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1. BEVEZETŐ - ELŐZMÉNYEK, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) – valamint a Helyi 
Önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvény, a településfejlesztést és településrendezést az 
önkormányzatok hatáskörébe utalta. 
A „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) 
Kormányrendelet 3.§. és 4.§ településfejlesztést és településrendezés összefüggéseit és az azok 
elkészítésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az 5.§-ben rögzíti, mint településfejlesztési 
meghatározó elem, dokumentum a Településfejlesztési koncepciót, amely elkészítését megalapozó 
vizsgálatai tartalmi követelményeit az 1.sz. mellékletben, részletes tartalmi követelményeit a            
2.sz. mellékletben rögzíti. 
 

Az Étv. meghatározása szerint: „Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, 
gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési 
célokat hosszútávra meghatározó dokumentum”. 
 

A településfejlesztési koncepció Jóváhagyandó munkarésze lényegében az a településfejlesztéssel 
kapcsolatos, településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza, ezért 
Önkormányzati határozattal fogadja el. 
 

Biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható fejlődését, 
elősegítve a településen lakók életminőségének, életszínvonalának növekedését, a településes élők 
gyarapodását, a település és a környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti adottságaira 
építve, azok védelmének biztosítása mellett. 
 

Révfülöp Nagyközség hatályos Településrendezési terve keretében rendelkezik elfogadott 
Településfejlesztési Koncepcióval (54/2002.(V.8) sz. határozat). Amely azonban nem kerül  
módosításra, hanem a megváltozott jogszabályi keretek között új Településfejlesztési Koncepció kerül 
megalkotásra.  
Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Révfülöp Nagyközség 
Településfejlesztési koncepciójának készítésével a Z.É. Műhely Városrendezési Tervezőiroda Kft.-t 
bízta meg. 
A tervezési feladat első részeként a Z.É. Műhely Városrendezési Tervezőiroda Kft. összeállította a 
Településfejlesztési Koncepció megalapozásául szolgáló kérdőíves felmérés kérdőíveit, amely 
kitöltésében a lakosság, az üdülőtulajdonosok és a településen működő vállalkozások 2012 
decemberében és 2013 januárjában vehettek részt. Az érintetteknek a kérdőíveket az Önkormányzat a 
postaládákban helyezte el, illetve a „Révfülöpi Képek” c. helyi újságban és Révfülöp Önkormányzatának 
honlapján hirdette meg, illetve az önkormányzati hirdetőtáblán tette közzé. 
 

A Településfejlesztési Koncepció tervanyaga a vizsgálati és tervi, jóváhagyandó munkarészeket 
tekintve ütemezve készül, ennek értelmében több kötetben kerül dokumentálásra, az alábbiak szerint:  
A Településfejlesztési Koncepciót a lakosság, az üdülőtulajdonosok és a településen működő 
vállalkozóknak eljuttatott kérdőívek feldolgozása alapozta meg. E kérdőíveket foglalja össze és elemzi 
az I. Kötet Felmérés – Partnerség c. dokumentáció. Ezt követően került elkészítésre a 314/2012. 
(XI.8.) Kormányrendelet 1.sz. melléklete szerinti ún. Megalapozó vizsgálat – Helyzetfeltáró, 
Helyzetelemző és Helyzetértékelő munkarészei. E megalapozó vizsgálat elemzése és értékelése a       
II. Kötet Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, helyzetértékelés c. dokumentációban került bemutatásra.  
Ezután készült el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2.sz. melléklete I. fejezete szerinti ún. 
Településfejlesztési Koncepció tartalmi követelményei szerint, mint jóváhagyandó munkarész jelen 
Jövőkép és célok című III. Kötet, amely munkarész a település jövőképét, céljait, a továbbtervezési 
feladatokhoz a kiinduló adatokat, és a megvalósítás eszközeit és azok nyomonkövetését foglalja 
magába. 
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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ  
 

A településfejlesztési koncepció Jóváhagyandó munkarésze lényegében az a településfejlesztéssel 
kapcsolatos, településpolitikai dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását tartalmazza, amely 
Révfülöpre nézve hosszútávú iránymutatás és célmeghatározás, a település fejlesztésével 
kapcsolatban. 
Mindemellett biztosítja, hogy a kitűzött településfejlesztési célok szolgálják a település fenntartható 
fejlődését, elősegítve a településen lakók életminőségének, életszínvonalának növekedését, a 
településes élők gyarapodását, a település és a környék hagyományaira, kulturális-, táji- és természeti 
adottságaira építve, azok védelmének biztosítása mellett. 
 

A településfejlesztési koncepció jelen Jövőkép c. munkarésze, összefoglalja Révfülöp Önkormányzat 
által már meghozott településfejlesztéssel kapcsolatos döntéseit, és bemutatja a hazai és nemzetközi 
fejlesztési trendekhez való együttműködési lehetőségeket. Iránymutatásként meghatározó döntésekkel, 
elvekkel, illetve javaslatokkal rögzíti a településrendezési eszközök tartalmát.  
A településfejlesztési koncepció jóváhagyandó munkarésze a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 2.sz. 
melléklete I. fejezete szerinti ún. Településfejlesztési Koncepció részletes tartalmi követelményei szerint 
készült.  
 

Jelen Településfejlesztési koncepció jövőkép meghatározása Révfülöp Önkormányzati programjainak, 
koncepcióinak, valamint az Önkormányzati döntéshozók, a 2012/13 évi lakossági, üdülőtulajdonosi 
felmérés és a lakossági és üdülőtulajdonosi fórum során feltárt fejlesztési ötletek, elvárások, 
észrevételek összegzése és rendszerezése alapján került elkészítésre.  
 

1. A Nagyközség jövőképe  
 

Révfülöp Nagyközség a Balaton északi partjának és a Káli-medence déli bejáratának települése, 
látványos táj és természeti adottságokban bővelkedik. Veszprém megyében található, a Tapolcai 
kistérségben. A túlsó part közelsége miatt, a Balaton déli partja itt van a legközelebb a tó nyugati felén, 
ősi révhely. 

 

Révfülöp fejlesztési koncepciójának alapja az, hogy a település a természeti, táji értékekben, kulturális 
örökségben gazdag, ezért gazdaságában - országos viszonylatban is - jelentős súlya a turizmusnak 
van.  A Balaton-felvidék falvai elsősorban a falusi turizmusban és a borturizmusban játszanak 
jelentősebb szerepet. Mivel a falusi turizmusra a hosszabb tartózkodási idő mellett a hiányos program 
kínálatjellemző, ez a „program-éhség” lehetőséget jelent Révfülöp számára, amely a balatoni 
településekre jellemző táji és természeti látványosságok mellett rendelkezik kulturális örökségekkel is. 
 

A koncepciójának megfogalmazásánál figyelembe kell venni, hogy az elmúlt években romlott a turizmus 
versenyképessége, és a parti frekventáltabb településeken is nőtt a munkanélküliség. A nyári 
szezonban az állandó lakosságot szinte megduplázza az üdülőtulajdonosok száma és ez a 
szolgáltatások iránti keresletben is megmutatkozik, ebből adódóan a foglalkoztatottság erősen 
szezonális. Révfülöp, valamint a régió lakosságát is az elöregedés, a magasan képzett fiatalok 
elvándorlása jellemzi. Kedvező folyamat, hogy Balaton vízminősége, valamint a környezet állapota 
javul.  
 

Révfülöp a következő 20 évben fejlett, funkciókban gazdag, jó életminőséget biztosító, gyarapodó, 
vonzó várossá kíván válni.  
Az átfogó cél, Révfülöp állandó- és üdülőlakossága életminőségének javítása – vállalkozások 

versenyképességének javítása beleértve a gazdasági szerkezet diverzifikálása turizmus fejlesztését, a 
humán erőforrás fejlesztését, környezet minőségének javítását, értve alatta a közlekedés fejlesztését, a 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
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természeti, táji értékek, kulturális örökség megóvását- és a turizmus versenyképességének fokozása a 
fenntartható fejlődés elvei mellett. Léptékét tekintve fő szempont a település számára, hogy a saját 
lakossága és üdülőnépessége igényei kiszolgálásának elsődlegessége mellett, kíván mértékkel 
„turistavonzó” település lenni. 
Mindemellett hosszútávon a település belterületén megtartja kertvárosias lakó és pihenő üdülőterületi, a  
Fülöp-hegyen szőlőkertes mezőgazdasági jellegét. 
Révfülöp „egész évben nyitott” település kíván lenni, az idelátogatók számára (programok, 
rendezvények, szolgáltatások stb.) 
Ezen belül kiemelt cél egy olyan várossá való fejlődés, mely a jó értékrenddel rendelkező, önmagáért 
és a közösségért felelősséget vállaló, a közösség életében szerepet vállaló lakosság megtartását és 
számának növelését képes elérni.  
A jövőképünkben a közösség felelősséget vállal a település jövőjének alakulásáért, a közösségi 
összetartás erősítésért. 
A jövőben a városi ellátási kötelezettség keretében a bölcsődei, óvodai és iskolai szolgáltatások 
fejlesztése és támogatása, kiemelten fontos annak érdekében, hogy a gyermekek a képességeiknek, 
tehetségüknek, személyiségüknek, adottságainak megfelelő nevelést kaphassanak az önkormányzat 
intézményeiben. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy ezek az intézmények már jelenleg is 
magasszínvonalú munkát folytatnak. 
 

Révfülöp a jövőben egy kellemes, funkciógazdag, szezonban és szezonon kívül is erős turisztikai és 
szabadidős profillal rendelkező város kíván lenni, mely egy emberi léptékű, nyugodt, kertvárosi és 
üdülőterületi funkciót tölt be a Balaton partján, és amely a lakosai eltérő igényeinek, szükségleteinek is 
képes megfelelni. Településünk széles funkciógazdag szolgáltatási kínálatával, de lakóövezeti, 
üdülőövezeti jellege, zöldfelületei megmaradnak, fejlődnek, és természetközeli, egészséges környezetet 
biztosítanak az ott lakók, ott üdülők számára. A jövőben Révfülöp környezete tiszta, rendezett, az 
épített környezete jó állapotú, a környezeti fenntarthatóság feltételeinek megfelel, a városkép 
esztétikus, vonzó. Révfülöp közszolgáltatásai fejlettek, a lakosság igényeinek megfelelnek, igazgatása 
hatékonyan menedzseli a település üzemeltetését. A település támogatja a munkahelyteremtő 
gazdasági tevékenységek létrehozását, döntően a szolgáltatási és turisztikai ellátás tekintetében. 
A település jövőképe az, hogy fenntartható módon fejlődik, gazdasági növekedését a 
kiegyensúlyozottság és a szezontól független több lábon állás jellemzi, a természeti környezet 
megóvása mellett. 
A település úthálózata jövőben fejlesztésre kerül, amely nemcsak minőségi, műszaki megoldásokban, 
hanem településszerkezeti jellemzőiben történő változást jelent, amely a település rendezési terveinek, 
eszközeinek jövőben történő felülvizsgálata során kiemelt eleme lesz. A zajterhelés (71.sz.főút, vasút, 
Káli út tranzitforgalom) problémája megoldandó feladat. A 2020-as időszakra tervezett a Révfülöpön 
áthaladó vasútvonal villamosítása, sebességemelése, részleges kétvágányúsítása, a vasútállomás 
fejlesztésével/csinosításával együtt (a NIF Zrt. megbízásából készült „A Balaton kötöttpályás 
körüljárásának megvalósíthatósági tanulmánya” szerint). 
 

Révfülöp kapcsolata a környező településekkel jövőben is harmonikus, együttműködve a közös célok 
megvalósításáért.  
Cél a lakosság és üdülőlakosság egészségügyi ellátás terén egyformán magas színvonalú ellátást 
kapjon, a közösségi élet erősítése a szabadidős és a rekreációs lehetőségek széles tárházával 
biztosítva legyen, mind szezonban, mind azon kívül is, amely egyaránt emeli a turisztikai kínálat 
színvonalát is.  
 

A lelki, szellemi feltöltődést vallási és kulturális közösségek programjaikkal biztosítják, mind az állandó a 
lakosság, mind az üdülőlakosság, mind az ideérkező vendégek számára. 
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Révfülöp Nagyközség hatályos Településrendezési terve keretében rendelkezik elfogadott 
Településfejlesztési Koncepcióval (54/2002.(V.8) sz. határozat). Amely helyett, a megváltozott 
jogszabályi keretek között új Településfejlesztési Koncepció kerül megalkotásra. Révfülöp 
Önkormányzata, az 54/2002.(V.8) sz. határozattal (hatályos) elfogadott Településfejlesztési 
Koncepcióján kívül számos rövid- és hosszútávú célt fogalmazott meg és az egyes tématerületekre 
programokat, stratégiákat, koncepciókat, tanulmányokat készíttetett és fogadott el, amelyek közül az 
alábbiak kerültek felhasználásra jelen Településfejlesztési Koncepció megfogalmazása során, annak 
okán, hogy e célkitűzéseket továbbra is megtartja célkitűzései között: 
 

HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 
A település a térségben betöltött jelenlegi szerepkörét erősíteni kívánja, ennek érdekében Révfülöp 
Nagyközség döntött várossá nyilvánításáról és elkészíttette az ehhez szükséges dokumentumokat 
(Térség Innovatív Jövőjének Kikötője c. dokumentáció – Ongjerth Richárd MUT NKft.2013). 

 

Révfülöp Nagyközség hatályos 54/2002.(V.8) sz. hat. elfogadott Településfejlesztési Koncepciója 
Kiemelt célkitűzései és eszközei az alábbiak: 

 Turizmus minőségi fejlesztése: családi turizmus, szezonnyújtó programkínálat (konferencia, 
víziturizmus, borturizmus. Eszközei: területi fejlesztések, településkép javítás, táji- és művi  érték 
megőrzés és bemutatás. 

 Térszerkezeti helyzet előnyeinek kihasználása (kistérségi intézményhálózat-fejlesztés, közlekedési 
kapcsolatok javítása) 

 a település egyéni szerepének meghatározása a térségben (hosszan elnyúló Balaton part adta 
lehetőségek és hegyvidéki területek fejlesztése). 

Legfontosabb településfejlesztési feladatai az alábbiak: 
 Településszerkezeti és Szabályozási terv elkészítései, 
 Helyi értékvédelmi rendelet készítése, 
 Helyi természetvédelmi területek pontos lehatárolása, 
 71 sz. közút belterületi szakaszának kiépítése, közterek kialakítása, 
 csapadékvízelvezetés megoldása.  
 

Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata az alábbi területekre kötött településfejlesztéssel 
kapcsolatban településrendezési szerződést: 

 Káli út melletti összközműves, lakóövezet mellett fekvő 1410/43 hrsz és 1423 hrsz kertes 
mezőgazdasági (MK-2) övezetű terület átsorolása lakóterületbe (Balatontörvény kertgazdasági 
terület övezetből (M-2) a települési terület övezetének pontosításával) 

 Halász utca (volt Hotel Révfülöp) –1178/8 és 1179/2 hrsz tervezett szálloda és apartmanház 
megvalósítása 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának hatályos településrendezési eszközei: 
 Révfülöp Nagyközség Településfejlesztési Koncepció: 54/2002.(V.8) sz. határozat, 
 Révfülöp Nagyközség Településszerkezeti terv 79/2003.(X.1.) sz. határozat,  

módosítva 19/2004.(III.22.) sz. határozat, 
 Révfülöp Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve: 5/2008.(III.31) sz. rendelet. 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben döntést hozott a 
Településrendezési eszközök módosításáról, amely érdekében új Településfejlesztési Koncepció 
megalkotását tűzte ki célul. Lakosság, üdülőlakosság és vállalkozók körében kérdőíves felmérést 
végzett, amely során a korábbi lakossági igényeket kiegészítve - a Településfejlesztési koncepcióval 
párhuzamosan – a lakossági kérelmekkel érintett részterületekre történően a településrendezési 
eszközök (Településszerkezeti terv, valamint a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) 
módosításának előkészítését is megkezdte. 
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A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési 
elképzelések 
 

RÉVFÜLÖP ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA (2011-2014) SZERINTI ELSŐDLEGES CÉLKITŰZÉSEI: 
 Térségi feladatellátás – mikró körzeti területi központ. 
 Szociális ellátás fejlesztése. 
 Közterületek és infrastruktúra fejlesztés. 
 Kulturális, oktatási és igazgatási intézményrendszer fejlesztése. 
 Sport-szabadidő, egészségügyi ellátás fejlesztése.  
 Turizmus és idegenforgalom fejlesztése. 
 Környezetvédelem településtisztaság javítása. 
 Közrend és közbiztonság. 
 Munkahelyteremtés. 
 Kommunikáció hatékonyságának fejlesztése. 
 Testvér-települési kapcsolatok erősítése, kiépítése. 

 
Cél a helyi gazdasági élet szereplőivel történő folyamatos kapcsolat fenntartása, települési 
beruházásoknál a helyi vállalkozások előnyben részesítése, a településfejlesztési irányának 
kialakításába és megvalósításába történő bevonásuk. 

  

MEGVALÓSULT ÉS FOLYAMATBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: 
Új Magyarország Fejlesztési Program pályázatain  

 Környezettudatos hulladékgazdálkodás, komposztálás népszerűsítése Révfülöpön,  
 

Leader programban - megvalósult 
 Rózsakert és játszótérfejlesztés "Révfülöpön, Révfülöpi Zenei Napok rendezvénytámogatás 

valósultak meg – megvalósult 
 

Folyamatban lévő önkormányzati beruházások, fejlesztések: 
 Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) kialakítása (a volt ÉDÁSZ épületben) - megvalósult, 
 Császtai és Szigeti strand önerős fejlesztése. - megvalósult 
 A Fülöp-hegyi Millenniumi kilátóhoz vezető út felújítása – önerőből megvalósult. 

 

 
Révfülöp Képviselő-testülete gazdasági versenyképesség növelése érdekében a turizmus minőségi 
fejlesztését tűzte ki célul, a település térszerkezeti helyzetének kihasználása és Révfülöp egyedi 
szerepének meghatározása mellett.  
Összességében elmondható, hogy a révfülöpi vállalkozások között főleg a turizmushoz köthető 
szálláshely- és vendéglátási tevékenységek dominálnak, amelyek a fenti célkitűzést igazolják. 
 
Az Önkormányzat vagyongazdálkodását és költségvetését Révfülöp Nagyközség Gazdasági Programja 
(2011-2014) foglalja össze. Önkormányzat pénzügyi helyzete jónak értékelhető, a fizetőképessége 
fenntartásához külön állami támogatást nem kellett igénybe vennie, működési hitel felvételére nem 
került sor. A költségvetés szerkezete (az önkormányzat költségvetési rendelet szerinti főösszege) az 
elmúlt években 450 és 500 millió Ft között mozgott és meghaladta a kiadások mértékét. 
Az Önkormányzat vagyonának mértéke az elmúlt négy évben növekedést mutat. Az adósság-
konszolidációt követően az önkormánynak nincs hitelállománya.  
 
Mindemellett a jövőben törekedni kíván az Önkormányzat a jogszabályok adta helyi adók arányos 
mértékű beszedésére. 
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Vagyonhasznosításra vonatkozó irányelvek: 
 vagyonhasznosítás, amely rögzíti az önkormányzati vagyonkezelést, vagyonhasznosítás 

módját, alapelveit, szabályait, irányelveit. 
 Balaton-parti ingatlanok önkormányzati tulajdonba történő vonása, megvétele. Császtai 

strandtól nyugati irányba lévő állami terület, Kemping 40 %-os állami tulajdonrészének 
megvásárlása, esetleg hosszútávú bérlete 

 A vagyonhasznosítás kizárólag új értékek, fejlesztési célok megvalósítását kell szolgálja, nem 
jelenthet vagyonfelélést. Főcél, hogy az önkormányzat vagyonában értékcsökkenés ne 
következzen be, hanem az önkormányzat vagyonának gyarapítása. 

 A vagyonhasznosításból származó bevételeket elsősorban beruházásra kell fordítani. 
 A vagyonhasznosításnál kiemelkedő szempont, hogy az lehetőleg, új beruházás, vállalkozás 

indulását, a helyi munkaerő számára történő munkahelyteremtéssel segítse. 
 

RÉVFÜLÖP TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (ELFOGADVA 2006.JÚNIUS 26.): 
Meghatározott fejlesztési irányok: 
 Wellness és Konferenciaturizmus 
 Vízi turizmus (parti promenád kiépítése, strandok), 
 Vitorlás- és sportturizmus feltételeinek kialakítása (korszerű vitorláskikötő, horgászturizmus), 
 Kulturális- és rendezvényturizmus (zenei fesztiválok, magasszínvonalú rendezvények, esti 

programok, tematikus fesztiválok), 
 Aktív- és ökoturizmus (természetjáró turizmus, kerékpáros turizmus), 
 Borturizmus, 
 Total Quality Management kialakítása (minőségbiztosítási rendszer). 

 

1.1 A település jövőképe a társadalmi, gazdasági, természeti és épített 
környezetére vonatkozóan 
 

RÉVFÜLÖPI JÖVŐKÉP ELEMEI 

A.) 

AMIKRE 
ALAPOZHATUNK 

„értékeink” 

B.) 

AMIKET 

KIAKNÁZHATUNK 

„lehetőségek” 

C.) 

AMIT MEG KELL 
OLDANUNK 

 „gyengeségek” 

D.)  

AMIT EL KELL 

HÁRÍTANUNK  

 „veszélyek” 
 

 A.) AMIKRE ALAPOZHATUNK 

„értékeink”  

Társadalmi környezet 
demográfia, társadalmi szerkezet, foglalkoztatás, Intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 

érdekellentétek 

 vendégszeretet, 

 polgári vendéglátás tradíciói,  

 magasan képzett népesség és üdülőlakosság, 

 Balaton átúszás (országos program) 

 híres emberek emléke, kötődése, 

 helyi újság  

 kulturális programok (kiállítás, hangverseny, fesztiválok) 
 Civil szervezetek, alapítványok, 
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Gazdasági környezet 
mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 

 kulturális programkínálat (évi kb. 48 program), 

 jó minőségű kemping szálláshely, több strand, horgászhelyek,  

 hajókikötő,  
 Balaton part móló és környéke, sétálóutca, partmenti kerékpárút  

Települési környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

 épített környezet, 

 régi épületek, 
 hagyományos építészet és anyaghasználat a település néhány településrészén 

Természeti környezet, állapot 
természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 

 szép táji- és természeti környezet,  

 adottságok  

 Balaton-part 

 Fülöp-hegy 
 Káli-medence 

Településüzemeltetés 
közlekedés, közterület, közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 A település közművekkel ellátott.  

 

 B.) AMIKET KIAKNÁZHATUNK 

„lehetőségek”  

Társadalmi környezet 
demográfia, társadalmi szerkezet, foglalkoztatás, Intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 

érdekellentétek 

 Révfülöp legyen egész évben élettel teli, 

 fiatalodó, modernizálódó jól szervezett település, 

 mértékkel haladjon a korral, a hagyományőrzés hangsúlya mellett.   

 Új létesítmények új munkahelyek, helyben foglalkoztatás. 

 Révfülöphöz kötődő híres emberek, alkotásaik kiállítása, a Helytörténeti múzeum bővítése. 

 Üresen álló épületek hasznosítása. 

 Helyi adók és az adófizetők jogai összehangolása.  

 Sportlétesítmények létesítése, wellness központ, téli sport lehetőségek, 

 Közösségi élet erősítése, közösségi helyiség és programok: (ifjúsági programkínálat, nyelvórák, 
internethasználat és tanítása, kártyaklub, társasjáték, biliárd, internet, kávézó, bowling, táncklub, ping-
pong, kézimunka kör, sakk kör). 

 Helyi lakosság és üdülők számára idegenvezetős programok szervezése a környékre.  A helyi lakosság 
aktivizálása programokra. Önkéntes munkaszervezése (szociális-, kert- és parkok gondozása). 

 Helyi TV és rádióműsorok színvonalának emelése (helyi hírek, vallási, etnikai beszélgetések). 

Gazdasági környezet 
mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 

 egészéves turisztikai programkínálat, 

 kereskedelem,szolgáltatás vendéglátás fejlesztése, 

 (pl. kávézók, antik üzletek, könyvesboltok nyitása), 

 program és rendezvénykínálat fejlesztése ökoturizmus, bor-, gasztronómia, 

 vitorlásturizmus, illetve sokszínűsítése (esküvők, bálok, diszkó)  

 Piac, biopiac szervezése 
 Strandok minőségi- és funkciófejlesztése, plázsok, medertisztítás, gyermekpancsolók, játszóterek 

kialakítása, bővítése. 
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Települési környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

 közösségi terek létesítése (közösségi ház, játszótér), 

 lakáshelyzet, lakáskínálat javítása (szociális, magán, építési telek, társasház, bérlakás), 

 Balatonhoz méltó településkép.  

 Sportlétesítmények (korcsolyázás, vitorlázás, úszás) 
 vitorláskikötő fejlesztése.   

Természeti környezet, állapot 
természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 

 turista útvonalak fejlesztése (lovas-, kerékpár-, gyalogos pihenőhelyek), 

 kilátóhelyek,  
 horgászat, horgászhelyek bővítése, rendezése 

Településüzemeltetés 
közlekedés, közterület,  közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 településmarketing kidolgozása  

 tömegközlekedés fejlesztése: elsődlegesen a települések és várostérségi központ között 

 tömegközlekedés menetrendje összehangolása, 

 buszvárók építése, 

 kerékpárutak gépjárműforgalomtól elkülönített kiépítése 

 nyugalmas település: 

 átmenő forgalom terelése,  

 parkolás átszervezése  

 sebességkorlátozás, 

 egyirányúsítás, 

 Akadálymentesítés,  

 sétálóövezet bővítése, tájékoztatótáblák elhelyezése, 

 Révfülöp vonzerejének erősítése a köztisztaság fokozásával és a közterületek virágosításával is. 

 A hivatal hétvégi ügyelete a lakossági, üdülőlakossági elégedettség miatt. 

 Szelektív hulladékgyűjtés, zöldhulladék gyűjtés (környezetkárosítás megszűntetése érdekében) 
 

C.) AMIT MEG KELL OLDANUNK 

 „gyengeségek”  

Társadalmi környezet 
demográfia, társadalmi  szerkezet, foglalkoztatás, Intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 

érdekellentétek 

 közösségi élet és kommunikáció gyengesége (állandó-, és üdülő lakosság közt), 

 magánházak-, kertek rendezetlensége, 

 kihasználatlan épületek, 
 Az alapellátások hiányossága (orvosi ellátás, mentőállomás (vagy kihelyezett mentési pont), rendőrőrs 

létrehozása (vagy állandó körzeti megbízott), kereskedelmi, szolgáltatói, vendéglátói ellátási egységek 
alacsony száma, és magas árfekvés (amely a minőséggel nem indokolt), gyógyszertár) 

Gazdasági környezet 
mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 

 Munkahelyteremtés hiánya, szezontól függő munkahelyek.  

 Szórakozási és sportolási lehetőségek hiánya. 

 Szezontól független programkínálat és vonzerők hiánya. 

 Közösségépítő programok hiánya és ehhez helyiség biztosítása. 

 Kevés vendégéjszakás idegenforgalom. 

 Hiányos és drága a keresk., a szolg. A helyi hiányos kereskedelmi, szolgáltatási, vendéglátási ellátások a 
szomszéd településeken, városokban elégíthetők ki. 

 Szállodai férőhelyek hiánya.  
 Strandi szolgáltatások hiánya. 
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Települési környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

 Lakáskínálat, üres telek biztosítása fiatalok letelepedéséhez. 

 Romos épületek rendbetétele, bezárt középületek rendbetétele és hasznosítása. 

Természeti környezet, állapot 
természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 

 strandok, parkok, játszóterek, turista útvonalak, erdők, mezőgazdasági területek rendezése és utcafásítás 

Településüzemeltetés 
közlekedés, közterület,  közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 közterületek állapota javítása (tisztaság, burkolat) 

 közbiztonság javítása, közvilágítás javítása, 

 Közlekedés:  

 hálózat és minősége, 

 tömegközlekedés hiányossága, menetrendek összehangolatlansága 

 parkolás 

 kerékpáros pihenők hiánya, 

 nyári átmenőforgalom  

 közintézmények akadálymentesítése, 

 nem megfelelő szúnyogirtás,  

 közműellátási gondok légkábelek földbehelyezése, internet, tájékoztatótáblák hiánya, 

  településmarketing hiánya,  

 csapadékvízelvezetés megoldása, horgászoknak köz WC biztosítása, Közterületeken rend és tisztaság 
fejlesztése, 

 vadkár-elhárítás, 

 strand medertisztítás (kövektől, hínártól) szükségessége, 

  járdaépítés,   

 felüljáró és vasúti átjárók felújítása és biztonságosabbá tétele, játszóterek és közparkok rendezése 

 kommunális díjak rugalmassá tétele (pl. szemétszállítási díj, internet) különbsége és időszakos 
üzemeltetése az üdülőterületeken.  

 tájékoztatótáblák hiánya, 

 

 

D.) AMIT EL KELL HÁRÍTANUNK 

 „veszélyek” 

Társadalmi környezet 
demográfia, társadalmi  szerkezet, foglalkoztatás, Intézményhálózat, települési identitás, társadalmi konfliktusok, 

érdekellentétek 

 alvótelepülés-munkahely hiány, 
 elöregedő település, 

Gazdasági környezet 
mezőgazdaság, települési szolgáltatás, munkaerő, turisztikai szolgáltatás, önkormányzati gazdálkodás 

 Az egymáshoz nem illesztett helyi és környék programjainak egymást kioltó hatása. 

 A turizmusvonzó programkínálat  és a helyi lakosság és üdülőnépesség megfelelő arányának tartása. 
 Helyi adók különbségtétele (lakosok-üdülők) 

Települési környezet 
városszerkezeti tényezők, korlátok, védett területek,  

 lakáshiány-fiatalok elvándorlása, 

Természeti környezet, állapot 
természeti adottságok, védettségek, tájhasználati konfliktusok 

 rendezetlen területek 
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Településüzemeltetés 
közlekedés, közterület,  közmű infrastruktúra, közbiztonság, hulladékgazdálkodás és köztisztaság  

 szórakozó helyek éjszakai zavaró hatása (csendrendelet megalkotása) 

 a zajos tevékenységek időbeni korlátozása (rendeletalkotás) 

 avar- és szemétégetés (rendeletalkotás és végrehajtásának ellenőrzése) 

 házszámozás rendbetétele és utcanév táblák rendezése, balesetveszélyes sövények, utcai fasorok 
(nyírása, metszése) 

 Feszültséget kelt a lakosság és a helyi üdülőnépesség között a differenciált strandbelépő ár (a helyi 
üdülőlakosság is igényelné az kedvezményes belépőkártyát) 

  

1.2. Révfülöp jövőképe a térségi szerepére vonatkozóan 
 

Révfülöp célja a jó értékrenddel rendelkező, önmagáért és a közösségért felelősséget vállaló várossá 
való fejlődés, amely a térségben betöltött jelenlegi szerepét erősítve, térségi alközponti szerepkört kíván 
betölteni. 
Ennek érdekében Révfülöp Nagyközség döntött várossá nyilvánításáról és elkészíttette az ehhez 
szükséges dokumentumokat (Térség Innovatív Jövőjének Kikötője c. dokumentáció – Ongjerth Richárd 
MUT NKft.2013). 
Fenti cél Révfülöp Önkormányzat Gazdasági Programja (2011-2014) szerinti elsődleges célkitűzései 
között is szerepel, mint térségi feladatellátás, mikró körzeti területi központként. 
Révfülöp térségi szerepkörét tovább erősíti közlekedési helyzete is: 

 szárazföldi közlekedés: északi irányban kapu szerepet tölt be a Káli-medence települései felé,  
 vízi közlekedés: déli irányban a balatoni hajókikötővel rendelkező települések felé. 
 

A sajátos településhálózatból fakadóan a térség településinek összefogása, és munkamegosztása 
elengedhetetlen a lakosság megfelelő mennyiségű és színvonalú szolgáltatásokkal, központi és 
kiegészítő funkciókkal történő ellátásához. Révfülöp túlnyomó többségében ma is ellát térségi a 
feladatokat. A térségi munkamegosztásban első sorban oktatási, nevelési és egészségügyi 
szolgáltatások tekintetében biztosít térségi jelentőségű funkciókat, amelyeket több évtizedre 
visszatekintve a közelebbi-távolabbi környéke számára biztosítja. 
 

1.3. A településfejlesztési elvek rögzítése   
 

Révfülöp településfejlesztésre vonatkozó elve az állandó- és üdülőlakossága életminőségének javítása, 
vállalkozások versenyképességének javítása beleértve a gazdasági szerkezet diverzifikálása, turizmus 
fejlesztését, a humán erőforrás fejlesztését, környezet minőségének javítását, értve alatta a közlekedés 
fejlesztését, a természeti, táji értékek, kulturális örökség megóvását- és a turizmus 
versenyképességének fokozása a fenntartható fejlődés elvei mellett. Biztosítva a település 
működőképességét, a kötelező és önként vállalt közfeladatok ellátásához szükséges gazdasági alapok 
megteremtését, a takarékosság, gazdaságosság és hatékonyság elveinek figyelembe vételével. A 
célkitűzés a múlt értékeinek megőrzésével, a jelen lehetőségeinek kiaknázásával biztosítsa a település 
és a polgárai jövőjét, megfeleljen az Európai Unió követelményeinek. 
A település célként fogalmazta meg a várossá válását és mikro térségi központként való működését, 
Tapolca városias térség alközpontjaként. Révfülöp jövőképe elsősorban nem területfejlesztési típusú, 
hanem minőségi fejlesztési típusú. A területfejlesztési szándéka csupán annyi, hogy a lakóterületét 
kismértékben bővíti. A Káli út északi szakasza keleti oldalán, illetve a Szőlő utca északi oldalán fekvő 
kertes mezőgazdasági területen, ahol a jelenleg építésjog lakóépület elhelyezést biztosít, amelynek 
kiépült infrastruktúra hálózattal rendelkezik.  A Szőlő utca északi oldala lakóépülettel szorványosan már 
beépült. Fenti területeken a lakosszám számottevő, nagyságrendben mérhető növekedése nem 
várható. 
Mindemellett hosszútávon a település belterületén megtartja kertvárosias lakó és pihenő üdülőterületi, 
illetve a Fülöp-hegyen szőlőkertes mezőgazdasági jellegét. Révfülöp „egész évben nyitott” település 
kíván lenni, az idelátogatók számára (programok, rendezvények, szolgáltatások stb.). 
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2. CÉLOK 
 

2.1. A település átfogó fejlesztését szolgáló célok meghatározása 
 
Az 1.1. fejezetben megfogalmazott „Révfülöp – Jövőkép elemei” táblázataiban a főbb tématerületekre 
részletezettek az alábbi táblázatban átfogó célokként kerülnek tovább elemzésre és meghatározásra.  

ÁTFOGÓ CÉL – AKTÍV JÖVŐKÉP 

A.) 

AMIKRE 
ALAPOZHATUNK 

„értékeink” 

B.) 

AMIKET 

KIAKNÁZHATUNK 

„lehetőségek” 

C.) 

AMIT MEG KELL 
OLDANUNK 

 „gyengeségek” 

D.)  

AMIT EL KELL 

HÁRÍTANUNK  

 „veszélyek” 
Céljainkat értékeink 

határozzák meg! 
Révfülöp jövőképe 

alapvetően az értékek 
megóvására és 

fejlesztésére alapoz. 

Célunk új értékek 
létrehozása a lehetőségek 

kiaknázásával. 

Célunk a meglévő értékek 
rendezése (hasznosítása, 

fejlesztése) és a 
hiányosságok pótlása a 

gyengeségek 
megoldásával. 

Célunk az értékekre és 
lehetőségekre alapozó 

jövőképet gátló  
veszélyek elhárítása. 

 

ÁTFOGÓ CÉL – PASSZÍV JÖVŐKÉP 

A.) 

AMIKRE 
ALAPOZHATUNK 

„értékeink” 

B.) 

AMIKET 

KIAKNÁZHATUNK 

„lehetőségek” 

C.) 

AMIT MEG KELL 
OLDANUNK 

 „gyengeségek” 

D.)  

AMIT EL KELL 

HÁRÍTANUNK  

 „veszélyek” 

„értékei”-t fenntartja 

fejlesztési 
„lehetőségek” 

kiaknázásának 
megkezdését időben 

elhalasztja 

a „gyengeségek” 
kiküszöbölését 

megkezdi 
„veszélyek” elhárítását 

 
Fenti Aktív és Passzív jövőképek alapvető különbsége a lehetőségek kezelése időbeli megvalósításban 
van, hiszen a Passzív jövőkép a „lehetőségek” kiaknázását időben elhalasztja, a megfogalmazottakat 
külön-külön, egymástól térben és időben függetlenül valósítja meg, szintentartásra törekvő 
jövőváltozatot eredményezve.  
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TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK 
melyeket Révfülöp mind térségi mikró körzeti központi szinten, mind helyi szinten kívánja megvalósítani, 

az alábbi célkitűzésekkel: 

átfogó célok 
Révfülöp minden évszakban élettel teli „nyitott település” legyen 

A minőségi fejlesztés közvetett célja a lakosságmegtartó tényezők erősítése. 

Közigazgatás minőségi fejlesztése 

 A településen belüli kommunikáció javítása 

Önkormányzati gazdálkodás javítása 

Egészségügyi- és szociális ellátás fejlesztése 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek és infrastruktúra fejlesztés 

központ túlterhelésének megszüntetése   

Közlekedési hálózat fejlesztése 

A várostérségi mobilitás - közösségi közlekedés - fejlesztése 

Oktatási-, nevelési intézményrendszer fejlesztése 

Művelődés, kultúra, identitás fejlesztése 

Sportélet és a szabadidős-sport, vízisport fejlesztése 

Turizmus és idegenforgalom fejlesztése, minőségi turizmus fejlesztése 

Környezetvédelem, településtisztaság javítása, fejlesztése 

Közrend és közbiztonság fejlesztése, javítása 

Munkahelyteremtés 

Kommunikáció hatékonyságának fejlesztése 

Testvér-települési kapcsolatok erősítése, kiépítése 

Településfejlesztés és településrendezési feladatok összehangolása 

Kereskedelem és szolgáltatások hozzáférhetőségének és elérhetőségének fejlesztése 

Településrendezési eszközök és a tényleges területhasználat közötti eltérések, konfliktusok feloldása  

Fenti fejlesztési célok megvalósítása gazdasági alapjának megteremtése 

 

Fenti átfogó célként megfogalmazott célkitűzések megfelelnek a magasabb szintű területfejlesztési 
dokumentumokban megfogalmazott célkitűzéseknek, azokhoz illeszkedik, azokkal nincsenek 
ellentmondásban. 
 

2.2. Részcélok és a beavatkozások területei egységeinek meghatározása 
 

2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata 
 

A 2.1. fejezetben meghatározott „Aktív” és „Passzív” jövőképváltozatok nem egymást kizárók, hanem 
egymást váltók, vagy ütemezetten egymást követők is lehetnek.  
Az „Aktív jövőváltozat” lépésváltó forgatókönyv, a „Passzív jövőváltozat” halogató forgatókönyv mentén 
valósítja meg a célokat, feladatokat.  
 
Mindkét jövőképváltozat számol a „lehetőségek” kiaknázásával – még ha időben eltolva is – jelen 
koncepcióban rögzített fejlesztési elképzelések megvalósításával.  
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A fentiekben vázolt jövőképváltozatok megvalósulása a település fejlődését az új és a meglévő 
vállalkozások virágzását, a lakók elégedettségét eredményezi. Révfülöp lakosságmegtartó–, sőt 
vonzóképessége megnő, a vendégek számára egy kedvelt, sokat látogatott településsé válik, amely a 
lakosság által elvárt színvonalon nyújtja a szolgáltatásokat. 
Amennyiben az értékekre épülő, de a lehetőségekből adódó fejlesztések megvalósítása elmarad 
Révfülöp is csak egy lesz a Balaton parti települések közül, amelyek a csendes elmúlást, a település 
elöregedését, a turisztikai bevételek elapadását, a leépülést választják. 

TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉT SZOLGÁLÓ CÉLOK 
melyeket Révfülöp mind térségi mikró körzeti központi szinten,  

mind helyi szinten kívánja megvalósítani, az alábbi célkitűzésekkel: 

átfogó célok rész célok 

Főcél: 
Révfülöp minden évszakban élettel teli 
„nyitott település” legyen 

szezontól független munkahely-, szórakozási- és 
sportolási lehetőségek megvalósulása, alvófalu 
jelleg feloldása, fiatalok elvándorlásának 
megakadályozása 

Főcél: Minőségi településfejlesztés  a lakosságmegtartó tényezők erősítése 

Közigazgatás minőségi fejlesztése 
elérhetővé tételének fejlesztése: 
ügyfélfogadási idő kinyújtása, teljeskörű, 
ügyfélbarát, elektronikus ügyintézés 

A településen belüli kommunikáció javítása 
 Állandó- és üdülőlakosság közötti különbségek 

és feszültségek megszüntetése 
 önkormányzat és lakosság között 

Önkormányzati gazdálkodás javítása, 
 

a település vagyonának gyarapítása, elsősorban 
Balaton-parti ingatlanok megvétele 

Egészségügyi- és szociális ellátás fejlesztése ellátás kiterjesztése, színvonalának emelése 

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, 
közterületek és infrastruktúra fejlesztés 

önkormányzati épületek felújítása, közterületek 
rendezése, javítása, strandterületek műszaki 
infrastruktúrahálózat elemeinek -közmű és 
közlekedés - fejlesztése, önkormányzati tulajdonú 
tóparti területek gyarapítása, épített és természeti 
értékek védelme, zöldfelület/terület létesítése, 
településkép javítása 

Központ túlterhelésének megszüntetése   
lineáris széthúzással, kisebb működési pontok 
kialakításával: Ecséri dűlő, Császtai Strand, 
Központ, Vasútállomás, Kacsajtos úti 

Közlekedési hálózat fejlesztése 

a főtengelyek átmenőforgalmának 
forgalomtechnikai szervezése - körforgalom, 
parkolási rendszer kidolgozása, a belső úthálózat 
forgalmi rendjének átszervezése egyirányúsítással, 
kerékpárúthálózat fejlesztése a Balaton-felvidék, 
Káli-medence felé is. 
A teherforgalom időbeni, térbeli racionális 
korlátozása, mérséklése (Káli út) 

A várostérségi mobilitás - közösségi közlekedés 
- fejlesztése 

helyi jellegű közlekedés fejlesztése a tapolcai városi 
térségben 

Oktatási-, nevelési intézményrendszer 
fejlesztése 

ellátás kiterjesztése, színvonalának emelése 
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Művelődés, kultúra, identitás fejlesztése 

helyi közösségerősítés a szórakoztatás és a 
művelődés terén; kulturális rendezvények turisztikai 
vonzerőként való biztosítása, programszervezés 
javítása (egyidőpontra szervezett kioltó hatás 
kiküszöbölése) 

Sportélet és a szabadidős-sport, vízisport 
fejlesztése 

helyi sportélet színtereinek fejlesztése, bővítése, 
turistavonzó sportolási lehetőségek működtetése 

Turizmus és idegenforgalom fejlesztése, 
minőségi turizmus fejlesztése 
 

üdülőhelyi- és fürdőtelepülés jelleg erősítése, a 
turisztikai szolgáltatások körének szélesítése, 
strandok fejlesztése, vitorláskikötő fejlesztése 
építése, szezonnyújtó programkínálat, aktív- és 
ökoturizmus, idényen túli –alacsonyabb 
intenzitással - idegenforgalmi fogadókészség, 
szálláshelyek fejlesztése (mennyiség, minőség), a 
Balaton-parti kempingterület hosszútávon 
kempingterületként történő megtartása. 
A volt Semsey major (1177, 1174/1, 1174/2 hrsz-u) 
önkormányzati ingatlanokra vonatkozó hosszú távú 
fejlesztési elképzelés – turisztikai – idegenforgalmi 
hasznosítás. 

Környezetvédelem, településtisztaság javítása, 
fejlesztése 

természeti környezet megőrzése, környezettudatos 
hulladékgazdálkodás, megújuló energiaforrások 
lehetőségének biztosítása 

Közrend és közbiztonság fejlesztése, javítása térfigyelőkamerák, polgárőrség, közterületfelügyelet 

Munkahelyteremtés 
munkahelyteremtő vállalkozások, beruházások 
elősegítése, vállalkozói kedv növelése,  

Kommunikáció hatékonyságának fejlesztése 
internetes kommunikáció, helyi TV, helyi rádió, helyi 
újság 

Testvér-települési kapcsolatok erősítése, 
kiépítése 

külföldi és belföldi településekkel  

Településfejlesztés és településrendezési 
feladatok összehangolása 

Településrendezési eszközök monitoringozása és 
az ahhoz kapcsolódva helyi rendeletek alkotása 

Kereskedelem és szolgáltatások 
hozzáférhetőségének és elérhetőségének 
fejlesztése 

Kereskedelem és szolgáltatás színvonalának 
fejlesztése, színtereinek bővítése, sokszínűsítése 
(pl. piac, biopiac, 71. út melletti parkban) 

Fenti fejlesztési célok megvalósítása gazdasági 
alapjának megteremtése 

 pályázatokon való részvétel lehetőségének 
megteremtése (Révfülöp középtávra szóló 
településfejlesztésének azaz, az Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának elkészítése 

 külső források bevonása 
 helyi adópolitika 
 helyi vállalkozások támogatása,  
 fejlesztésben résztvevők bevonása  

Településrendezési eszközök és a tényleges 
területhasználat közötti eltérések, konfliktusok 
feloldása 

 Településrendezési eszközök felülvizsgálata a 
magasabb szintű terveknek való megfeleltetéssel, 

  illetve a felülvizsgálat során, a magasabb szintű 
tervek keretei között fel nem oldható problémák 
megoldásának elősegítése a magasabb szintű 
tervek módosításakor  
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Fenti átfogó és részcélként megfogalmazott célkitűzések megfelelnek a magasabb szintű 
területfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célkitűzéseknek, azokhoz illeszkedik, azokkal 
nincs ellentmondásban. A Településfejlesztési Koncepció II. kötet 3. Helyzetértékelés fejezetének 3.2 
alfejezetében szereplő Problématérkép szöveges és rajzi munkarészei alapozzák meg fenti fejlesztési 
elképzeléseket és célokat. 
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2.2.2. A fejlesztési célok értelmezése az egyes településrészekre 

 
 

 településrészek területen található jellemző funkciók fejlesztési célok 

1. 

 
település déli része:  
a Balaton part és a 71. 
sz. főút közötti terület 

szabadidő, sport, strand, 
kereskedelem, vendéglátás, 
szolgáltatás, kikötő, szálláshely,  
(kemping, szálloda, apartmanház)  

A meglévő funkciókhoz illeszkedő 
fejlesztések elhelyezése (Hotel Révfülöp 
fejlesztése). A településközpontjának 
fejlesztése.  
A Balaton partmenti sétány és kikötők 
fejlesztése. Hajóállomás melletti vitorlás 
kikötő fejlesztése. 

1/A 
település Balaton parti 
központja 

hajókikötő, révkikötő, 
szórakozás, kereskedelem, 
vendéglátás,  

2. 

 
71. sz. főúttól északra 
fekvő lakó és pihenő 
terület 

lakó, üdülő, 
szolgáltatás, kereskedelem, 
vendéglátás, sport, szabadidő 
szálláshely (szálloda, apartmanház, 
tábor /kemping) 

kertvárosias lakó és pihenő üdülőterületi 
jelleg megtartása, sport és szabadidő 
funkciókhoz kapcsolódó fejlesztések 

2/A 
település központja a 
71. sz. főúttól északra 

lakó, intézmények (igazgatás, posta, 
oktatás, nevelés, egészségügyi, 
egyházi stb.) kereskedelem, 
vendéglátás, szolgáltatás, 
idegenforgalmi szolgáltatás 

A településközpontjának fejlesztése. A 
meglévő funkciókhoz illeszkedő, illetve 
helyi és térségi szintű, központi jellegű 
funkciókhoz kapcsolódó fejlesztések 
elhelyezése.  

3. 

település északi részén, 
a Fülöp-hegy kertes 
mezőgazdasági 
területei 

szőlő, gyümölcsös 
présházak, üdülő, lakó, gazdálkodó 

Káli út északi szakaszának keleti oldalán 
a lakóterület bővítése, a  
Balatontörvény keretei között 

Belterület északi részének bővítése, a 
Szőlő utca északi oldala menti teleksor 
lakóterületbe vonása.  
Balatontörvény következő módosításakor 
kezdeményezheti az Önkormányzat. 

4. 
település északi részén 
a Fülöp-hegy 
erdőterületei 

erdőgazdasági 

magasabb szintű jogszabályok keretei 
közötti fejlesztési elképzelések, 
az erdőterületek településszerkezeti 
tervben történő pontosítása a 
Településrendezési Eszközök 
Felülvizsgálata során. 

 71. sz. főút közlekedési terület 
átmenőforgalom forgalomtechnikai 
szervezése (körforgalom),  
parkolási rendszer kidolgozása, 

 közlekedési úthálózat  közlekedési terület 
teljes felülvizsgálata Településrendezési 
Eszközök Felülvizsgálata során 



Z. É. MŰHELY KFT.                                                                                                                                                                                        19 

 

 

3. KIINDULÓ ADATOK A TOVÁBBI TERVEZÉSI FELADATOKHOZ 
 
 
3.1. A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges 

társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása 
 
Kiinduló adatokat a további tervezési feladatokhoz egyrészt a Településfejlesztési Koncepció I. Kötet 
Felmérés – Partnerség c. dokumentáció tartalmaz, amely az Önkormányzattól adatszolgáltatásként 
kapott statisztikai adatokat is feldolgozta. Másrészt Révfülöp Nagyközség Önkormányzatának Révfülöp 
Várossá nyilvánítás céljához elkészíttette - A Térség Innovatív Jövőjének Kikötője c. dokumentációt – 
Ongjerth Richárd MUT NKft.2013, amely szintén tartalmaz a továbbtervezési feladatokhoz kiinduló 
adatokat.  
Az alábbi – a KSH statisztikai adatok -  a stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez 
szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti kiinduló adatok az alábbiak: 
 
 
TÁRSADALMI ADATOK 
 
 
Lakónépesség száma (2003-2011) 
(Önkormányzattól adatszolgáltatásként kapott statisztikai adatok alapján) 
 

 
 
A révfülöpi lakónépesség száma 2003-tól 2011-ig az alábbi módon alakult: a lemagasabb (1249 fő) 
2004-ben volt, azóta kismértékű csökkenő tendenciát mutat annak ellenére, hogy 2008-ban volt egy 
kisebb emelkedés. Az utóbbi években igaz folyamatosan kismértékben csökken, ugyanakkor az 
országos átlaghoz képest elmondható, hogy a népesség alakulása közel 10 év alatt alig változott, 
hiszen 10 év alatt 37 fővel kevesebb az állandó lakosok száma. 
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Korcsoport szerinti megoszlás (2003-2011) 
(Önkormányzattól adatszolgáltatásként kapott statisztikai adatok alapján) 

 
A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlásáról elmondható, hogy egyedül a 60 év feletti 
korosztályban mutat stabil növekedést, illetve a 0-3 évesek között volt 2007-ig egy alig észrevehető 
növekedés, ami az utóbbi években visszaesett. A 15-17 éves korosztály száma az évek során 
viszonylag változatlan képet mutat, a 6-14 évesek száma közel felére esett vissza, de a 18-59 évesek 
száma is csökkenést mutat. 
 
Óvodai létszám (2003-2013) 
(Önkormányzattól adatszolgáltatásként kapott statisztikai adatok alapján) 

 
Az óvodai látszám alakulásán az előző kimutatáshoz képest pozitív válzotást figyelhetünk meg, mind 
2012-ben mind pedig az idei év első hónapjaiban emelkedett gyerekek száma. Az óvodai létszám 
kiegyensúlyozottnak mondható. 
 
Általános iskolai létszám (2005-2013) 
(Önkormányzattól adatszolgáltatásként kapott statisztikai adatok alapján) 

 
Az általános iskolai létszám folyamatos, lassú csökkenést mutat. 
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A nemzetiségiségek megoszlása Révfülöpön, 1991- 2011  

Révfülöp magyar 

cigány 

(romani, 

beás) 

német 
hazai nemzetiségek 

együtt 
egyéb 

1991 1 332 - 1 1 1 

2001 1049 1 6 7 1 

2011 876 7 35 45 5 

Forrás: KSH, 2013 

(Forrás: A Térség Innovatív Jövőjének Kikötője c. dokumentum) 
 

Foglalkoztatottság 
„Gazdasági, foglalkoztatási tekintetben a település szintén a megye fejlettebb településeinek 

csoportjába tartozik. Megyei és kistérségi összehasonlításban a munkanélküliségi ráta igen alacsony, 

mindössze 4,7 %, mely értékkel Révfülöp munkanélküliségi rátája az 5. legalacsonyabb a 

kistérségben. (2011-ben a megyei átlag 7,1 %.)” 

(Forrás: A Térség Innovatív Jövőjének Kikötője c. dokumentum) 
 

A térségi ingázás 
„A térségi ingázás tekintetében Révfülöp mérlege nagyjából kiegyensúlyozottnak mondható. Bár az 

utolsó elérhető adatok a 2001. évi népszámlálásból származnak, így aktualitásuk erősen bizonytalan, 

leszögezhető, hogy az akkor a nagyközségben lakó és dolgozó mintegy 200 fő mellett 160-an jártak 

más településekre – a főként a közeli városokba – napi rendszerességgel dolgozni, ugyanakkor 

mintegy 145-en érkeztek naponta dolgozni a szomszédos településekről a központi szerepű 

településre. Tekintettel arra, hogy a térség fő megélhetési forrása, a turizmus jelenleg meglehetősen 

idényjellegűen működik, a település várossá válása, az új szerepvállalásokkal járó folyamatos 

foglalkoztatás növekedésével feltehetően erősebbé teszi a háttértelepülésekről a beingázást, és 

csökkenti az elingázást, főként a szezonon kívüli időszakokban.” 

(Forrás: A Térség Innovatív Jövőjének Kikötője c. dokumentum) 
 

Lakásállomány (2003-2011) 
(Önkormányzattól adatszolgáltatásként kapott statisztikai adatok alapján) 

 
A település lakásállománya folyamatos növekedést - az elmúlt közel egy évtizedben közel 10% - mutat. 
 
Bűncselekmények száma (2001-2009) (Forrás: ingatlannet.hu) 

 
A közbiztonság a településen a grafikon szerinti folyamatosan javul, az ismertté vált bűnesetek száma 
2009-ben 50 db alá szorult, amely azt mutatja, hogy a bűncselekmények száma 1/3-ra került 
visszaszorításra. 
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Éves, átlagos regisztrált munkanélküliek száma (2000-2012) (Forrás: nfsz.munka.hu) 

 
A munkanélküliek átlagos száma az utóbbi években újra csökken. A legmagasabb (40 fő) 2010-ben 
volt, az utóbbi évek legalacsonyabb éves átlaga 2001-ben 19,3 fő volt. Tehát a településen átlagosan 
30 fő (+/- 5 fő) a munkanélküliek száma. 
 
Regisztrált összes munkanélküli (2000-2012) (Forrás: nfsz.munka.hu) 

 
 

A havi lebontás egyértelműen kirajzolja, hogy a nyári szezonban mindig lecsökken a munkanélküliek 
száma, míg a téli, idegenforgalmi holtszezon időszakában jelentős emelkedést tapasztalunk. Tehát 
Révfülöp is a Balaton parti települések tendenciáját mutatja, a szezonális munkahelyi adatokkal. 
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GAZDASÁGI ADATOK 
 

„A vállalkozások számának alakulása Révfülöpön 2008 és 2012 között 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Vállalkozások száma (összesen) - db 141 137 144 137 145 

Forrás: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata” 

 
Az összes településen regisztrált vállalkozás száma 2008 óta stagnál, 305 és 310 db között mozog 

(2010-ben 306 db vállalkozás volt regisztrálva). A regisztrált vállalkozások közül a szálláshely- 

szolgáltatás és vendéglátáshoz kapcsolódóak dominálnak a településen, számuk magas szinten stagnál 

2010-ben 147 db volt belőle, ami az összes regisztrált vállalkozás 48 %-át adta. A második helyet a 

mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászat tevékenység foglalja el (2010-ben 39 db), amely az összes 

vállalkozás 12 %-át tette ki. A további említést érdemlő vállalkozási tevékenységek (ingatlanügyletek, 

kereskedelem és gépjárműjavítás, feldolgozóipar, építőipar ) az összes vállalkozáshoz viszonyítva 

annak 8 - 7%-át, illetve  4 - 4 %-át tették ki. A vállalkozások létszámát tekintve főleg az 1 - 9 fős 

vállalkozások (2010-ben 207 db volt) a jellemzőek. A településen a legnagyobb létszámot foglalkoztató 

vállalkozás is csak a 20 - 49 fős kategóriába tartozik, mely kategóriába összesen 1 db volt a 

településen 2010-ben.” 

 
 (Forrás: A Térség Innovatív Jövőjének Kikötője c. dokumentum) 

 
 
KÖRNYEZETI ADATOK 
 
Települési környezet, valamint táji- és természeti környezet 
Révfülöp a Balaton északi partjának, középső szakaszának, nyugati szélén fekszik, a 274 méter magas 
Fülöp hegy déli lábánál a Káli-medence déli bejáratánál épült ki. Hossztengelye kelet-nyugat irányú, 
domborzatilag északról dél felé lejt, azaz a Fülöp-hegy tetejétől a Balaton felé. A település szerkezeti 
jellemzője viszonylagosan laza települési szövet, is erre a lankás domborzatra épült. A Balaton északi 
partjára jellemző hagyományos építészet és anyaghasználat a település egészére jellemző. A település 
szerkezetileg 4 részre osztható, a Balaton part és a főút közötti – központi, szabadidős, sportolási, 
szálláshely-vendéglás - területekre, a 71.sz.főút és a Fülöp-hegyi szőlők közötti lakó- és üdülőterületre, 
valamint a Fülöp-hegyi szőlők, kertes mezőgazdasági területére, valamint a Fülöp-hegy felső 
szegmenségben lévő természeti, táji környezetre. 
A település természeti- táji adottságai a jó levegő, a csend és a panoráma és maga a teljes természeti 
környezet. 
 
Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom  
NATURA 2000  

Révfülöp közigazgatási határán belül a Balaton teljes területe és partvonala nemzetközi jelentőségű 
oltalom alatt áll, vagyis a NATURA 2000 területek közé tartozik.  

Balaton-felvidéki Nemzeti Park  
Révfülöp Nagyközség délnyugati részén egy kis partmenti szakasz tartozik a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park területéhez.  

Természeti értéket - értékes botanikai érdekesség az epergyöngyike -  
 
Közlekedési adottság 
Autóval a 71-es főúton, a Káli-medence felöl a 7314sz. és 73125sz. országos mellékutakon, vonattal 
elérhető a Székesfehérvár–Balatonfüred–Tapolca-vasútvonalon, hajóval Balatonboglár felől érhető el. 
 
 

http://hu.wikipedia.org/wiki/71-es_f%C5%91%C3%BAt
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r%E2%80%93Tapolca-vas%C3%BAtvonal
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Vízrajz  
Vízrajzi szempontból a település Magyarország legnagyobb állóvizének, a Balatonnak a partján fekszik, 
egyéb vízfolyása nincs. A Káli-medence, valamint a Balaton térsége hidrogeológiai képe igen 
heterogén. A domborzati és talajtani viszonyok következtében Révfülöp területét is ingadozó karszt- és 
talajvízszint jellemzi. 
 
Révfülöp éghajlata 
Révfülöp éves középhőmérséklete 10-11 C°, az átlagos csapadékmennyiség 600-650 mm, az évi 
napos órák száma 1960-2010 óra. Az uralkodó szélirány északnyugati, a szélsebesség kb. 3 m/s. 
(Forrás: OMSZ) 
 
Növényzet és állatvilág 
Révfülöp és környezete növény- és állatvilága az igen változatos természeti adottságok következtében 
nagyon színes. A Balaton partja mentén a nádasos társulás a legjellegzetesebb, a hozzá kötődő állatok 
közül az ízeltlábúak és a vízimadarak kiemelkedő élőhelye. 
 
 
Zaj- és rezgésterhelés  
Zaj- és rezgésterhelést vasúti közlekedés, illetve a 71. sz. országos főút, illetve 7314sz. országos 
mellékút közúti közlekedésének teherforgalma jelent, az azok környezetében lévő területek számára.   
 
 
Az alábbi adatok a lakossági, és az üdülőtulajdonosi, illetve vállalkozói kérdőívek településfejlesztésre 
vonatkozó véleményei alapján kerültek összefoglalásra. 
Révfülöp társadalmi és gazdasági környezetét az alábbiak jellemzik 
 
Demográfiai szempontból tekintve Révfülöp elöregedő település, amelyet a fiatalok elvándorlása is 
jellemez. A fiatal munkavállalók elvándorlásának oka a munkahelyhiány.  A munkahelyek számának 
növekedése és csökkenése, a turista szezonhoz kapcsolódó, szezonális. A település egyébként az 
alvótelepülések közé tartozik. Tehát egyik kitörési pontja a településnek további helyi munkahelyek 
létrehozása, amellyel nemcsak a fiatalok helybentartása történhet meg (népesség-megtartóerő 
növelése), hanem az alvó település jellegét is csökkenti, amelyet elősegít a helyi természeti és egyéb 
adottságokra épülő szolgáltatások és a szomszédos, valamint a Káli-medence településeivel való 
szorosabb együttműködés is.  
Révfülöp jövőképe elsősorban nem területfejlesztési típusú, hanem minőségi fejlesztési típusú. Melynek 
megvalósulása okán népesség-növekedéssel, elsősorban a népesség megtartásával lesz lehetősége 
számolni.   
A település társadalmi szerkezetére elmondható, hogy a lakosság magasan képzett.  
 
Annak ellenére, hogy az itt élőket a vendégszeretet jellemzi, az állandó lakosság és az üdülőnépesség 
között - a közösségi terek, valamint a lakossági csoportos rendezvények hiánya miatt - egyfajta 
érdekellentét tapintható, amelyet a lakosság a „közösség széthúzása” jelzővel fogalmazott meg 
társadalmi konfliktusként. A lakossági összetartást, tájékoztatást a helyi újság (Révfülöpi Képek, a 
település internetes honlapja), a civil szervezetek erősítik. 
 
A számtalan kulturális program (kiállítás, hangverseny, fesztiválok) nem csak a helyi lakosság, 
üdülőlakosság, hanem az idelátogatók a kulturális igényét is kielégíti. Szükséges azonban a 
programszervezésnél, a térségi programok figyelembe vétele is, annak érdekében, hogy azok 
összehangolva az idegenforgalmat növeljék, és ne gyakoroljanak egymásra kioltó hatást (kulturális-
programnaptár).  
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A településen a szórakozási és sportolási lehetőségek igen hiányosak a helyi lakosság számára is. 
Fejlesztési lehetőségként a vízisportok jobb kihasználása (vitorláskikötő, úszás, korcsolya, horgászati 
lehetőség) is cél. 
A cél nem a több vendégéjszakás turisztikai központként működő település megteremtése, hanem a 
helyi lakó- és üdülőnépesség számára az egészéves turisztikai programkínálat minőségi és mennyiségi 
fejlesztése és sokszínűsítése, mindezek mellett a meglévő adottságok, (pl. strandok, partszakaszok, 
településkép, közterületek, településközpontok stb.) színvonalemelés elősegíti. 
A helyi lakosság és üdülőnépesség számára nemcsak a kereskedelem, szolgáltatás és vendéglátás 
hiányossága jelent gondot, hanem a meglévők árszínvonala is, amelynek kedvező megváltoztatása 
elengedhetetlen. 
A település természeti és egyéb adottságai, nevezetességei (a történelme, a híres emberek emléke és 
kötődése, a hagyományai stb.) és az ezekre is épülő rendezvények a települési identitástudatot erősítő 
tényezők. (Amely új hagyományok, klubok és az ehhez megfelelő közösségi tér, közösségi épület 
teremtésével is erősíthető lenne). 
 
A helyi adózás szempontjából az állandó lakosság és az üdülőnépesség között különbség mutatkozik. 
Az üdülőnépesség igényt tartana az adózás vállalása mellett az állandó lakosságnak járó 
kedvezményekre is (pl. Révfülöp kártya), valamint az egyéb a lakosságnak járó alapellátási 
szolgáltatások (pl. orvos). 
 
 
Települési környezet 
A Balaton északi partjára jellemző hagyományos építészet és anyaghasználat a település egészére 
jellemző. A településkép a véleményező kérdőívek alapján az adottságai és állapota tekintetében, mind 
előnyként, mind hátrányként is megfogalmazódott. A lakosság félelme a településkép és a közterületek 
állapotának további romlása. 
Lakossági igényként megfogalmazódott a lakáshelyzet, lakáskínálat javítása (szociális, magán, építési 
telek,) a fiatalok megtartásáért. 
A véleményekben egyaránt megfogalmazódott, mind a Révfülöphöz méltó településkép erősítése, mind 
a közösségi terek létesítése (közösségi ház, bál- és rendezvényterem, játszótér, strandok településképi 
és minőségi javítása) a közösségépítés céljával. 
Mindemellett a megfelelő számú és nagyságú parkolók létesítése is szükséges. 
 
Táji- és természeti környezet  
A település természeti- táji adottságai közül a lakosság a jó levegőt, a csendet és a panorámát és 
magát a teljes természeti környezetet emelte ki. 
A lakosság Balaton-part, a strandok, parkok, játszóterek, turistaútvonalak, erdők, mezőgazdasági 
területek állapotát alacsony színvonalúnak, rendezetlennek, az utcafásítást hiányosnak ítélte. 
 
Településüzemeltetés 
A település közművekkel jellemzően ellátott viszont fejlesztésük szükséges. 
A lakosság a közterületek állapotát általánosan, mind a tisztaság, mind a burkolat, mind a 
csapadékvízelvezetés, mind a parkolás szempontjából fejlesztendő feladatként jellemezte. 
Közlekedést az alábbi szempontok alapján fejleszteni javasolja:  

- hálózat és minősége, 
- utcaszélességek, illetve egyirányúsítások, 
- tömegközlekedés (helyi és településközi buszos, illetve vasút) hiányossága, menetrendjeiknek 

összehangolása, buszmegállók létesítése, 
- parkolás. 
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A közműellátási gondokat a minőség (ivóvíz), közvilágítás hiánya, légkábelek földbehelyezése, az 
internet szolgáltatás minőségi emelése, a csapadékvízelvezetés tekintetében fogalmazta meg. 
 
A hiányosságokat egyaránt megfogalmazta az alábbi településüzemeltetési feladatokban:  

- szúnyogirtás,  
- köztisztaság, 
- szemétszállítás összehangolása 
- közterületek virágosítása 
- hivatal hétvégi ügyelete 

 
Révfülöp vonzerejének erősítését, szolgáltatások színvonalának, az adottságok méltó településképi 
megjelenésében, a közösségi terek kialakításában, a helyi lakosságot és üdülőnépességet kiszolgáló 
programkínálat, a sétálóövezetek és kerékpárutak fejlesztésében, a szomszédos, illetve térségi 
települések szolgáltatásaival és programkínálatával való összehangolás, valamint a tájékoztatótáblák 
elhelyezésében látja. 
 
 
3.2. A meghatározott területigényes elemek alapján, javaslat a műszaki 

infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a területfelhasználásra 
irányuló településszerkezeti változtatásokra 

 
 
A település területét funkcionális hasznosítása szerint négy csoportba sorolja jelen koncepció:  

 part menti zöld- és szabadidő területek és központi területrészek.  

 lakó- és üdülőterületek és központi területrészek;  

 mezőgazdasági területek (szőlők) 

 Fülöp-hegyi erdőterületek és környezetük 
 

Révfülöp funkcionális szerkezetének vizsgálatánál ezt a felosztást követve látható, hogy az egyes 
településrészek domináns funkciói mellett más funkciók is szerepet kapnak. Révfülöpre jellemző, hogy a 
hagyományos centrum terület helyett, mellékcentrumok találhatók (pl.: inkább az intézményi területeket 
magába foglaló központ, a 71.sz út északi oldalán, illetve a Balaton-part menti szabadidős, és 
sportolási, vendéglátó, szálláshely-szolgáltató funkciók területei). 
 
A kereskedelmi, szolgáltatói funkciók megerősödtek a település legnagyobb forgalmú átvezető útja, 
71.sz. út mentén. A lakófunkciók egyrészt a lazább beépítésű kertvárosias családi házas övezettel és a 
néhányemeletes társasházas beépítéssel, az üdülőfunkciók a hétvégi házas övezettől a többszintes 
üdülőházas beépítésig vegyesen vannak jelen. A különböző beépítési módok, és vegyesen jelenlévő 
funkciók más-más közlekedési, szolgáltatási, ellátást, feladatokat jelentenek az adott településrészben.  
 
A település fő céljaként jelölt minőségre irányuló fejlesztés elsősorban nem jelent 
területhasználatváltozásra irányuló településszerkezeti módosítást, inkább a központi területeken 
megjelenő funkciók körének tágítását jelentik.  
 
Fentieket mutatja jól be, fejezet elején hivatkozott 2.2.2. fejezetben leírt fejlesztéseket település-
részenként szövegesen és ábrával bemutató összefoglaló táblázat. 
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3.3. Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség 
védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére  

  

A település örökségi értékeit összefogóan és részletesen, a jelen Településfejlesztési Koncepcióhoz 
elkészített Révfülöp Örökségvédelmi Hatástanulmánya (Településrendezési szakági munkarésze, és 
önálló kötetként elkészített Régészeti szakági munkarésze) Turizmusfejlesztési Koncepciója 
tartalmazza, az alábbi, egy rövid bemutatás ezen értékekről. 
 
RÉVFÜLÖP TÖRTÉNELMI ÉPÍTETT EMLÉKEI 
 

Szigeti romtemplom (műemlék) 
Fülöp falu templomromja, Révfülöp belterületén a vasútállomás mellett lévő Sziget nevű településrészen 
találjuk a középkori Fülöp falu templomának helyreállított romjait. Egyhajós egyenes szentélyzáródású, 
keletéit, nyugati és déli bejáratú építmény. Szentélyének déli oldalához sekrestye csatlakozott. A hajót 
valószínűleg síkfödém, a szentélyt és a sekrestyét dongaboltozat fedte. A hajó Mai a diadalívvel és a 
felette emelkedő oromfallal együtt majdnem eredeti magasságban maradt fent. A nyugati falban lévő 
bejárat gazdag bélletű, félköríves vörös homokkőből készült íves kapu. A hajó északkeleti szögletében 
falazott mellékoltár volt, felette kis hasítékablak. A templomról okleveles adat nem ismert. Valószínűleg 
a jelentős birtokokkal rendelkező tihanyi apátság építtette. 1953-ban Gerő László tervei alapján 
helyreállították, 2000-2001-ben felújították. 
 

Ecséri romtemplom és környezete (régészeti lelőhely) 
Révfülöp határában (Kővágóőrs területén) a Balaton-felvidéki Árpád-kori magyar építészetének egyik 
különleges emléke, a XII-XIII. században épült egykori Ecsér falu impozáns háromhajós falusi 
templomának romjai láthatók. Ecsér a mai Révfülöp határában lévő középkori falu volt, amelyet a 
törökök a XVI. században elpusztítottak, amely falu és templom maradványokat napjainkra feltárták. A 
romtemplom körüli régészeti lelőhely délkeleti része átnyúlik Révfülöp közigazgatási területére. 
 
Műemléki és régészeti nyilvántartás szerinti értékek  
 

Országos védelem – műemlék és műemléki környezet  
(Lechner Lajos Tudásközpont 2014. januári adatszolgáltatása alapján) 

cím név védelem helyrajzi szám 
EOV koordináta 

Y X 

Halász 
utca 

Templomrom Műemlék 1197 542155 165986 

Templomrom műemlék "műemléki 
környezete" 

Műemléki 
környezet 1168/12, 1198, 1199, 1197 

   
Országos védelem – régészeti lelőhelyek  

(Lechner Lajos Tudásközpont 2014. januári adatszolgáltatása alapján) 

név helyrajzi szám 
EOV Y 
koordináta 

EOV X 
koordináta 

Ecséri 
templom 
környezete 

019, 1779/1, 1780, 1791/1, 1791/2, 1781, 1786, 1791/3, 1792, 1793, 1794, 1782, 1790, 
1783, 1785, 1787/1, 9290/34, 9290/35, 9290/36, 9289, 9290/3, 9290/33, 9290/32, 
9290/31, 9290/30, 9290/29, 9290/28, 9292/1, 9290/37, 9290/14, 9290/19, 9290/13, 
9290/12, 9290/11, 9290/10, 9290/9, 9290/8, 9290/7, 9290/6, 9290/5, 9290/20, 9290/21, 
9290/22, 9290/23, 9290/24, 9290/25, 9290/26, 9290/27, 9290/1 

540182 166256 

49. sz. vasúti 
őrház 

09/2, 010/1, 010/2, 011/1, 09/1, 012 540007 165657 

Rétsarokmajor 
- Agyagbánya 

222, 303/14, 303/10, 303/11, 303/12, 303/13, 303/16, 303/17, 303/15, 303/18, 303/19, 
303/20, 226, 227, 233, 255, 256, 228, 238, 237, 229, 013/1 

540372 165686 

Vasútállomás 1168/12, 1201, 1198, 1199, 1197, 1196, 1200, 1189, 1187, 1188 542152 165989 

Közös út 
771, 773, 774, 779, 780, 768/1, 764, 772, 778, 776, 777, 1771, 1769, 1770/2, 1772, 
1760, 1762, 1770/1, 1773 

542092 166341 
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RÉVFÜLÖP ÉPÍTETT KÖRNYEZETE 

A beépítést a földszint, illetve a földszint és tetőteres, valamint boltpincés tájba-, környezetbe és 
terepbe illesztett épülettömegek jellemzik.  
Révfülöpön a természeti és környezeti adottságok maguktól teremtették meg a településképet, amely 
során a kialakításra kerülő épületek (lakó, üdülő, gazdasági), építmények (boltpince) jellemzően 
tájbaillesztve, a tájképi adottságok megőrzése mellett a Balaton-felvidéki építészeti hagyományok is 
megjelennek a településen tradicionális formavilágukkal és anyaghasználatukkal.  
A településképi építészeti megjelenést a település magas zöldfelületi fedettsége és intenzív 
növényállománya még jobban kiemeli. A településen a hagyományos szőlőkultúra, valamint a pihenést 
szolgáló üdülő- és lakófunkció elemei egyaránt megtalálhatók.  
Sajátos hangulatot nyújtanak a kirándulók, a sétálgatok számára a helyi század eleji faverandáí villák 
épületei, a Villa Filip tér új építményei, és a parti – a Császtai- és a Szigeti strandok közötti - vízparti 
sétányok nyugalmat sugárzó környezete is.  
Révfülöp településközpontjának színfoltja a hagyományos és modern stílusjegyeket is ötvöző, 
hagyományos anyaghasználatú Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központépülete. 
 
Táji értékek - tájképi vagy településtörténeti szempontból jelentős természeti és művi értékek: 

 Védendő tájhasználatú terület: 
- Badacsonyi borvidék szőlőterületei 
- Fülöp-hegy erdőterületei 
 

 Egyedi tájértékek: 
- vallási emlék: a Kővágóőrsre vezető út mellett, a 1423 hrsz.-ú területen álló kőkereszt, 
- agrártörténeti emlék: présházak, borházak a szőlőhegyen 
- közlekedéssel összefüggő tájérték: révátkelő 
- történelmi személlyel kapcsolatos emlék 

 

Az országos védelem alatt álló régészeti és műemléki értékek védelméről magasabb szintű jogszabály 
rendelkezik. Az országos védelem alatt álló értékeket a település hatályos Helyi Építési Szabályzata, 
valamint Szabályozási terve tartalmazza.  
 

Révfülöpön nem történt értékvédelmi rendelet szempontú épület, építmény, objektum felmérés 
(értékvédelmi leltár) készítése. Ennek hiányában a település nem rendelkezik épített környezetének 
védelmét biztosító és szabályozó helyi értékvédelmi rendelettel, amely felmérés elkészítését követően 
az értékvédelmi rendelet megalkotható.  
A helyi védelemre javasolt védendő értékeket helyi értékvédelmi rendeletben szükséges rögzíteni, 
amely rendelet az értékek listája mellett, azok védelme érdekében rendelkezéseket, előírásokat, a 
lehetséges források, illetve támogatások (pl. helyi adó alóli kedvezmény) lehetőségét is tartalmazza. 
 

A helyi egyedi védelem magába foglalja az építmény egészére és/vagy az építmény részletei-re 
vonatkozó védelmet. Az értékalapú fejlesztése nemcsak a település imázsának, vonzerejének és 
megtartó képességének, de a turisztikai kapacitások növekedésének szempontjából is kiemelt feladat. 
A városkép védelme a különleges oltalmat érdemlő építészeti, építészettörténeti, régészeti, 
várostörténeti, kultúrtörténeti, ipartörténeti, művészeti szempontból védelemre érdemes területek, 
épületek, épületegyüttesek, építészeti elemek felkutatása, számbavétele, karbantartása, 
hasznosításának elősegítése, károsodás megelőzése, elhárítása.  
Az értékvédelmi rendeletben nem csupán a városképet, a település történelme, identitása 
szempontjából meghatározó épített értékek védelmét; a város építészeti örökségének, arculatának a 
jövő nemzedékének számára való megtartását; védett értékeinek fenntartását javasolt szabályozni, 
hanem a védelmet biztosító a támogatási rendszer kidolgozása mellett, javasolt kitérni a helyi védelem 
érdekében az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének és az erre 
való nevelésnek módjára is, fenntartható fejlesztése érdekében.  
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Az Önkormányzat által hosszútávra kitűzött minőségi fejlesztési típusú jövőképben az épített környezet 
minőségi fejlesztése kiemelt szereppel bír, amelyet elősegítenek az Európai Uniós jogszabályok is. 
 
Fenti értékvédelmi felmérés, és a hozzátartozó intézkedések elmaradhatatlanok az értékek 
fenntarthatósága, ill. fejlesztése érdekében. Legkésőbb a Településrendezési eszközök 
felülvizsgálata tervezési munka keretei között ez értékvédelmi felmérést el kell készíteni, 
valamint meg kell alkotni az Értékvédelemre vonatkozó helyi önkormányzati rendeletet. 
 
 

4. HA STRATÉGIA NEM KÉSZÜL, A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS 
AZOK NYOMONKÖVETÉSE 

 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata el kívánja készíteni az Integrált Településfejlesztési Stratégiáját 
(ITS), melynek elkészíttetése a település fejlesztési elvei között szerepel. 
 

4.1. A koncepció megvalósítását szolgáló eszköz- és intézményrendszer 

 
 Fenntartható fejlődés eszközei 

A településfejlesztési koncepciónak olyan fejlesztési elképzeléseket kell megfogalmazni, amelyek 
összhangban vannak a település és térségének gazdasági potenciájával, összhangban vannak 
e térség várható demográfiai folyamataival és a Balatoni törvény által meghatározott táji- és 
természetvédelmi követelményekkel. A fejlesztéseket a fenntartható fejlődés alapelvei szerint kell 
meghatározni úgy, hogy a település épített struktúrája a jelenlegi szerkezetéhez, funkcióihoz igazodó 
legyen, fejlesztések során a városias kialakulását erősítő folyamatokat kell előtérbe helyezni annak 
érdekében, hogy a mai nagyközségből a várossá alakulás folyamata beteljesüljön.  
Az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. tv.) 7.§ (2)  
„A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő 

felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni 

a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 

b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a 
fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint 
a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire, 

c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának 
megőrzését, 

d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új 
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a 
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a 
szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 

e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció 
elmélyítését, 

f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását, 

g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit, 

h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és 
régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és 
tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, 
hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza, 

i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, 

j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a 
víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 

k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 
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l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét, 

m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 

n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 

o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint 

p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását.” 

 
 Az ágazatokra vonatkozó fejlesztési eszközök: 
 
A községfejlesztési célok megvalósításához szükséges Intézményfejlesztés 
 
Intézményfejlesztés 
Az önkormányzati intézményrendszer főbb területei a teljesség igénye nélkül: közigazgatás, oktatás, 
egészségügy, szociális ellátás, kultúra, sport. A közszolgáltatást nyújtó intézmények fejlesztése 
magába foglalja a nevelési-oktatási intézmények, az egészségügyi szolgáltatások (háziorvosi/fogorvosi 
rendelők, egészségközpontok/egészségházak) a járó/fekvő beteg szakellátás és rehabilitációs 
szolgáltatások, kórházak, a szociális és gyermekjóléti intézmények, illetve a kulturális és közművelődési 
intézmények fejlesztését is. A megfelelő infrastrukturális háttér kialakítása mellett fontos, hogy a 
közszolgáltatások, illetve közintézmények mindenki számára elérhetőek legyenek, így gondoskodni kell 
az intézmények komplex fizikai és infokommunikációs akadálymentesítéséről is. 
 
Révfülöp intézményfejlesztési célja, hogy intézményrendszere mind városkörnyéki/mikro térségi 
központi, mind helyi szinteken minél szélesebb körű és fejlettebb legyen, annak érdekében, hogy 
elősegítse a fiatal lakónépesség helyben tartását, a vállalkozások betelepülésével és fejlődésével, 
biztosítsa a település minőségi életképességét, és további fejlődését. 
Miután az intézményrendszer fejlesztése komplex, összetett feladat, számos közvetlen és közvetett, 
rövid- és hosszú távú hatással bír, ezért szükséges a település intézményrendszerének  vizsgálata, a 
rövid- és hosszú távú fejlesztési elképzelésének rögzítése, szükséges szakmai, pénzügyi és időbeli 
ütemezés mellett.  
 

A kohézió erősítése nem csak a térségek közti fejlettségbeli különbségek csökkentése miatt fontos, 
hanem a térségi szereplők közti együttműködés ösztönzése érdekében is. Ahhoz, hogy a fejlesztések 
érdemi hatást érjenek el, szükséges az egy térségben, vagy a fejlesztések egy szegmensében a 
közintézmények (önkormányzatok és intézményeik), illetve a magán (vállalkozások és a civil 
szervezetek) közti együttműködések ösztönzése. A projektek fejlesztésében, illetve a projektek 
megvalósításában, közcélú szolgáltatások működtetésben, vagy szabadidős programok szervezésében 
való együttműködés javítja a fejlesztések hatékonyságát, valamint serkenti a helyi identitás, kötődés 
erősödését.  
 
Kereskedelem-, vendéglátás és szolgáltatásfejlesztés, alapellátás-fejlesztés 
A település egyik átfogó célja, hogy az üdülőturizmus szolgáltatásának kínálatát további kulturális 
szolgáltatásokkal egészíti ki, valamint bővíteni kívánja az egészségügyi és a szociális ellátást is. 
A lakosság gazdasági tevékenységének sokszínűsége és a vegyesen kialakult lakó-, üdülőtelepülés  
igényeinek kiszolgálása felveti annak szükségességét, hogy a település biztosítson teret több 
kereskedelmi, szolgáltatási funkció  számára.  
 
Turizmus, idegenforgalom 
A település gazdaságát a turizmus is meghatározza, ennek érdekében a meglévő szálláshelyeket 
kiegészítik szállodák, panziók, valamint a magánházak szálláshely szolgáltatása és vendéglátása. 
Amelyet szervezett kulturális szolgáltatásokkal szükséges fenntartani és bővíteni, és e szolgáltatások 
minőségét folyamatosan fejleszteni. Emellett javítani kell a vendéglátás és kereskedelem minőségén és 
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kínálatán. A településnek el kell érni azt, hogy a település lakossága, valamint az idelátogatók számára 
a szolgáltatások minél szélesebb vertikumát nyújtsa. E szolgáltatások között kiemelt szerepet kell, hogy 
kapjanak a kulturális szolgáltatások, rendezvények, valamint a vendégek és lakosság számára egyaránt 
igénybevett, a település és térségének civil társadalmát egységbe tartó sport- és túraesemények 
szervezése, e rendezvények rendszeressége, fesztivál minőségre emelése. 
 
Építészeti örökség 
Az építészeti örökséget fel kell mérni, és meg kell határozni a helyi értékeket és rendelkezni kell azok 
védelméről. A helyi építészeti védelem szabályozását úgy kell alkalmazni, hogy egyrészről az építészeti 
örökség megfelelő védelmet kapjon, másrészről a védelemre vonatkozó rendelkezések betarthatók, 
finanszírozhatók legyenek. A helyi építészeti védelemmel kapcsolatos intézkedések során figyelemmel 
kell lenni arra, hogy a védelem sok esetben magántulajdonú ingatlanok korlátozását jelenti és a 
tervezett szabályozás a tulajdonosok ellenállásába ütközhet. 
A Közterületek minőségének javítása, minőségi fenntartása is kiemelt cél. 
 
Közlekedés 
A település közlekedésfejlesztési elképzelésének fontos eleme a hatályos településrendezési tervben 
szereplő közlekedéshálózati felülvizsgálatának szükségessége, amelye a hatályos településrendezési 
eszközök felülvizsgálata tervezése során elengedhetetlenné válik. 
Közúti közlekedés szempontjából kiemelt feladat a fő közlekedési útvonalak és a vasút menti 
zajterhelés problémájának megoldása, mérséklése, valamint az átmenőforgalom forgalomtechnikai 
szervezése (körforgalom), parkolási rendszer kidolgozása, 
Kerékpáros, gyalogos közlekedés tekintetében a Balatoni törvényben meghatározott kerékpáros 
nyomvonalakat a hatályos szerkezeti terv tartalmazza. Szükséges azonban a meglévő és tervvel 
rendelkező kerékpárút szakaszok összekötésének felülvizsgálata, illetve az új igények által generált 
egyéb kerékpáros útvonalak meghatározása (az utak területének szükséges mértékű szélesítésével, 
vagy önálló nyomvonalak kijelölésével).  
 
Közmű 
A település ivóvíz hálózata a kommunális vízigényeket jelenleg kielégíti.  
A település belterületi részein a szennyvíz-csatornázás megoldott, a szennyvízcsatorna hálózat 
továbbépítése szükséges. 
Csapadékvíz elvezetés hálózat fejlesztése szükséges. A település frekventáltabb területén zárt 
csapadékvízcsatorna további bővítése célszerű a nyíltárkos rendszer helyett. 
Gázenergia ellátás. A város belterületi részén vezetékes középnyomású földgázellátó rendszer épült ki.  
Villamos energia hálózatot tekintve a település belterületi részén vegyes, földkábeles és 
szabadvezetékes rendszer épült ki. A rendszer a jelenlegi igényeket megfelelően ellátja. A településkép 
érdekében a hálózat földkábeles átépítése javasolt, a központi területeken és azok környezetében, 
illetve a főutak mentén. 
Hírközlés kapcsán a helyhez kötött telefon-, műsorelosztó- és internet szolgáltatás fejlesztése a 
meglévő vezetékes hálózat továbbépítését és a szolgáltatás minőségének további javítását, 
technológiai fejlesztését jelenti. Mobil rádiótelefon hálózatok tekintetében a szolgáltatás minősége 
megfelelő lefedettség esetén technológiai fejlesztéssel megoldható. 
 
 
 Településrendezési eszközök: 
A Koncepció által kitűzött célok megvalósítását szolgáló településrendezési eszközök módosítása, 
illetve felülvizsgálata. 
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4.2. Javaslat a koncepció és a változások nyomon követésére, a felülvizsgálat 
rendjére 

 

Révfülöp a Településfejlesztési koncepció elfogadását követően az abban rögzített célok eléréséhez 
szükséges a településrendezési, fejlesztési- és üzemeltetési feladat- és eszközrendszerét illeszteni 
(felülvizsgálni és módosítani) kívánja.  
 
A koncepció megvalósításához elengedhetetlenül szükséges a kitűzött célok és a megindult folyamatok 
határainak folyamatos figyelemmel kísérése, illetve mérése beleértve a pozitív és negatív hatásokat 
egyaránt, amely az egyes tématerületekért felelősök feladatát kell, hogy képezze. A hatások mérésére 
alkalmas megbízható módszereket kell kialakítani és alkalmazni, majd visszacsatolni a pozitív, 
előremutató hatások felerősítésével és a negatív folyamatok kiszűrésével. 
 

A jövő nem egyetlen lépéssel, akcióval jön létre, valósítható meg. Ahhoz, hogy a Révfülöp által kiérlelt 
jövő megvalósítható legyen, meg kell határoznunk azt a tevékenységsort, akciót, amely tartalmazza a 
településvezetőkre váró feladatokat. Mindaz, amit a közösség a jövőképben önmaga számára kitűzött a 
célkövető menedzselés tesz lehetővé. 
 

A cél kitűzése mellett meg kell határozni a rendelkezésre álló vagy állítható (nem csak az 
önkormányzati, közösségi) eszközöket és meg kell fogalmazni az egymásra épülő lépések sorát, azaz 
ki kell tűzni a célhoz vezető utat.  
 
A fejlődés eredményessége érdekében elengedhetetlen a tudatos folyamatirányítás.  
 
Az „AKTÍV” révfülöpi jövő megvalósításának az alábbi három komponensét szimultán kell kezelni. 

 minőségi turizmus megvalósítása - a vállalkozások fejlesztése által 

  a gazdaság szereplőinek együttműködése  

 Közösségi részvétel (participáció) - a fejlesztések iránti bizalom megteremtése 
 

Egy folyamatos hosszú távú eredmény eléréséhez nem elégséges csak egyet, vagy kettőt ezekből 
bevezetni, egyszerre szükséges minden komponens kezelése. 
A változást, megújulást irányítani és menedzselni KELL!  
 
Révfülöp fejlesztése számára igénybe vehető forráslehetőségek: 

 EU források (pályázatok, támogatások) 

 állami források (normatív hozzájárulások, kiegészítő támogatási rendszerek, átengedett 
központi adó, saját ár- és díjbevételek) 

 helyi adók: (ingatlanadó, kommunális adó, idegenforgalmi adó, iparűzési adó) 

 saját vállalkozási bevételek  
 
Révfülöp számára is kulcsfontosságú, hogy miként érvényesíti érdekeit, mivel alapvetően a 
forráslehetőségek is meghatározzák a jelen koncepcióban elfogadott célok megvalósulását. 
Ezért szükséges a külső forráslehetőségek (állami támogatások, régiókra jutó állami 
támogatások, EU támogatások és pályázatok) ismerete és a folyamatos tájékozódás.  
Annak érdekében, hogy révfülöpi pénzügyi támogatás elnyerésére EU pályázatokon indulhasson 
szükséges az „Integrált Településfejlesztési Stratégia” (ITS) megalkotása is, amely a középtávú 
fejlesztéseket konkrétan, településrészekre, akcióterületekre fogalmazza meg.  
   

Révfülöp hosszútávú jövője céljából csökkenteni szükséges a szereplők között az 
együttműködési készség hiányát, a partnerség elvének érvényesülésével!  


