törvényi 

előírások nem támogatják. 

A gazdasági terület sem növelhető tovább, csak a hatályos tervben szereplő területek hasznosíthatók 

telephely céljaira, ezért a közös tervezés keretén belül, a Nivegy‐ völgy más településein is szükséges 

telephelynek alkalmas területek keresése. 

Tagyon lakóterülete az 1990‐es években bővült a Temető, illetve Szentantalfa felé. A hatályos terv a 

történelmi falurészen szabályozott ki újabb lakótelkeket, ám a képviselő testület szerint ezen telkek 

legfeljebb  egyharmada  alkalmas  lakófunkcióra.  Jó megoldásnak  a  Szentantalfa  felé  eső  lakóterület 

folytatását  jelölték  meg,  ám  ennek  a  területnek  az  ilyen  irányú  fejlesztése,  miután  a  törvényben 

szabályozott 200 méteren belül van,  csak a hatóságok, az állami  főépítész különleges engedélyével 

lehetséges.  Ugyanakkor  kérdéses,  miután  Tagyonban  jóval  kevesebb  a  fiatal,  mint  Antalfán,  hogy 

ezeket telkeket, lakó vagy üdülő célra és helyi vagy távolabb lakók vennék‐e meg? 

 A nyaraló népesség növelése a lakónépesség rovására nem biztos, hogy szükséges. 

Óbudaváron  is  egy  több mint  két  évtizede  betelepült  értelmiségi  család  mentette meg  a  falut  az 

elnéptelenedéstől.  Itt  új  lakóterület  nem  jött  létre,  mert  nem  történt  meg  a  korábbi 

településrendezési terv által kijelölt területek belterületbe vonása. A most hatályos 2015‐ben készült 

terv  ugyanakkor  tartalmaz  egy  turisztikai  fejlesztési  területet,  amelyet  szintén  nem  vontak  eddig 

belterületbe és kérdés, hogy a település élni kíván‐e ezzel a törvényben biztosított lehetőséggel. 

Szentjakabfa nagyságra, adottságaira tekintve hasonlatos Óbudavárhoz. Itt is öregszik a népesség és 

a törvényi, termőföldvédelmi és természetvédelmi jogszabályok itt is erősen korlátozzák a belterület 

növelésének  lehetőségét.  Azt  a  területet,  amelyet  a  törvény  alapján  a  hatályos  terv  tartalmaz 

lakóterület  fejlesztésre  azt  a  testület  nem  támogatja mert  ott  egy  jó  állapotú  fiatal  szőlőültetvény 

van.  Amit  szeretnének,  folytatni  az  új  rész  beépítését  déli  irányban  az  a  magas  földminőség  (I. 

osztályú  szántó),  a  szőlőkataszter  miatt  sem  lehetséges,  ugyanakkor  ugyanúgy  felmerül  a  kérdés, 

hogy kell‐e mindenáron új  lakótelek, ha nincsenek  fiatalok. Természetesen a kérdést  fordítva  is  fel 

lehet  tenni,  hogy  az  egyre magasabb,  az  itt  élők  számára megfizethetetlenül magas  ingatlan  árak 

következtében, hogyan is tudna itt maradni egy helyi fiatal. A nyaraló funkció erősítését pedig nem 

feltétlenül új lakótelkek kialakításával kell segíteni. 

Balatoncsicsó, Szentantalfa mellett az a település a Nivegy‐ völgyben, ahol egy időben jelentősen nőtt 

a település lakossága. Ez a növekedés azután lelassult, elsősorban olcsó lakótelkek hiányában. Most a 
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falu jövője szempontjából fontos lenne új lakótelkek létesítése. Erre a törvény és a többi szabályozás 

több  helyen  ad  lehetőséget,  ha  nem  is  egyforma  feltételekkel  és  nem  könnyen  megvalósítható 

módon. Kérdés, a település milyen megoldások mellett kötelezi el magát. 

Összességében  a  Nivegy‐völgyi  településcsoport  legnagyobb  gondja  a  szennyvíz  kezelés  mai,  nem 

teljes körű, hosszú távon nem tartható állapota. Az egész medence karsztterületen, gyenge és romló 

minőségű víztesten fekszik. A növekvő és egyre inkább lökésszerű terhelést a ma használatban lévő 

egyedi  szennyvíztisztító  kisberendezések nagyobb  része nem bírja,  ezért ezek  cseréje,  vagy a  völgy 

egységes  csatornázása  és  a  vizek  szakszerű  tisztítása  úgy,  hogy  valamennyi  ívóvízzel  ellátott 

lakóingatlan be legyen kötve a hálózatba, előbb vagy utóbb elkerülhetetlen. 

Ugyanígy hosszútávon a már csak egy kútra alapozott  térségi  ivóvíz ellátó rendszer  is megújítandó. 

Szükséges  a  nagyvázsonyi  vízrendszerrel  az  itt  lévő  ivóvíz  hálózatot  összekötni  és  feltétlenül 

szükséges lesz majd a gyönge minőségű csőhálózat cseréje is. 

Hasonlóan jelentős gond a szőlőhegyek átalakulása, a hatalmas több száz négyzetméter alapterületű 

terepszint  alatti  építkezések  megjelenése,  az  üdülési  funkció  előtérbe  kerülése,  s  ezáltal  a 

vízfelhasználás  és  a  szennyvíztermelés  ugrásszerű  megnövekedése.  Az  említett  karsztterületen  a 

többnyire elszikkadó szőlőhegyi szennyvizek tragikus vízszennyező folyamatot erősítenek. 

 

3.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők 
összefoglaló értékelése 

 
Nivegy‐völgy  fejlesztését  befolyásoló  külső  tényezők  között  kiemelten  kell  megemlíteni  a  Balaton 

Kiemelt  Üdülőkörzetbe  való  tartozást,  valamint  azt,  hogy  egy  önálló  kicsiny  medence  a  Balaton‐ 

felvidéki Nemzeti Park területébe tartozik. 

A fentiek következtében mind a területhasználat, tájhasználat, a különböző emberi tevékenységek a 

természetvédelmi  és  a  Balaton  törvény  előírásaival  összhangban  végezhetők  és  korlátozottak  a 

beépítésre  szánt  területek  bővítési  lehetőségei.  A  lakóterületek  bővítési  lehetőségeit  a  nemzeti 

ökológiai hálózat lehatárolásai, a Balaton törvény szerkezeti terve mellett korlátozza a tájképvédelmi 

övezet, a szőlőkataszterbe való tartozás és az átlagnál jobb minőségű termőföldek védelme. 

A fejlesztést befolyásoló belső tényezők között kedvezően kell megemlíteni azt, hogy Szentantalfán 

egy  fiatalokból,  a  családi  életet  előtérbe  helyező  közösség  él.  Kedvező  az  is,  hogy  a  korábbi 

időszakokban kidolgozott szigorú szabályozási előírások által megőrződtek a kedvező településképek, 

településszerkezetek. 

Ugyanakkor  nagyon  nagy  kérdés  a  falvakban már  elindult  lakóterületi  átalakulások  idegenforgalmi 

funkcióvá. Amennyiben az állandó  lakosok helyett  csak üdülni,  pihenni  vágyó városiak  jönnek, akik 

csak  időnként  használt  második  lakásnak,  üdülőnek  veszik  meg  a  lakóházakat,  akkor  ez  a  völgy 

jellegét végleg megváltoztatja, a Káli‐ medence sorsára jut.  

 

 

3.3. A településfejlesztés és rendezés kapcsolata 

 
A  314/2012  (XI.8.)  Korm.  rendelet  szerint  a  településfejlesztési  koncepció  és  a  településszerkezeti 

terv egymással tartalmi összhangban készül. 
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Ezért  is  volt  szükséges  a  tartalmi  követelmények  szerinti Megalapozó  vizsgálatot már  a  koncepció 

készítését megelőzően elvégezni. 

Ugyancsak  a  fejlesztés  és  a  rendezés  összhangjának  megteremtését  célozta,  hogy  a  fejlesztési 

koncepció  készítését  megelőzően  mind  az  öt  falu  lakosaitól,  ingatlan  tulajdonosaitól  bekértük  az 

egyéni  terveiket,  igényeiket,  javaslataikat,  amelyekből  kiolvashatók  a  különböző  fejlesztési 

szándékok,  amelyek  önkormányzati  egyetértést  követően  kerülhetnek  be  a  koncepcióba  és  a 

szabályozási tervbe. 

A hosszú távra szóló településfejlesztési koncepciót az Önkormányzat a településszerkezeti terv és a 

HÉSZ kidolgozása előtt fogadja el és ezen elfogadott koncepciónak megfelelően kerülnek elkészítésre 

az említett településrendezési eszközök. 

Nivegy‐  völgy  településcsoportjának  esetében  a  településfejlesztési  koncepció  kidolgozásakor 

alapvetően  figyelembe  kell  venni  az  üdülőkörzetre  vonatkozó  területfejlesztési  koncepciókat, 

stratégiákat, valamint az üdülőkörzetre vonatkozó területrendezést, a BALATON TÖRVÉNYT. 

 

 


