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BEVEZETÉS 

A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről, új 
elvárásokat és követelményeket támasztott a településfejlesztési és -rendezési tervekkel szemben. Az elmúlt 
időszakban több ízben módosultak, új elemekkel gazdagodtak a településtervezést, és ezen belül a 
településfejlesztést meghatározó jogszabályok. Mind az építési törvény (röviden: Étv), mind az országos 
területrendezési tervről szóló törvény (röviden: MATrT) előírásai változtak. Ezek mellett változott az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet (röviden: OTÉK) is. 
 

A jogszabályok hatására országos és megyei szinteken, valamint a nagyobb városokban 2013-2015 közötti 
időszakban elkészültek a 2014-2030 közötti időszakra vonatkozó terület- és településfejlesztési koncepciók, 
valamint a 2014-2020 közötti időszakot lefedő terület- és településfejlesztési stratégiák, illetve a konkrét 
fejlesztési programok. 2014-ben elkészült Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója és Területfejlesztési 
Stratégiája, továbbá 2015-ben Integrált Területi Programja a 2020-ig tartó fejlesztési időszakra. 
 

A községre kifejezetten a település fejlesztésére koncentráló koncepció eddig nem készült. Ugyanakkor 2017-
ben elkészült a település Településarculati Kézikönyve és a Településképi Rendelet. Folyamatban van a 
Településrendezési eszközök felülvizsgálata, melyek miatt indokolt a község új Településfejlesztési 
Koncepciójának elkészítése. 
 

A koncepció elkészítését azonban nemcsak a jogszabályi környezet változásai, és a települési 
önkormányzatokkal szemben támasztott fejlesztési-tervezési kötelezettségek, előírások megjelenése tette 
szükségessé, hanem az is, hogy a települések fejlesztésével szemben új igények, kihívások jelentek meg, a 
település környezetében jelentős változások következtek. Jelentősen átalakultak a globális és hazai piaci, 
gazdasági körülmények, befektetési tendenciák (felgyorsult technológiai fejlődés, innovációs „kényszer”, 
gazdasági világválság következményei). Mindemellett legalább ilyen lényeges változás, hogy előtérbe kerültek 
korábban kevésbé fontosnak tartott szempontok, mint például az energiahatékonyság kérdése, a 
környezetvédelem felerősödése – fenntarthatósági elvek és gyakorlat – a klímaváltozással összefüggésben, vagy 
éppen az innováció kérdései. 
 

Az aktuális uniós költségvetési ciklushoz (2014-2020) igazodóan jelentősen átalakult az Európai Unió kohéziós 
és regionális fejlesztési politikája. Ennek eredményeként a településeknek fel kell készülni arra az új kihívására, 
amit a 2020 utáni tervezési időszak hordoz magában, az EU-s támogatások jelentős csökkenése révén. 
Figyelembe kell venni azt a körülményt is, hogy 2010 után jelentős átalakuláson ment keresztül Magyarország 
fejlesztéspolitikája, új prioritások jelentek meg (pl.: munkahelyteremtő gazdaságfejlesztés), amelyeket figyelembe 
kell venni a település fejlesztésének tervezése, hosszú távú programozása kapcsán. 
 

A rendszerváltozást követően közel három évtized telt el, és ez idő alatt jelentősen módosultak mind a térség, 
mind pedig csesznek társadalmi (demográfiai), gazdasági folyamatai, jelentősen megváltoztak az önkormányzat 
feladat- és hatáskörei (pl.: intézményfenntartás, szociális ellátás, köznevelés és közművelődés). Rendelkezésre 
állnak az utóbbi évek tapasztalatai, a fejlesztések eredményei. 
 

A településtervezés és a településfejlesztési programalkotás szempontjából lényeges, hogy a Központi 
Statisztikai Hivatal által publikálásra kerültek a 2011. évi Népszámlálás adatai, amelyek lehetőséget teremtenek 
arra, hogy a rendszerváltást követően már két évtized távlatából, három népszámlálás (1990, 2001, 2011) 
adatainak felhasználása által feltárhatóvá válnak társadalmi-gazdasági változások tendenciái és azok legfőbb 
okai, tényezői. 
 

Csesznek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban döntött a hatályos településrendezési 
eszközök felülvizsgálatának szükségességéről, ennek keretében a településfejlesztési koncepció (TFK) 
elkészítéséről, amelynek elkészítésével az önkormányzat társaságunkat bízta meg. 
 

Jelen dokumentum, a településfejlesztési koncepció és a településrendezési eszközök felülvizsgálatának 
megalapozó vizsgálata, mely a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, 
valamint a településrendezési eszközökről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján készült. 
A vizsgálatok 2018 október-december időszakában készültek, aktualizálás csak az új országos és megyei 
területrendezési terv jóváhagyása miatt történt 2020 januárjában.  
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I. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK 

Csesznek Veszprém megyében a Bakonyban, a Kab-hegytől északra, erdővel és hegyoldalakkal övezett 
település. A térség központját adó Zirctől észak felé, Győrből dél felé közelíthető meg. A település 
természetföldrajzi tájegységek közül a Dunántúli-középhegység nagytájon, annak középső részén helyezkedik el, 
ezen belül a Bakony-vidék mezotáj részét képezi. Csesznek a természetföldrajzi kistájak közül az Öreg-Bakony 
(más néven Magas-Bakony) vidékén fekszik. 
 
A község közigazgatási szempontból a közép-dunántúli statisztikai-tervezési régión belül, Veszprém megye 
északkeleti részén, a Zirci járás északi részén helyezkedik el. Csesznek Bakonyszentkirállyal összeépült 
település. A község a Zirci járáson belül öt szomszédos településsel rendelkezik: északról Bakonyoszlop és 
Bakonyszentkirály, délről Porva és Borzavár, valamint Nagyesztergár településsel határos. 

 
 

 
 

1. ábra: Veszprém megye közigazgatási térképe 
Forrás: Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer 

 
A község a Zirci járás részét képezi. A járás földrajzi területét az alábbi ábra mutatja. A járás székhelye Zirc, egy 
város (Zirc) és 14 község tartozik hozzá. A járás tizenöt települést foglal magában, amelyek a következők: 
Bakonybél, Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály, Borzavár, Csesznek, Csetény, Dudar, Lókút, 
Nagyesztergár, Olaszfalu, Pénzesgyőr, Porva, Szápár, Zirc. Csesznek részletes vizsgálatát a járás 
településeivel, különösen Bakonyszentkirállyal és Bakonyoszloppal való összehasonlítás keretében végezzük el. 
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2. ábra: A Zirci járás települései 

Forrás: google maps 
 
A következő táblázat tartalmazza a Zirci járás településeinek összefoglaló adatait. Csesznek községének és a 
járás településeinek teljes lakónépessége a Belügyminisztérium központi lakcímnyilvántartójának adatai szerint, a 
2018. január 1-jei állapot alapján meghaladja a 19 ezer főt. A Zirci járás összterülete 331,02 km2. A térség 
átlagos népsűrűsége 58 fő/km2, amely jelentősen elmarad hazánk átlagos népsűrűségi értékétől, amely 106 
fő/km2. Csesznek népessége a járás lakosságszámának mindössze 2,7%-át teszi ki. A település népsűrűsége 22 
fő/km2,ami jóval alacsonyabb, mint a járás átlagos népsűrűsége. 
 

Település Rang Közös hivatal 

Állandó 
népesség 

Nép-
sűrűség 

Terület 
(km²) 

Zirc járásszékhely város Zirc 6.803 182 37,40 

Bakonybél község Bakonybél 1.160 48 24,36 

Bakonynána község Bakonyszentkirály 1.028 69 14,93 

Bakonyoszlop község Bakonyszentkirály 454 32 14,20 

Bakonyszentkirály község Bakonyszentkirály 839 30 27,90 

Borzavár község Zirc 752 58 13,00 

Csesznek község Bakonyszentkirály 526 22 24,21 

Csetény község Csetény 1.866 102 18,37 

Dudar község Dudar 1.790 73 24,58 

Lókút község Zirc 471 26 18,11 

Nagyesztergár község Dudar 1.208 66 18,29 

Olaszfalu község Bakonybél 1.061 25 42,80 

Pénzesgyőr község Bakonybél 341 19 17,65 

Porva község Bakonyszentkirály 470 17 28,13 

Szápár község Csetény 486 69 7,09 

Mindösszesen: 19.255 58 331,02 
1. táblázat: szomszédos települések tulajdonságai 

Forrás: Belügyminisztérium adatai alapján saját szerkesztés, 2018. január 1-jei adat 
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A járás tizenöt településének átlagnépessége 1.284 fő, amely érték annyiban torz képet mutat, hiszen Zirc 
lakosságszáma önmagában kiteszi a járás népességének 35,3 százalékát. Csesznek fél ezer fő körüli 
lakosságszáma alapján a járáson belül csak a tizedik. A község a kisebb települések közé tartozik, a járáson 
belül a települések jellemző lakosságszáma 1.000-2.000 fő között alakul, a települések fele tartozik ebbe a 
kategóriába. Ugyanakkor a települések harmada, öt község lakosságszáma még az 500 főt sem éri el. Települési 
jogállás alapján mindössze 1 település, a járásszékhely rendelkezik városi ranggal. A szűk térség egyértelmű 
központi települése Zirc. 
 
Az alábbi táblázat foglalja össze az intézményi illetékességi területeket Csesznekre vonatkoztatva, amely 
részben tükrözi a településhálózat funkcionális szerkezetét. A táblázatot követő térkép szemlélteti, hogy a 
közigazgatási ellátási és szolgáltatási környezetben a legtöbb központi funkciónak mely települések adnak 
otthont. 

 

Intézmény típusa Központ 
Eljutási idő * 

(h:min) 
Távolság 

(km) 

Veszprém Megyei Kormányhivatal    Veszprém    0:32 31,02 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 
Főosztály    

Veszprém    0:32 
31,02 

Népegészségügyi Főosztály    Veszprém    0:32 31,02 

Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

Veszprém 0:32 31.02 

Hatósági Főosztály    Veszprém 0:32 31,02 

Járási Hivatal    Zirc 0:12 12,07 

Katasztrófavédelmi kirendeltség    Veszprém    0:32 31,02 

Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály 

Veszprém   0:32 31,02 

Járási Földhivatal    Zirc    0:12 12,07 

VMKH Földhivatali osztály Veszprém    0:32 31,02 

Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság    

Veszprém    0:32 31,02 

VMKH Erdészeti Osztály Veszprém    0:32 31,02 

VMKH Bányászati Osztály    Veszprém    0.32 31,02 

Rendőrkapitányság    Veszprém    0:32 31,02 

Járásbíróság    Veszprém   0:32 31,02 

Közös Önkormányzati Hivatal    Bakonyszerntkirály 0:03 2,49 

Munkaügyi központ kirendeltsége    Zirc    0:12 12,07 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei 
Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága    

Veszprém    0:32 31,02 

Rendőrkapitányság    Zirc 0:12 12,07 

Szociális és gyámhivatal    Veszprém    0:32 31,02 
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Városi Bíróság    Zirc    0:12 12,07 

Vízügyi Igazgatóság    Székesfehérvár    1:06 59,98 

2. táblázat: Intézmények illetékességi területének összefoglaló adatai 
Forrás: GeoX Kft. (2013. (idő, táv), intézmények saját gyűjtés (2018.) 

 
Csesznek szempontjából a közszolgáltatások elérhetősége és a hatóságok területi illetősége alapján a térségi 
településhálózat központi városai Zirc, Veszprém, valamint Székesfehérvár. 
 

 

 
3. ábra: Intézmények illetékességi területe 

Forrás: Országos Területrendezési és Területfejlesztési Információs Rendszer 
 
Csesznek kedvező megközelíthetőségi viszonyokkal rendelkezik. Közúti elérhetőség szempontjából a Győrt 
Veszprémmel összekötő 82-es másodrendű főútvonal között helyezkedik el. Autóbusszal történő közlekedés 
szempontjából Csesznekről közvetlen járattal, 15 percen belül elérhető Zirc. Szintén átszállás nélkül, de közel fél 
órás menetidővel elérhető a megyeszékhely, Veszprém is. Azonban távolabbi ingázást az autóbuszközlekedés 
nem tesz lehetővé, ugyanis átszállással a közeli nagyvárosok, pl. Székesfehérvár már közel 2 órás utazással 
érhető csak el. Vonatközlekedés Cseszneket nem érinti. 
 

Egyre több kerékpártúra útvonal bontakozik ki a Balaton-felvidéken és Bakony szerte is, amelyek szervesen 
csatlakoznak a Balaton körüli kerékpárút-hálózathoz. Az alábbi térkép tartalmazza Veszprém megye útvonalait 
kerékpározás szempontjából. Látható, hogy Cseszneket érintő közutak közül a 82-es főút kerékpározásra nem 
javasolt útszakaszok közé tartozik, ugyanakkor a települést kelet felől érintő, Várpalota irányából érkező, 
Bakonyoszlopot és Bakonyszentkirályt is felfűző alsórendű út kerékpározásra javasolt. 
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4. ábra: kerékpáros kapcsolatok 

Forrás: www.balatontipp.hu 
  



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   9 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2019 JÚNIUS 

1.2. A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

Az alábbi fejezet tartalmazza az Országos Fejlesztési Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns 
megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal való összefüggések és illeszkedések 
vizsgálatát. 
 
Az Országgyűlés az 1/2014.(I.3.) számú határozattal fogadta el a „Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos 
Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót” (továbbiakban: OFTK). Az OFTK a legmagasabb szintű és 
jelentőségű, országos szintű fejlesztési dokumentum, amely integrálja a hazai fejlesztési célokat és igényeket, 
meghatározza azok területi dimenzióit, ami a 2014–20-as európai uniós tervezési és költségvetési időszakra 
készülő tervdokumentumok (partnerségi megállapodás, operatív programok) megalapozását is szolgálja. 
 
Az OFTK meghatározza Magyarország társadalmi, gazdasági, valamint ágazati és területi fejlesztési 
szükségleteiből, illetve az EU 2020 Stratégia és a Nemzeti Reform Program vállalásaihoz illeszkedve az ország 
hosszú távú jövőképét, a fejlesztéspolitikai célokat és elveket. Az OFTK a nemzeti jövőkép elérése érdekében 
négy hosszú távú, 2030-ig szóló átfogó fejlesztési célt jelöl ki. 
 
Országos hosszú távú, átfogó fejlesztési célok: 

a) értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés,  
b) népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom,  
c) természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és környezetünk védelme,  
d) térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet.  

 
A nemzeti fejlesztés- és területfejlesztési politika céljai és prioritásai teljesülésének érdekében az OFTK 
horizontális szempontokat fogalmaz meg, amelyeket az átfogó gazdasági, környezeti és társadalmi 
szempontokban jelenít meg. Az alábbi horizontális szempontokat – helyi szinten is – a fejlesztéspolitika, a 
programtervezés és a megvalósítás egészében érvényesíteni kell: 
 

BEFOGADÁS - társadalmi felzárkózás 
ESÉLYEGYENLŐSÉG MEGTEREMTÉSE - nemzetiségi identitás erősítése 

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS - fenntartható növekedés 
ÉRTÉKMEGŐRZÉS - intelligens növekedés 

 
Az OFTK tizenhárom specifikus célkitűzést, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt határoz meg. 
A specifikus célok nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel, amelyek ágazati, térségi és 
helyi szereplőknek szólnak, kirajzolják azokat a fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú fejlesztési 
feladatok épülhetnek. A lehetséges kitörési pontok és a fordulatot igénylő területek alapján az alábbi specifikus 
célok kerültek meghatározásra. 
 
Országos specifikus célok: 

a) versenyképes, innovatív gazdaság, 
b) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 
c) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, 
d) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, 
e) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 
f) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 
g) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme. 

 
Területi specifikus célok: 

a) az ország makro-regionális szerepének erősítése, 
b) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, 
c) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, 
d) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, 
e) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés elősegítése, 
f) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 
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Az Országgyűlés az 1/2014.(I.3.) számú határozatában megállapította, hogy a hazai fejlesztéspolitika elsődleges 
keretét az Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája, illetve a 2014–2020-as programozási és fejlesztési 
időszakban rendelkezésre álló uniós fejlesztési források képezik. 
 
Az OFTK a nemzeti szükségletekből és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli azokat 
a stratégiai fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálhatják. A nemzeti 
prioritások igazodnak az Európai Unió által megfogalmazott programozási keretekhez, melyeket érvényesíteni 
kell a hazai tervezés és végrehajtás során: 

a) patrióta gazdaság, kis- és középvállalati bázison, nagyvállalati partnerségben,  
b) fordulat a teljes foglalkoztatottság és tudástársadalom felé,  
c) útban az erőforrás- és energiahatékonyság, illetve az energiafüggetlenség felé,  
d) népesedési és közösségi fordulat,  
e) területi integráció, térségi és helyi fejlesztések a helyi gazdaság bázisán. 

 
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény alapján, 2012. január 1-jétől a megyei 
önkormányzatok feladata a helyi és térségi fejlesztések tervezése és összehangolása. Veszprém Megye 
Önkormányzata minden, a korábban a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, a Veszprém Megyei 
Területfejlesztési Tanács által ellátott feladatot átvett. 
 
Veszprém Megye Önkormányzata 2012-2015. között bonyolította le a helyi és a megyei területfejlesztés teljes 
felülvizsgálatát az országos területfejlesztési koncepciók és területrendezési tervekkel, irányvonalakkal 
összhangban. Első körben a megye 2014-2030-as időszakra vonatkozó területfejlesztési koncepciója készült el, 
majd a megye stratégiai és operatív programja, legvégül pedig az integrált területi program készült el. 
 
A megye minden tervezési folyamatnál számított az érintettek javaslatára, véleményére, így a tervezési 
munkában a különféle ágazatok és szektorok szakembereit tömörítő Veszprém Megyei Területfejlesztési 
Kollégium segítette a munkát. A tervezési munka különösen Veszprém megyei jogú várossal szoros 
együttműködésben zajlott. 
 
A megye területfejlesztési dokumentumait megalapozó helyzetfeltáró és értékelő dokumentumok 2012. és 2013. 
között készültek el. A Veszprém Megyei Közgyűlés 62/2013 (XII.19.) számú határozatával elfogadta Veszprém 
Megye Területfejlesztési Koncepcióját, mely 2017. május 25-én az 54/2017.(V.25.) MÖK határozat szerint 
módosításra került. 
 
Csesznek településfejlesztési koncepciójának megalkotása során illeszkedni szükséges a megyei 
területfejlesztési koncepció által a megye területfejlesztése számára megfogalmazott jövőképhez, amely a 
következőképpen szól: 
 

Vonzó, élhető és versenyképes térség kialakítása. 
 
A Dunántúl szívében fekvő, ezerarcú természeti környezettel rendelkező, tradícióit gondoskodva őrző 
Veszprém megye egészséges társadalmának alkotó munkaerejével, tudásával, innovációra való 
nyitottságával, feltörekvő gazdaságával vonzó, élhető és versenyképes térség. Olyan terület, ahol jó és 
biztonságos az élet, kulturált a társadalom, megvalósul a kiemelkedő táji-, természeti és az emberi 
erőforrások fenntartható használata. Javul a környezet minősége, a helyi társadalom rétegei széleskörű 
együttműködésének is köszönhetően erősödik a közösség megtartó ereje és az indokolatlan 
egyenlőtlenségek mérséklődnek. 
 
A megyei területfejlesztési koncepció három átfogó célt fogalmaz meg: 
 
1. Átfogó cél Gazdasági növekedés, a térségi potenciálokra építő, a versenyképességet 

fokozó gazdaságfejlesztés 
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Stratégiai célok  A gazdasági növekedés, versenyképes, innovatív gazdaság, kitörési pontokra épülő 
gazdaságfejlesztés a fejlődési potenciált hordozó ágazatok fejlesztésével, a 
foglalkoztatás bővítésével. 

 

A térségi és a helyi erőforrások fenntartható kihasználására épülő gazdaságfejlesztés: 
a Balaton térségére és az ipari-, innovációs tengelyekre specializált prioritásokkal.  

A vidékies térségek értékalapú megújítása, egészséges élelmiszertermelés és -ellátás, 
a vidék élhetőségének és életképességének fokozása, a térségek leszakadásának 
megállítása és újbóli fejlődési pályára állítása. 

 
2. Átfogó cél A lakosság életminősége javítása, „jól léte” biztosítása, a társadalom fejlesztése 
 
Stratégiai célok Egészséges társadalom megteremtése  

Kreatív, tudásalapú társadalom, korszerű gyakorlati tudás biztosítása 

Közösségi megújulás, értéktudatos és szolidáris társadalom kialakítása 

 
3. Átfogó cél A térszerkezet tudatos alakítása, a versenyképességet segítő 

szerkezetfejlesztés, várostérségek összehangolt fejlesztése 
 
Stratégiai célok Természeti-, táji és egyéb stratégiailag fontos erőforrások megőrzése fenntartható 

használata, energiahatékonyság és környezetünk védelme. 

Térségi potenciálokra alapozott, a gazdaság versenyképességének javítását szolgáló, 
fenntartható térszerkezet kialakítása. 

Városok és várostérségek összehangolt és integrált fejlesztése. 

A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a közlekedés fejlesztése. 

5. ábra: A megye jövőképének fő elemei 
Forrás: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 

 
A megyei területfejlesztési koncepció szerint a fejlődési potenciált hordozó – nemzetstratégiailag kiemelt, 
perspektivikus – ágazatok közül Veszprém megyében az alábbi ágazatok fejlesztése ígéri a legerőteljesebb 
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növekedést, a versenyképesség erősítését, az innováció eredményeinek hasznosulását, a foglalkoztatottság 
bővülését, ezért ezen ágazatok fejlődése feltételeinek biztosítása prioritást élvez: 
 
- a járműipar és a hozzá kapcsolódó gép- és elektronikai ipar  

- a vegyipar  

- a turizmus  

- az élelmiszer-feldolgozó ipar  

- az építőanyag-ipar fejlesztése  

- a környezetipar  
 
Az országosan is stratégiainak tekintett ágazatokon túlmenően Veszprém megye egyes térségeiben stratégiai 
jelentőségű: 
- az alumíniumipar  
- az üveg és porcelánipar  

- a faipar és bútorgyártás  
 
Veszprém megye sajátos fejlesztési területeit és ágazatainak földrajzi eloszlását ábrázolja a következő térkép. 
Csesznek a Zirc környéki turizmusfejlesztés másodlagos célterületéhez tartozik. A község a Közép-Dunántúli 
turisztikai régióhoz tartozik, de nem része kiemelt turisztikai fejlesztés térségnek. Az ipari ágazati fejlesztések 
tekintetében érdemes kiemelni, hogy Zirc és közvetlen környezete az országos stratégiainak tekintett ágazati 
fejlesztések közül a járműipar, valamint a faipar és alumíniumipar célterületei közé tartozik. 
 
A megyei koncepció Cseszneket a Zirci várostérséghez sorolja. A térség helyzetét is értékeli a területfejlesztési 
koncepció. A várostérség a Bakony magas erdősültségű tájain fekszik, egy része a Magas-Bakony Tájvédelmi 
Körzethez tartozik. Egyetlen városa Zirc, rajta kívül kistelepülések alkotják. Népessége csökkenő, a megyei 
átlagnál súlyosabb mértékű elvándorlás sújtja. A Veszprém irányú kapcsolatrendszer meghatározó a térség 
életében, de Győr és Mór gazdasági, munkaerőpiaci vonzása is számottevő. Mindkét várossal a 82-es főút 
teremt kapcsolatot. A térség legfontosabb potenciálját az erdőgazdálkodás és fafeldolgozás mellett az 
idegenforgalom bázisaként jelentős erdőségei és természeti, táji környezete jelentik. 
 
Szintén az idegenforgalomhoz kapcsolódik, hogy a turizmus hálózatos fejlesztése keretében a térségi turizmus 
fejlesztése, a táji adottságokban lévő lehetőségek kihasználása a vidék népességmegtartó képessége növelése 
érdekében szükséges a látnivalók rendszerbe szervezése, fő attrakciók megerősítése többek között Csesznek 
bevonásával. Az országos kerékpárút törzshálózat Veszprém megyét érintő elemei (a megyén kívüli kapcsolati 
irányok megjelölésével) között említi a Cseszneket érintő turisztikai célú térségi kerékpárút fejlesztést:  
8.A: Győr – Pannonhalma – Csesznek – Zirc – Veszprém – Balatonalmádi – Balatonfüred – Badacsonytomaj – 
Szigliget – Keszthely – Hévíz – Zalabér – Zalaegerszeg – Zalalövő – Őriszentpéter. 
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6. ábra: Veszprém megye sajátos fejlesztési területei 

Forrás: Veszprém Megye Területfejlesztési Koncepciója 
 
A megyei koncepció alapján a zirci várostérség fejlesztésének célja kettős: 

1) a népességvesztés mérséklése, illetve megállítása, 

2) a munkahelyteremtést elősegítő és a térség specifikumaira építő gazdaságfejlesztés. 

 
Népességmegtartás: 
- Cél a térséget uraló kistelepüléseket képessé tenni fiataljaik megtartására, és vonzóvá tételük a fiatal, aktív korú 
népesség számára. Ennek érdekében a helyi foglalkoztatást nyújtó gazdaság erősítése, illetve kistelepülésekről 
elérhető munkahelyek létrehozása szükséges. 
 
Gazdaságfejlesztés: 
A gazdaságfejlesztés hármas pillére az erdőgazdálkodás-faipar, a járműipari klaszterbe beágyazódó gépipar 
beszállító üzemei és az idegenforgalom. 
 

- Cél a térségben gazdag hagyományokkal rendelkező, de mára visszaszorult erdőgazdálkodás és faipar 
felélesztése és fejlesztése. Szükséges a teljes faipari vertikum megtelepítése a korszerű 
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erdőgazdálkodástól a fafeldolgozáson át a bútor- és asztalosiparig. A faipar további gépipari ágazatokat 
vonz a térségbe. 

- A közeli hazai autógyárak – Győr, illetve Esztergom – alkalmassá teszik a térséget a megye koncepcionális 
célkitűzésével teljes összhangban a már meglévő járműipari beszállítói szerepkörének erősítésére. 

- A térség turisztikai vonzásterülete a térség határain túlnyúló, bizonyos szegmensben országos kihatású. 
Kiemelt fejlesztési cél a természeti és táji adottságait megőrző komplex turizmusfejlesztés. Ennek keretein 
belül különösen az ökoturizmus, a falusi-, kerékpáros-, lovas-, téli-, vadászati-, és a vallási turizmus. 

- A megye alumíniumiparának megtartásával és fejlesztésével összhangban szükségessé válhat a bauxit- és 
barnaszénbánya újranyitása (Dudar, Bakonyoszlop). Ez az összmegyei érdekű fejlesztés munkahelyeket is 
teremt a térségben, viszont csak a környezeti érdekekkel összhangban történhet. 

- A térségben tevékenykedő nagy számú fiatal gazdák boldogulása érdekében cél az önfoglalkoztatás 
segítése, a mezőgazdasági termények helyben történő feldolgozása és értékesítése, termelői piacok 
létrehozása, különösen a burgonya, sertés, szarvasmarha és tejtermék ágazatokban. 

Közlekedésfejlesztés: 
- Mind a turisztikai fejlesztésekhez, mind a térség megközelíthetősége, biztonságos és hatékony belső 

átjárhatósága, mind a térség beszállítói szerepkörének erősítése érdekében alapvető cél a 
közlekedésfejlesztés. Ennek részeként a 82-es főút fejlesztése nyomvonal korrekciókkal, a túlterhelt 
települési szakaszok kiváltásával, elkerüléssel (pl. Zirc-Kardosrét, Eplény, Lókút), a hálós közlekedési 
hálózat kialakítása részeként hiányzó településközi kapcsolatok megteremtésével, a zsáktelepülések zsák 
jellegének megszűntetésével. 

Veszprém Megye Területfejlesztési Program Stratégiai és Operatív programja 2014. szeptember 25-én 
került elfogadásra a 47/2014.(IX.25.) közgyűlési határozattal. A program valamennyi megyei járásra vonatkozóan 
meghatározta a stratégiai célokat és a jövőbeli fejlesztések főbb kereteit. Az alábbiakban összefoglaljuk a Zirci 
járásra vonatkozó célkitűzéseket és fejlesztési irányokat. 
 
A Zirci járás fő fejlesztési célkitűzésének elérését az alábbi – a megyei stratégiai programmal is összhangban 
lévő – stratégiai célok segítik. A Cseszneket is magában foglaló járás stratégiai céljai indikatív 
forrásfinanszírozása az ágazati operatív programok és a TOP források terhére történik. 
 
1) A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás bővítése Zircen, illetve a várostérség vidéki 

térségeiben. 
 
Beavatkozási területek: 
- Zirc térségi szerepének erősítése, az ezt szolgáló beavatkozások és projektek támogatása 

- Az autógyártáshoz kapcsolódó beszállítói vállalkozások beindításának, későbbi bővülésének támogatása 

- Az erdőgazdálkodáshoz és a faiparhoz (és a kapcsolódó gépiparhoz) tartozó vállalkozások fejlesztése, új 
vállalkozások létrejöttét segítő program megvalósítása 

- Együttműködésekre épülő, különféle turisztikai vonzerőket és szolgáltatásokat érintő, összehangolt 
turisztikai fejlesztések támogatása, a rendszerszemlélet érvényesítése a térség turisztikai fejlesztéseiben 

- Tematikus utak kialakításának támogatása 

- A vallási turizmushoz, a bakancsos, a lovas, a vadász és a horgász turizmushoz kapcsolódó vállalkozások 
támogatása, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése 

- Helyi termékek előállításának és piacteremtésének ösztönzése a vállalkozások online megjelenésének 
támogatása, piacfejlesztés ösztönzése 
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- Alternatív foglalkoztatás bővítést célzó beavatkozások támogatása. 

- A háttértelepülések gazdaságában a helyi gazdálkodás súlyának növelése, a mezőgazdasági termékek 
helyben történő feldolgozásának támogatása 

- A fiatal gazdák támogatása 

- Önfenntartó gazdaságok segítése a vidékfejlesztés eszközrendszerével 

2) A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 
fenntartható erőforrás gazdálkodás 

 
Beavatkozási területek: 
- A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás (az erdő, részben pedig a mezőgazdasági 

területek adta potenciálokkal való hosszú távon és fenntartható gazdálkodás, valamint a bauxit és a 
barnaszén hasznosítását szolgáló kutatások és fejlesztések és beavatkozások támogatása) 

- A fenntartható vadgazdálkodáshoz kapcsolódó beavatkozások támogatása 

- Zirc és a városkörnyéki települések turisztikai potenciáljának hasznosítása 

- Energiahatékonyság támogatása, az energiafüggőség csökkentése, alternatív lehetőségek támogatása 
elsősorban a települések kommunális energia ellátására. 

 
3) A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 

fejlesztése 
 
Beavatkozási területek: 
- Térségi mobilitás biztosítása 

- A térség és a város elérhetőségét, a térségközponti szerep erősítését, a foglalkoztatás bővítését, valamint a 
munkahelyek és a szolgáltatások elérhetőségét segítő közlekedési hálózat fejlesztés 

- Környezetbarát közlekedési eszközök használata, kerékpárutak létesítése és hálózattá szervezésük, majd 
csatlakoztatásuk az országos hálózathoz 

- Intelligens közlekedési rendszerek támogatása 

- Forgalombiztonság növelése 

- Vasúti közlekedés helyi szinten megvalósítható szolgáltatásbővítő fejlesztése 

 

4) A lakosság életminőségének javítása, a helyi közösségek fejlesztése 
 
Beavatkozási területek: 
- A városi vonzerő fenntartása és bővítése érdekében a funkcióbővítő és a közterületek minőségét fejlesztő 

beavatkozások támogatása 

- A lakosság egészségének megőrzése, egészségi állapotának javítása 

- Az oktatás, a képzés és a továbbképzés fejlesztése minden szinten 

- A közoktatási infrastruktúra fejlesztése, iskolaközpont Zircen. 

- A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), 
valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. 

- A városkörnyéki települések fejlesztésének támogatása. 
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Veszprém Megye Területfejlesztési Programja a területfejlesztési koncepcióban meghatározott átfogó és 
stratégiai célok figyelembevételével, azok megvalósulása szolgálatában 4 prioritást határozott meg. Az 
alábbiakban összefoglaljuk a prioritásokat és a koncepció által az egyes prioritásokhoz rendelt tematikus célokat. 
 
1. prioritás A térségi és a helyi gazdaság fejlesztése, foglalkoztatás bővítése a megye hagyományos 

foglalkoztató központjaiban, illetve vidéki térségeiben. 

Tematikus célok:  (1) A kutatás, technológiai fejlesztés és innováció erősítése  

(3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági a halászati és akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javítása  

(4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban  

(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése  

(10) Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás 

 

2. prioritás A sajátos területi - természeti erőforrás, agroökológiai és turisztikai - potenciálok kiaknázása, 
fenntartható erőforrás gazdálkodás. 

Tematikus célok: (3) A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági a halászati és akvakultúra-ágazat 
versenyképességének javítása  

(4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban  

(8) A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése 

 

3. prioritás A mobilitás támogatása, az elérhetőség javítása, a helyi és térségi közlekedési infrastruktúra 
fejlesztése. 

Tematikus célok: (4) Az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás 
támogatása minden ágazatban  

(8) A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a 
főbb hálózati infrastruktúrákban 

4. prioritás A lakosság életminőségének javítása, a diszkrimináció mentesség, valamint a közösségi 
szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyegyenlőségének biztosításával. A helyi közösségek 
fejlesztése. 

Tematikus célok: (9) A társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység elleni küzdelem. 

(10) Az oktatásba, a készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba történő 
beruházás. 

(11) Az intézményi kapacitás javítása és hatékony közigazgatás. 

3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA 

A 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről(MATrT) 
második része (II. Fejezete) szól az Országos területrendezési tervről. Célja, hogy meghatározza az ország 
egyes térségei terület-felhasználásának feltételeit, a műszaki infrastrukturális hálózatok összehangolt térbeli 
rendjét, tekintettel a fenntartható fejlődésre, valamint a területi, táji, természeti, ökológiai és kulturális adottságok, 
értékek megőrzésére, illetve erőforrások védelmére. Az Országos Területrendezési Terv az ország szerkezeti 
tervét, valamint az országos övezeteket és az ezekre vonatkozó szabályokat foglalja magában.  Szerkezeti 
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Tervén Csesznek község igazgatási területe települési térségben (piktogram), mezőgazdasági és 
erdőgazdálkodási térségben, valamint vegyes területfelhasználású térségben fekszik. A települést az országos 
elemek közül a főút, az egyéb országos törzshálózat vasúti pálya, a 400 kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme 
és az országos kerékpárút-törzshálózat eleme érintik. 

 

 

 
OTrT szerinti Szerkezeti Terv (részlet) 

 
Az Otrt övezetei Érintettség (Csesznek) 
1. Ökológiai hálózat magterülete (3.1.) Igen 

2. Ökológiai hálózat ökológiai folyosója (3.1.) Igen 

3. Ökológiai hálózat pufferterülete (3.1.) Igen 
4. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.02.) Nem 
5. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete* Nem 
6. Erdők övezete (3.03.) Igen 
7. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete* Igen 
8. Tájképvédelmi terület övezete* Igen 
9. Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete (3.04.) Nem 
10. Vízminőség-védelmi terület övezete* Igen 
11. Nagyvízi meder övezete* Nem 
12. VTT tározók övezete* Nem 
13. Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.05.) Nem 

OTrT övezetek és cseszneki érintettség 
*  az övezetek területi lehatárolását és övezeti szabályait a 9/2019. (VI.14.) MVM rendelet állapítja meg. 



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   18 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2019 JÚNIUS 

  

Ökológiai hálózat magterület, 
pufferterület, ökológiai folyosó övezete 

Erdők övezete Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

A fenti övezetek közül az országos ökológiai hálózat magterülete, pufferterülete érintik a települést, azonban a 
belterületet és attól keletre és délre fekvő szántó és gyep területeket, a Gézaháza környékét (majorság)nem 
érintik. Az erdő övezet egyúttal Országos erdőadattári erdők helyét jelöli, melyek erdőként fognak megjelenni a 
rendezési terven is. A javasolt erdők lehetőséget adnak ezen erdőterületek növelésére. 
 

  

Tájképvédelmi terület övezete Vízminőség-védelmi terület övezete 

 

Csesznek és a szomszédos települések egyaránt tájképvédelmi övezetbe tartoznak. A település szinte egész 
területét mozaikosan érinti a vízminőség-védelmi terület. Honvédelmi terület nincs a településen, csak délről 
határolnak ilyen jellegű területek, melyekre tekintettel kell lenni a tervezés során. 
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Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Veszprém Megye Területrendezési Tervéről szóló 15/2019 
(XII. 13.)  önkormányzati rendelete a következőket rendeli el Csesznek esetében: 
 

 

Szerkezeti terv 
 

 
Veszprém Megye Szerkezeti terve (részlet) 

 
Csesznek közigazgatási területe a térségi szerkezeti terven mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térségbe sorolt. 
A belterület, Gézaháza, Imre major és a volt fatelep települési térségbe tartozik. A településen az országos 
kerékpárút törzshálózat eleme (Északnyugat-dunántúli), valamint a 82. sz. főút tervezett nyomvonala, az egyéb 
országos törzshálózati vasútvonal, a 400kV-os átviteli hálózat távvezeték eleme halad keresztül. 
Csesznekre vonatkozó megyei területrendezési terv szerinti térségek területei a következők: 
 

Csesznek Terület (ha) % 
Települési térség 173,12 7,15 

Erdőgazdálkodási térség 1605,27 66,33 
Mezőgazdálkodási térség 638,97 26,40 
Vízgazdálkodási térség 2,61 0,11 
 
 

A Veszprém megye térségi övezetei 
Érintettség 
(Csesznek) 

Ökológiai hálózat magterületének övezete (3.1.) igen 
Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete (3.1.) - 
Ökológiai hálózat pufferterületének övezete (3.1.) igen 
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) - 
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete (3.2.) - 
Erdők övezete (3.3) igen 
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete (3.3.) igen 
Tájképvédelmi terület övezete (3.4.) igen 
Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete (3.5.) - 
Vízminőség-védelmi terület övezete (3.6.) igen 
Nagyvízi meder övezete (3.7.) - 
Honvédelmi és katonai célú terület övezete (3.8.) - 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete (3.9.) - 
Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10.) - 
Földtani veszélyforrás területe által érintett települések övezete (3.11.) - 
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Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete (3.12.1.) - 
Innovációs-technológiai fejlesztés kiemelten támogatott célterületének övezete (3.12.2.) - 
Karsztvíz emelkedéssel veszélyeztetett települések övezete (3.12.3.) - 
Turisztikai fejlesztések kiemelten támogatott célterületének övezete (3.12.4.) igen 

Együtt tervezendő térségek övezet – Veszprém megy várostérségének övezete (3.12.5.) 
Zirc 

várostérsége 
Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő településéek övezete (3.12.6.) 

igen 

 
Csesznekre vonatkozó, érintett övezetek részletei az alábbiak:  
 

 

  
 

 

 

 

A település területét érinti az ökológiai hálózat elemei közül a magterület és a puffer terület övezete is. Kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezet 5,84 hektáron található Cseszneken. 
 

  
Tájképvédelmi terület övezete Vízminőség-védelmi terület övezete 
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A települést a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, valamint az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete is 
érinti. 
 
 

   
Turisztikai fejlesztések kiemelten 
támogatott célterületének övezete 

Együtt tervezendő térségek övezet 
– Veszprém megye 

várostérségeinek övezete (Zirc 
várostérsége) 

Együtt tervezendő térségek övezet 
– Az „Európa kulturális fővárosa 

Veszprém 2023” program 
érdekében együttműködő 

települések övezete 
 
A nagyvízi meder és rendszeresen belvíz járta terület övezet nem található a településen, viszont földtani 
veszélyforrás terület övezete teljes mértékben lefedi a közigazgatási területet. 
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4. A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK - CSESZNEK FEJLESZTÉSÉT 

BEFOLYÁSOLÓ - VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI 

 
7. ábra: Csesznek szomszédos települései 

Forrás: openstreetmap.hu 
 
Csesznek községgel 5 település határos: Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Nagyesztergár, Borzavár és Porva. 
A határos települések közül 4 település rendezési tervei állnak rendelkezésre elemezni a tervi elemeket. 
 
Bakonyszentkirály 
 
A település hatályos településrendezési eszközei 2005-ben készültek, melynek tervezője az Architop 
Építészitoda Kft. A Helyi Építési Szabályzat a 13/2005. (X. 5) rendelettel került elfogadásra. Bakonyszentkirály 
belterülete összenőtt Csesznek lakott területével a Vár utca (82113. j. út) északi részénél, a két település falusias 
lakóterülettel határos. A településszerkezeti tervben és szabályozási tervben is tervezett falusias lakóterület 
(külterület) került kijelölésre a Jeste hegyen, mely Csesznek területén általános mezőgazdasági területtel 
határos. 
A lakóterületen kívül a határos területeken főként erdőterületek, az északi részen pedig inkább általános 
mezőgazdasági területek találhatók, kisebb részben tervezett erdőterület és temető terület. A 82. főút tervezett 
nyomvonalát tartalmazza a tervük. 
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8. ábra: Bakonyszentkirály Településszerkezeti Tervének részlete 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 
Bakonyoszlop 
 
A település hatályos településrendezési eszközei 
2004-ben készültek, a tervező ugyancsak az Architop 
Kft. A Helyi Építési Szabályzatról a 6/2005. (IV.28.) 
önk. rendelettel döntöttek.  
 
A településszerkezeti terven megállapítható, hogy 
Csesznek településsel határos részeken elsősorban 
erdőterületek, valamint egész kis területen általános 
mezőgazdasági területek találhatóak, előbbiek 
Natura2000 vagy természeti területek. 
A szerkezeti terv tartalmazza az erd 
őterületeken átívelő, a megyei tervben is szereplő 82-
es főút tervezett nyomvonalát. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ábra: Bakonyoszlop Településszerkezeti Tervének 
részlete 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Borzavár 
 
Borzavár Csesznek déli területével határos. A település hatályos településrendezési eszközei 2005-ben 
készültek. A tervező a Tájoló-Terv Kft. (vezető tervező Auer Jolán, Németh Ferenc) volt. A Helyi Építési 
Szabályzatról a 3/2006. (III.30.) sz. önkormányzati rendeletről döntöttek.  
A településszerkezeti terven Csesznekkel szomszédos területeken erdőterületek és kisebb arányban védendő 
tájhasználatú általános mezőgazdasági területek fekszenek, melyek Natura2000 és természeti területek is 
egyben. 
 

 
10. ábra: Borzavár Településszerkezeti Tervének részlete 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
 
Porva 
 
PorvaCsesznekkelszintén délről határos. A település hatályos településrendezési eszközei 2004-ben készültek a 
Magyarország Fesztivál Kft. és a TÁJOLÓ-TERV Kft. által és 73./2004. (XII. 9.) sz. határozattal hagyták jóvá. 
Csesznekkel hatályos területei hasonlóak, mint Borzavárnál, erdőterületek és kisebb arányban védendő 
tájhasználatú és árutermelő általános mezőgazdasági területek, melyek Natura2000 és természeti területek is 
egyben. Itt annyi kiegészítés még felfedezhető a tervben, hogy védendő feltáruló látvány jelölést tartalmaz.  
 

 
11. ábra: Porva Településszerkezeti Tervének részlete 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Nagyesztergár 
 
Csesznek Nagyesztergár községgel szintén délről határos a 82. főút és a borzavári közigazgatási határ között. A 
település hatályos településrendezési eszközei 2006-ban készülteka Planteus és a Tájoló-Terv Kft. által, melyet 
részlegesen 2009-ben módosítottak.A Helyi Építési Szabályzat elfogadásáról a 3/2009. (I.27.) számú rendelettel 
döntöttek. 
A Csesznekkel határos területfelhasználási egységek a védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek és az 
erdőterület, melyek Natura2000 területek is egyben. A szerkezeti terv tartalmazza a megyei területfejlesztési terv 
szerinti (Győr-Pannonhalma)Románd-Zirc-Veszprém-Balatonalmádi kerékpárutat, mely párhuzamosan halad a 
11. sz. Veszprémvarsány-Győrszabadhegy vasútvonallal. 
 

 
Nagyesztergár Településszerkezeti Tervének részlete 

Forrás: Önkormányzati honlap 
 

5. HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA 

5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 
Csesznek községre vonatkozóan 2003-ban készült Településfejlesztési Koncepció, Integrált Településfejlesztési 
Stratégia nem készült. 

5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
Csesznek hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződéssel nem rendelkezik. 

5.3. Csesznek Fejlesztési Koncepciója (2003) 
Csesznek Község Önkormányzat Képviselő-testülete a47/2003.(VIII. 13.) számú határozattal fogadta el a 
jelenleg is hatályban lévő településfejlesztési koncepciót, melyet az Architop Kft. készített. 
 
A koncepció nem fogalmazott meg külön jövőképet és stratégiai célokat a községnek, hanem átfogó 
koncepcionális alapelveket és követelményeket írt le, melyekre ágazatonként (gazdaság, ipar, idegenforgalom, 
kereskedelem, lakóterületek, intézmények, közlekedés, közművesítés-hírközlés, környezetvédelem) dolgozta kia 
fejlesztési feladatokat. 
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Csesznek jövője szempontjából mindegyik ágazati fejlesztés egyenrangú, egyiket sem emeli a másik fölé. 
Azonban a gazdasági potenciál erősítése, azon belül is az idegenforgalmi vonzerő növelése és a marketing lehet 
meghatározó, mely munkahelyeket is teremtve erősítheti a helyi gazdaságot. Az ágazatonkénti legfontosabb 
fejlesztési célok és feladatok az alábbiak: 
 
- " Gazdaság: A működő mezőgazdasági telephelyek fejlődési lehetőségeinek biztosítása. Génpark 

(arborétum szerű növénygyűjtemény) kialakítása. A fateleppel a koncepció külön nem foglalkozik, mely 
azóta használaton kívül van. 

- Ipar: Kisebb telephelyek kialakítására alkalmas (kereskedelmi, szolgáltató) terület kijelölése ipari jellegű 
tevékenység folytatására a község kedvező környezeti állapotának megőrzése mellett (ipari, mg-i feldolgozó 
üzemek betelepülését kell támogatni) 

- Idegenforgalom: falusi- és ökoturizmus fejlesztés, vármegújítási program, várkörnyék rendbetétele, 
zsidótemető-, kőárok szurdok turisztikai bemutatása, játszótér-, közpark-, parkolók-, illemhelyek kialakítása, 
idegenforgalmat kiszolgáló beruházások támogatása. Magas-bakonyi szabadidő- és túraközpont (kőbánya 
környékén), XV.sz. élő lovagfalu (crosspálya környékén, területén), várjátékok. Szállásférőhelyek, 
vendéglők fejlesztése. Gézaházai turistaház és őspark fejlesztése.Téli sportok fejlesztése: Sípálya 
kialakítása. Parkerdő, erdei-, mezei tanösvények, sétautak létesítése.Turisztikai programok kialakítása a 
szomszédos községekkel. A Zörög-tető kilátójának visszaépítése az Erdészettel közösen. Fontosnak 
tartják, hogy a turisztikai fejlesztések ne mennyiségi, hanem inkább minőségi fejlesztések legyenek, 
továbbá elsősorban a településen lakók életminőségének javítását segítsék elő. Falumúzeum marketing. 

- Kereskedelem: helyi alapellátás minőségi fejlesztése, bárki folytathasson kereskedelmi tevékenységet a 
portáján, minőségi étterem. Összefügg az idegenforgalmi fejlesztésekkel. 

- Lakóterületek fejlesztése: új lakótelkek kialakítása a népességmegtartó erő erősítése érdekében (Vár utca, 
völgyeskert, szőlőhegy, Tarac-hegy alatt, futbalpálya környéke stb.), vezetékes földgáz hálózatteljes 
kiépítése, a település helyi építészeti értékeinek feltérképezése és megőrzése, rendelet alkotás. Közúti 
kapcsolatok biztosítása, burkolása. Közösségi parkok fejlesztése. 

- Intézmények: meglévők felújítása, megőrzése (könyvtár, hivatal, orvosi rendelő, posta, művelődési ház, 
falumúzeum), szociális otthon kialakítása, teleház létrehozása, Bakonyszentkirály, Csesznek, 
Bakonyoszlop Mikrorégió szervezeti létrehozása, térségi együttműködés erősítése, Mikrorégiós 
Főépítész, Főkertész alkalmazása. 

- Közlekedés: útkarbantartás, turista és sétautak kiépítése, pihenők kialakítása, kerékpárutak kiépítése Zirc 
és Balaton irányába, parkolók (várkörnyék, temető) és buszforduló kiépítése. A belterület és a volt zártkert 
területét feltáró utak szilárd burkolattal való ellátása, csapadékvíz elvezetéssel, buszközlekedés 
optimalizálása, a járatszám fejlesztése (Zirc, Győr, Bakonyoszlop). 

- Közművesítés és hírközlés: szennyvízcsatornára, földgázhálózatra való rákötés elősegítése, a gázórák 
rejtett elhelyezésének előírása, kábeltelevízió hálózat átépítése, internet fejlesztésével együtt, 
csapadékvízelvezető árokrendszer kiegészítése, karbantartása, új közműveknek helybiztosítás, 
Hulladékfeldolgozás térségi társulásban, Dudar, Bakonyoszlop, stb. rendszerén belüli kiépítése.  

- Környezetvédelem: környezetvédelmi program megalkotása." 

A településrendezési terv készítése során megoldandó feladatokat az alábbiakban foglalták össze: 
- " Lakótelkek kialakításának érdekében lakóterületeket kell kijelölni. 
- Kerékpárutakat kell kijelölni Balaton, Zirc és a környező települések irányába. 
- A működő mezőgazdasági telephelyek fejlődési lehetőségeit biztosítani kell, úgy, hogy azok ne zavarhassák 

az egyéb települési funkciókat. 
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- A község kedvező környezeti állapotának megőrzése érdekében csak a környezetet minimális mértékben 
terhelő ipari jellegű, illetve mezőgazdasági feldolgozó üzemek kialakítását célszerű támogatni. 

- A település területén biztosítani kell, hogy bárki kereskedelmi, vendéglátási tevékenységet folytathasson 
úgy, hogy azzal nem zavarja környezetét az elfogadhatónál nagyobb mértékben. 

- Fel kell térképezni a település helyi építészeti értékeit, az arra érdemes értékek megőrzése érdekében, helyi 
önkormányzati rendeletet kell alkotni. 

- Az új közművek építéséhez helyet kell biztosítani a közterületeken, és figyelmet kell fordítani a műtárgyak 
tájképet legkevésbé zavaró kialakítására. 

- A közösségi zöldterületeket (sportpálya, park) kell kialakítani, a meglévőket fejleszteni kell. 
- Parkolási lehetőség javítása érdekében új parkolóhelyek kialakítása (várkörnyék, temető, stb.) 
- A turizmuspotenciálra alapozva idegenforgalmi fejlesztési területeket kell biztosítani." 

 
2003 óta a Településfejlesztési Koncepció nem került felülvizsgálatra, átdolgozásra. Integrált Településfejlesztési 
Stratégia sem készült az elmúlt időszakban. 

 

5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 
Csesznekközség hatályos településrendezési szerződéssel nem rendelkezik. 
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6. A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA 

6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 
A 2003-ban elkészült Településfejlesztési Koncepció elfogadása után 2005-ben a Településszerkezeti tervet és a 
Helyi Építési Szabályzatot az Architop Építésziroda Kft. (Papp Zoltán vezető tervező) készítette el. 
 
Hatályos településszerkezeti terv(jóváhagyva a 78/2005. (X.6.) határozattal) 
A szerkezeti terv a belterületiés a beépített településrészeketfalusiaslakóterületre, kereskedelmi, szolgáltató és 
iparigazdasági területre (egyéb ipari, településgazdálkodási, jelentős mértékű zavaró hatású mezőgazdasági 
üzem), különleges területekre (temető, turisztikai terület, sport és szabadidő terület, műemléki terület), valamint a 
beépítésre nem szánt területek közül zöldterületre, erdőterületre, általános mezőgazdasági és kertes 
mezőgazdasági területre osztja. A patakok, vízfolyások vízgazdálkodási területben vannak. Új közlekedési 
kapcsolatot jelent a 82. főút új nyomvonala, mely a fatelepnél leágazó, nyugati-dél-nyugati erdőterületeken át 
tervezett országos mellékútként(!?) keresztezi a vasútvonalat és éri el Porva területét 5,4 km hosszúságban. 
Lakóterület bővítésére három helyen jelöl területet a terv összesen 53 telek kiosztásával: 

- első ütemben kiépítendő az Aranyos pataktól délre, a Völgyeskerti utca és új ágának kiépítése mentén 
(4+8 telek) a település észak-keleti szélén, 

- a Sarok köz keleti irányú folytatásával, belterületbe vonással (19+6 telek) a falu keleti szélén, 
- a Totya utca kétoldali beépítésének biztosításával (6 telek) a falu dél-keleti szélén, 
- Aranyos-patak mentén, a Vár és Vasút utcák közé ékelődő beépítetlen terület (10 telek), a falu közepén, 

utolsó ütemben épülne ki. 
 
A terv több helyen is tervezett zöldterületet jelöl (izraelita temető és környéke, Aranyos-patak mentén, 
Völgyeskert utca az új lakóterületnél, és a vártól délre lévő Kőmosó szurdok környékén), melyek közül az izraelita 
temető kivételével, az állami és magánterületen kijelölt közparkok kialakítására és használatáranincs lehetősége 
az Önkormányzatnak.Új parkolóterületnek is kijelöltek területet a Vár környékén, mely ugyancsak magánterület 
és eddig elmaradta megvétele és kiépítése közhasználatú parkolóhely számára. A község centrumában jelenleg 
csak egy keskeny út menti terület szolgál parkolásra (murvás kialakítású) a Vár alatt. Ezen kívül parkolnia 
belterület szélén lehet, a temető mellett kialakított murvás parkolóban. 
 
A szerkezeti terv az erdőterületeket differenciálja védelmi és gazdasági erdőterületre. A mezőgazdasági 
területeken belül megkülönbözteti az M0, M1 általános területeket, valamint a kertes területeket. 

A külterületek déli területein, ahol a Bakony összefüggő erdőségeiés a Cuha-völgy található, 
elsősorbangazdasági célú erdőterületek vannak meghatározva, melyeknek nagy része Natura 2000 terület, illetve 
tájképvédelmi övezet által érintett és egyben ökológiai hálózat is. A belterülettől távolabb dél-keleti irányban 5 
km-re található Gézaháza (Hubertus fogadó), egykori Eszterházy birtok 12 hektáros területe, ahol az erdei fogadó 
mellett állattartás is folyik. A különleges turisztikai területbesorolás lehetőséget ad a vadász-, kiránduló- és 
konferencia turizmus létesítményeinek elhelyezésére. Az egykori turistaház és park körül nagyobb kiterjedésű 
szántóterületek általános mezőgazdasági területben vannak. Északon a belterületet elsősorban mezőgazdasági 
területek veszik körbe egy-egy meglévő és tervezett erdőfolttal. A lakóterülettől Bakonyszentkirály felé és déli 
irányban a volt zártkerti területek (kert és gyümölcsös) kertes mezőgazdasági területek. A település északi 
részén, a belterülettől délre és keletre hatalmas kiterjedésű különleges területek kerültek kijelölésre, 
sportterületnek, és turisztikai területnek a meglévő motocross pálya, focipálya, kőszínház-bakonyi szabadidő és 
túraközpont, valamint avolt tsz. major (Ráczok szállása-Kisbükk major) területeken.Beépítésre szánt gazdasági 
területek kerültek kijelölésre avolt bánya területén, a 82. sz. főút mentén (kisebb tervezett kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági terület), a közigazgatási határ délkeleti csücskében a 82. főút menténfekvő volt Imre major 
területén (zavaró hatású mezőgazdasági üzemi ipari terület), valamint a fafeldolgozó területén (egyéb ipari 
terület).Egyéb településgazdálkodási ipari területbe sorolták a víztározó területét és az átjátszó állomás tornyát. 

A terv több területen iserdőtervezett erdőt határoz meggazdasági és védelmi rendeltetéssel, a vasút menti 
területeken, a 82. főúttól északra és délre, a Kökényeshegyen, a belterülettől dél-keletre (védelmi célú), keletre a 
Nyergeshegyen, valamint északon Bakonyszentkirály határában és a motocross pálya (védelmi) mellett. 

 



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   29 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2019 JÚNIUS 

 
12. ábra: Csesznek hatályos településszerkezeti terve 

 
 
Hatályos Helyi Építési Szabályzat – Szabályozási Terv 
 
A település Helyi Építési Szabályzatát és annak mellékleteit az önkormányzat képviselő testülete a 14/2005. 
(X.24.) rendelettel fogadta el. A szabályzat mellékleteként kettő szabályozási terv készült két különböző 
léptékben, a külterületre (M 1:10000) és a belterületre (M 1:2000).A településszerkezeti tervi módosítás a 9/2016. 
(III.31.) testületi határozattal, míg a HÉSZ és Szabályozási tervi módosítás a 6/2016. (IV.10.) rendelettel került 
elfogadásra. A hatályos településrendezési eszközök (kivéve a Helyi Építési Szabályzatot) nincsenek egységes 
szerkezetbe foglalva. 
 
A belterületi hatályos szabályozási terven jelölve vannak a már meglévő, kialakult tömbhatárokon, vagy annak 
sarkain húzódó szabályozási vonalak is. Új közterület kiszabályozás a tömbfeltáró utaknál, az új lakóterületi 
feltárásokhoz vezető utaknál vannak. Összesen 4 db Lf övezetet különböztet meg a terv 500, 900, 1200, 1500 
m2 min. telekméret alakítható ki, 20-25-30% beépíthetőség, legkisebb zöldfelület 40% (OTÉK 50%!). Új telek 14-
16 m széles lehet. Legkisebb-legnagyobb építménymagasság: 2,5-4,5 közötti, kivéve az Lf-4 övezetet, ahol 6,0 m 
is lehet, kivéve a Vár utca felől (max. 4,5 homlokzatmag.) és a Tarac köz felől (7,5 m homlokzatmag.). A 
terepszint alatti beépítés 20-25-30%. A beépítési mód kialakult és oldalhatáron álló, kivéve az Lf-4-ben 



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   30 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2019 JÚNIUS 

szabadonálló és kialakult (min. 12m széles telek!). A falusias lakóterületen elhelyezhetők mező- és 
erdőgazdasági (üzemi) épület, a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, és 
kézműipari épület, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, 
egészségügyi, szociális épület, sportépítmény, üzemanyagtöltő, melléképítmények. A 200 m2-t elérő lakótelek 
beépíthető, ha a telekszélesség homlokvonalon legalább 12 m. Burkolt felület max. 10% lehet. 
Sajátos előírás még a várhegy északi oldalán az Lf1. övezeti jelű lakóterületen: a nagy kiterjedésű hátsókertet 
parkosítva kell kialakítani és fenntartani. 
Kilátás és látványvédelem is van a Vár környékén: Látványvédelmet kap a cseszneki vár épülete és a várhegy 
terepből kiemelkedő dombja. 
 

 
13. ábra: Csesznek hatályos szabályozási terve 

 
A külterületi hatályos szabályozási terven 3 féle mezőgazdasági övezet található. 
Az Má1 és Má0 általános mezőgazdasági területen túl, kertes mezőgazdasági övezet került meghatározásra. Az 
Má0 elsősorban gyep, rét, nádas, mocsár művelési ágú területek és tájképi szempontból érzékeny területek, ahol 
épületek, építmények elhelyezése – a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott távközlési antennák 
kivételével – tilos. Az erdőterületek között kialakít védelmi és gazdasági rendeltetésű erdőt. Az Mk0 kertes 
övezetben szintén nem lehet épületet elhelyezni. 
 
Különleges területek közül, temető, műemlék, turisztikai terület, sportterület került kialakításra. 
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14. ábra: Csesznek hatályos külterületi szabályozási terve 

 

A településrendezési eszközök 2016-ban módosultak (tervező:City Pro Ingatlanfejlesztő Kft.) két részterületen, 
külterületet érintően a temető és a kőszínház között, valamint a kőszínháztól délre. Ennek során az egyik 
részterületen új beépítésre szánt sport és szabadidő terület került kijelölésre a 033/2-5 hrsz-ú 2,7 hektáros 
általános mezőgazdasági területen (Má0), hagyományőrző bemutatóhely létrehozása céljából: ahol a paraszti 
élethez kapcsolódó épületek (vályogház, kukoricagóré, jurta, hidas), szabadban elhelyezett kisállatsimogató, 
nyitott szín, parasztudvar, magasles, játszótér, szálláshely szolgáltató épület, többfunkciós fedett létesítmény 
(kézműves-, játszóház és sportpálya, hobbi lovaspálya) továbbá autóparkoló helyezhetők el. A másik 
részterületen, mely az ökológiai hálózat részét képező pufferterülettel érintett, különleges beépítésre nem szánt 
turisztikai terület került kijelölésre a 032/13, 032/14, 032/15, 032/18 hrsz-ú 7,3 hektáros általános mezőgazdasági 
(Má1) földrészleteken, ahol turisztikai, sport, rekreációs, kulturális, oktatási és természetgyógyászati fejlesztések 
megvalósíthatók. A 032/6 hrsz-ú általános mezőgazdasági (Má1) területen a biológiai aktivitásérték pótlására 
pedig védelmi erdőterületet jelölt ki a terv 1,3 hektár nagyságban. 
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15. ábra: Csesznek2 részterület Szerkezeti Terv és Szabályozási Terv módosítása 
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1.7. A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA 

A munkarészt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről szóló 314/2012. sz. Korm. rendelet alapján tárgyaljuk. 
 

1.7.1. Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 
életminőség 
 

1.7.1.1. A népesség demográfiai folyamatai, összetétele 
 
Csesznek közigazgatási területének nagysága: 2.421 ha (Forrás: KSH). A község állandó népessége a Központi 
Statisztikai Hivatal 2011. évi népszámlálási adatai szerint 576 fő volt, míg a lakónépesség száma 551 főt ért el. A 
7 ezer lakosú Zirc a tizenöt településből álló Zirci járásban egyedüliként rendelkezik városi címmel. A teljes Zirci 
járás lakosságának (19.386 fő) 36%-a él a járásközpontban, a fennmaradó 12 ezer fős lakosság oszlik el a 14 
község között. Csesznek lakónépessége a járási községek 1 ezer fős átlagos lakoságszámának is csak a felét éri 
el. A településen a járás lakosságának mindössze 2,8 százaléka koncentrálódik. Csesznek, valamint a Zirci járás 
lakosságszámának alakulását mutatja a következő ábra az 1870 és 2011 közötti időszakban. 

Csesznek és a Zirci járás lakónépességének változása (fő) 

 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, népszámlálási adatok, 1870-2011, saját szerkesztés (A diagramban 
szereplő adatok 1870-1960 között a jelenlevő népesség, 1970-2011 között a lakónépesség adatait mutatja.) 
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Csesznek lakosságszámának alakulása országos szinten is ritka azáltal, hogy a népszámlálások szerinti 
legmagasabb népességet (979 fő) az első, 1870. évi adatfelvételezés alkalmával érte el a település. Kisebb 
hullámzástól eltekintve a lakosságszám a két világháború között, 1930-ban érte el első mélypontját, amikor a 
községben mindössze 835 fő élt. Némi növekedés után 1949-ben még 900 fő feletti lakosságszámot mértek a 
településen, azonban azóta a települést a népességfogyás jellemzi. A lakosságszám vesztés Csesznek esetében 
az 1970-es évektől gyorsult fel – ami általában jellemző hazánk falusi térségeire. A község lakosságszáma a 
rendszerváltáskor csökkent 600 fő alá, azóta bár a lakosságszám vesztés lassult, de folyamatos. 
 
Figyelemre méltó, hogy a járás össznépessége az 1960-as évekig folyamatosan és jelentősen bővült, elérte a 22,5 
ezer főt. Ez a népességtöbblet döntően Zircen jelentkezett, ahol 1870 és 1970 között 2,5 ezer főről 
megháromszorozódott a város lakosságszáma. A járás népessége 1970 és 2001-ig még 20 ezer főt tett ki, amely 
szám mögött egy erőteljes belső vándorlás mutatható ki a községekből Zirc irányába. Zirc lakosságszáma a 
rendszerváltozásig még nőtt, azóta viszont mind a járás, mind a város lélekszáma fokozatosan csökken. Ennek 
eredménye, hogy a 2011. évi népszámláláskor Zirc népességszáma már nem érte el a 7 ezer főt, a járás 
lakosságszáma pedig a húsz ezret. 
 
Csesznek állandó népessége a Belügyminisztérium lakcímnyilvántartása szerint a 2018. január 1-jei állapot 
alapján 526 fő volt, amely 2011-hez képest további 10%-os lakosságszám csökkenést tükröz. Fontos 
kihangsúlyozni, hogy Csesznek és a járásban található más települések esetében is jellemző a lakónépesség 
állandó népességnél alacsonyabb száma, ami abból származik, hogy a népesség 3-5%-a ideiglenesen más 
lakcímen tartózkodik. 
 
A 2011. évi népszámláláskor a település népsűrűsége nem érte el a 23 fő/km2 értéket, amellyel Csesznek 
Pénzesgyőr és Porva után a harmadik legalacsonyabb népsűrűséggel rendelkező település volt a járáson belül. 
Napjainkban a község népsűrűségének értéke a további lakosságszám csökkenés miatt 20 fő/km2 érték körül 
alakul. A járás átlagos népsűrűsége az országos átlag fele, mindössze 58,6 fő/km2. Veszprém megye átlagos 
népsűrűségének értéke a járási és az országos átlag közötti értéket vesz fel, 79 fő/km2. 
 
A népességváltozás tényezői közül a természetes szaporodás, illetve fogyás, valamint a vándormozgalom 
alakulását foglalja össze a következő táblázat. 
 

 

Terület 

Természetes szaporodás, 
illetve fogyás (-) 

Vándorlási egyenleg (fő) 

1980–1989 1990–2001 2001–2011 1980–1989 1990–2001 2001–2011 

Csesznek -9 -16 -23 -69 -21 12 
Kistérség 653 -488 -863 -1318 209 -498 
Megye 4 170 -8 006 -14 544 -7 450 3 267 -2 115 

3. táblázat: Népességváltozás alakulása 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Népszámlálási adatok, 1980-2011., saját szerkesztés 

 
Az adatokból megállapítható, hogy mind Veszprém megye, mind pedig Csesznek és a Zirci járás lakosságára a 
természetes fogyás volt jellemző az 1990-2011 közötti időszakban. Ettől eltért az 1980-1990 közötti periódus, 
amely időszakban a zirci járás, valamint a megye viszonylatában a természetes szaporodás volt jellemző. 
Csesznek esetében a lakosság természetes fogyása már az 1980-as években megindult. Az adatok rámutatnak 
arra, hogy Csesznek és a térség esetében a népességcsökkenés oka 1990 után jelentős részben a természetes 
fogyásból származott. Nagyon kedvezőtlen trendként értékelhető, hogy a természetes fogyás mértéke az elmúlt 
évtizedekben folyamatosan nőtt az előző évtized adataihoz képest. 
 
A vándorlási egyenleg összetettebb képet mutat. Az 1980-as években mind Csesznek, mind pedig a járás és a 
megye esetében a vándorlási veszteség volt jellemző. Az 1990-es években a járás – ezen belül különösen Zirc 
városa – és a megye is jelentős vándorlási nyereséget könyvelhetett el, miközben Cseszneken a vándorlási 
veszteség volt kimutatható. A 2000-es években ezzel szemben megfordult a tendencia, és miközben a járás és a 
megye vándorlási különbözete negatívumot mutatott, addig Csesznek az évtizedben vándorlási nyereséget 
könyvelhetett el.  
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16. ábra: A népességváltozás tényezőinek alakulása ezer főre vetítve 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Népszámlálási adatok, 1980-2011., saját szerkesztés 
 
A következő ábra szemlélteti, hogy miként alakultak Csesznek népmozgalmi adatai a 2008 és 2017 közötti 
időszakban. Látható, hogy a 2011-ig tartó tendencia 2011 után is folytatódott mind a természetes szaporodás, 
mind a térbeli mobilitás esetében, hiszen 2011 után is valamennyi évben a természetes fogyás, és némileg pozitív 
vándorlási egyenleg volt jellemző a településen. 
A 2011. évi népszámlálás által rendelkezünk 4 évenkénti korcsoport adatokkal, amely alapján elkészíthető a 
település lakosságának korfája. A korfa szabálytalan urna alakja egyértelműen elöregedő társadalomra utal. A 25 
év alatti korcsoportokban mindössze a 10-14 év közötti férfiak száma haladja meg a 20 főt. 
 

 
17. ábra: Csesznek lakosságának korfája 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2011. évi Népszámlálás, saját szerkesztés 
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Az elmúlt évtizedben az állandó népesség számának alakulását a folyamatos, lassú csökkenés jellemezte. A 
település jelenlegi népessége erősen elöregedő, amelynek következményeként hosszú távon a természetes 
fogyás prognosztizálható. Változatlan vándorlási egyenleg esetében – népesség-előrejelzésünk alapján – a 
következő 10-15 évben a lakónépesség további lassú csökkenését idézi elő. 
 
Becslésünk szerint 2030-ra további kb. 50 fővel csökkenhet a település lakosságszáma. Ebben az esetben a 
település állandó lakossága 500 fő alá esik, a lakónépesség száma pedig 500 főre csökken és a lakosság 
demográfiai összetétele romlik. Amennyiben a 2030-ig tartó időszakban az elvándorlás csökkenthető és némileg 
javítható a letelepedés volumene, ezáltal megállítható a lakosságszám csökkenése, abban az esetben a 
következő évtizedben még 500 fő környéki lakónépességszám mellett a demográfiai trendek megfordíthatók. 
 
Saját számításunk szerint a következő évtizedekre (2050-ig) elérhető az, hogy egy javuló demográfiai összetétel 
mellett Csesznek lakossága 550-600 fő közötti sávban stagnál, illetve lassú, fenntartható módon növekvő pályára 
áll. 

 

 
18. ábra: Csesznek népességszámának alakulása 

Forrás: KSH Területi Statisztikai Adatok Rendszere, Statinfo, 2000-2017., saját szerkesztés 
 
Becslésünk megegyezik a 2014-ban elfogadott Nemzeti Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció kalkulációjával, 
amely terv 2010-hez, bázisévhez képest demográfiai prognózist állított fel az ország valamennyi településére 
vonatkozóan. A nemzeti fejlesztési koncepció Csesznekre vonatkozóan 2010-2021 közötti időszakra 10,01-15% 
közötti népességcsökkenést prognosztizált, amely becslés beigazolódni látszik, hiszen a 2011-2018 között az 
állandó népesség esetében már megközelítette a csökkenés a 10%-os mértéket. 
 
Amennyiben megvalósulnak tudatos, helyben maradást ösztönző beavatkozások, és ezáltal javul a fiatal 
korosztályok aránya, és tartósan növekvő pályára áll az élveszületések száma, akkor a talán tartósan kedvező 
migrációs folyamatok hatásai által hosszú távon egy stagnáló-enyhén növekvő, kiegyensúlyozott és ezáltal 
társadalmi-gazdasági szempontból fenntartható népességnövekedés következhet be a településen. Középtávon a 
népességcsökkenés lassítása és megállítása lehet reális cél. 
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19. ábra: Demográfiai prognózis 

Forrás: Nemzeti Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció - Prodemo Bt. 
 

1.7.1.2. A népesség nemzetiségek szerinti összetétele 
 
Cseszneken a 2011. évi népszámláskor mindössze 12 fő vallotta magát német nemzetiséghez tartozónak, ami a 
település lakosságszámának közel 2,2 százalékát teszi ki. Német nemzetiségű lakosság aránya megyei szinten is 
3 százalék körül mozog. Megyén belül vannak olyan települések, ahol a német nemzetiség aránya meghaladja 
akár a 20 százalékot is. Városlőd és Magyarpolány lakosságán belül a német nemzetiségűek aránya megközelíti a 
40 százalékot, de Csehbánya, Farkasgyepű és Kislőd esetében is 25-30 százalék közötti, Úrkút esetében 22%. A 
hazai nemzeti kisebbségek közül megyei viszonylatban számottevő a cigány kisebbség aránya, azonban 
Cseszneken a 2011. évi népszámlálás adatai szerint egy fő sem, és a járásban is mindössze 11 fő vallotta magát 
cigánynak. A községben román nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát további 3 fő. A községben 
nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
 

1.7.1.3. A népesség képzettségi színvonala 
 
A népesség képzettségi, iskolai végzettség szerinti összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a 80-as évektől 
jelentős átalakuláson esett át a társadalom. Általános tendencia a felsőfokú egyetemi, főiskolai végzettséggel 
rendelkezők arányának növekedése mind megyei, mind térségi, mind pedig helyi viszonylatban. Csesznek a 
lakosság képzettségi színvonala tekintetében országos és megyei viszonylatban kedvezőtlen képet mutat, 
ugyanakkor a térség településeivel összehasonlításban az átlagosnál kedvezőbbnek értékelhető. 
A következő táblázat foglalja össze a 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség 
szerinti megoszlását. A község lakosságán belül az egyetemi, főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 2011. 
évi népszámlálás adatai szerint mindössze 9,69%, amely érték a járás településeinek átlagos felsőfokú végzettségi 
értékével (9,41%) közel azonos százalékot ér el. Veszprém megye átlakos értéke ennél jóval magasabb, 
megközelíti a 13 százalékot, ami már 3 százalékponttal haladja meg a cseszneki értéket. 
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Terület 
Legfeljebb 

általános iskola 

Középfokú iskola 
érettségi nélkül, 

szakmai oklevéllel 
Érettségi 

Egyetem, főiskola 
oklevéllel 

Csesznek 48,64 25,19 16,47 9,69 

Zirc 35,13 24,41 26,35 14,10 

Járás 42,82 26,58 21,19 9,41 

Megye 37,18 24,17 25,86 12,79 
4. táblázat: A 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2011. évi Népszámlálás, saját szerkesztés 
 
Zirc 14,1 százalékos, jóval a megyei átlagot meghaladó értéke azt mutatja, hogy mind a megyei, mind a térségi 
átlagot a városi jogállású települések jelentősen felfelé húzzák, amely alapján a járás vonatkozásában arra lehet 
következtetni, hogy csesznek lakosságának képzettségi színvonala magasabb a környező falusi településekhez 
képest. 
 
Csesznek 10 százalék alatti értéke országos összehasonlításban nagyon alacsonynak tekinthető, hiszen például a 
Budapesti Agglomeráció nyugati oldalán fekvő települések – amelyek, országos viszonylatban is kiemelkedő 
iskolázottsági mutatókkal rendelkeznek – lakosságán belül a felsőfokú végzettségűek aránya eléri a 7 évnél 
idősebb népesség egyharmadát, ami a vizsgált község értékének több mint háromszorosa. 
 
A lakosságon belül érettségivel rendelkezők aránya 16,47%, ami elmarad mind a járási (21,19%), mind pedig a 
megyei átlagtól (25,86%), és amely markáns különbséget mutat az iskolai végzettségben. Veszprém megye és a 
Zirci járás átlagát vizsgálva megállapítható, hogy a 7 vagy annál idősebb népességen belül minden 
negyedik/ötödik megyei, illetve járási lakos rendelkezik érettségivel, mint legmagasabb iskolai végzettséggel. A 
községek között Csesznek értéke alacsonyabb értéknek számít, hiszen a falvakban jellemzően 15-20 százalékot 
ért csak el az érettségivel rendelkezők aránya a 2011. évi népszámlás adatai szerint. 
 
Megyei és járási összehasonlításban nem mutatható ki markáns különbség a középfokú iskolai végzettséggel 
(érettségi nélkül, szakmai oklevéllel) rendelkező lakosság aránya tekintetében. Csesznek 25 százalékos értéke 
átlagos értéknek számít, 1 százalékponttal haladja meg a megyei, és 1 százalékponttal marad el a járási 
átlagértéktől. 

 
20. ábra: A 7 éves és idősebb népesség a legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2011. évi Népszámlálás, saját szerkesztés 
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Csesznek 7 éves és idősebb lakosságán belül a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya a 
2011. évi adatok szerint megközelíti az 50%-ot (!). Ebben a mutatóban a település 10 százalékponttal a megyei 
átlag feletti értékkel rendelkezik. 
 
Összefoglalóan megállapítható, hogy a lakosság iskolai végzettsége a járási és a megyei átlagnál kedvezőtlenebb 
képet mutat. Az iskolai végzettség tekintetében az átlagnál kedvezőtlenebb képet mutat a község. Az iskolai 
végzettség szerkezetében a lakosságon belül jellemzően az általános iskolai végzettség a meghatározó, és sajnos 
mind a közép-, mind a felsőfokú végzettség kevésbé jellemző. A lakosság hagyományos tudásbázisa speciális: a 
feldolgozó, összeszerelő ágazatokban, a betanított munka kapcsán az ipari szektorhoz kötődő képességek, 
képesítések jellemzők, főként a középkorú-idősebb lakosság körében. 
Csesznek lakosságának iskolai végzettség alapján meghatározható szerkezete hasonló más, kisebb méretű 
település népességének iskolai végzettség szerinti megoszlásához. A felső-, és a középfokú végzettségűek 
aránya nagyon alacsonyabb mértékű, ezért a lakosság oktatására, képzettségi szintjének emelésére nagyobb 
hangsúlyt szükséges fektetni a jövőben. 

1.7.1.4. A népesség gazdasági aktivitása, foglalkoztatási és jövedelmi helyzete 
 
Csesznek lakosságának gazdasági aktivitási mutatói kedvezőtlennek, ugyanakkor foglalkoztatási helyzete 
kedvezőnek mondható. A foglalkoztatottak aránya a gazdaságilag aktív népességen belül mindössze 35%, ami 
nagyon alacsony. A település kedvezőtlen demográfiai összetételére utal, hogy meghaladja a 27 százalékot az 
eltartottak aránya. A foglalkoztatottak aránya tekintetében mind amegyei, mind a járási átlag 40 százalékon felüli 
értéket mutat. 
 
A 2011. évi adatok azt mutatták, hogy Csesznek és a járás esetében az inaktív keresők arányának mértéke elérte 
a 30%-os szintet. Szignifikáns különbség a megyei átlag és Csesznek értéke között nem mutatkozott. Az 
eltartottak vonatkozásában Csesznek jellemzően a járási és a megyei átlagnál jóval magasabb értékekkel 
rendelkezik, amelyben elsősorban az időskorú népesség magas aránya játssza a főszerepet. A település 
lakosságán belül az eltartottak aránya 2011-ben 27,22%-ot tett ki. A megye átlaga ebben az időszakban 
megközelítette a 24%-ot. 
 

 

 
21. ábra: Anépesség gazdasági aktivitás szerinti összetételének alakulása térségi összehasonlításban (%) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2011. évi Népszámlálás, saját szerkesztés 
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Terület Foglalkoztatott Munkanélküli Inaktív kereső Eltartott 

Csesznek 35,75 6,35 30,67 27,22 

Zirc 43,71 4,23 28,69 23,37 

Járás 40,51 5,58 30,05 23,86 

Megye 41,55 5,03 29,64 23,79 
22. ábra: A térség településeinek gazdasági aktivitás szerinti összetétel (%) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, 2011. évi Népszámlálás, saját szerkesztés 
 
A fenti elemzés a KSH 2011. évi Népszámlálás adatain alapul. Amennyiben a 2011. év óta eltelt időszakot nézzük 
Csesznek lakosságának helyzete a munkanélküliség szempontjából kedvezőbbnek tekinthető. A 2011. évi 
csúcsnak számító év óta a regisztrált álláskeresők száma folyamatosan csökken. A 2017-ben már a 2002. és a 
2008. évi legalacsonyabb 15 fős érték alatti mutatóval rendelkezik Csesznek. Az álláskeresők száma mindössze 
12 fő. 
 

 
23. ábra: A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása (fő) 

Forrás: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat 2000-2017, saját szerkesztés 
 
2018. október állapot szerint a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 9 főt tett ki a regisztrált 
álláskeresők száma a községben, ami 2,4%-os munkanélküliségi rátát jelent. A munkanélküliség szintje az elmúlt 
években folyamatosan csökkent. 2011-ben, a gazdasági válság után érte el legmagasabb szintjét a 
munkanélküliség, amikor 10 százalék körüli volt a munkanélküliségi ráta értéke Csesznek unkavállalási korú 
népességén belül. 
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24. ábra: 
Forrás: GeoX Kft., 2017., 2017 januári állapot

 
Az előző térkép ad egy átfogó képet hazánk munkanélküliségi helyzetéről a 2017. évi adatok alapján. 
Megállapítható, hogy az ország észak
agglomerációja), valamint dél-keleti (Csongrád, Békés megye) részén a legalacsonyabb a regisztrált álláskeresők 
száma. Ezekben a megyékben alig találni olyan települést,
álláskeresők aránya. 
 
Veszprém megye nagy része abban a térségben helyezkedik el, ahol jellemzően 3 százalék alatti 
munkanélküliséggel rendelkező települések vannak, amely Győr
Agglomeráció településeivel összefüggő, alacsony munkanélküliséggel jellemezhető területi egységet alkot. 
Csesznek ugyanakkor Győr és Veszprém között egy relatív, „kisebb” belső periféria része, ahol a környező nagyon 
alacsony munkanélküliségű települések között 
 
A népesség jövedelmi és szociális helyzetét nehéz pontosan felmérni. Egyrészt az önkormányzati szociális 
ellátásban részesültek számáról az utóbbi évekből nincs, vagy nagyon kevés a hozzáférhető adat, részben amiatt, 
mert bizonyos szociális ellátási formákban nincs a településen támogatásban részesülő, vagy ellátott személy.
Csesznek lakosságának jövedelmi pozíció vizsgálatát részben a személyi jövedelemadó adatok alapján végeztük 
el. Az egy főre jutó éves nettó jövedelem szintjét mutatja az a
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. ábra: Munkanélküliségi helyzet Magyarországon 
Forrás: GeoX Kft., 2017., 2017 januári állapot 

Az előző térkép ad egy átfogó képet hazánk munkanélküliségi helyzetéről a 2017. évi adatok alapján. 
hogy az ország észak-nyugati (Budapest-Balaton vonaltól Északra), középső (Budapest és 

keleti (Csongrád, Békés megye) részén a legalacsonyabb a regisztrált álláskeresők 
száma. Ezekben a megyékben alig találni olyan települést, ahol az 5 százalékot meghaladná a nyilvántartott 

Veszprém megye nagy része abban a térségben helyezkedik el, ahol jellemzően 3 százalék alatti 
munkanélküliséggel rendelkező települések vannak, amely Győr-Moson-Sopron megye és a Budap
Agglomeráció településeivel összefüggő, alacsony munkanélküliséggel jellemezhető területi egységet alkot. 
Csesznek ugyanakkor Győr és Veszprém között egy relatív, „kisebb” belső periféria része, ahol a környező nagyon 

ések között  

A népesség jövedelmi és szociális helyzetét nehéz pontosan felmérni. Egyrészt az önkormányzati szociális 
ellátásban részesültek számáról az utóbbi évekből nincs, vagy nagyon kevés a hozzáférhető adat, részben amiatt, 

llátási formákban nincs a településen támogatásban részesülő, vagy ellátott személy.
Csesznek lakosságának jövedelmi pozíció vizsgálatát részben a személyi jövedelemadó adatok alapján végeztük 
el. Az egy főre jutó éves nettó jövedelem szintjét mutatja az alábbi ábra országos összevetésben.
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Az előző térkép ad egy átfogó képet hazánk munkanélküliségi helyzetéről a 2017. évi adatok alapján. 
Balaton vonaltól Északra), középső (Budapest és 

keleti (Csongrád, Békés megye) részén a legalacsonyabb a regisztrált álláskeresők 
ahol az 5 százalékot meghaladná a nyilvántartott 

Veszprém megye nagy része abban a térségben helyezkedik el, ahol jellemzően 3 százalék alatti 
Sopron megye és a Budapesti 

Agglomeráció településeivel összefüggő, alacsony munkanélküliséggel jellemezhető területi egységet alkot. 
Csesznek ugyanakkor Győr és Veszprém között egy relatív, „kisebb” belső periféria része, ahol a környező nagyon 

A népesség jövedelmi és szociális helyzetét nehéz pontosan felmérni. Egyrészt az önkormányzati szociális 
ellátásban részesültek számáról az utóbbi évekből nincs, vagy nagyon kevés a hozzáférhető adat, részben amiatt, 

llátási formákban nincs a településen támogatásban részesülő, vagy ellátott személy. 
Csesznek lakosságának jövedelmi pozíció vizsgálatát részben a személyi jövedelemadó adatok alapján végeztük 

lábbi ábra országos összevetésben. 
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25. ábra: Az egy főre jutó éves nettó jövedelem Magyarországon települési szinten 

Forrás: TeIR, Nemzetgazdasági Minisztérium, Területfejlesztési Tervezési Főosztály, 2014 
 
A térképen jól látható, hogy Budapest és az agglomeráció mellett a Dunántúl északi részén található egy szinte 
egybefüggő (relatív) magas jövedelmű zóna, amely magában foglalja Vas, Győr-Moson-Sopron, Komárom-
Esztergom és Fejér megye északi részét, valamint Veszprém megye Veszprém körüli településeit, ahol az éves 
nettó átlagjövedelem a települések jelentős részén meghaladja az 1 millió forintot. Miként a munkanélküliségi 
térképen is látható volt, a megye északi, Győr-Moson-Sopron megyével határos részén kisebb belső periféria 
alakult ki, amelynek Csesznek is része, ahol a jövedelmi szint is a nagytérségi átlag alatt marad 10-20 
százalékponttal, ugyanakkor az országos átlag feletti jövedelmi szint mutatható ki. 
 
A lakosság összevont adóalapot képező jövedelemének egy lakosra jutó összegének területi megoszlását és 
annak változását mutatja az alábbi táblázat Csesznek 30 perces vonzáskörzetét alkotó 35 település viszonylatába 
a 2016. évi jövedelmi adatok tükrében. 
 
A személyi jövedelemadó alap fajlagos értékének területi megoszlása 

Település 
Összes adó 
(SZJA, Ft) 2016 

Összevont adóalap 
(SZJA, Ft) 2016 

Lakosság-
szám (fő) 
2016 

SZJA 
adóalap/fő (Ft) 
2016 

Nyúl 994 673 720 6 438 994 132 4 318 1 491 198 

Ászár 331 836 099 2 480 817 555 1 760 1 409 555 

Hárskút 128 756 673 918 744 559 661 1 389 931 

Écs 403 143 013 2 675 133 600 1 981 1 350 396 

Nagyveleg 104 099 652 808 225 991 629 1 284 938 

Szápár 91 496 181 620 741 696 489 1 269 410 

Veszprémvarsány 171 508 140 1 364 138 103 1 076 1 267 786 

Súr 194 516 947 1 545 458 480 1 225 1 261 599 

Kisbér  992 629 230 6 988 831 341 5 564 1 256 080 

Táp 123 241 037 907 758 670 723 1 255 544 
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Eplény 87 873 136 654 306 129 524 1 248 676 

Zirc 1 138 250 968 8 421 848 401 6 895 1 221 443 

Bakonycsernye 495 990 335 3 754 712 301 3 076 1 220 648 

Tápszentmiklós 142 589 139 1 157 646 060 953 1 214 739 

Bakonyszombathely 234 411 309 1 692 654 885 1 417 1 194 534 

Réde 215 340 295 1 581 407 052 1 329 1 189 923 

Bársonyos 122 794 498 879 724 212 753 1 168 292 

Olaszfalu 167 480 057 1 217 734 453 1 061 1 147 723 

Pannonhalma 540 092 709 3 957 347 309 3459 1 144 073 

Bakonyszentkirály 121 621 975 945 645 822 839 1 127 111 

Dudar 248 220 511 1 944 964 733 1 775 1 095 755 

Ácsteszér 95 446 356 732 475 814 678 1 080 348 

Csetény 276 019 420 2 005 602 676 1 859 1 078 861 

Bakonynána 141 285 833 1 102 721 972 1 023 1 077 930 

Lázi 81 038 323 609 661 442 567 1 075 241 

Csesznek 81 864 209 563 098 245 532 1 058 455 

Bakonyszentlászló 265 267 107 1 911 667 731 1 810 1 056 170 

Jásd 97 787 097 760 720 920 729 1 043 513 

Nagyesztergár 162 436 469 1 244 447 023 1 195 1 041 378 

Borzavár 104 499 768 771 008 292 744 1 036 301 

Tés 109 699 440 838 918 563 811 1 034 425 

Csót 134 467 641 1 011 173 565 1 000 1 011 174 

Bakonytamási 85 471 919 653 002 700 656 995 431 

Lovászpatona 151 231 893 1 163 106 363 1 181 984 849 

Pápateszér 151 774 258 1 147 555 559 1 228 934 491 

Bakonyoszlop 55 751 231 400 685 082 458 874 858 

Összes/átlag 9 044 606 588 65 872 681 431 54 978 1 155 355 
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal, TeIR, 2016., saját szerkesztés 
 
A térségi települések átlagos egy főre jutó SZJA-alapot képező jövedelmi adata a 2016. évi adatok szerint 1.155,4 
ezer forint/fő. Csesznek jövedelmi mutatója a vonzáskörzet alapján kevéssel a vonzáskörzet átlaga alatt található, 
az 1058,5 ezer Ft/fő érték alapján. Ezzel a mutatóval Csesznek a 26. helyen áll a 36 vizsgált település közül. 
Érdemes kiemelni azonban a térség jövedelmileg kiegyenlített jellegét, hiszen a legalacsonyabb és a legmagasabb 
átlag jövedelemmel rendelkező település között nem egész kétszeres csak a különbség. 
 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 
 
A község lakosságán belül elenyésző a nemzetiségek aránya, és kevésbé 
jellemző a térbeni-társadalmi elkülönülés is. Szegregált településrész 
Cseszneken nem található. Mivel intenzív beköltözés sem jellemző a 
településen, ezért az új lakosok és az ún. „őslakosok” között kialakult 
konfliktusról nincs információ. Csesznek közigazgatási területe 24,2 km2, a 
település épített része ennek csupán egy tizede. A változatos domborzati 
viszonyok mellett, a település építészetileg egységesnek mondható, jól 
elkülönülő, elválasztható karakterű településrészeket nem igazán lehet 
meghatározni. Ami viszont mindenképp megemlítendő és bemutatást érdemel, 
az a településhez tartozó majorságok területe. 
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Kisbükk Major: 60 hektáron elterülő majorság kempinggel és turistaszállóval 
Csesznek közvetlen szomszédságában. Területe meghaladja Csesznek épített 
településrészének területét, nagyobb része szántó-legelőként funkcionál. A 
majorság 50 férőhelyes felújított parasztház főépülete mind a vidéki építészet, 
mind a színvonalas, helyi vendéglátás jó példája.  
Örvendetes lenne több hasonló projektet látni országszerte az elhanyagolt 
birtokok, majorságok felújítására és kihasználására, mivel – mint látjuk – van 
igény az ilyen környezetben nyújtott szolgáltatásokra. 
 
Gézaházapuszta  
 
Szintén Csesznek külterületén találjuk Gézaházapusztát. A majorság fejlődését az Esterházyak által létesített 
vadaspark alapozta meg 1922-ben. A 30-as évek végén már 60-70 ember lakott a pusztán, amikor László gróf – 
kizárólag helyben készült építőanyagok használatával – vadászlak építésébe kezdett. A majorság 
legkarakteresebb épületének jellegzetes, íves bejárata fölé fémből kivágott mókus sziluett került, innen a Mókus-
tanya elnevezés. 1940-ben épül meg Gézaházapuszta saját, Szent Rókus nevet viselő kápolnája, ami egy zirci 
kőművesmester keze munkáját dicséri. A mókus-tanya kisebb felújításon ment keresztül, melynek eredményeként 
jelenleg panzióként üzemel. 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők 
 
Csesznek lakosainak identitását alapvetően feltehetően a Bakony és Vár határozza meg, melyek nem csak a 
városkép, hanem a mindennapi élet szempontjából is meghatározó jelentőséggel bírnak a helyi lakosság körében. 
A cseszneki erődítmény az 1241–42-es tatárjárás utáni nagy várépítési korszak szülötte. A XVI. század közepére 
a hódító törökök benyomultak a Dunántúlra, ahol Csesznek - Wathay Lőrinc várkapitány vezetésével - végvárként 
védelmezte az országot. Kevesen tudják, de a helyi identitás erősítésében is fontos szerepet kaphat, hogy a 
Cseszneki várat például a török hódoltság nem tudta birtokba venni. A helyi közösség identitásának erősítésében 
jelentős szerepet játszanak a hagyományos várhoz kapcsolódó programok, várjátékok. 
 
A települési identitás erősítésében nagyon jelentős szerepet töltenek be a helyi civil szervezetek, melyek az 
alábbiakban: 
 
Csesznek és Környéke Egyesület 
Turisztikai, idegenforgalmi, általános fejlesztési, környezet-, egészség- és természetvédelmi, civil érdekképviseleti 
célokért létrejött szervezet, amely 2002 óta működik településünkön. 
 
Vámhegy Egyesület 
Közösségépítő, hagyományápolást, természetvédelmet kiemelten fontosnak tartó civil szervezet.  
A 2014 óta működő tánccsoport aktívan részt vesz a település közösségi életében. Tagjai olyan fiatalok, akik 
óvodás, általános iskolás korukban az Ihaj-Csuhaj Néptáncegyüttesben tanulták az alapokat. Fellépéseikkel 
színesítik programjainkat. Például: No Motor, Falunap, Szüreti Felvonulás, Idősek Napja stb. A tánc mellett 
szívesen foglalkoznak játszóházak szervezésével, lebonyolításával, valamint nyaranta a Zörög táborban öt napon 
át várják a kicsiket izgalmas, érdekes programokkal. 
 
Cseszneki Asszonyok Klubja 
Közösségépítő, a szabadidő hasznos eltöltésére alakult csoport, amely 2008 óta működik a településen. 
 
Magyar Hagyományőrző és Lovaskultúra Alapítvány 
Hagyományőrző civil szervezet. 
 
Vár-Hegyi Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület 
Hagyományőrző szervezet, a nagyobb helyi turisztikai projektek lebonyolítója. 
 
Szintén kiemelendő a két egyházközség, a katolikus és a református egyház, melyek a településen működnek és 
meghatározó jelentőségűek a helyi identitás ápolása, erősítése terén. 
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1.8. A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA 

1.8.1. Humán közszolgáltatások 
Az önkormányzat az alábbi közszolgáltatások működtetéséről gondoskodik: 
 
Önálló fenntartásban működtetett humán közszolgáltatások 
 
Szociális étkeztetés: A szociális étkeztetési közszolgáltatást a Bakonyszentkirályi Kerekerdő Óvoda konyhájáról 
biztosítja a település, helyben fogyasztással, elvitellel, házhoz szállítással az arra rászorulók részére. Ezt az 
ellátást a cseszneki lakosság körében rendszeresen nagyságrendileg 10 fő veszi igénybe. 

 
Falu-, és tanyagondnoki szolgáltatás: Egy főállású falugondnokot alkalmaz közalkalmazottként a Cseszneki 
Községi Önkormányzat. A falugondnok szállítja Bakonyszentkirályról az ételt a szociális étkeztetést igénybevevők 
lakására. A falugondnok az idős emberek orvoshoz szállításában, gyógyszer kiváltásában, gyermekek 
rendezvényre történő szállításában vesz részt. 
 
Közművelődési- és könyvtári ellátás: a Faluház és Községi Könyvtár által biztosított a településen. Cseszneken 
a közösségi élet színtere a Faluház. Itt található a település könyvtára is. A kulturális rendezvényeket a Cseszneki 
Faluházban, a főtéren és a sportpályán rendezik. A Faluházban az akadálymentesítés részben megoldott. A 
Faluház főbb rendezvényei: ünnepélyek, házasságkötések, idősek napja, karácsonyi műsor. Az intézmény ad 
helyet a Csesznek és Környéke Egyesületnek, Lovas Klubnak, a Daloldának, a Vámhegy Egyesületnek, valamint a 
Cseszneki Asszonyok Klubjának. 
 
A Faluház, mint kulturális intézmény szervezi az önkormányzati kulturális, szabadidős programokat. Évente 
egyszer kerül megrendezésre a falunap. Azon kívül minden évben megrendezi az egynapos„No Motor” 
rendezvényt. A rendezvényen játékkal egybekötött pontgyűjtős természetjárást és vendéglátást szerveznek. 
Családdal, barátokkal, egyénileg, gyalogosan, kerékpárral, lóháton, kutyát sétáltatva 40 km-es gyalogos és 70 km-
es biciklis távon lehet teljesíteni a feladatokat. A túrázás mellett lehetőség van a cseszneki programok 
megtekintésére, a házias ízek kóstolgatására (disznótoros, rétes stb.). A Cseszneki Nyár 1993 óta kínált 
különböző nagyszabású szabadtéri programokat, változatos szórakozási lehetőségeket minden korosztály 
számára, amely esemény megrendezése egyelőre szünetel. 
 
Társulásban Bakonyszentkirállyal és Bakonyoszloppal közösen működtetett humán közszolgáltatások 
 
Bakonyszentkirályi Kerekerdő Óvoda: Cseszneken nincs Óvoda, a gyermekek a Bakonyszentkirályi Kerekerdő 
Óvodába járnak.2013. július 1. óta a Bakonyszentkirályi Köznevelési és Egészségügyi Társulás keretében üzemel 
Csesznek, Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop közös óvodai intézménye Bakonyszentkirályon 2 óvodai csoporttal. 
 
Békefi Antal Általános Iskola: A községben önállóan működő oktatási intézmény nem található. Csesznek, 
Bakonyszentkirály és Bakonyoszlop közös iskolája Bakonyszentkirályon található. Az állami fenntartású Békefi 
Antal Általános Iskola vagyongazdálkodási feladatait a három község közösen látja el, a Bakonyszentkirályi 
Köznevelési és Egészségügyi Társulás keretében. 
 
Egészségügyi alapellátás: Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Köznevelési és 
Egészségügyi Társulás keretében közös fenntartásban látják el a háziorvosi, házi gyermekorvosi, iskola-
egészségügyi, védőnő ellátási, fogorvosi, valamint fizikoterápia ellátási feladatokat is az óvodai ellátás mellett. A 
társulás 2013. július 1-től látja el ebben a formában a feladatokat: 
 

- az egészségügyi alapellátást (ezen belül: a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás egészségügyi 
szolgáltatóval kötött szerződés keretében, a fogorvosi alapellátást (Bakonyoszlop kivételével) egészségügyi 
szolgáltatóval kötött szerződés keretében, védőnői ellátást, a munkavállaló közös foglalkoztatásával, az 
iskola-egészségügyi ellátást egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés keretében, 

- fizioterápia-gyógytorna szolgáltatást közreműködői szerződés keretében 

 



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   46 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2018 DECEMBER 

 
Többcélú Kistérségi Társulás keretében ellátott humán közszolgáltatások 
 

- Központi Orvosi Ügyelet 
- Gyermekjóléti szolgáltatás  
- Családsegítés 
- Gyógypedagógiai ellátás 
- Gyógytestnevelés 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 
 
Csesznek Község Önkormányzata 2013-ban fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A Helyi 
Esélyegyenlőségi Program helyzetelemzésének és intézkedési tervének legfőbb megállapításait az alábbi 
táblázatok foglalják össze: 
 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők elhelyezkedésének segítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

magas a településen a munkanélküliek száma 

Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre bontásban 

A munkanélküliek visszatérjenek a munka világába.   
Rövid: közelben lévő munkahelyek felkutatása, megkeresése. A dolgozók beajánlása. 
Közép: 
A munkanélküliek 50 %-ának munkába helyezése 
Hosszú távú: 
80 %-os foglalkoztatottság, tartani az elért eredményt 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Végzettség felmérése, munkahelyek igényeivel való összeegyeztetés. 
Referencia elkészítése 
Megállapodás elkészítése (a kapott támogatás visszafizetése, ha nem pályázati pénzből 
valósul meg) 
Feltételek meghatározása (például mennyi ideig dolgozzon). Munkába állás. 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális ügyintéző, polgármester, közfoglalkoztatottak 

Partnerek Munkaügyi központ, cégek, pályázatíró 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

rövid: 1 év 
közép: 2 év 
hosszú: 5 év 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

rövid: a munkahelyre való felvétel, visszajelzés a munkába állásról. 
közép: a tervezett számú munkanélküli személy munkába állítása 
hosszútáv: a 80 % dolgozik, nem csökken a foglalkoztatottság 
 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A mélyszegénységben élő személyek nem működnek együtt, nem akarnak dolgozni, nem 
állják meg a helyüket a munkahelyen. Megállapodás kötése, feltétel előírása  

Szükséges erőforrások pályázat, saját erő 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élőknél alacsony iskolázottság 
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Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

15 fő 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és rövid-
, közép- és hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

8 általános elvégzése, szakma tanulása 
Rövid: továbbtanulási lehetőségek felkutatása, megkeresése helyi, járási, megyei szinten. 
A személy oktatásra való jelentkezésének segítése 
Közép: iskolába, képzésre járás 
Hosszú: iskola, képzés elvégzése 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Továbbtanulás felmérése 
Jelentkezés segítése 
Képzés nyomon követése 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális ügyintéző, alacsony iskolázottságú személyek 

Partnerek Munkaügyi Központ, Iskolák, Továbbképzést szervezők 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

1 év: felkutatásra, jelentkezésre 
3 év: iskola, képzésre járásra 
5 év: befejezés 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Rövid: a továbbtanulók felmérése visszajelzéssel 
Közép: tanulók iskolába, továbbképzésre járásának nyomon követése, személyes 
megkereséssel 
Hosszú: csökkenjen az alacsony iskolai végzettek száma, eredmény szinten tartása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Alacsony iskolai végzettségű nem akar tanulni, nem akar szakmát szerezni, nem képes a 
tanulásra, anyagi nehézségei miatt nem tud megjelenni 

Szükséges erőforrások 
Pályázatok létrehozása a tanulás támogatásához, továbbtanulók támogatása, anyagi 
forrás szükségessége 

 

Intézkedés címe: A mélyszegénységben élők súlyos megélhetési gondjainak helyzetén való segítés 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A családok számának pontos meghatározása. 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A családok kikerülése a mélyszegénységből 
Rövid: Feltérképezés, helyszíni szemle, problémák feltárása 
Közép: családok helyzetének segítése, életmód váltásra motiválás, megfelelő életre 
nevelés 
Hosszú: mélyszegénységben elő családok számának csökkentése, elért eredmények 
szinten tartása  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérés, családok számának pontos meghatározása 
Segítési módszerek pontos meghatározása 
Pályázati, támogatási rendszerek felmérése, támogatók felkutatása, szakemberek, 
támogatások, pályázatok igénybevétele 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális ügyintéző, gyermekjóléti szolgálat, védőnő 

Partnerek 
Óvoda, Iskola, civil szervezetek, vállalkozók, társadalmi szervezetek, egyház, karitatív 
szervezetek 
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Határidő(k) pontokba 
szedve 

Felmérésre 6 hónap 
Életmód váltásra, helyzet javításra 3 év 
Mélyszegénységben élők számának csökkentésére 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Rövid: Együttműködő partnerek véleményének bekérése 
Közép: családok helyzetének nyomon követése 
Hosszú: A családok minél nagyobb százaléka kerüljön ki a mélyszegénységből, illetve az 
elért eredmények megtartása. 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A mélyszegénységben élő nem működik együtt. Pályázatok, támogatók hiánya, anyagi 
fedezet hiánya 

Szükséges erőforrások 
Emberi, pénzügyi, pályázati erőforrások, adományok, önkormányzati támogatások, 
lakossági támogatások, felajánlások 

 

Intézkedés címe: Mélyszegénységben élők rossz étkezési körülményeinek javítása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A családok nem jutnak megfelelő ételhez, nem megoldott a napi meleg ételhez való 
hozzájutás, éheznek 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

A család megfelelő ételhez jutása 
Rövid: A pénz megfelelő beosztása 
Közép: ellátások igénybevétele, háztáji gazdaságok kialakítása, állattartásra, 
földművelésre tanítás 
Hosszú: az elért eredmények megtartása, az ilyen családok száma csökkenjen 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Környezettanulmány, tanítás a pénz beosztásáról, tájékoztatás a megfelelő ellátások 
igénybevételéről, állattartásra, földművelésre tanítás, ösztönzés (állatok, gabona, vetőmag 
adományozás), tanácsokkal ellátás, gyermekek kedvezményes vagy ingyenes étkeztetése 

Résztvevők és 
felelős 

Szociális ügyintéző, gyermekjóléti szolgálat, családsegítés 

Partnerek Civil szervezetek, vállalkozók, óvoda, iskola, egyház 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Rövid: 1 év 
Közép: 3 év 
Hosszú 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Rövid: a megfelelő szakemberek beszámolója 
Közép: gyermekétkeztetésben résztvevők száma 
Hosszú: hány családban javult az étkezés  

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Nem hajlandó az étkezés körülményein változtatni, nem vesz részt az általa szervezett 
programban, nem akar állattartással, földműveléssel foglalkozni, szakember hiány, 
támogatók hiánya 

Szükséges erőforrások Szakemberek, anyagi erőforrások, támogatók 

 

Intézkedés címe: A gyermekszegénység mérséklése 
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Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

15 fő gyermek 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és rövid-
, közép- és hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

rövid: segélyek (szociális), adományok (alapítványok, társadalmi, civil szervezetek) 
ingyenes lehetőségek (internet használat művelődési házban, tankönyv) 
közép:  
Egészséges életmód: civil szervezetek segítségével. 
A gyermekek életre való nevelése: civil szervezetek segítségével, háztartási 
alapismeretek megszerzése 
Szabadidő hasznos eltöltése: egyházak, civilszervezetek, közművelődési intézmények 
együttműködésével, iskola és óvoda szerepe 
Nyári szabadidő eltöltése 
Továbbtanulás ösztönzése és támogatása: fórumok helyben szervezése, közintézmények 
általi segítségnyújtás, utaztatás megszervezése. 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Érintettek felkutatása, kapcsolat felvétele 
Segélyek: Pluszsegélyezési formák felkutatása, jóváhagyása 
Adományozók: szerzése, felkutatása 
Ingyenes lehetőségek körének kibővítése 
ÁNTSZ-szel való egyeztetés, előadok szervezése, feladatok 
Partnerekkel kapcsolat felvétel, programok egyeztetése, szervezése, lebonyolítása 
Továbbtanulás: közintézményekkel kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, munkaadókkal 
szintén 

Résztvevők és 
felelős 

Önkormányzat, Óvoda, Iskola, közművelődési intézmény, civil szervezetek, egyház, 
védőnő, családsegítő, háziorvos, ÁNTSZ 

Partnerek Civilszervezetek, egyház, adományozók, rendőrség 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

rövid: 1 hónap 
közép: 2 év 
hosszú 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Rövidtávon: hányan kapnak segélyt, adományt, az ingyenes lehetőségeket hányan 
használták ki. 
Középtávon: Táborozók létszáma, előadások látogatottsága, továbbtanulók száma 
Hosszú távon: Hány gyermeknek változik az életkörülménye 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Önkormányzat, testület hozzáállása, célcsoport érdektelensége, partnerek korlátozott 
lehetőségei 
Kommunikáció erősítése, információkkal való folyamatos ellátás 

Szükséges erőforrások Emberi-humán erőforrás, idő, kapcsolati tőke, anyagi erőforrás 

 

Intézkedés címe: A gyermeket nevelő szülők alacsony iskolai végzettsége 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A szülők tanulása, az alacsony iskolai végzettségű szülők gyermekének továbbtanulása 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Az alacsony iskolai végzettségű szülő továbbképzéseken való részvétele. Az ilyen szülők 
gyermekének továbbtanulásának segítése 
Rövid: Felmérés, segítségnyújtás a szükséges intézkedések megtételében 
Közép: Szülők továbbképzése, hogy a munkaerőpiacon megállják a helyüket, a 
gyermekek továbbtanulási lehetőségeinek felkutatása, segítségnyújtás a felvételi 
eljárásban 
Hosszú távú: Az alacsony iskolai végzettségű szülők minél nagyobb számban vegyenek 
részt képzéseken. Minél több alacsony iskolai végzettségű szülő gyermeke tanuljon 
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tovább középiskolákban, felsőoktatási intézményekben 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Felmérés, intézkedések kidolgozása. Szülők továbbtanulása, gyermekek továbbtanulási 
eljárásában segítségnyújtás. 

Résztvevők és 
felelős 

Iskolák, óvodák, önkormányzat 

Partnerek Munkaügyi szervek, továbbképzést szervezők, Közép és Felsőoktatási intézmények 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

Felmérésre 1 év 
Intézkedések kidolgozására, gyermekek továbbtanulási lehetőségeinek feltárására a 
szükséges időben, de legkésőbb 3 év 
Hosszú távú célok elérésére 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

Rövid: Az eredményesség mérhető a feltárt személyek számával. 
Közép: a továbbképzésben részt vett szülők és a továbbtanulásra felvett gyermekek 
száma 
Hosszú: a továbbtanulásban részt vett gyermekek és az iskolát befejezettek száma 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

Sem a szülő, sem a gyermek nem akar tanulni. A szülő nem akarja, hogy gyermeke 
továbbtanuljon, nincs anyagi fedezet a tanulásra 

Szükséges erőforrások Emberi, pénzügyi, pályázati erőforrások 

 

Intézkedés címe: 55 év felettiek foglalkoztatottsága 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az idősebbek munkaerőpiaci helyzete a településen  

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszútávú 
időegységekre 
bontásban 

Az 55 év feletti munkanélküliek munkába állítása 
Rövid: 
Munkahelyek felkutatása, munkahelyteremtés, közmunka szervezése 
Közép:  
Az 50 %-os foglalkoztatottság megszervezése 
Hosszú 
Ne emelkedjen a munkanélküliek száma, tartani az elért eredményt 

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

Munkahelyek feltérképezése 
Munkahelyek létrehozásának vizsgálata 
Elhelyezkedésben való segítség 
Megállapodások elkészítése 
 

Résztvevők és 
felelős 

szociális ügyintéző, polgármester, családsegítés 

Partnerek Munkaügyi központ, vállalkozók, munkáltatók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

rövid távú: 6 hónap 
Középtávú: 3 év 
hosszú távú: 5 év 
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Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

rövid: munkanélküli munkába állítása 
közép: foglalkoztatottak %-os mérése 
hosszú: foglalkoztatottak számának növelése, munkanélküliek csökkenése 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

A munkanélküli személy nem akar munkába állni, nincs munkahely, alacsony számú 
közfoglalkoztatásra kapott engedélyt az önkormányzat 

Szükséges erőforrások emberi, pénzügyi és pályázati erőforrások, saját erő 

 

Intézkedés címe: Gyermekfelügyelet ellátásával a nők foglalkoztatottságának javítása  

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

A dolgozó nők helyzetét befolyásolja a gyermekek felügyeletének hiánya 

Célok: 
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszútávú időegységekre 
bontásban 

Biztosított legyen a gyermekek felügyelete a szülők munkaideje alatt 
Rövid távú cél:  
Felmérni a problémákat. Felvenni a kapcsolatot a gyermekfelügyeletet ellátó 
szervezetekkel. 
Közép: Segítséget nyújtani a gyermekek elhelyezését, gyermekfelügyelet ellátásának 
intézését 
Hosszú: Minél több nő tudjon munkát vállalni, ne okozzon gondot a családok számára a 
gyermek gondozása, felügyelete 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

Felmérés, kapcsolatok szervezése, gyermekek elhelyezése, gyermekfelügyelet intézése, 
óvoda nyitvatartásának meghosszabbítása, gyermekek 2,5 éves kortól való felvétele 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, óvoda, iskola  

Partnerek családsegítés, gyermekjóléti szolgálat 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

rövid távú: 1 év 
Középtávú 2 év 
hosszú távú 5 év 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

gyermekfelügyelet biztosítása 

Kockázatok és 
csökkentésük eszközei 

személyi kapacitás, anyagi fedezet hiánya 

Szükséges erőforrások pályázat anyagi fedezetre, pályázatíró, emberi erőforrások 

 

Intézkedés címe: Kisgyermekeket nevelő anyák foglalkoztatása 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Munkanélküli, elhelyezkedni nem tudó anyák foglalkozási gondjai 
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Célok -  
Általános megfogalmazás 
és rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre bontásban 

A gyermeküket nevelő anyák foglalkoztatásának megoldása 
Rövid távú: Megvizsgálni a helyi lehetőségeket, megkeresni a foglalkoztatási 
lehetőségeket, ha lehet helyben, akár részmunkaidőben, GYES, GYED mellett 
Középtávú: Anyák harmadának elhelyezkedése 
Hosszú távú: Nagyobb arányú elhelyezkedés, elért eredmény ne csökkenjen 

Tevékenységek 
(a beavatkozás tartalma) 
pontokba szedve 

foglalkoztatók keresése, elhelyezkedés segítése, lehetőségek bővítése, megfelelő 
képzések (GYED, GYES alatt) részmunkaidő, távmunka lehetősége 

Résztvevők és 
felelős 

védőnő, szociális ügyintéző, önkormányzat 

Partnerek iskola, óvoda, foglalkoztatók, munkaügyi központ, vállalkozók 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

foglalkoztatók felkutatására 1 év 
elhelyezkedés 2-3 év 
nagyobb arányú elhelyezkedés, eredmény növelése 5 év 

Eredményességi mutatók 
és annak 
dokumentáltsága, forrása 
(rövid, közép és 
hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

elhelyezkedések számszaki mérése 
elhelyezkedések évenkénti összehasonlítása, több éves eredmény értékelése 
Az elér eredmény szinten tartása 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

foglalkoztatók elzárkózása az anyák foglalkoztatásától,  

Szükséges erőforrások 
pályázatok munkahelyteremtésre, anyák foglalkoztatásának támogatására, pályázatíró, 
saját erő, anyagi, emberi erőforrás 

 

Intézkedés címe: Önkormányzati tulajdonú intézmények akadálymentesítése 

Feltárt probléma 
(kiinduló értékekkel) 

Az önkormányzati tulajdonú intézmények nem, vagy részben akadálymentesek 

Célok -  
Általános 
megfogalmazás és 
rövid-, közép- és 
hosszú távú 
időegységekre 
bontásban 

Az intézményeket a fogyatékos, mozgásukban korlátozott személyek is igénybe tudják 
venni. 
rövid: az épületek felmérése, tervező keresése, építési engedély beszerzése,  
közép: pályázatok figyelése, felajánlások gyűjtése, támogatók felkutatás, anyagi fedezet 
előteremtése, kivitelező keresése, építési munkák elkezdése 
hosszú távú: használatba vétel, állag megóvás  

Tevékenységek 
(a beavatkozás 
tartalma) pontokba 
szedve 

felmérés, tervezés, engedélyek beszerzése, pályázatok figyelése, pályázatírás, anyagi 
forrás, kivitelezés, használatba vétel, állag megóvás 

Résztvevők és 
felelős 

önkormányzat, polgármester, tervező, építésügy, pályázatíró, építési vállalkozók, kft-k 

Partnerek önkormányzati intézmények vezetői, társadalmi, civil szervezetek 

Határidő(k) pontokba 
szedve 

rövid: 1 év 
közép: 2-3 év 
hosszú: 5 év 

Eredményességi 
mutatók és annak 
dokumentáltsága, 
forrása 
(rövid, közép és 

eredmény, ha az intézmények akadálymentesek lesznek 
együttműködő partnerek véleményének bekérése, értéklapok, projektvezető által 
elkészített kérdőívek alapján 
Marketing munka, honlap, reklám 
támogatók ismertetése  
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hosszútávon), valamint 
fenntarthatósága 

a fenntartható, nem jelent plusz költséget 

Kockázatok  
és csökkentésük 
eszközei 

nincs elég segítség a kivitelezéshez, 
pénzügyi források hiánya 
új partnerek, források bevonása 

Szükséges erőforrások emberi, pénzügyi, pályázati erőforrások, felajánlások 

 

1.9. A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA 

A munkarészt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről szóló 314/2012. sz. Korm. rendelet alapján tárgyaljuk. 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 
 
Az alábbi ábra mutatja a regisztrált vállalkozások számának alakulását Csesznek esetében. A regisztrált 
vállalkozások száma 2008-ban 76 cég volt, majd 2014-ig ez a szám 88 db-ra emelkedett. Azóta a regisztrált 
vállalkozások száma újra csökkenő tendenciát mutat. A mutató a 2016. évi adatok szerint 79 db-ot ér el. 
 

 
26. ábra: A regisztrált vállalkozások számának alakulása 

Forrás: KSH Területi statisztikai adatok rendszere, TEIR adatok alapján saját szerkesztés, 2008-2016 
 
A működő vállalkozások tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal 2016. évi és azt követő évek adatait még nem 
publikálta, azonban az Opten és a Nemzeti Cégtár adatbázisait is elemeztük és ez alapján megállapítható, hogy a 
településen a működő társas vállalkozások száma mindössze 17 db. Figyelemre méltó, hogy a már törölt, vagy 
éppen felszámolás alatt lévő társas vállalkozásokkal együtt a cégnyilvántartásban még 48 db cég szerepel. A 
2016. évi KSH által közzétett hivatalos adatok szerint, az egyéni vállalkozókat is beleértve összesen 28 db 
vállalkozás működött Cseszneken.  
 
Csesznek társas vállalkozásainak kibocsátása a település méretének megfelelően alacsony. A kibocsátás 
mennyisége 2008 és 2012 között a válság hatására jelentősen csökkent, 150 millió forintról a felére esett vissza. 
2012 óta dinamikus bővülés jellemzi a vállalkozások kibocsátását, amely 2015-ben már meghaladta a 200 millió 
forintot. 
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27. ábra: Atársas vállalkozások kibocsátásának alakulása (ezer Ft) 

Forrás: KSH Területi statisztikai adatok rendszere, TEIR adatok alapján saját szerkesztés, 2008-2015 
 
Adott település gazdasági súlyára utal, hogy mennyi munkahelyet kínál a település a helybeli és a környékbeli 
lakosok számára. Az alábbi ábrán érzékelhető, hogy Cseszneken nagyon alacsony a társas vállalkozások átlagos 
statisztikai állományi létszáma. Jelentős foglalkoztató a településen nem működik. A cseszneki társas 
vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszáma 2011 előtt a 20 főt sem érte el. Azt követően növekvő 
tendencia tapasztalható, melynek köszönhetően a 2015. évi adatok szerint már 34 főt foglalkoztattak a helyi társas 
vállalkozások. 
 

 
28. ábra: A társas vállalkozások átlagos statisztikai állományi létszámának alakulása 

Forrás: KSH Területi statisztikai adatok rendszere, TEIR adatok alapján saját szerkesztés, 2005-2015 
 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 
 
Csesznek esetében a vállalkozások nagyon alacsony száma miatt gazdasági szektorokról csak korlátozott 
mértékben beszélhetünk. A következő ábra mutatja a 2015. évi adatok szerint a működő vállalkozások ágazaton 
szerinti megoszlását. Látható, hogy a mezőgazdasági ágazatban tevékenykedő cégek aránya kiemelkedően 
magas, 17,9%, amely legalább négyszerese a vidéki települések átlagának. Cseszneken hagyományosnak 
mondható az erdőgazdálkodás jelenléte, a magas érték elsősorban ennek tudható be. Az ipari szektorban 
tevékenykedik a vállalkozások 14,3%, amely viszont már átlag alattinak mondható. A szolgáltató szektorban a 
vállalkozások mindössze 67,9%-a működik, amely országos összevetésben nagyon alacsonynak számít. 
 

0

50000

100000

150000

200000

250000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18 18 17

21 21

25 26

34

0

5

10

15

20

25

30

35

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

VÁROS ÉS HÁZ BT

29. ábra: A működő vállalkozások megoszlása a gazdasági szektorok szerint
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

 
A Cseszneken működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti besorolását ábrázolja a következő ábra, 
amely nagyon szemléletesen mutatja a község hiányos helyi gazdaságát. Megállapítható, hogy a kereskedel
nemzetgazdasági ágban működik a vállalkozások legnagyobb része. Az agrárium markáns szerepét mutatja, hogy 
a nemzetgazdasági ágak között sorrendben a második.
 
A művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazat, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
vállalkozások 10%-át fedi le. Ezekben az ágazatokban jelentős tartalékok vannak a településen. Fenti négy 
nemzetgazdasági ág foglalja magában a működő vállalkozások kétharmadát. 
 

30. ábra: A működő vállalkozások megoszlása a
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2015.

 
A többi nemzetgazdasági ág messze 10% alatti szintet képvisel a vállalkozások körében, ami különösen a 
vendéglátás, szálláshely-szolgáltatás
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A működő vállalkozások megoszlása a gazdasági szektorok szerint
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2015.

A Cseszneken működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti besorolását ábrázolja a következő ábra, 
amely nagyon szemléletesen mutatja a község hiányos helyi gazdaságát. Megállapítható, hogy a kereskedel
nemzetgazdasági ágban működik a vállalkozások legnagyobb része. Az agrárium markáns szerepét mutatja, hogy 
a nemzetgazdasági ágak között sorrendben a második. 

A művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazat, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékeny
át fedi le. Ezekben az ágazatokban jelentős tartalékok vannak a településen. Fenti négy 

nemzetgazdasági ág foglalja magában a működő vállalkozások kétharmadát.  

A működő vállalkozások megoszlása a nemzetgazdasági ágak szerint
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2015.

A többi nemzetgazdasági ág messze 10% alatti szintet képvisel a vállalkozások körében, ami különösen a 
szolgáltatás, vagy éppen az info-kommunikáció ágazatok esetében különösen feltűnő.
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A működő vállalkozások megoszlása a gazdasági szektorok szerint 

, Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2015. 

A Cseszneken működő vállalkozások nemzetgazdasági ágak szerinti besorolását ábrázolja a következő ábra, 
amely nagyon szemléletesen mutatja a község hiányos helyi gazdaságát. Megállapítható, hogy a kereskedelem 
nemzetgazdasági ágban működik a vállalkozások legnagyobb része. Az agrárium markáns szerepét mutatja, hogy 

A művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazat, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység a 
át fedi le. Ezekben az ágazatokban jelentős tartalékok vannak a településen. Fenti négy 

 
nemzetgazdasági ágak szerint 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2015. 

A többi nemzetgazdasági ág messze 10% alatti szintet képvisel a vállalkozások körében, ami különösen a 
kommunikáció ágazatok esetében különösen feltűnő. 

őgazdasági szektor

őipari szektor

Szolgáltató szektor
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1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai, települést érintő fejlesztési elképzelése 
 
Az alábbi ábra szemlélteti a működő társas vállalkozások alapítási év szerinti megoszlását az Opten és a Nemzeti 
Cégtár 2018. áprilisi adatai alapján, amely közvetetten jelzi a gazdaság szerkezet átalakulását. A jelenleg működő 
társas vállalkozások kétharmada 2009-ben vagy azt követően alapított cég. A társas vállalkozások között kiugróan 
magas (30%) azon cégek aránya, amelyeket 2005-2009 között alapítottak. A cégek egyharmadát az elmúlt 10 
évben alapították, ebben a tekintetben a vállalati szektor kiegyensúlyozott. 
 

 
31. ábra: A működő vállalkozások megoszlása az alapítási év szerint 

Forrás: Opten Kft, Nemzeti Cégtár, 2018. év végi adatok alapján, saját szerkesztés 
 
A következő táblázat szemlélteti a működő társas vállalkozások létszámkategória szerinti besorolását a 2017. évi 
adatok szerint. Látható, hogy Csesznek valamennyi társas vállalkozása mikrovállalkozás, azaz 10 fő alatti 
foglalkoztatotti létszámmal rendelkezik, ami a vállalkozási szerkezet aránytalanságát mutatja a mikrovállalkozások 
javára. A vállalkozások felének nincs alkalmazottja, és a cégek közül mindössze három vállalkozás tartozik az 5-9 
fős létszámkategóriájú csoportba. 10 fő-nél nagyobb létszámú foglalkoztató a településen nincs. 
 

Létszám kategória 
Vállalkozások száma 

(db) 
0 fős létszámú működő vállalkozások száma 8 
1-4 fős létszámú működő vállalkozások száma 6 
5-9 fős létszámú működő vállalkozások száma 3 
10-19 fős létszámú működő vállalkozások száma 0 
20-49 fős létszámú működő vállalkozások száma 0 
50-249 fős létszámú működő vállalkozások száma 0 
250-499 fős létszámú működő vállalkozások száma 0 
500 és több fős létszámú működő vállalkozások száma 0 

5. táblázat: Működő társas vállalkozások foglalkoztatottak létszáma szerinti megoszlása 
Forrás: Opten Kft, Nemzeti Cégtár, 2018. áprilisi adatok alapján, saját szerkesztés 

 
A településen működő legjelentősebb társas vállalkozásokat foglalja össze a következő táblázat az Opten Kft. 
(www.opten.hu) és a Nemzeti Cégtár (nemzeticegtar.hu) hivatalos cégnyilvántartáson alapuló adatbázisainak 
felhasználásával. A vállalkozáslistát a nettó árbevétel alapján határoztuk meg. A legnagyobb nettó árbevétellel 
rendelkező helyi vállalkozások közé 10 millió forintot meghaladó éves árbevétellel lehetett bekerülni a 2017. adóévi 
adatok alapján. 
 

Cégnév 
Nettó 

árbevétel 
(ezer Ft) 

Alapítás 
éve 

 
Főtevékenység kódja, megnevezése 

0

1

2

3

4

5

6

1990-1994 1995-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   57 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2018 DECEMBER 

VIRÁGSZERVIZ Kft. 124.169 2007 5-9 fő 4690 Vegyestermékkörű nagykereskedelem 

DÉVÉNYI-KER Kft. 
34 .890 

2009 3-4 fő 
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 

Várkertbolt Bt. 
33.242 

2013 2 fő 
4711 Élelmiszer jellegű bolti vegyes 
kiskereskedelem 

Gyursánszki és Társa Kft. 21.360 2015 5-9 fő 3312 Ipari gép, berendezés javítása 

"ANA921" Kft. 16.098 2004 0 fő 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

Gézaháza farm Kft 13.523 2011 2 fő 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
6. táblázat: A legjelentősebb árbevétellel és adózott eredménnyel rendelkező vállalkozások 

Forrás: Opten, Nemzeti Cégtár, 2017. évi NAV adatok alapján saját szerkesztés 
 
Kedvezőtlen, hogy nem működik Cseszneken egy olyan vállalkozás sem, amelynek éves nettó árbevétele elérni a 
több száz millió forintot. Sőt, a 6 legnagyobb árbevétellel rendelkező cég összes nettó árbevétele 2017-ban nem 
érte el az egynegyed milliárd forintot. 
 
A következő ábra szemlélteti a társas vállalkozások által befektetett eszközök értékének változását, amely újabb 
szemponttal egészíti ki a helyi gazdaság állapotnak elemzését. Az alábbi tendencia kifejezetten kedvező képet 
mutat, és alátámasztja azt a tendenciát, amely többek között az elmúlt évek bevételeinek jelentős bővülése alapján 
kirajzolódott. A társas vállalkozások befektetési hajlandósága/képessége jelentsen nőtt az elmúlt évtizedben, bár 
ne felejtsük el, hogy a befektetett eszközök volumene összességében nagyon alacsony. 2008-ban a helyben 
működő társas vállalkozások által befektetett eszközök értéke megközelítette a 150 millió forintot, ugyanakkor 
2012-ig jelentős csökkenés volt jellemző. 2012 óta viszont dinamikus bővülés tapasztalható, így 2016-ban már 
megközelítette a 250 millió Ft-ot a településen befektetett eszközök értéke.  
 

 
32. ábra: Társas vállalkozások által befektetett eszközök értékének alakulása (millió Ft) 

Forrás: NAV, Területi Statisztikai Adatok Rendszere 
Az alacsony szintű szolgáltatási környezetre utal, hogy mind a kiskereskedelmi egységek száma, mind a 
vendéglátóhelyek száma alacsony (4-4 db), amely szám az elmúlt évtizedben jelentősen nem változott. 2008-ban 
még hat vendéglátóhely és öt kiskereskedelmi egység működött a községben. 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők 

1.9.4.1. Elérhetőség 
 
Csesznek Veszprém megyében, a 82. számú főútvonal mentén található. Gyorsforgalmi út a települést nem érinti. 
A település a járási központ Zirctől 11 km-re, Veszprémtől 36 km-re északra, Győrtől 42 km-re délkeletre, a 
Balatontól 50 km-re északra, Pápától 43 km-re délkeletre, Várpalotától 30 km-re északnyugatra fekszik. A község 
közigazgatási határában halad a 11. számú Veszprém-Győr vasúti mellékvonal. 

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   58 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2018 DECEMBER 

 

Leírás Érték 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben Budapestig 2016 [km] 117 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben Budapestig 2016 [perc] 134 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben Budapestig 2016 [km] 139 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben Budapestig 2016 [perc] 115 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a járásközpontig 2016 [km] 12 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a járásközpontig 2016 [perc] 12 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a járásközpontig 2016 [km] 12 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a járásközpontig 2016 [perc] 12 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a kistérségközpontig 2016 [km] 12 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a kistérségközpontig 2016 [perc] 12 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a kistérségközpontig 2016 
[km] 

12 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a kistérségközpontig 2016 [perc] 12 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a megyeszékhelyig 2016 [km] 31 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a megyeszékhelyig 2016 [perc] 32 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a megyeszékhelyig 2016 [km] 31 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a megyeszékhelyig 2016 [perc] 32 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza kilométerben a régióközpontig 2016 [km] 60 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben a régióközpontig 2016 [perc] 67 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben a régióközpontig 2016 [km] 61 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben a régióközpontig 2016 [perc] 66 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza km-ben autópálya csomópontig 2016 [km] 38 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben autópálya csomópontig 2016 [perc] 42 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben autópálya csomópontig 2016 
[km] 

38 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben autópálya csomópontig 2016 
[perc] 

41 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza km-ben vasútig 2016 [km] 0 

Út szerinti optimalizálás esetén legrövidebb út hossza percben vasútig 2016 [perc] 0 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza kilométerben vasútig 2016 [km] 0 

Idő szerinti optimalizálás esetén a leggyorsabb út hossza percben vasútig 2016 [perc] 0 
7. táblázat: Csesznek főbb elérhetőségi adatai 

Forrás: GeoX Kft., 2016. 

1.9.4.2. Kutatás-fejlesztés, innováció 
 
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Vállalati K+F regiszter adatai szerint Cseszneken nem 
működik olyan vállalkozás, amely végez kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy a 
vállalkozások nulla százalékához köthető innovatív tevékenység. Intézeti (állami, önkormányzati) és felsőoktatási 
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kutatóhely a községben szintén nem működik. Innovatív, kreatív szektor jelenlétének kimutatása céljából 
felhasználtuk a Nemzeti Cégtár és az Opten Kft. adatbázisából a vállalkozások főtevékenységének TEÁOR kód 
szerinti besorolását. 
 
A GKI Gazdaságkutató Zrt. (2010) által alkalmazott módszertan alapján a szűken értelmezett kreatív iparágak 
jelenlétét a TEÁOR ágazati besorolások alapján vizsgáltuk a cseszneki cégek esetében. A község vállalkozási 
között nincs a kreatív szektorba sorolható vállalkozás. Ez nagyon kedvezőtlen mutató, hiszen a magyar GDP-ben 
és foglalkoztatásban a kreatív ipar 3,7 és 4,4 %-os arányt képvisel (Hétfa Kutatóintézet, 2014), míg a településen 
ez az arány 0%.  

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 
 
Csesznek ingatlanpiaci viszonyainak vizsgálatát egyrészt az OTP Jelzálogbank Zrt. által készített időszakos 
Lakóingatlan Értéktérkép ingatlanpiaci elemzésének, másrészt különböző ingatlanportálok adatai alapján 
összeállított saját statisztikák alapján végeztük el. A község ingatlanpiacáról csak megközelítőleg lehet képet adni, 
tekintettel arra, hogy nagyon szűk a település ingatlanpiaca. Az ingatlan.com adatai szerint 2018. év végén a 
településen mindössze 5 családi házi, 5 telek és 1 üdülő ingatlant kínáltak eladásra. Eszerint a község családi 
házas ingatlanainak kínálati átlagára 262,5 ezer Ft/nm, a telekingatlanok fajlagos négyzetméterára 3.615 Ft. 
Lényeges hangsúlyozni, hogy a fenti árak kínálati árak, azaz nem a tényleges adásvétel alapján kapott tranzakciós 
árak.  
 
Az OTP 2018. év 1. félévi lakóingatlan piaci elemzése alapján kiemelendő, hogy a Zirci járás Veszprém megyén 
belül egy átlagos árváltozást produkált 2017-ben, amely a megye járásai között egyedüliként 5,1-10 százalék 
közötti áremelkedést jelentett. Ezzel a trenddel a megyén belül egy közepes ingatlanpiaci pozíciót tudhat 
magáénak a Zirci járás, tekintettel arra, hogy a megye északnyugati járásai az elmúlt évben csökkenő, déli-
délkeleti járásai dinamikusan növekvő ingatlanárakkal jellemezhetők (ld. alábbi térkép). 
 

 
33. ábra: Járási ingatlan árváltozás 2017-ben 

Forrás: OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2018/1, OTP Jelzálogbank Nyrt., 2018. 
 
 
Az egész térség szűk ingatlanpiacát jelzi, hogy az OTP elemzéséből a Zirci járás kimaradt a 2013-2017 közötti 
árváltozás bemutatása tekintetében, melynek oka, hogy járási szinten nem volt 30 db szűrt lakóingatlan adásvételi 
tranzakció 2013-ban és/vagy 2017-ben, amely a számításokhoz megbízható összehasonlítási alapot adott volna.  
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A következő térkép mutatja a lakóingatlanok kínálati átlagárát járási szinten. Az OTP elemzése szerint a Zirci járás 
lakóingatlanainak átlagos négyzetméter ára 2018. I. félévében 100 ezer – 150 ezer Ft között alakult. 
 

 
34. ábra: Járási lakóingatlan átlagárak 

Forrás: OTP Lakóingatlan Értéktérkép 2018/1, OTP Jelzálogbank Nyrt., 2018. 
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1.10. AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás 
 
Általánosságban megállapítható, hogy költségvetési szempontból a község önkormányzata nagyon sérülékenynek 
tekinthető. Az önkormányzat az utóbbi években, több esetben költségvetési hiány mellett tudta csak folytatni 
gazdálkodását. Finanszírozási bevételekkel az önkormányzat alapvetően a költségvetés egyensúlyt fenn tudja 
tartani, de az önkormányzatnak egyre nagyobb kihívást jelent a település üzemeltetésének fenntartása, és jelentős 
fejlesztési forrással a község nem rendelkezik. Tartós tendenciaként figyelhető meg országos szinten az 
önkormányzati költségvetések zsugorodása. Az önkormányzati feladatok és hatáskörök csökkentésével 
párhuzamosan jelentősen csökkennek az önkormányzatok állami bevételei, amellett, hogy a kiadások is bizonyos 
mértékig – de nem arányosan – csökkennek. 
 
Csesznek önkormányzatának gazdálkodása stabil, de az önkormányzat nagyon szűkös kerettel kénytelen 
gazdálkodni. A költségvetési hiányt az önkormányzat egyelőre belső átcsoportosítással, valamint a korábbi évek 
költségvetési maradványából, lekötött pénzeszközeiből tudja kompenzálni, amely nem a fenntartható költségvetési 
gazdálkodás irányába mutató tendencia. 
 
A helyi adó az önkormányzat számára stabil, folyamatos bevételi forrást jelent. A helyi adókból befolyó bevétel 
segíti az önkormányzati fejlesztések egy részének megvalósítását. A kommunális adó mértékét 2008-ban emelte 
az önkormányzat. Az iparűzési adó mértéke 2%. Az idegenforgalmi adó 2018. év októberétől 300 Ft/éjszaka. Új 
települési adó bevezetésére az elmúlt években nem került sor. Új adófajták bevezetését nem tervezi az 
önkormányzat. Az adóbevételek növelésére fokozott figyelmet fordít a település vezetése az alábbiak szerint: 
 

a) Az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében az önkormányzat rendszeresen tájékozódik az 
adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó-végrehajtási 
szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről. 

b) Az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön. 

c) Az adózók megfelelő tájékoztatást kapnak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert 
felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes befizetést. 

A helyi adóbevételek nagyságrendileg az önkormányzati bevételek 10 százalékát teszik ki. A következő diagram 
ábrázolja a helyi iparűzési adóból származó bevétel alakulását az elmúlt években. 
 
Látható, hogy az adóbevétel évente jelentős ingadozásokat mutat. 2008 és 2011 között a helyi iparűzési 
adóbevétel jelentősen emelkedett, 2,8 millió forintról 4,9 millió forintra. 2012-re ez a bevétel forrás a 2008. évi 
szintre esett vissza a gazdasági válság késleltetett hatásának köszönhetően. A HIPA bevételek mértéke 2014-ben 
érték el a 2011-es szintet, 2015-ben pedig már megközelítette a 6 millió forintot.   
 

 
35. ábra: A helyi iparűzési adóbevételek alakulása 

Forrás: Magyar Államkincstár, 2008-2016 
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Ahogy említettük, a helyi adótípusú bevételeken belül az iparűzési adóból származik a legjelentősebb bevétele az 
önkormányzatnak. A második legjelentősebb – adó típusú, de nem helyi bevételnek számító – bevételi forrás a 
gépjárműadóból származó bevétel. Nem sokkal marad el a gépjárműadó jelentősége mögött a magánszemélyek 
kommunális adóból, valamint az idegenforgalmi adóból származó bevétele a községnek. 

1.10.2. Az önkormányzat település-, és gazdaságfejlesztési tevékenysége, gazdasági program 
 
Fejlesztési alapelvek 

1) Az önkormányzat kötelező feladatellátásához kapcsolódó fejlesztések. 

2) A meglévő intézményi épületek kihasználtságának fejlesztése. 

3) A település arculatának továbbfejlesztése. 

4) A természeti környezet megőrzése. 

Fejlesztési célok 

a) A közösség céljainak, célkitűzéseinek a meghatározása az önkormányzat településfejlesztési 
politikájának legfőbb feladata. Fontos célkitűzés, hogy az önkormányzati vagyon a képviselő-testület 
ciklusa alatt ne csökkenjen. Csak olyan fejlesztéseket, programokat vállaljon, melyeknek, a működtetését 
is zökkenőmentesen tudja finanszírozni. 

b) Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek.  

c) Az infrastruktúra fontos tényezője a település népesség megtartó képességének, ezért fontosnak tartjuk a 
közúthálózat, a járda, a felszíni csapadékvíz elvezető árok, az ivóvíz- és szennyvízcsatorna rendszer, a 
villamos energia, a gáz, a közvilágítás, illetve telefon, internet, kábeltelevízió szolgáltatások megfelelő 
színvonalon történő üzemelését. 

d) A település lakosságszámának csökkenése érdekében az önkormányzat támogatja a fiatalok 
letelepedését. 

Fejlesztési elképzelések 

1) Az előző ciklusban megvalósult főbb fejlesztések: 

- Múzeum-köz felújítása 

- Ravatalozó és temető kerítés felújítása  

- Faluház épületének felújítása 

- Iskola épületében fűtéskorszerűsítés  

- Honlap készítése  

- Közterületi bútorok elhelyezése  

- Falugondnoki autó beszerzése (megvalósult) 

2) Tervezett beruházások, fejlesztések: A megvalósításhoz lehetőség szerint pályázati forrást kell igénybe 
venni. 

- Az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak burkolat felújítását az előző ciklusban megvalósítottuk. 
Különös tekintettel az elmúlt időszak csapadékos időjárására tekintettel a csapadékvíz elvezető árkok 
felújítási, karbantartási munkáit – a lakosság és az önkormányzat együttműködésével – folyamatosan kell 
végezni. 

- Aranyos patak feletti híd felújítása (megvalósult 2018. évben). 
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- A Millenniumi-kert támfala megerősítésre, felújításra vár. 

- A buszforduló kivitelezésére csak hosszabb távon látunk lehetőséget. 

- Vár utca alsó szakaszára járda építése. 

- Játszótér- pihenőpark kialakítása. 

- A régi iskolaépület hasznosítására kidolgozott terveket felül kell vizsgálni. 

- Ravatalozó épületéhez esőbeálló építése 

Az elkövetkező időszak kiemelt fejlesztését jelenti a településen a Nemzeti Kastély- és Várprogram keretében a 
vár fejlesztése. A GINOP-7.1.1-15-2017-00034 azonosító számú projekt 381 millió forint támogatásban részesült. 
A fejlesztés a 2015. évi tervek szerint ennek dupláját tartalmazta. 750 millió forintból a támogatásból építettek 
volna hidat, kiállítótereket, teraszt a félkörbástyán és büfét a gazdatiszti épületben. Ezzel szemben a tervek szerint 
látogatóközpont épül a várban, továbbá a vár egy része befedésre kerül. A várban folyamatosak a fejlesztések. Az 
alábbi képet ábrázolja a 2015-ös Új Alsó Vár fejlesztés nyomait: egy kulturált fogadóépület készült pénztárfülkével. 
 

 
 
A község jövőben tervezett fejlesztései számára 2019-2020-tól hazai támogatási források nyílhatnak meg a 
Magyar Falvak Program keretében. 2019-ben a hangsúlyok négy területre fókuszálnak. A lakhatás támogatása a 
falusi CSOK bevezetésével nagy lehetőséget rejt magában. Adókedvezményben részesülhetnek azok, akik az 
építészeti örökséghez illeszkedő ház építését vállalják. Útalap kerül létre hozásra, amely a mellékúthálózat 
javítását, valamint a lokális fejlesztéseket is szolgálja. 
 
Az önkormányzati feladatok ellátását szolgáló fejlesztések képezik a negyedik fontos területet, pl. közösségi terek 
kialakítása számára. Sok helyen hiányzik az orvos, a védőnő, a pedagógus, a körzeti megbízott. 
 
2019-től megnyílik a szolgálati lakások építését célzó program, amely vonzóvá teheti e településeket a hiányzó 
szakemberek számára. Szintén megnyílnak azok a pályázati források, amelyek lehetőséget biztosítanak a 
települések számára orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék vagy játszótér, sportinfrastruktúra megépítésére, éppúgy, 
mint kiterjeszteni a falu-, és tanyagondnoki szolgálatot, vagy az internethasználat-lehetőségét. A hosszú távú 
elképzelések között szerepel, hogy a településeken mindenütt elérhető közelségbe kerüljenek a takarékbanki-, a 
postai szolgáltatások, vagy például a termelői piacok. 
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1.10.3. Foglalkoztatáspolitika 
 
A foglalkoztatás néhány fontosabb adatának elmúlt évekbeli alakulását foglaltuk össze az alábbi táblázatban a 
Belügyminisztérium adatai alapján. Cseszneken a munkavállalási korú népesség (15-64 éves férfiak és 15-64 éves 
nők) száma jelenleg 350 fő. Figyelemre méltó a munkavállalási korú népesség fokozatos csökkenése az elmúlt 5 
évben, 374 főről 350 főre. 
 
A 2013 és 2018 közötti időszakban a regisztrált álláskeresők száma a községben jelentősen, 27 főről 10 főre 
csökkent. A relatív munkanélküliségi mutató (a nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség 
százalékában) ennek megfelelően 7,1%-ról 2,8%-ra csökkent. 
 
A közfoglalkoztatásban résztvevők teljes létszáma mindössze 3-8 fő között alakult az elmúlt években, csökkenő 
létszámot mutatva. Ennek megfelelően a közfoglalkoztatási ráta 25-35 százalékos szintet ér el. Ezt az adatot 
érdemes megjegyezni, hiszen ez azt mutatja, hogy minden harmadik-negyedik álláskereső tud a közfoglalkoztatási 
programban részt venni.  
 
2018-ban a napi 8 órás, hat hónapig tartó közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak száma összesen a 
településen 4 fő. Mind Csesznek, mind a Zirci járás szintjén az országos közfoglalkoztatási programban résztvevők 
köre alacsonyabb a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban részvevők létszámánál. A járási startmunka 
mintaprogramok hátrányos helyzetű térségben, illetve településen valósulnak meg, és mivel Csesznek nem 
tartozik ebbe a települési kategóriába, ezért a startmunka mintaprogram a településen nem jellemző. 
 

Csesznek 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 
2018 01-
09. hó 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
támogatása 

2 6 3 3 3 3 

Országos közfoglalkoztatási program 
támogatása 

1 2 2 3 2 1 

Járási startmunka mintaprogram támogatása 
összesen 

- - - - - - 

Mindösszesen 3 8 6 6 5 4 

Közfoglalkoztatási mutató 0,84% 2,14% 1,59% 1,82% 1,30% 1,13% 

Ellátásban nem részesülő álláskeresők száma 
zárónapon 

16 14 6 7 8 5 

Álláskeresési ellátásban részesülő álláskeresők 
száma zárónapon 

5 4 3 6 6 4 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban 
részesülő álláskeresők száma zárónapon 

6 2 2 1 - 1 

Regisztrált álláskeresők száma zárónapon 27 19 11 14 14 10 

Nyilvántartott álláskeresők relatív mutatója 7,09% 4,96% 2,92% 3,86% 3,92% 2,79% 

Közfoglalkoztatási ráta 10,17% 29,02% 35,31% 32,05% 24,95% 28,89% 

Munkavállalási korú (15-64 éves) népesség 
száma 

374 378 374 356 353 350 

8. táblázat: Közfoglalkoztatásban részt vevők havi átlagos létszáma 
Forrás: kozfoglalkoztatas.kormany.hu adatai alapján saját szerkesztés 

 
Csesznek önmagában nagyon kis szerepet képes betölteni munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalán egyaránt. A 
község munkaerőpiaci jelenlegi pozícióját és lehetőségeit egyrészt a vele szorosan együttműködő két szomszédos 
településsel (Bakonyoszlop, Bakonyszentkirály) együtt, valamint térségi viszonyrendszerben érdemes értékelni. A 
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településről a legtöbben a környező nagyobb városokban koncentrálódó gépjárműgyártó vállalatoknál találnak 
munkát.  
 
Ugyanakkor mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy a település adottságai (pl.: természetföldrajzi jellemzők, 
épített örökség, közlekedési adottságok) a települést alkalmassá teszik arra, hogy az idegenforgalomban, valamint 
a rugalmas, otthoni munkavégzés által a művészeti, és más kreatív szektor ágazati megtelepedjenek a településen 
és számottevő részesedést érjenek el a foglalkoztatás terén. 
 
A település középtávú foglalkoztatáspolitikai céljai között szerepel a bezárt térségi fűrésztelep újrahasznosítása, 
lovasközpont kialakítása, valamint a biogazdálkodás ösztönzése, melyek mind a település foglalkoztatási 
szerepének erősítéséhez, ezáltal Csesznek népességmegtartó erejének fokozásához járulna hozzá.  

1.10.4. Lakás- és helyiséggazdálkodás 
 
A település lakásállományának alakulását ábrázolja az alábbi diagram. A lakosságszám csökkenése ellenére a 
község lakásszáma 230 db körüli szinten stagnált az elmúlt években. Beköltözési hullám, és ezáltal új lakásépítés 
nem jellemző a településen. 
 

 
36. ábra: Csesznek lakásállományának alakulása (db) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere 
 
A lakásállomány építési év szerinti összetételét („korfáját”) szemlélteti az alábbi ábra. Az ingatlanállomány kor 
alapján alapvetően kedvező összetételűnek értékelhető, hiszen a 60-70 évnél idősebb lakóépületek aránya csak 
kevéssel haladja meg a 10 százalékot. Egy negatív tényezőt azonban ki kell emelni, az új építésű lakások 
alacsony arányát. Az 1970 előtt épült a lakásállomány éppen háromnegyede. Ennek több mint felét teszik ki az 
1961-1970 év között épített lakások. Mindössze a lakásállomány 10 százaléka épült a rendszerváltozást követő 
években. 
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37. ábra: A lakások és lakott üdülők építési év szerinti megoszlása 

Forrás: KSH, 2011. évi Népszámlálás, valamint KSH Tájékoztatási adatbázis 
Az önkormányzati tulajdon rendkívül alacsony arányú a lakásszektoron belül, a KSH adatai szerint a 228 lakás és 
lakott üdülő közül mindössze 1 db lakás van önkormányzati, és további 5 db lakás van nem magán, hanem más 
intézmény, szervezet tulajdonában. 
 

1.10.5. Intézményfenntartás 
Az önkormányzat a következő intézmények fenntartásáról gondoskodik: 
 
Önálló fenntartásban 

- Szociális étkeztetés 
- Falugondnoki Szolgáltatás 
- Közművelődési- és könyvtári ellátás 

 
Társulásban Bakonyszentkirállyal és Bakonyoszloppal közösen 

- Kerekerdő Óvoda 2 óvodai csoporttal 
- Háziorvosi Szolgálat 
- Védőnői Szolgálat 
- Fogorvosi ellátás 
- Fizioterápia 

 
Többcélú Kistérségi Társulás keretében 

- Központi Orvosi Ügyelet 
- Gyermekjóléti szolgáltatás  
- Családsegítés 
- Gyógypedagógiai ellátás 
- Gyógytestnevelés 

 
Az intézményi ellátásról részletesen lásd a humán közszolgáltatásokról szóló fejezetet. 
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1.10.6. Energiagazdálkodás 
Villamosenergia 
 
Csesznek villamos-energia fogyasztóinak száma 273 db, melyből a község háztartási villamos-energia 
fogyasztóinak száma 246 db. A szolgáltatott összes villamos energia mennyisége 0,74 kWh, melyből a háztartások 
részére szolgáltatott villamos energia mennyisége 0,59 millió kWh.  
 
Háztartási villamosenergia fogyasztók száma [db] 246 

A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége [1000 kWh] 593 

Villamosenergia-fogyasztók száma [db] 273 

Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége [1000 kWh] 738 

9. táblázat: Szolgáltatott villamosenergia felhasználás néhány jellemzője 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2016 

 
Gázfogyasztás 
 
A község gázfogyasztóinak száma 71 db, melyből a háztartási gázfogyasztók száma 66 db. A Cseszneken 
szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége mindössze 62 m3, melyből a háztartások részére szolgáltatottgáz 
mennyisége 49m3. 
 
Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége (átszámítás nélkül) [m3] 62 

Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége (átszámítás nélkül) 
[m3] 

49 

Az összes gázcsőhálózat hossza [km] 6 

Összes gázfogyasztók száma [db] 71 

A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók száma [db] 66 

10. táblázat: A szolgáltatott vezetékes gáz néhány jellemzője 
Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere, 2016 
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1.11. TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK 

A településüzemeltetési feladatokat Csesznek Község Önkormányzata Bakonyoszloppal és Bakonyszentkirállyal 
közösen látja el. A három település együttműködése modellértékű, közösen valamennyi évben, így 2018-ban is 
képesek voltak ellátni a törvényben meghatározott kötelező településüzemeltetési feladatokat. A 
településüzemeltetés keretében a három község biztosította az egészséges ivóvizet, gondoskodott a szennyvíz és 
a csapadékvíz elvezetéséről, biztosította a közvilágítást, és gondoskodott a helyi közutak, közparkok és egyéb 
közterületek fenntartásáról. Mindezek mellett biztosította a köztemetők működését, és garantálta a köztisztaság 
fenntartását. Lényeges, hogy a közösen üzemeltetett közüzemi szolgáltatások nem jelentenek közös eszközparkot 
a három település vonatkozásában. 
 
Hulladékgyűjtés-, szállítás 
A vegyesen gyűjtött települési hulladék gyűjtését és kezelését a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi, 
melynek működési területe összesen 112 településből áll. Ebbe beletartozik Győr, valamint további 111 település, 
köztük Csesznek is. Az alábbi ábra mutatja az elszállított települési hulladék mennyiségét. 2006-ot követően a 
gazdasági recessziónak köszönhetően jelentősen csökkent az elszállított települési hulladék mennyisége egészen 
2012-ig. 2013 óta viszont érdemben változott a hulladék mennyisége, amely 2017-ben 125,7 tonnát tett ki. 

 

 
38. ábra: Összes elszállított települési hulladék (tonna) 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal, Területi Statisztikai Adatok Rendszere 
 
Vízi-közmű szolgáltatás 
A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat és szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatornahálózat) hossza a településen 5 km. Az 
infrastruktúra kiépítettsége a településen 100 százalékos. Cseszneken a vízi-közmű szolgáltatást a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. látja el. A vállalat lakossági szolgáltatásai közé tartozik az ivóvízellátás, szennyvízkezelés.  
 
Cseszneken nincs kiépített távfűtés. Megújuló energia használatáról nincs információ  
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12. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA 

12.1. Természeti adottságok 
A fejezet a „Magyarország kistájainak katasztere” c. kiadvány segítségével készült. 

Elhelyezkedés 

Csesznek község Veszprém megyében, a Győrt Veszprémmel összekötő 82. sz. főút mellett, Zirctől mindössze 12 
km-re északra helyezkedik el. A kicsit több mint 500 fős község azÖreg-Bakonyban, vagy másik nevén a Magas-
Bakony kistáj északkeleti sarkában fekszik magasabb hegycsúcsokkal tűzdelt, szurdokokkal szabdalt, tagolt 
tájegységben. Itt található a híres Cuha-völgy, a Kőmosó szurdok, a Cseszneki vár, az Ördög-árok, a Kő-árok, 
valamint az erdő közepén fekvő Károlyháza az Erdő Szíve vendégházzal (egykori kulcsosház). Itt folyik a Cuha-
patak, Aranyosi-patak és a Dudari-patak (Nagy-ér). A hegycsúcsok közül Csesznek területén található a Kőmosó-
hegy (295m), a Parras-hegy (425m), az Éles-hegy (445m) és a Cuha-hegy (515m). 
A település gazdag erdőkkel és hegyoldalakkal övezett, keleti irányból Bakonyoszlop és Dudar, nyugatról 
Bakonyszentlászló-Vinye, délről Porva, Borzavár és Zirc határolja. Északról Bakonyszentkirály határolja, melynek 
belterületével összeépült Csesznek belterülete. Területe a természeti nagytájak közül a Dunántúli középhegység 
területébe tartozik, ezen belül pedig a Bakonyvidék középtáj, Öreg-Bakony kistáj része. 
 
Domborzat 

Az Északi-Bakonyban, 300 m tengerszint feletti magasságban fekvő többutcás település határa három részre 
oszlik. Nyugati harmadát a Hódos-ér és a Cuha közötti, 420 – 450 m magas, erdőkkel borított hegyek, közepét a 
Cuhától K-re emelkedő, 450 – 510 m magas fennsík, ÉK-i szélét, pedig a Dudari-ér melletti, 250 – 300 m magas 
agyagos dombok alkotják. A mészkőből felépült fennsík ÉK-i szélén igen mélyre vágódott patakvölgyek, köztük 
szurdok völgyek (Aranyos-patak, Kőmosó stb.) vannak. A fennsík területének kb. fele erdő, másik fele szántóföld. 
Az alacsonyabban fekvő részeken erodált szántóföldek vannak. 

Csesznek függőlegesen jól tagolt, változatos arculatú kistájban fekszik. A relatív relief értékek itt a legmagasabbak, 
170-1780 m/km2 az átlag. Fejlett völgyhálózat jellemzi, átlagos völgysűrűség 4,5 km/km2. Mikroformákban gazdag 
felszínét karsztos mélyedések, karrmezők teszik változatossá, mely jelenségek csesznek külterületén is 
megfigyelhetők. Mai geomorfológiai képét tető helyzetű (550m-710 m), köztes helyzetű (400-550 m), átlagos 
magasságú (300-400 m) és alacsony helyzetű (200-300 m) fennsíkok, fennsíkmaradvámnyok, az ezeket tagoló 
hegyközi medencék, ezeket felfűző karsztos eróziós szurdokvölgyek, például a Cuha-patak völgye, határozzák 
meg. 
 
Földtan 

Az Öreg-Bakony hegységet uralkodóan mezozoos (triász, jura és kréta) mészkő- és dolomitformáció-sorozatok, 
kisebbrészt harmadidőszaki medenceüledékek, negyedidőszaki üledéktakarók építik fel. Szerkezetileg a 
középhegységi kréta Ny-i szárnyának tartozéka. A kistáj domborzatát árkos-sasbérces szerkezet jellemzi. 
 
Éghajlat 

A település éghajlata mérsékelten hűvös és mérsékelten nedves, de a magasabban fekvő területeket hűvös, 
nedves éghajlat jellemzi. A hőmérséklet évi átlaga általában 8,5-9,5 °C fok között alakul, ez nyári félévben 
átlagosan 15-15,5 °C  fok körüli, míg a csapadék évi összege körülbelül 750 mm, a magasabban fekvő részeken a 
800 mm-t is túllépi. A nyári napsütés összege 780, a téli pedig 200 óra. A hótakaróval borított napok száma 
elérheti a 60-70 napot is.A területen az É-i és ÉNy-i szélirány az uralkodó, átlagos szélsebesség 4,5 m/s, a 
völgyekben 3-3,5m/s. A kistáj adottságai az erdő- és vadgazdálkodásnak kedveznek, éghajlata a nem hőigényes, 
de nagyobb vízigényű növények termesztésére alkalmas. 
 
Vizek 

Csesznek területeiről a vizeket a jelentős vízhozamú, a település nyugati külterületén déli-északi irányban folyó 
Cuha-patak gyűjti össze, vízgyűjtő területe 150 km2és 21 km hosszú. A település területén nyugat-keleti irányban 
folyó Aranyos-patak ennél mind hosszában, mind vízhozamában jelentéktelenebb. A Dudari-patak épp hogy érinti 
a település északi részét. A keleti részek vizeit a Dudari-patak, és a távolabbi Gaja- és a Séd-patak gyűjti. Az 
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áttöréses völgyekben haladó patakok szurdokokat vágtak a mészkőbe, ilyen pl. a híres Kő-patak szurdoka, az 
Ördögárok, és a Cuha-pataknak az áttöréses szurdoka. 
A karsztos vízgyűjtők miatt a csapadék nagy nagy része hirtelen elfolyik, és a vízfolyásokra jellemző, hogy a víz a 
meder alatti hasadékrendszerben halad tovább, ez is arra utal, hogy a patakvölgyek földszerkezeti irányokat 
követnek. Csapadékos időszakokban heves árhullámok is kialakulhatnak a patakokon. A leglényegesebb 
vízkészlet ingadozás az Északi-Bakony DK-i és K-i területein (Gaja-patak) tapasztalható. A Bakony vízben 
legszegényebb térsége az Észak-Bakony északi része (Cuha-patak) és a hegység elővidéke (Pannonhalmi-
dombság). 
Cseszneken mind a közüzemi vízellátás, illetve csatornázás megoldott, kivéve Gézaháza és Imre major területén.  
 
Növényzet 

A kistáj nagyrészt üde erdővel borított, a Dunántúl legnagyobb egybefüggő, gazdag aljnövényzetű bükkösei itt 
találhatók (medvehagyma – Allium ursinum, erdei madársóska – Oxalis acetosella, hölgypáfrány – Athyrium 
filixfemina, erdei parjzsika – Dryopteris filix-mas, bükksás – Carex pilosa, erdei sás – C. sylvatica, békabogyó – 
Actaea spicata, szártalan kankalin – Primula vulgaris). A bakonyi bükkösök jellemző örökzöld cserjéje, az atlanti-
szubmediterrán babérboroszlán 8Daphne laureola), további hasonló szubmediterrán elterjedésű fajok közül több 
(lónyelvű csodabogyó – Ruscuc hypoglossum, tarka lednek – Lathyrus venetus) itt éri el hazai elterjedésének 
északi határát. A bükkösök közé eltérő növényzetű szigetek ékelődnek, mély, meredek falú, kőtörmelékes völgyek 
hűvös alján szurdokerdők vannak, a sziklákon magashegységi fajok (mohos csitri – Moehringia muscosa, havasi 
ribiszke – Ribes alpinum). A meredek déli oldalakban tölgyes szigetek jelennek meg. Cser és kocsánytalan tölgy, 
nagyobb szigeteken a molyhos tölgy él. Itt több meleg- és fénykedvelő fajt találni (bíboros kosbor, nyugati 
pikkelypáfrány, és hazánkban csak itt fordul elő a mediterrán szálkás árvalányhaj – Stipa bromoides. A nagyobb 
tölgyes szigetek, mint a Cuha-völgy, növényzete nagyon változatos, a hársas, bükkös sziklaerdők szárazgyepet és 
bokorerdőt is tartalmaznak. Magas a fajszám (1200) és a védett fajok száma, 80-100. Tájidegen az őszirózsa és 
aranyvessző fajok.A terület erdősültsége 66,2 százalék. 
 
Talajok 

A kistáj területét legnagyobb kiterjedésben (44%) a karbonátos tömör kőzeten képződött rendzina talajok borítják. 
A laza lejtőlösszel borított medenceperemeken, az Északi- és a Keleti-Bakony közötti medencerészen 
harmadidőszaki üledékeken homokos vályog és vályog mechanikai összetételű, agyagbemosódásos barna 
erdőtalajok (39%) találhatók. Vízgazdálkodási tulajdonságai kedvezőek, esetenként gyenge víztartó képességűek, 
termékenységi besorolásuk 40-55 és 35-45 kategória. Erdőként 40%, szántóként 50%, gyepként 10% 
hasznosulhat. A tagolt felszíneken az erdőtalajok földes kopárig erodáltak. Tevel-puszta hegylábfelszínén Ahol 
harmadidőszaki üledék és mészkövet kísérő vörösagyag elegendő vastagságú, homokos vályog vagy agyagfos 
vályog mechanikai összetételű barnaföldek találhatók. Az agyagos alapkőzeten képződött barnaföldek 
termékenysége kedvező (>50), hasznosításuk is többnyire szántó (50%). A patakvölgyek közül a Dudari-patak 
öntésanyagán (int. 55-70) jó termékenységo besorolású öntés réti talajok találhatók, melyek főként szántóként 
(70%) és ligeterdőként (30%) hasznosíthatók. Itt található a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete is. 
A felszíni karsztos kőzetek miatt a szennyeződésérzékenység is igen nagy. Ezt mutatja sok apró mozaikos 
országos vízminősgvédelmi övezet is. E területek védelme, az alattuk húzódó karsztvízkészlet, mint ivóvízbázis 
megőrzése, ezek tisztaságát biztosító erdőségek megtartása kiemelt feladat. 
A talajerózió erős a domborzati viszonyok és a bőséges csapadék következtében. Az Északi-Bakony 
talajadottsága a talajfajtáktól függően a gyengétől a jó termőerejű talajokig terjed. 
 
Csesznek természeti környezete 

Csesznek a Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet legszebb részén található, hatalmas szurdokokkal és erdőségekkel 
körülvéve. Ősbükkössel és számos fokozottan védett és ritka növényfajjal büszkélkedhet. Természeti értékekben 
különösen gazdag település. A lakott területtől pár percre található a Bakony talán legszebb sziklaképződménye, a 
Kőmosó-szurdok, ahol két barlang is megfigyelhető. 2013 óta a Kőmosó szurdokban működik az ország első 
vasalt sziklamászó útja (Via Ferrata), amely öt különböző nehézségű útvonalon várja a sportolni vágyó kezdő és 
gyakorlott mászókat. A belterülettől távolabb legalább 5 km-es turistautakon érhetők el a Bakony népszerű híres 
természeti képződményei, a Cuha-völgy, az Ördög-lyuk, az Ördögárok szurdok a hatalmas beékelődött szikláival. 
A Bakony vadállománya is igen bőséges (szarvas, őz, vaddisznó, nyúl, fácán, fogoly, róka), sőt dámvadat és 
muflont is betelepítettek. A védettség alatt álló emlősök közül e területen megtalálható a menyét, mókus, borz, 
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cickány, denevér, molnárgörény, pele, vidra, vadmacska. Közel 250 madárfaj él itt a Bakony északi részén. 
Ezenkívül 14 ezernél több gerinctelen és egyéb alsóbbrendű állatfaj élőhelye még a Bakony környéke. 
A Bakonyban a vadászat jelentős, amit a bel- és külföldi vendégek számára fenntartott több vadászház is biztosít a 
környező településeken (pl. Ferencházi vadászház). 

12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 
Tájtörténeti vizsgálat 

A Magas- Bakonyban, Zirc és Pannonhalma között fekvő Csesznek községet elsőként 1234-1270 között említik 
okleveleink, szabálytalan alaprajzú, belső tornyos váráról pedig 1300-ból, majd 1323-ból értesülünk. 

A település neve feltehetően a szláv „csosznek", „csesznok" (hagyma, fokhagyma) szóból származik, amely szó 
annak idején a (IX. század) az itt nagyszámban őshonos medvehagymát jelölhette. 

A település és környéke az Árpád- korban a bakonyi erdőispánsághoz tartozhatott, így eredetileg királyi birtok volt. 
A XIII. században a Csák-nemzetség birtokába került, s hozzájuk köthető a vár - feltehetően tatárjárás /1241/ utáni 
- felépítése is. A vár feladata nemcsak a birtokközpont védelme volt, hanem a Győr- Veszprém közötti országutat 
is felvigyázta mind katonailag, mind gazdaságilag. 

A török idők alatt (XVI- XVII. század) végvár, amelyben állandó őrség tanyázik a mindenkori várkapitány 
parancsnoksága alatt. 1563 és 1566 között a török elfoglalja, de a XVII. század első felében már ismét magyar 
kézen van. 

1656- ban mind a vár, mind közvetlen környéke az Esterházy- család birtokába kerül. 1747-ben már a vár alatt 
meghúzódó Csesznek jobbágyfaluról olvashatunk. 

A település a XIX. században - a kiegyezésig (1867) - járási székhely volt. 

Csesznek ma a Dunántúl és a Bakony egyik legkedveltebb kirándulóhelye, ipara nincs, az idegenforgalom 
meghatorozó szerepet játszik az itt élők életében. A Cseszneki vár területén kívül a turisták számára a legvonzóbb 
a Kő-árok és az Ördögárok környéke, a Cuha-patak és az Aranyos-patak völgye, Károlyaháza, Gézaháza és a pár 
éve kiépült vasalt utak. 

A legelső Magyarországot ábrázoló térképi ábrázolás a Lázár deák-féle Tabula Hungariae, amely valamikor 1528 
előtt készült. Ezen több, a Balatontól északra elhelyezkedő, bakonyi, illetve a Vértesben található vár látható, 
azonban fontos katonai szerepe ellenére Cseszneket nem találjuk rajta. A legelső térképes ábrázolás Giulio 
Turcotól származik, 1570-ből (1568-ból?). Itt a vár kézzel felvett alaprajzát láthatjuk. 

 
39. ábra: A Turco-féle alaprajz 

 
Első katonai felmérés (1783-1784) 

A török korszak után Csesznek első térképes ábrázolása – mint minden Kárpát-medencében található település 
esetén – a II. József korából származó, 1782−1785 között készült 1. katonai felmérésről ismert. 
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40. ábra: Csesznek az 1. katonai felmérésen 

A térképszelvényen jól kivehető a vár (ha nem is pontos alaprajza), valamint a várhegy alatt elhelyezkedő 
település, a kanyargó utcaszerkezetével. Nyugatra a Bakony összefüggő erdőségét láthatjuk, míg keletre a maival 
megegyező területhasználat volt, mezőgazdasági művelés alatt álltak a földek. Mivel Bakonyszentkirály abban az 
időben lényegesen kisebb területen összpontosult, ezért a két település házai nem érintkeztek, mint napjainkban. 
A Veszprém felé vezető út a mai 82-es út felé vezető összekötő út helyére lokalizálható a térképszelvény alapján. 

Második katonai felmérés (1852) 

A 19. század közepén felvett 2. katonai felmérés lényegében ugyanezt a környezeti állapotot mutatja, a 
településszerkezet is változatlan volt az előzőhöz képest. A nyugati külterületi részeken meghatározó erdőségek 
mellett a keleti részeken mezőgazdasági művelés alatt álló területeket láthatunk. 

 
41. ábra: A település a 2. katonai felmérésen 
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Harmadik katonai felmérés (1880) 

A harmadik katonai felmérésen már látszik a Gézaháza Eszterházy birtok és az Imre major területe is, valamint az 
erdő közepén található Károlyháza is. A település temploma is látszik, valamint 3 nagyobb utca és beépítése. A 
82. főút maihoz hasonló nyomvonala is már megvan. 

 
42. ábra: A település a 3. katonai felmérésen 

 

Az 1857. évi kataszteri térkép az akkori telekhatárokat, birtokfelosztást mutatja. Az utcaszerkezet a maival 
egyezett meg. A településen belül a házakhoz kisebb szalagtelkek tartoztak. 

 
43. ábra: Az 1857. évi kataszteri térkép 
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44. ábra: A 82-es számú út a 20. század első felében  

Forrás: FORTEPAN 
 

IV. katonai felmérés (1941) 

Az 1941. évi katonai felmérés térképe már szinte semmi eltérést nem mutat a mai települési állapotokhoz képest. 
A mai 82-es számú főút is megjelent rajta, amely a település elkerülésével biztosította a kapcsolatot Veszprém, 
illetve Győr irányába. 

 
45. ábra: Csesznek területe a negyedik katonai felmérés térképén 

Forrás: mapire.eu, 2018 
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Topográfiai térkép (1980) 

 
46. ábra: Csesznek területe a topográfiai térképen 

Forrás: tajertektar.hu, 2018 
 

Tájhasználat vizsgálata 

Csesznekjelenlegi tájhasználatát a Budapest Főváros KormányhivatalaFöldmérési, Távérzékelési és Földhivatali 
FőosztálySzolgáltató Osztályától 2018 októberében kapott digitális állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis 
segítségével készítettük térinformatikai módszerekkel. A térképen jól látható, hogy a település legnagyobb része 
erdőterület, kisebb arányban szántó. Kert, szőlő és gyümölcsös területek a térképen mozaikosan megtalálhatók. 



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   76 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2018 DECEMBER 

 



CSESZNEK KÖZSÉG – MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   77 

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2018 DECEMBER 

 
47. ábra: Művelési ágak, tájhasználat 

Forrás: FÖMI, saját szerkesztés 
 

 
A Takarnet adatbázisa szerint a község közigazgatási területének „fekvés” szerinti megoszlása a következő: 
  belterület:  74,8 ~  ha 
  külterület: 2334,8 ~  ha 

zártkert:  10,98 ~  ha 
  összes terület: 2420,65 ~  ha 
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Földrészlet statisztikai fekvésenként 
fekvés földrészletek 

száma 
egyéb 
önálló 

épületek 
száma 

egyéb 
önálló 

lakások 
száma 

összes 
terület (m2) 

legkisebb 
földrészlet 
terület (m2) 

legnagyobb 
földrészlet 
terület (m2) 

átlagos 
földrészlet 
terület (m2) 

belterület 367 0 0 748667 25 19269 2040 
külterület 575 0 0 23348054 13 1257745 40605 

zártkert 107 0 0 109822 219 7756 1026 
ÖSSZESEN  1049 0 0 24206543  

11. táblázat 
Forrás: takarnet.hu, 2018 

 
 

Földrészlet statisztika művelési áganként 

művelési ág 
földrészletek 

száma 
alrészletek 

száma 

összes 
alrészlet 

terület (m2) 

legkisebb 
alrészlet 

terület (m2) 

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2) 

átlagos 
alrészlet 

terület (m2) 
(%) 

erdő 133 190 14900824 87 964251 78425 74,15 

fásított terület 3 3 22798 1079 17459 7599 0,11 

gyümölcsös 33 33 77621 532 31573 2352 0,39 

kert 31 31 36501 400 11022 1177 0,18 

kivett 548 550 1807111 13 89380 3285 8,99 
legelő 115 176 2536799 269 96995 14414 12,62 

rét 66 70 248297 268 52303 3547 1,24 

szántó 163 287 457204 354 211164 15914 2,28 

szőlő 11 11 9388 537 1252 853 0,05 

12. táblázat 
Forrás: takarnet.hu, 2018 
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12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 
 
A településen országos jelentőségű természetvédelmi terület nincs. 
 
A községet érintő Natura 2000 terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága alá tartozó Észak-Bakony 
elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és különleges madárvédelmi terület(HUBF30001 
kódszámú)a település déli – délnyugati területein fekszik. 
 

 
 

48. ábra: Észak-Bakony (HUBF30001) elnevezésű Natura 2000-es természetmegőrzési és madárvédelmi terület 
Forrás: natura2000.eea.europa.eu 

 
A Bakony legérintetlenebb része, viszonylag nagy kiterjedésű természetszerű erdőtársulásokkal. A közismerten 
„vadregényes erdőrengetegnek” köszönhető a jelentős madárvilág is. Az extenzíven művelt erdők jellegzetes 
kísérőfaja a fehérhátú fakopáncs, mely számottevő számban költ a területen, de jelentős az egyéb harkályfajok 
állománya is. Jellemző növénytársulásaik a szubmontán bükkösök és cseres tölgyesek. 
Elsősorban a harkályfélék és a ragadozó madarak számára jelentős terület. Földhasználat: erdőgazdálkodás, 
természetvédelem és kutatás, turizmus, vadászat és vadgazdálkodás.Veszélyeztető tényezők: erdőművelés, 
vadászat, klímaváltozás, madarak zavarása. 
 
Az érintett területen kiemelt fontosságú cél a következő fajok/élőhelytípusok kedvező természetvédelmi 
helyzetének fenntartása, helyreállítása  
 
Élőhelyek:   
275/2004 Kormányrendelet 4. A) számú melléklete: 

• Pannon sziklagyepek (Stipo-Festucetalia pallentis) 6190 
• Meszes alapkőzetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik (Festuco- 
• Brometalia) 6210 
• Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil magaskórós 
• szegélytársulásai 6430 
• Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 6510 
• Mészkedvelő üde láp- és sásrétek 7230 
• Mészkősziklás lejtők sziklanövényzettel 8210 
• Nagyközönség számára meg nem nyitott barlangok 8310 
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• Szubmontán és montán bükkösök (Asperulo-Fagetum) 9130 
• A Cephalanthero-Fagion közép-európai sziklai bükkösei mészkövön 9150 
• Pannon cseres-tölgyesek 91M0 

 
275/2004 Kormányrendelet 4. B) számú melléklete: 

• Szubpannon sztyeppék 6240 
• Mésztufás források (Cratoneurion) 7220 
• Közép-Európa domb- és hegyvidéki mészkő-törmeléklejtői 8160 
• Lejtők és sziklatörmelékek Tilio-Acerion-erdői 9180 
• Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno- 
• Padion) 91E0 

 
Növény- és állatfajok: 
Díszes tarkalepke (Euphydryas maturna) 
Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia) 
Gyászcincér (Morimus funereus) 
Havasi cincér (Rosalia alpina) 
Hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 
Kis patkósorrú denevér (Rhinolophus hipposideros) 
Közönséges denevér (Myotis myotis) 
Lápi tarkalepke (Euphydryas aurinia) 
Nagy hőscincér (Cerambyx credo) 
Nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 
Nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 
Nagyfülű denevér (Myotis bechsteini) 
Piszre denevér (Barbastelle barbastelle) 
Sárgahasú unka (Bombina variegata) 
Sárga gyapjasszövő (Eryogaster catax) 
Skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 
Sötét hangyaboglárka (Maculinea nausithous) 
Vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 
Vidra (Lutra lutra) 
Vöröshasú unka (Bombina bombina) 
 
Madárfajok 
Balkáni fakopáncs (Dendrocopos syriacus) 
Erdei pacsirta (Lullula arborea) 
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopos leucotos) 
Fekete gólya (Ciconia nigra) 
Fekete harkály (Dryocopus martius) 
Hamvas küllő (Picus canus) 
Hegyi billegető (Motacilla cinerea) 
Jégmadár (Alcedo atthis) 
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria) 
Kék galamb (Columba oenas) 
Kígyászölyv (Circaetus gallicus) 
Kis légykapó (Ficedula parva) 
Közép fakopáncs (Dendrocopos medius) 
Lappantyú (Caprimulgus europaeus) 
Örvös légykapó (Ficedula albicollis) 
Parlagi pityer (Anthus campestris) 
Tövisszúró gébics (Lanius collurio) 
 
Természetvédelmi célkitűzések: 
Általános célkitűzés:  
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A Natura 2000 terület természetvédelmi célkitűzése az azon található, a kijelölés alapjául szolgáló közösségi 
jelentőségű fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása, 
valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó 
gazdálkodás feltételeinek biztosítása.  
 
 
Specifikus célok:  
A terület fő célkitűzései:  

 

 
 
 

 
További célok és végrehajtandók:  
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Ökológiai hálózat 
 
A település közigazgatási területét érinti az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 
törvényben (OTrT) meghatározott országos ökológiai hálózata Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása 
alapján lehatárolt magterületei és pufferterületei.   
Az alábbi ábrákon jól látszódik, hogy az adatszolgáltatás és a területrendezési tervek által lehatárolt területek 
megegyeznek. 
 

Országos Területrendezési Terv Veszprém megye Területrendezési Terve 

  

 

 
Adatszolgáltatás alapján 
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Ökológiai hálózat – magterület 

 Ökológiai hálózat - pufferterület 
49. ábra: Nemzeti Ökológiai Hálózat által érintett területek 

Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása, saját szerkesztés 
 
Tájképvédelmi területek  
 
Csesznek területének teljes egészét érinti az új Országos Területrendezési Terv és az új megyei területrendezési 
terv szerint tájképvédelmi terület övezete.  A tájképvédelmi övezet kijelölésének alapja a cseszneki táj mozaikos, 
változatos tájhasználata, az erdők, gyepek, szántók által meghatározott "hegyvidéki" tájkarakter. 
 

Országos Területrendezési Terv 

 

Tájképvédelmi terület övezete 
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Adatszolgáltatás alapján 

 

Tájképvédelmi terület 

50. ábra: Tájképvédelem 
Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása, saját szerkesztés 

 
Ex lege védett elemek a források, víznyelők, barlangoka Balaton-felvidéki Nemzeti Park előzetes véleménye 
szerint. 

 
51. ábra: Víznyelők, barlangok, források 

Forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása, saját szerkesztés 
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12.4. Tájhasználati konfliktusok 
Csesznek területén jelentős tájhasználati problémák nincsenek. A településképi látványban nincs zavaró hatású 
beépítés. A 3 külterületi major és a Károlyháza turistaháza rendezett, karbantartott, színvonalas kialakítású, 
parkosított területen és ligetes erdőterületen fekszik. A már nem működő fatelep területének turisztikai 
hasznosítása jelentősen javítana a településképen. 
 

13. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA 

A települési zöldfelületi rendszer meghatározó elemei 
 
Belterület: 

- közhasználatú zöldterületek 
- zöldfelületi jellegű intézmények (sportpályák, zsidő temető, várhegy, temető) 
- lakókertek 
- utcai fasorok 

Külterület: 
- erdőterületek 

 
A településen nagyobb összefüggő zöldterület csak a várhegyen található, kisebb parkos terület a zsidó temetőnél 
és az Aranyos-patak mellett található. 
A hatályos terv több helyen jelöl ki még zöldterületet, melyeken jelenleg gyepes zöldfelület található. 
Tervezett zöldfelületek : 

- Völgyeskerti utca és az Aranyos patak közötti terület 
- a kőárok szurdok és környezete, a zsidó temetővel együtt, a várhegyet délről is körbeölelve 
- az Aranyos patak mentén kijelölt lakóterület útja, és a patakpart közötti rézsű területe 

 

 
52. ábra: Csesznek zöldfelületei (Az aranyos patak melletti tervezett zöldterület) 

Forrás: saját fotók 

14. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA 

14.1. Területfelhasználás vizsgálata és a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 
Épített környezet a település belterületén, valamint a külterületi Gézaháza területén, a volt Imre major területén és 
a fatelepen találhatók. A település a Magas-Bakonyban a Cuha-völgy és a Dudari patak között terül el. A 300 
méteres tengerszint feletti magasságban levő többutcás település határa három részre oszlik. Nyugati harmadát a 
Hódos-ér és a Cuha-patak közti, 420−450 méter magas, erdőkkel borított hegyek, közepét a Cuhától keletre 
emelkedő, 450−510 méter magas fennsík, északkeleti szélét pedig a Dudari-ér melletti 250−300 méter magas, 
agyagos dombok alkotják. A település nyugati-délnyugati külterületi részei erdősültek, míg a keletre eső részeken 
szántóföldeket találunk. 
A településszerkezet meghatározója a Várhegy és a rajta álló vár, hiszen a középkorban a kialakuló település a 
vár alatt helyezkedett el közvetlenül. A terepadottságok miatt a rom északi és keleti oldalában, illetve a domblejtő 
aljában találjuk a házakat, az utcaszerkezet a több száz éves állapotot őrizte meg. 
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A középkori (hadi)út lényegében a mai főutca vonalával egyezik meg, a mellékutcák erre fűződtek fel a századok 
során, irányukat az Aranyos-patak határozta meg. A terepalakulatoktól függően helyenként igen meredekek, 
szűkek. 
A település központja a Vasút és Vár utcák találkozásánál található. Itt van a községháza, több kereskedelmi és 
vendéglátó egység posta, a művelődési ház is. A település központjában egy római katolikus templom áll. Az orvos 
helyben hetente egyszer fogad,de a többi napon Bakonyoszlopon és Bakonyszentkirályon fogadja a cseszneki 
betegeket is. Gyógyszertár hetente kétszer, fogorvos hetente egyszer van Bakonyszentkirályon. Ezenkívül 
gyógyszertár, fogorvos legközelebb Zircen található. Óvoda nincs, óvodába és iskolába a szomszédos 
Bakonyszentkirályra járnak át a gyerekek. 
A településen ipari jellegű telephely nem működik. 
 
A bakonyszentkirályi településhatárhoz közel eső lakótelkek már a 20. század folyamán épültek be. 
 

 
 

53. ábra: Csesznek belterülete a kataszteri térképen 
Forrás: mapire.eu 
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54. ábra: Az utcaszerkezet az 1:10 000-es méretarányú térképen 

 
A középkori (hadi)út lényegében a mai főutca vonalával egyezik meg, a mellékutcák erre fűződtek fel a századok 
során, irányukat az Aranyos-patak határozta meg. A terepalakulatoktól függően helyenként igen meredekek, 
szűkek. 
A bakonyszentkirályi településhatárhoz közel eső lakótelkek már a 20. század folyamán épültek be. 

 
55. ábra: A település a várból a 20. század elején 

Forrás: FORTEPAN 
Területfelhasználás 
A külterületi területfelhasználás (tájhasználat) vizsgálata a 12. fejezetben található. 
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Csesznek területfelhasználási térképén jól látszódik, hogy a külterületet főként erdő, gyep és szántóterületek 
foglalják el, azonban mozaikosan ezt megtöri néhány beépítésre szánt kivett terület a déli részen fekvő Gézaháza 
majorsága, a volt Imre major területe és a nyugati szélén fekvő fafeldolgozó telep. 

 
A belterületi területfelhasználás térképen jól látható, hogy Csesznek viszonylag homogén beépítésű, többnyire 
lakó, azon belül is falusias lakóterület felhasználású. Jelenleg mintegy 250 lakóépület található a településen. A 
hatályos rendezési tervben kijelölt új lakótelkek még nem épültek be. A régebbi épületek közül mára több átalakult 
(üdülők), több külföldi is vásárolt ingatlant szabadidős céllal.Az önkormányzat tulajdonában lakótelkek kialakítására 
alkalmas, értékesíthető telek nincs. 
A lakóépületeket melléképületek, gazdasági melléképületek egészítik ki. A lakó funkciójú földrészletek közé 
beékelődve beépítetlen területet találhatunk elszórva, ezeknek többsége kertes mezőgazdasági terület vagy 
beépítetlen patakparti terület. Ezen kívül néhány intézményi területtel találkozunk (temető, sportpálya, 
polgármesteri hivatal, könyvtár, iskola stb.), melyek többnyire a Vár utca környékén, a központban csoportosulnak, 
gazdasági területek nincsenek. A települést észak-nyugat-dél-keleti irányban a Kossuth utca vágja ketté. Észak-
déli irányban a kanyargó Vár utca adja a fő tengelyét. 
A Győr-Veszprém között közlekedő 11. sz. vasútvonal a lakott területektől távolabb 4-5 km-re található, ahol az 
állomás Porva községgel közös. 
 
Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, a termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályának előzetes véleménye szerint a községben az azonos 
művelési ágú termőföldek 1 ha-ra vetített aranykorona értékeinek területtel súlyozott átlagának értékei a 
következők: 

 

Művelési ág Községi átlagosnál jobb minőségi 
osztályok felsorolása 

Szántó 3, 4 

Legelő 1,2,3 

Rét 3,4 

Erdő 1,3,4,5 

Fásított terület 4,5 

Gyümölcsös 5 

13. táblázat: Termőföld minőségi osztályai 
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56. ábra: Termőföld minőségi osztályai 

Forrás: FÖMI adatszolgáltatás, saját szerkesztés 

 
57. ábra: Aranykorona érték 

Forrás: FÖMI adatszolgáltatás, saját szerkesztés 
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Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 
Beépítésre szánt területek 

Falusias lakóterületek       Lf 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek Gksz 
Ipari gazdasági területek    Gipe, Gipü 
Különleges területek    K-Sp, K-T, K-Tt, K-M 
 
Falusias lakóterületek (Lf) 

A Helyi Építési Szabályzat alapján az övezetben a beépítési maximum 30%, a maximális építménymagasság 4,5 
méter az Lf-4 kivételével. Az előbbi övezetben a maximális beépítettség 30%, míg az építménymagasság 6,0 
méter. A telek minimális szélessége 12 méternél kisebb nem lehet.  A tetők hajlásszögét nem szabályozták. A 
lakóterület építési telkein a zölddel való fedettség minimum 40% kell hogy legyen, ami az OTÉK-tól eltérő, mert 
50% a minimum. 

A lakóövezetekben a lakóépületeken kívül különböző intézmények (igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató funkció, 
stb.), kis kiterjedésű zöldfelületek is elhelyezhetők. 

A település kialakult telekszerkezete a domborzat adottságait követve, bokrosan, organikusan, kis és nagy területű 
ingatlanokkal alakult ki. A településen az oldalhatáron álló beépítési mód a jellemző, amelynek megőrzését a Hész 
biztosítja. 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) 

A település külterületén a 82. sz. főút mentén a meglévő autós pihenő területe tartozik ide, továbbá a temetőtől 
északra, a volt bánya területe.A temető mellett kijelölt területen elsősorban a településre érkező buszok vára-
koztatását akarták biztosítani, egyben a turistákat ellátó vendéglátó és kiszolgáló létesítményeket lehetitt 
elhelyezni. 

A HÉSZ alapján a területen az előkert 5,0 m. A maximális építménymagasság 5,0 méter, míg a legnagyobb 
beépítettség a Gksz övezetben 40%, terepszint alatt szintén 40%. Legkisebb telekterület 2000 m2. Legkisebb 
zöldfelület 20%. 

Ipari gazdasági területek (Gip) 

Ipari gazdasági terület csak a külterületen található, az egyik a volt bányaterület, a másik pedig mezőgazdasági 
üzemi terület (Gipü). A telek zölddel való fedettsége minimum 40% kell legyen 30% beépíthetőség és max. 7,5 
építménymagasság mellett. A Gipe és GipeT energiaszolgáltatás és településüzemeltetési övezetekben 
(gázfogadó, szennyvízátemelő, szennyvíztisztító, hulladékudvar helyezhető el) min. 20% zöldfelület kell, 50% max. 
beépíthetőség mellett. 

Különleges területek (K) 

A település területén különleges területek: 
- temetők (K-T),  
- a sportpálya (K-Sp),  
- turisztikai terület (K-Tt),  
- műemlék (K-M) 

 
Sport, szabadidő terület a vártól délre található egykori cross-pálya és a cseszneki bekötő út mellett található volt 
szabadtéri színház területe (egyik sem működik már). 
Turisztikai terület a Csesznek külterületén található egykori Eszterházy birtok, Gézaházapuszta. A területen 
meglévő korabeli színvonalas fodagó várja a pihenni vágyókat több épülettel és állattartó tanyával. A területen 
elsősorban a vadász-, kiránduló- és konferencia turizmus lehetőségeit akarja a falu erősíteni, továbbá Gézaháza 
park területe is értékes. 
A másik turisztikai terület a település belterületétől keletre fekvő Kisbükk major (Rácok szállása) területen a 
bakonyi aktív pihenést szolgáló épületeket, szállásépületet, és kiszolgáló létesítményeket alakítottak ki. 
 
Műemléki terület a Cseszneki vár. 
A település területén két temető található, melyek közül a várhegy oldalában található volt zsidótemető 
rendbetétele és parkosítása után sírkertként bővítheti a település zöldterületeit. 
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A jelenleg működő, és a Vár utca keleti végénél található köztemető a hosszú távú igényeket is ki tudja elégíteni, 
területi bővítést nem igényel. A temetőben ravatalozó is található. 
 
Beépítésre nem szánt területek 
Zöldterületek    Z 
Kertes mezőgazdasági területek  Mk0 
Általános mezőgazdasági területek  Má, Má0, Má1 
Erdőterületek    Ev, Eg 
Vízgazdálkodási területek   V 
Közlekedési és közműterület  KÖu, KÖup 
 
Zöldterületek (Z) 
Csesznek területén összesen három  zöldterületbe sorolt földrészlet található. A zöldterületek rendeltetésszerű, 
korlátozás nélküli szabad használatát biztosítani kell, valamint a területen a zölddel való fedettség minimum 70% 
kell legyen.  
Erdőterület (Ev, Eg) 
Az erdőterületek közül a településen megkülönböztetünk gazdasági és védelmi rendeltetésű erdőket. Turisztikai 
rendeltetésű erdő nincs a településen. 

Mezőgazdasági területek (Má, Mk-0) 

Általános mezőgazdasági területek a település határán belül szétszórva helyezkednek el, kisebb foltokban. A Helyi 
Építési Szabályzat előírásai alapján lakásfunkció a megengedett beépítettség 50%-át nem haladhatja meg, az 
lakóépület magassága legfeljebb 4,5 méter lehet. Üzemi és gazdasági épület építménymagassága az előbbi 
értéket meghaladhatja, azonban indokoltságát hatóság állapítja meg. A tetők hajlásszöge 35-35o közötti kell 
legyen. Az általános mezőgazdasági területen belüli  egyes övezetekre a HÉSZ különböző feltételeket szab.  

Kertes mezőgazdasági terület esetében épületet építeni nem lehet, csak a nyomvonal jellegű építmények és 
műtárgyaik helyezhetők el.  

Vízgazdálkodási területek (V, V-kv) 

Vízgazdálkodási terület a vízfolyások. A HÉSZ alapján vízfolyások karbantartásához gondoskodni kell az állami 
tulajdonúak esetében 6 méter, a nem állami tulajdonúak esetében 3 méter szélességű parti kezelősávról.  
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Funkció vizsgálat 
 

 
58. ábra: Funkciók (saját szerkesztés) 
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A belterületi épületek domináns része lakó funkciójú, valamint sok az ezeket kiegészítő gazdasági épület. A 
közösségi 
funkciók a településmagban helyezkednek el. A tájház és a temető melyek a magtól enyhén távolabb találhatóak. 
Külterületen mezőgazdasági és erdőterületek dominálnak. 
 
Alulhasznosított barnamezős területek 
A megszűnt, bezárt bánya területét erősen benőtte a növényzet, illetve erdő veszi körül. A volt fafeldolgozó telep 
területén is találhatóak leromlott állapotú épületek. 

 

14.2. A telekstruktúra vizsgálata 
 
Telekmorfológia és telekméret vizsgálata 
Csesznektelekméretére vonatkozó vizsgálati tervlapok a település belterületére, valamint külterületre készültek el. 
A település belterületi telekszerkezetén jól kivehető az egykori településmag sűrűbb beépítése, valamint a később 
kialakult nagyobb telekosztású területek. A központi területeken átlagosan 250-1000m2 között ingadozik a 
telekméret. A központtól kijjebb eső részeken, északi és keleti irányban 1000-2000 m2közötti telkeket, valamint 
elvétve 2000-4000m2 közötti telkeket találunk.    
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59. ábra: Telekméretek bel- és külterületen 
Forrás: ingatlan-nyilvántartás, saját szerkesztés 

 

Beépítési jellemzők (beépítési mód, - mérték, - sűrűség) 
A belterületen a történelmi részeken domináns beépítési mód az oldalhatáron álló beépítés. A település 
beépítettsége a belterületre készült tervlapokkal kerül bemutatásra. A település központi részein egy sűrűbb, 
intenzívebb beépítés jellemző 15-30% közötti, míg az északi és keleti részeken 10-20% között ingadozik 
jellemzően. A beépítési jellemzőket nagyban befolyásolja a történelem, az éghajlati adottságok, a lakosság 
összetétele. Az éghajlati vagy természeti adottságoknál fontos lehetMagas-Bakony, valamint az Aranyosi-patak 
közelsége, valamint az erdők nagy arányú jelenléte. A bányászat jelenléte mindig fontos szerepet töltött be a 
településen.  Mindezeknek hatással voltak a település beépítésének kialakulására. 
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60. ábra: Beépítettség mértéke 

Forrás: ingatlan-nyilvántartás, saját szerkesztés 

14.3. tulajdonjogi vizsgálat, önkormányzati tulajdon kataszter 
Az ingatlan-nyilvántartás a következő tulajdoni kategóriák szerint sorolja a település telkeit: 
- egyházi és egyesületi területek 
- gazdasági társaságok területe 
- szövetkezeti területek 
- természetes személyek területe 
- állami területek 
- önkormányzatok területe. 

A különféle tulajdonok a következő térképen jelennek meg. 
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61. ábra: tulajdonviszonyok Csesznek község területén 

Forrás: ingatlan-nyilvántartás adatszolgáltatása, saját szerkesztés 
 
Önkormányzati tulajdonban vannak utak, közterületek, patak, beépítetlen terület, faluház és udvar, temető, ún. 
buszpályaudvar (vásárok helyszíne, kinevezett funkcióját nem tölti be), általános iskola, sportpálya. A következő 
térképről leolvashatóak az önkormányzati tulajdonú telkek. Az önkormányzat tulajdonában lévő területeket a 10. 
fejezet tárgyalja. 
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62. ábra: önkormányzati tulajdonú telkek 
Forrás: ingatlan-nyilvántartás adatszolgáltatása, saját szerkesztés 

14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 
Az épületállományt 1-2 épület kivételével pontosan rögzíti az ingatlan nyilvántartási térkép, geodéziai felmérés 
nem készült. 
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14.5. Az építmények vizsgálata 
Magasság, szintszám, tetőidom 

A településen található épületek többnyire földszintesek, tetőtér beépítésűek, a szálláshelyek és a majorsági 
épületek között 1+tetőtér szintesek. A lakótelkeken általában utcára merőleges tetőgerincű épületek állnak. Az 
épületek hagyományosan magas tetősek, sátor vagy oromfalas nyeregtetősek, ritkán félnyereg vagy kontyolt 
nyeregtetősek, általában 4-5 méteres ereszmagassággal rendelkeznek, kivéve néhány intézményt.Az 
épületállományt vizsgálva a jellemző homlokzatmagasság a 4,5 méter. 

 

Településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

 
Csesznek településkaraktere a kataszteri térképen 

 
Csesznek településkaraktere jelenleg 

 
A fenti két ábrán jól látható a településkarakter, a térarány változások. Összességében elmondható, hogy nem sok 
változás történt az akkor már beépült területeken fekvő tömbökön, csak apróbb változásokat érzékelhetünk. A 
település északi része később alakult ki. 
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14.6. Az épített környezet értékei 
Településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 
 
A Bakony már a paleolitikum idején benépesült, festéket bányásztak itt (lovasi festékbánya), illetve a későbbi 
korokba átnyúlóan radiolaritot (Lókúti Radiolarit Formáció), amely a tűz előállításának elengedhetetlen 
segédeszköze volt, illetve kőeszközöket készítettek az alapanyagból. Ennek ellenére a Csesznek területén 
található kisebb barlangok és sziklapárkányok régészeti kutatása eredménytelennek bizonyult (Roska Márton, 
Vértes Gyula László vezetésével), néhány csonthasítékot leszámítva – amelyek egyébként későbbi korból is 
származhattak − semmi sem utal e korból származó megtelepedésre. 

Neolitikus és rézkori leletek eddig nem kerültek elő a település területén. Ez nem azt jelenti, hogy ezen 
időszakokban itt nem kell megtelepedéssel, valamint a hozzá kapcsolódó temetkezésekkel számolnunk, 
egyszerűen a felszíni növénytakaró eddig nem tette lehetővé a közigazgatási terület teljes átvizsgálását. (A 
múzeumokban fellelhető csiszolt kőbalták nem köthetők egyértelműen a neolitikumhoz.) 

A bronzkorból középső szárnyállású baltát találtak, amely valahol az Imre-major környékén került elő, pontos 
leletösszefüggések nélkül. 

A bronzkor késői szakaszára keltezhetők az Aranyos-patak völgyében és a Cseszneki-erdő lelőhelyen talált 
halomsírok. Datálásuk analógiák alapján lehetséges, régészetileg még kutatatlanok. Minden bizonnyal tartoztak 
hozzájuk települések is, azonban ezek megtalálása még hátravan. Ugyanerre az időszakra keltezhető egy további 
lelőhely (Tücsökvár), az előkerült terepbejárási leletanyag alapján azonban semmi közelebbit eddig nem lehet 
mondani a település intenzitásáról, kiterjedéséről. 

A középkorig már csak a római kori megtelepedésre vannak bizonyítékaink Csesznekről, tekintettel arra, hogy a 
korszakban intenzív volt a lelőhelysűrűség. Régészeti feltárások nélkül azonban Tücsökvár lelőhelyről pontosabb 
képet nem lehet mutatni. (Fontos megjegyezni, hogy a várban talált római téglák nem jelentik azt, hogy ott a 
korszak megtelepedését kell feltételeznünk.) 

A középkorban a település története lényegében egyet jelentett a vár történetével, hiszen földrajzi közelségük, 
valamint birtokosaik megegyezése egyértelművé tette ezt. 
 
Jelenleg nyolc, általános védelem alatt álló és egy kiemelten védett lelőhely szerepel a hatósági nyilvántartásban, 
amelyet a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Főosztály (1014 
Budapest, Táncsics Mihály u. 1. Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 6) vezet. A későbbiek során a lelőhellyel 
érintettségről a változási lehetőségek miatt tőlük lehet információt nyerni. 
A település területén levő régészeti lelőhelyekről viszonylag pontos képpel rendelkezünk, hiszen a Veszprém 
megyei régészeti topográfia készítésekor a település területét bejárták 1968-ban, Patek Zsófia vezetésével. 
Később Virágos Gábor végzett terepbejárást és adategyeztetést a zirci járásban, így a környéken, Csesznek 
területén is. 
Régészeti feltárásokat is folytattak, több lelőhelyen, így a várnál, a Kőmosó nevű lelőhelyen, valamint a Kő-
völgyben. 
A nyilvántartásban szereplő lelőhelyeken kívül további, közelebbről meg nem határozható helyszínekről 
(Gézaháza, Ferencháza, Imre-major környéke) több tárgy került múzeumba, részben Miháldy István, részben 
Ebenhöch Ferenc közreműködésével. 
 
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBAN SZEREPLŐ LELŐHELYEK 

 
1. Vár 
 
Lelőhelyazonosító: 7657. 
Műemléki törzsszám: 5631 
Hrsz.: 0158/1. 
 
A település belterületén, házak által közrefogott hegytetőn áll a vár. A trencséni Csák nemzetség itt építhette fel 
Csesznek korai várát, amely a Veszprém−Győri országút ellenőrzésén kívül a Szegedről kiinduló sóút – főleg 
Pannonhalma felé irányuló szállítmányainak – ellenőrzését is ellátta. A korai feudális időszak gazdasági életében 
fontos szerepet töltött be a Dunántúlon, mint a bakonyi erdőispánság központja és a sóút és még más utak őrzője. 
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A Csákok hatalmának megdöntése után 1326-ban már királyi várnagy van Cseszneken. 1392-ben királyi 
adományként, illetve más várakért cserébe Garai Miklós és testvére, János birtokába került, s a Garaiak 
tulajdonában maradt családjuk fiúágon való kihaltáig, 1482-ig. 1483-ban Török Bálint kezén volt, majd a Csaby-
Vathay családok birtokolták. Csesznek vára a török időkben a Bakonyon átvezető utat védte. 1561-ben a 
várkapitány még megvédte a töröktől, de 1594-ben már török kézen volt egészen 1598-ig. 1636-ban Esterházy 
Dániel tulajdonában találjuk. A kuruc időkben kerül még a hadi cselekmények középpontjába, az épületben lőszer- 
és élelemraktárat rendeztek be. Az épület állaga a 18. század végén a források szerint már elég rossz volt. a 19. 
század elején földrengés, villámcsapás tovább rontotta az állapotát. 
A várban több ütemben folyt régészeti feltárás 1960 óta, ehhez műemléki helyreállítás és állagmegóvás is 
kapcsolódott. 

 
63. ábra: A vár egykori kápolnája a barokk toronnyal 

 
64. ábra: A vár alaprajza GERŐ 1975 nyomán 
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65. ábraA vár legfrissebb, periodizált alaprajza RÁCZ 2010 alapján 

 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 74-76. o. 
Koppány Tibor: Csesznek vára. Budapest 1962. 
Pamer Nóra: Csesznek. In: (Főszerk.: Gerő László) Várépítészetünk. Budapest 1975, 120−126. o. 
Rácz Miklós: A cseszneki vár építéstörténete. Budapest 2017. 
Rácz Miklós: Csesznek. In: A Castrum Bene Egyesület 16. vándorgyűlésének túravezetője. Budapest, 2010, 101-
104. o. 
 
2. Vám-hegy 
 
Lelőhelyazonosító: 7658. 
Hrsz.: 153, 154, 0158/5, 280, 285/1-2, 288, 290/1-2, 247/2. 
 
A lelőhely a település belterületén található, a vártól északkeletre. A Vámhegy első említése kései, 1392-ből való. 
Fekvése alapján innen ellenőrizték a Bakonyon átvezető útvonalat, a vámot is itt állították fel. Településként 
lakosai 1488-ban 22 Forintnyi adót fizettek. Maga Csesznek település ennél minden bizonnyal régebbi, már az 
Albeus-féle 1237−1240 közötti pannonhalmi birtokösszeírásban szerepelt. A falu neve 1372-ben is előfordult, majd 
később az említett Vámhegy/Váralja nevek váltják fel. A 16. században a település lakosainak száma a 16. 
században folyamatosan csökkent. 1531-ben 18 portájából 5 volt adófizető, az 1546-os adóösszeírásban szerepel 
utoljára. Mindez nem jelentette a falu pusztulását, a várhoz közelebb eső részen a várőrség csak katonai 
szolgálatra kötelezett, adózástól mentes tagjai éltek a 16−17. században. Vámhegy mint különálló puszta 1624-
ben is előfordult, határa általában a várbeliek használatában volt. 
A lelőhely nem régészeti, mindinkább helynévi elnevezés, valamint okleveles említések alapján került 
lehatárolásra. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 76. o. 
Ila B. – Kovacsics J.: Veszprém megye helytörténeti lexikona. Budapest 1964, 387. o. 
Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában. Budapest 1893, 258. 
Koppány Tibor: Csesznek vára. Budapest 1962, 6, 8. o. 
 
3. Kőmosó 
 
Lelőhelyazonosító: 7659. 
Hrsz.: 0158/1. 
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Az Aranyos-pataktól délre, a vártól északnyugat-nyugatra emelkedik a Kőmosó-hegy. A domb oldalában az 1966. 
évi terepbejárás alkalmával jellegtelen edénytöredékek között középkori kohósalakot és üvegolvadékokat találtak. 
A heggyel szemközt, a patak vár felőli oldalán Roska Márton feltárást végzett az ottani sziklaereszben, őskori 
cserepeket talált, továbbá III. Béla érmét és két középkori vasalást. 
A patak bal oldalán található Kecske-barlang, ahol Roska Mártonon kívül Vértes Gyula László is régészeti feltárást 
folytatott, utóbbi több tűzhelyréteget figyelt meg, valamint neolit korú, bronzkori, kora vaskori/hallstatti és középkori 
leleteket talált. 
Említetteken kívül a lelőhelyen tényleges régészeti tevékenység nem történt. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 76. o. 
Németh Péter: A bakonyi barlangkutatások régészeti emlékei. Karszt és Barlang 1965/1, 7. o. 
Roska Márton: Bakonyi barlangkutatásaim fontosabb eredményei. Archaeológiai Értesítő 1954, 155-156. o. 
 
4. Akasztófai-dűlő (Picsvár) 
 
Lelőhelyazonosító: 7660. 
Hrsz.:029/14-15. 
 
A településtől délkeletre található lelőhelyről eddig régészeti leletek nem kerültek elő. Az itt emelkedő mintegy 4 
méter magas halom a helyi hagyomány szerint a vár kivégzőhelye volt. Ennek valóságtartalma régészeti 
bizonyításra szorul. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
 
5. Tücsökvár 
 
Lelőhelyazonosító: 7661. 
Hrsz.: 011/1-3. 
 
A településtől mintegy 1 km-re keletre levő löszös domb tetején és északi lejtőjén kövek és tegulák kerültek elő az 
1966. évi terepbejárás során, a délnyugati sarokban levő kisebb katlanban ugyanilyen jelenségeket találtak, 
azonban nagyobb számban. A lelőhelyet jellegzetes római kori cserepek egyértelműen keltezik, valamint korábbi, 
késő bronzkori megtelepedésre utal a talált síkozott peremű edénytöredék, amely az urnamezős kultúra itteni 
jelenlétét mutatja. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
 
6. Aranyos-patak völgye 
 
Lelőhelyazonosító: 7662. 
Hrsz.:0172/2-5, 0173, 022. 
 
A településtől nyugatra, az Aranyos-patak jobb partján 1968-ban 10−12 darab különböző méretű, 20−30 méter 
átmérőjű, 1−2 méter magas és kisebb halmokat figyeltek meg. A jelenségek alapján ezek a temetkezések a késői 
bronzkorra keltezhetők. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
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7. Kis-tói-dűlő (Várbükk alja) 
 
Lelőhelyazonosító: 7663. 
Hrsz.: 2552, 2543-2550. 
 
A lelőhely a településtől délre található, a 82-es út és a faluból az úthoz vezető alsórendű út közötti területen. A 
veszprémi múzeum Miháldy-gyűjteményébe innen egy trapéz alakú kőbalta került be, a Kis-tói-erdő keleti 
sarkából. Ma a lelet előkerülésének pontos helyét nem lehet meghatározni. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
8. Kő-völgy 
 
Lelőhelyazonosító: 7664. 
Hrsz.:036/1. 
 
Roska Márton 1950-ben bakonyi barlangkutatásainak egyik helyszínekénta településtől délre található Kő-völgy 
keleti oldalán található kis barlang előtt hasogatott csontokat és vélhetően neolit korú edénytöredékeket ásott ki. A 
nyugati oldalon található 3 kisebb barlang előtt pedig szintén hasogatott csontokat és széndarabkákat talált. 
 
Irodalom: 
Dax Margit – Éri István – Mithay Sándor – Palágyi Szilvia – Torma István: Veszprém megye régészeti topográfiája. 
A Pápai és Zirci járás. Budapest, 1972, 77. o. 
Roska Márton: Bakonyi barlangkutatásaim fontosabb eredményei. Archaeológiai Értesítő 1954, 155-156. o. 
Németh Péter: A bakonyi barlangkutatások régészeti emlékei. Karszt és Barlang 1965/1, 7. o. 
 
9. Cseszneki erdő 
 
Lelőhelyazonosító: 55701. 
Hrsz.:088. 
 
Virágos Gábor a Veszprém megyei lelőhelyek topográfiai egyeztetése során késő bronzkori halomsírt azonosított a 
területen 2005-ben. 
 
Irodalom: 
Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Adatbázishttps://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/48464, 2018. november 
30. 
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66. ábra: Régészeti területek a község területén 

Forrás: Miniszterelnökség örökségvédelmi nyilvántartása alapján, saját szerkesztés 
 
Műemlék, műemléki környezet 
A veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Hatósági 
Osztálya 2017. június 30-án a Települési Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítéséhez megküldött 
adatszolgáltatása alapján Csesznek község területén az alábbi műemlékek és műemléki környezetek találhatók: 
 

Törzsszám Azonosító Cím Név 
Bírság 

kategória Védési ügyiratok Helyrajzi szám 

8750 14017 Gézaháza Magtár II. 16356/1976. OMF 044/5, 044/4, 044/3 

8750 14018 Gézaháza Istálló II. 16356/1976. OMF 044/3, 044/4, 044/5 

8750 14019 Gézaháza Kápolna II. 16356/1976. OMF 044/3, 044/4, 044/5 

5631 9806 Kültelek 9. Várrom I. 

863-4/1953. FOM, 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 

0158/2,0158/3, 0158/4, 
0158/1, 0158/5 

5632 9807 Vár u. R.k. templom II. 
22509/1958. ÉM 
120344/1958. MM 153 

8750 9805 Gézaháza 
v. Eszterházy 
majorság II. 16356/1976. OMF 044/3, 044/4, 044/5 

14. táblázat: Műemlékek 
 
Csesznek legfőbb nevezetessége a Vár. A szerkezeti és szabályozási tervben a vár és a várhegy területe 
különleges műemléki (KM) területbe került. A római katolikus templom falusias lakóterületen Lf-2 építési övezetben 
van. A volt Eszterházy majorság Különleges turisztikai területbe van (KTT) sorolva. 
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Törzsszám Azonosító Név Helyrajzi szám 

8750 23998 
v. Eszterházy majorság ex-lege 
műemléki környezete 

054/1, 054/2, 045, 050, 048/1, 047, 041/11, 041/10, 
042, 043 

5631 23999 Várrom ex-lege műemléki környezete 

285/2, 288, 290/1, 290/2, 307, 293, 292, 291, 290/4, 
290/3, 284, 283, 281, 245, 243, 0157, 66, 173/3, 
212, 217, 238, 0154, 240, 239, 0156, 0155, 213, 
214 

5632 24000 
R. k. templom ex-lege műemléki 
környezete 

152, 154, 247/2, 248, 278, 66 

5633 24001 
v. Holitscher-kastély ex-lege műemléki 
környezete 

889, 0135, 2, 29, 27/2, 27/1, 23, 19, 18, 17, 769, 
8/3, 8/2, 6, 7/2, 8/1, 5/3, 5/2, 5/5, 4, 770, 772/4, 
772/3, 3/18, 768/1, 31/2, 30, 017/3, 0137/4, 0137/3 

15. táblázat: Műemléki környezet 
 
Cseszneki vár és környezete 
 
A Magas-Bakonyban, Csesznek község felett állnak Csesznek szabálytalan alap-rajzú belsőtornyos várának 
romjai. A Győrtől Zirc felé tartó műút szinte félkörben fut a vár alatt, amely az Aranyos-patak fölé emelkedő 
sziklagerincet koronázza.  Csesznek a Csák nemzetség trencséni ágának volt ősi birtoka. Feltehető, hogy 
eredetileg a királyé volt, ill. a bakonyi erdőispánsághoz tartozott e terület, amely a XIII. században a Csákok 
kezére került, akik itteni birtokaik központjául építették fel Csesznek korai várát, amely a Veszprém-Győri országút 
ellenőrzésén kívül, a Sz-gedről kiinduló só út – főleg Pannonhalma felé irányuló szállítmányainak – ellenőrzését is 
ellátta.  A XIV-XV. századra jellemző belsőtornyos kővár később egy alsó várral bővült, de sziklás egyenetlen 
terepe miatt sohasem volt alkalmas arra, hogy olaszbástyás várnak megfelelően korszerűsítsék. 
 
A vár első említését egy 1300-ból származó oklevélen találjuk, amely szerint Cseszneki Jakab fiai közösen 
használják a várat. 1323-ban "in castro Cheznyk" – azaz a Csesznek várában – levő tornyokat (turribus) 
Cseszneki Jakab unokája Csák Péternek és Csák Istvánnak adta át. A napjainkban látható romok nagyjából a XV. 
század elején épült belsőtornyos vár XVI. századi állapotát mutatják, elenyésző XVII. és XVIII. századi 
módosítással. A régészeti feltárás (1967-69), ha nem is tisztázta egyértelműen, de némi fényt derített a vár XIII. 
századi állapotára is. A XIII. századi vár alapfalai a ma is álló felső vár délnyugati része alatt húzódnak. Az 
Esterházyak birtokába került XVII. századi vár alaprajzilag alig változott. Építkezésük inkább a régi vár 
helyreállítására szorítkozott, és feltehetően megváltoztatta a helyiségek rendeltetését is.A falkiegészítések és a 
padlóburkolatok téglából készültek, s az ezekbe nyomott évszámok alapján az új építkezések ideje 
meghatározható. Sok téglán az évszám mellett még az építtető nevének kezdőbetűi is szerepelnek. A téglákon 
előforduló évszámok százéves időszakaszt ölelnek fel: 1669-1774-ig. 
 
A vár felújítása állagmegóvása évről évre folyamatos. A vár alatti természetes környezet nagyrészt érintetlen, csak 
a várhegy országút felőli lejtőjét veszélyezteti egy motocross pálya. A vár uralja a környéket. A várrom viszonylag 
jó állapotúnak mondható, de felújítási munkák mindig vannak. 
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67. ábra: A Cseszneki vár látképe az Eszterházyak idejéből (Bakonyoszlopi kastélyban őrzött festmény 1912-es 

másolata. Laczkó Dezső múzeum, Veszprém) 
 
Római katolikus templom 
A templom a falu fölötti dombon, szép természeti környezetben fekszik. Építésének ideje a XVIII. század elejére 
tehető. Nyugati homlokzatán toronnyal, keleti részen félköríves szentéllyel. A templombelsőt deszkamennyezet 
fedi, s a templomban látható a régi vár képe is. Rómer Flóris 1860 előtt járt Cseszneken, s a templomot mint „új 
templom”-ot említi, melynek igen nevezetes régi harangja „az egész Bakony e nemben tán legrégibb ereklyéje”. 
A templom és az azt körülvevő fásított park szépen karbantartott, jó állapotban van.Az egész együttes a parkkal 
együtt védett.  
 
A Vár utcában a Vár műemléki környezetében vannak nagyobb számban olyan viszonylag zárt együttest alkotó 
népi lakóházak, melyek egységes műemléki környezetet alkotnak. Ezek megtartása, ahol szükséges felújítása 
javasolt a zárt egységet alkotó műemléki környezet megtartása érdekében is. Ezen kívül a falu különböző pontjain 
egyedi épületként találhatók még megőrzésre, felújításra mindenképpen érdemes népi lakóházak. 
 
Gézaháza – Volt Eszterházy majorság 
A volt Eszterházy majorság területén a magtár, istálló és kápolna épülete műemléki védettségű. Ezen kívül egy 
vadászkastély is tartozik a birtokhoz. A műemléki környezetbe közel 50 hektár szántó és legelő terület tartozik, 
ahol gazdálkodást, állattartást folytat a tulajdonos, és lovardát tart fenn. 
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15. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT 

 
A tervezési munka Csesznek község 2005-ben jóváhagyott Településrendezési Tervének felülvizsgálata. 
A szerkezeti terv, szabályozási terv, valamint a szakági munkarészek rendelkezésünkre álltak. 
A hatályos terv általános tartalma az Önkormányzat mai szándékainak is megfelelő, néhány esetben azonban már 
az előzetes egyeztetések alapján is megállapítást nyert, hogy a közlekedés szakágat érintő módosítások, 
korrekciók is szükségesek. 
Az e-Út 02.01.41. Útügyi Műszaki Előírásban (TKM) alapján a 82 sz. főút érintettsége miatt a település tervezési 
kategóriája: „B”. 
 
 

15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 
 
Csesznek külső közlekedési kapcsolatai jók, az alábbi sajátosságokkal: 

- Az 82 sz. főút közelsége meghatározó. A gyorsforgalmi utak (M1, M7) a főúton keresztül közepes 
távolságban elérhetők. Az északi és déli irányú kapcsolatok jók. 

- A járási székhely Zirchez igen közel helyezkedik el a település; a megyeszékhely és a nagyváros Győr is 
közepes távolságban elérhető. 

- A keleti/nyugati irányú kapcsolatok is megfelelőek, bár bakonyi terepviszonyok okán néhány közeli 
település elérése is kerülőkkel lehetséges.  
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- A 11 sz. (Veszprém – Győr) vasúti mellékvonalszerepe elsősorban turisztikai jellegű (közúti elérése a 
településről nincs, ritkán közlekedik) 

 
Csesznek több évszázados történetű település, a mai központi belterület a török kor után kialakult váralja 
viszonylag szerény bővülése. Beépült területek még Gézaháza, Imreháza, illetve a volt fűrészüzem területe. 
 
A 82 sz. főút tágabb nyomvonala középkor előtti hadiút (Veszrpém – Győr) nyomvonala, mely egyben a sóút 
(Szeged – Pannonhalma) része volt. Az út a 19 sz. elején még Zircről Kardosrét/Esztergár felől érkezett a Kő hegy 
patakvölgyein keresztül, s a mai Vár utcán át tovább közel északi irányban vezetett Bakonyszentkirály felé a két 
falu közötti dombon keresztül. 
A 19. sz. végén már a mai 82 sz. fúttól leváló bekötőútig kialakult a mai főút nyomvonala, mely még a belterületen 
át vezetett északi irányba, de már észak-keletre, a mai bekötőút Aranyos patakot követő nyomvonalán. A 20. 
században épült ki a főút új szerpentines szakasza; Bakonyszentkirály felé pedig a szőlőhegyi utak helyett egyre 
inkább a patak menti útszakasz használata rögzült. Ekkora a Bakonyoszlop-Bakonyszentlászló út nyomvonala is 
kialakult. 
A vasútvonal 1896-ban épült meg; több szekérút is vezetett Porva-Csesznek megállóhelyre, illetve Vinye felé is. A 
nagyrészt a település közigazgatási területén kívül lvezető útszakasz a közúti közlekedés meghatározóvá válása 
nyomán elsorvadt. 
 
A Nagytérségi közlekedési hálózati kapcsolatok (CS-K-K1) rajzi lap ás a Településkörnyék közlekedési kapcsolatai 
(CS-K-K2) rajzi lap bemutatja, hogy a település hálózati, közlekedési ellátottságát. 
 
A közlekedési hálózat rendszerét a közúti közlekedés, a közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás, vízi), a 
kerékpáros és gyalogos közlekedés, valamint a parkolás, alfejezetekben mutatjuk be. 
 

 
 

Nagytérségi közlekedési hálózati kapcsolatok 
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Településkörnyék közlekedési kapcsolatai 

15.2. Közúti közlekedés 
 
Közúthálózat a település közigazgatási területén 

- 82 sz. II. rendű (Veszprém – Győr) főút a megye egyik legfontosabb főútja. Külterületi szakasza van a 
településen, 2X1 sávos, jó állapotú, forgalmi jellemzője: ÁNF: 5050 Ej/nap., MOF 621 E/ó (2017) 

- 82133. j. (82. sz. főút Csesznek – 8219 j. út, Bakonyszentkirály) országos mellékút /bekötőútút/ 
A belterületen egészén átkelési szakasz (Vár u.) 2X1 sávos, jó állapotú, Csesznek közúti hálózatba 
történő bekötését biztosítja, forgalmi jellemzői: ÁNF: 660 Ej/nap., MOF 63 E/ó (2017) 

- A 8219. sz. (Dudar – 82 sz. főút, Bakonyszentkirány) országos mellékút /összekötő út/, kapcsolatot 
biztosít Bakonyszentkirály, Dudar, illetve a bakonyszentlászlói útés a kelet felé. 2X1 sávos, jó állapotú, 
forgalmi jellemzői: ÁNF: 660 Ej/nap., MOF 63 E/ó (2017) 

 
Általános forgalmi jellemzők: A 82. számú főút átmenő forgalma nyári időszakban időszakosan telítődik a 
belterületi szakaszok torlasztó hatása, a teherforgalom, illetve a részben üdülő személyforgalom összhatásaként. 
Szerencsére a belterületen átvezető bekötőút – annak kerülő jellege miatt – érdemben nem hasznosul 
„menekülőútként”. 
A település belterületének napi lakossági és gazdasági forgalma alacsony. A nyári/hétvégi turisztikai forgalom 
azonban jelentős, problémákat okoz, elsősorban parkolás tekintetében. Az egyéb beépült területek célforgalma 
nem jelentős, problémamentes. 
 
Települési úthálózat 
 
Az település belső úthálózatában a Vár utca a legfontosabb útvonal: települési főút (gyűjtőút), gyűjtőútnak 
tekinthető még a Fűrésztelepre vezető út, valamint a vasútállomásról Porva felé vezető viszonylag járható 
útszakasz. 
Kiszolgáló utak: Az összes többi jármű közlekedésre alkalmas út közterület bel,- és külterületen.A belterületen 
részben burkoltak (2,5-5,5 m szélességben), állapotuk vegyes, de a jellemző forgalomra mind biztonságosan 
alkalmasak. 
Az Önkormányzat belterületén a közterületek kiépültek, közművesítettek, burkoltak. A hegyeken-dombokon fekvő 
településen úgy az államilag kezelt közutak, mint az önkormányzati utak esetében is számos hegyvidéki, meredek, 
íves útszakasz van. 
A csapadékvizek befogadói a hegyek között vezető markáns árkok, patakok. A talajjellemzők (felszíni karszt) okán 
a víz gyorsan elszivárog, de a megjelenő vízmennyiség is jelentős. A jellemzően burkolt (ritkábban az enyhe esésű 
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szakaszok burkolatlan) árkok, illetve csatorna szakaszok a belterületen az Aranyos patakba viszik az utakról 
összegyűlő csapadékvizeket. A Vár utca nemrég történt átépítésével után problémát okozott a vizek elvezetésének 
megváltoztatása, mely nagyrészt korrigálásra került. 
Összességében megállapítható, hogy a nagy felületen burkolt utak, illetve a kapcsolódó burkolt árkok műszakilag 
megfelelő, de nem esztétikus, illetve kényelmetlen állapotot mutatnak, megfelelő járdára nem mindenhol marad 
hely, így a központi Vár utca egyes szakaszin sem. Joggal vetik fel igényként a település lakói az árkok 
lefedésének lehetőségét, járda, parkoló kialakítása érdekében. 
A külterületi úthálózat az erdőgazdasághoz és a turizmushoz kötődik, kialakításuk általában megfelelő. 
 
Csomópontok 
 
A település közigazgatási területén meglévő csomópontok: 

- 82. sz. főút – 82133. j. három ágú körforgalmú csomópontja. A csomópont minden tekintetben megfelelő, 
állapota kiváló. Új elem a településszerkezetben, külterületi jellegű. 

- A belterületi út csatlakozások szintbeli, hagyományos kialakításúak: A csomópontok (útcsatlakozások) 
egyszerűek, beláthatók, illetve táblával biztosítottak,minden tekintetben megfelelőek, állapotuk jó. 

A település kis területe miatt az útbekötések, jelentősebb behajtók is számba vehetők: 
- Parkoló a belterület déli határán a temetővel szemben: kialakítása egyszerű, belátható. 
- Tarac köz csatlakozása a Vár utcához a z előbbi parkoló közelében: szűk, korlátozottan belátható 
- Vasút utca csatlakozása a Vár utcához: Megfelelő kialakítású, kialakult beépítés miatt viszonylag szűk 

beláthatóság 
- Wathay utca csatlakozása a Vár utcához: Megfelelő kialakítású, kialakult beépítés miatt viszonylag szűk 

beláthatóság 
 
A településen egy szintbeli vasúti keresztezés van kialakítva a Porva-Cseszenek vasútállomáson. A keresztes 
biztosítás elfogadható, a vasúti forgalom engedélyezett sebessége 40 km/h, a közúti forgalom nagysága 
elhanyagolható. 
 
A hatályos terveken ábrázolt, illetve vizsgálandó fejlesztések 
 
A hatályos Veszprém megyei területrendezési terv szerint a 82 sz. út távlati korrekcióját tartalmazza. A meglévő út 
valóban az átlagosnál veszélyesebb, de jó minőségű, megfelelő geometriájú és kialakítású.. A nagy léptékben 
ábrázolt új nyomvonal biztosan a településhez közelebb kerülne, építése jelentős kedvezőtlen környezeti hatással 
lenne. A közútfejlesztésben illetékes Innovációs és Technológiai Minisztérium szakfőosztályainak tájékoztatása 
szerint még korrekciós fejlesztés is tíz éves távlaton belül nem reális. Emiatt a nyomvonal szerkezeti terven történő 
ábrázolása szükséges lehet, de egyéb tekintetben nem szükséges számolni megvalósítással, a településrendezési 
tervet az új szakasz építésével nem számolva lehet kidolgozni. A megyei terv átdolgozása folyamatban van. 
A megyei terven továbbá a 82. sz. főút jelenlegi nyomvonalán országos kerékpárút nyomvonal van jelölve. 
A szomszédos települések terveivel történő összevetés: 
Bakonyszentkirály TSZT tervlapján a 82 sz. főútra vonatkozóan az új nyomvonal szerepel nyugati irányban, 
nagyjából a hatályos megyei terv szerint. Bakonyoszlop TSZT tervlapján csak az állami közutak meglévő 
nyomvonala szerepel, egyéb érintettsége nincs Csesznek vonatkozásában. Borzavár esetében alsó csak 
kapcsolódó földút van jelölve az alaptérképen. Nagyesztergár tervén is a 82-es sz. főút meglévő, szakasza 
szerepel, valamint a vasútvonal, illetve ezzel párhuzamosan a megyei tervre hivatkozva kerékpáros nyomvonal. 
 
A település hatályos szerkezeti és külterületi szabályozási tervén szerepel egy közút nyomvonal Porva felé, mely a 
82. sz. főút északi részétől indulna, délnyugat felé a közigazgatási határ mentén, majd a vasutat keresztezve déli 
irányban. Úgy véljük ennek a tervnek sem érdemi célja, sem realitása nincs. 
 
A település közlekedési rendszerének meglévő, illetve kialakuló állapotának jelentős megváltoztatását sem külső, 
sem belső tényezők nem teszik szükségessé. 
 
A település közlekedési rendszerének bemutatására lásd: A közlekedés hálózata és létesítményei (CS-V-
K3),valamint a Belterület környezetének közlekedési hálózata (CS-V-K4) tervlapokat. 
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15.3. Közösségi közlekedés 
 
1.15.3.1. Közúti 
A települést az ÉNYKK következő közforgalmú autóbusz viszonylatok érintik: 

- Győr – Zirc – Veszprém – Balatonfüred (1708 mező) 
- Győr – Balatonfüred – Tapolca (1709 mező) 
- Győr – Veszprém – balatonalmádi – Káptalanfüred/Balatonfüred (1728 mező) 
- Győr – Lázi – Románd – Bakonyszentlászló – Dudar/Zirc (7033 mező) 
- Veszprém – Zirc – Bakonyoszlop – Dudar (7301 mező) 
- Veszprém – Zirc – Bakonyság (7302 mező) 
- Veszprém – Zirc – Dudar – Bakonyszentkirály (7305 mező) 
- Zirc – Bakonyszentkirály (7400 mező) 
- Zirc – Bakonyszentkirály – Dudar – Zirc (7405 mező) 
- Zirc – Csetény/Bakonynána –Bakonyszentkirály(7506 mező) 

 
A településen öt megállóhely pár van: Csesznek Suttony, Csesznek Gézaházapuszta bej út, Csezsnek Imremajor 
bej út., Csesznek Cseszneki elágazás, Csesznek vendéglő, 
A fenti autóbusz viszonylatok jó, de kényelmetlen ellátást biztosítanak a településnek. A Veszprém és Győr 
közvetlen elérését biztosító sűrű távolsági járatok a 82 sz. úton érhetők el. A belterülethez legközelebbi részen van 
a suttonyi megálló, mégis nagy távolságot kell gyalogolni településen belül, illetve magas lépcsőket használni. 
Gépkocsival ide közlekedni kerülővel lehetséges, parkolóhely nincs kialakítva. A helyközi járatok kisebb része a 
Bakonyszentkirály – Dudar összekötő úton közlekedő viszonylatok közül jár be Csesznekre. A Vár utca meredek 
szakasza miatt a vendéglőnél fordul meg a járat a Wathay utcában Y fordulóval. Kényelmesebb autóbusz 
fordulásra 200 m-re Bakonyszentkirály felé van lehetőség, szoláltatási szempontból a jelenlegi megoldás 
kedvezőbb. 
Az autóbusz közlekedés szolgáltatási szintje elfogadható.Átszállással a megye egyéb részei (Zirc – Pápa stb.), 
közeli városok stb. jól elérhetők. 
Lásd: Közösségi közlekedés bemutatása rajz (CS-V-K5) 
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1.15.3.2. Kötöttpályás 
A 11 sz. egyvágányú vasúti mellékvonal (Veszprém – Győr) átvezet a település külterületén. A megyei szerkezeti 
terv szerint a vonal az országos törzshálózat részeként nyilvántartott. Korábbi bányászathoz kötődő teherforgalma 
megszűnt, jelenleg napi 4 személyvonat pár közlekedik. Örökségvédelmi szempontból a vonal rendkívüli 
fontosságú, védett, megtartása, illetve használatban tartása emiatt távlatban is indokolt.A pálya minősége változó. 
A település keleti részén van Porva-Csesznek vasútállomás.Az állomás létesítményei közepes, illetve leromlott 
állapotúak. 
 
 

15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A kerékpáros közlekedés jellemzői: 

- Legközelebbi megépült regionális kerékpárút szakaszok: Veszprém városi szakaszok, Litér – 
Balatonfűzfő, illetve Balatoni kör szakaszok. 

- Helyi, helyközi kerékpárút, illetve kijelölt kerékpáros útvonal jelenleg nincs a település közigazgatási 
területén. 
A 82 sz. úton a kerékpáros forgalom nem ajánlott, veszélyes 
A 82133 j.és 8219 sz. közutakon a kerékpáros közlekedés ajánlott, ma is számottevő a kerékpáros 
forgalom (helyi és inkább idegenforgalmi). 

- A település kiszolgáló út szakaszain a kerékpáros forgalom biztonságosan használhatja az útpályát.  
- Az OTRT-ben, illetve amegyei tervben, illetve vonatkozó koncepciókban egyaránt megjelenik a 82 sz. út 

mentén vezető kerékpárút nyomvonal több helyen is: A teljesen új 82 sz. út nyomvonal esetén a meglévő 
főút területe biztonságosan kerékpározható lenne, de ennek realitása csekély. A vasút mentén környezeti 
szempontok miatt kérdőjelezhető meg kerékpárút kiépítése. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
illetékes szakfőosztályainak tájékoztatása szerint középtávon (10 év) a Győr – Pannonhalma kerékpárút 
szakasz fejlesztés megvalósítása várható. 

 
A gyalogos közlekedésjellemzői:  

- Meredek utcaszakaszokon, ígyVár utca jelentékeny részén sincs járda. A forgalom az alacsony 
gépjárműforgalom mellett még elfogadhatóan biztonságosnak tekinthető, de mindenképpen 
kényelmetlen, kedvezőtlen jellemző. A Vár utca szélessége megengedné járda kiépítését, de jelentős 
beruházás szükségességével. 

- Nincsen járda a temetővel szembeni parkoló és a vár bejárat közötti szakaszon sem. 
- A Wathay, Vasút stb. utcákban egyoldali járda van, a forgalom biztonságos. 
- A település egyéb utcáiban a gyalogos forgalom biztonságos. 

A meglévő szabályozások változtatására kevés a lehetőség, de akár a meglévő területen belül is megvalósítható 
járda kialakítása. 
Lásd: Főbb gyalogos közlekedés (CS-V-K6) rajz 
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15.5. Parkolás 
 
A településen a lakófunkcióhoz, helyi intézményekhez és ellátáshoz kapcsolódó parkolás megoldott.  
Az idegenforgalomhoz kötődő parkolás és célforgalom ugyanakkor idényben jelentős kapacitáshiánnyal 
jelentkezik, illetve problémákat okoz. Kisebb koncentrált parkoló a Vár utca vár bejárat közeli szakaszán van 
kialakítva, valamint egy tömbparkoló a temetővel szemben. Előbbi férőhelye (kb. 30) csekély, utóbbi elhanyagolt, s 
további kedvezőtlen helyzet, hogy nincs járda innen a várhoz vezető útszakasz mentén. 
A hatályos tervben javasolt belterületi nagy parkoló megépítése nem javasolható, mivel igen nagy a 
beruházásigénye, miközben a forgalmat a település belső részébe hozná. Több kisebb parkolóval, 
forgalomszervezéssel hatékonyabb eredmény érhető el, melyhez ismerni kell a Vár és a környező területek 
fejlesztési terveit. 
 
 

15.6. Forgalmi tervezés 
 
Közlekedési vonatkozású problémák a településen: 

1. Parkolók elégtelensége, a hatályos tervben tervezett parkoló megvalósítása nem reális. 
2. Zöldterület/sportterület feltárás szintén felülvizsgálandó, mivel realitása megkérdőjelezhető. 
3. Tömbbelső feltárás felülvizsgálata a vártól nyugatra szintén szerepel a hatályos tervben. Reális lehet, de 

jelentős beruházást igényel. 
4. A Via ferrata térségében a vendégparkolók hiánya, az ebből eredő zsúfoltság okoz problémát. 
5. A Vár fejlesztési terv pontos ismeretének hiánya nehezíti a tervezést. 
6. A Vártól délre eső terület fejlesztési terve szintén nem ismert 
7. A Kisbükk majortól keletre eső terület fejlesztési igénye megfogalmazásra került, de a feltárás biztosan 

nehézkes és beruházás igényes lesz. 
8. A turisztikai területek feltárásának javítása feltétlenül szükséges. Szerencsére ez kisebb 

beavatkozásokkal (egyszerű parkolók, táblázás) jelentős eredményeket hozhat. 
9. Belterületi utak vízelvezetési gondjai, szoros összefüggésben a járdák hiányával. 
10. A külterületi telekhatárok, utak helye bizonytalan. 
11. Gézaháza fejlesztése érdekében annak feltárását is várhatóan javítani kell. 
12. A 82 sz. főút távlati nyomvonala felülvizsgálandó. 
13. A 82 sz. út menti kerékpárút nyomvonalak kijelölése. 

 

16. KÖZMŰVESÍTÉS 

A település közművesítettsége a már beépült területeken teljes. 
A település lakosságszáma kb. 550 fő (kb. 290 lakásban). Nyári időszakban valamivel nagyobb az infrastruktúrát 
használók száma, a vár és a kisebb üzemi területek sem jelentenek különös közmű igényeket. 
 
Általában elmondható, hogy a közmű rendszerek viszonylag új építésűek, így jó állapotúak, biztonságos üzeműek 
és kapacitívak. 
A település közműrendszerei ágazatok szerinti bontásban kerülnek leírásra. 
 

16.1. Víziközművek 
 
16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás  
 
Az település ivóvíz ellátása a Bakonyoszlopi rendszerről (szolgáltató: Bakonykarszt Zrt., Veszprém, Zirci 
üzemmérnökség) biztosított szállító vezetékekkel biztosított. 
A településen tározó-vízmű van kialakítva a település keleti részén. 
A települési ellátó vezetékhálózat (NA 80, 100) alapvetően megfelelő szolgáltatást nyújt, de az utcaszerkezet miatt 
több ágvezetékes szakasz van (pangó vizek), illetve használatban vannak még a gyenge minőségű eternit csöves 
szakaszok is a régi települési hálózatból 
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A települési ivóvízrendszer nyomásviszonyai a tűzoltáshoz is megfelelőek, a vonatkozó előírásoknak megfelelően 
vannak elhelyezve tűzcsapok (cc 10 db), felszíni kialakítással. 
Az ellátás megfelelő, a hálózaton jellemző nyomásérték 3-4 bar.  

Az éves fogyasztás 16e m3, a napi átlag fogyasztás 40 m3/d, idényjellegű csúcsfogyasztás nincs, a rendszer 
többlet kapacitása 50% feletti, bőven képes esetleges fejlesztések kiszolgálására. 
A szállítóvezetékre alapozott rendszer, a tározó stb. kialakítása távlatban is megfelelő,  
A településen öntözővíz rendszer kialakítása nem szükséges. A településen termálvíz hasznosítás nincs. 
 
16.1.2. szennyvízelvezetés 
 
A településen szennyvízgyűjtő közüzemi hálózata kiépült, a felszíni jellemzők miatt részben gravitációs, részben 
nyomott rendszerrel. 
A szennyvízrendszer a Dudari rendszer része, a szennyízek (évi kb. 15e m3) nyomott vezetéken keresztül a dudari 
szennyvíztisztítóba kerülnek. 
 
16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 
 
A hegyvidéki-dombvidéki település több vízgyűjtő területre oszlik. A közigazgatási terület kétharada a Cuha patak 
közvetlen vízgyűjtője. A belterület és környezetének befogadója az Aranyos patak, mely a Dudari patakba ömlik. 
Fontos még megemlíteni az Aranyos patakba a Kőmosó szurdokból érkező patakot, illetve a település keleti 
határán lévő határmenti és Rekettyés patakokat. 
A csapadékvíz elvezetés kül-, és belterületen alapvetően megoldott, belterületen az árkok lefedésére igény van. 
A közterületek szabályozási szélessége a vízelvezetés kialakítását távlatban is lehetővé teszi. 
 

16.2. Energia 
 
16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás  
 
A földgáz ellátás (szolgáltató: E-ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., Veszprém) az 1990-es években épült ki, 
alapja a térségi nagyközépnyomású 20 bar-os acélvezeték. A települési gázátadó állomásról indul a települést 
ellátó 4 bar-os középnyomású (D110, D63 PE, PE 80/G SDR 11) földgázvezeték rendszer a lakóutcákba. A 
háztartásoknak csak még kb. 50%-a került bekötésre, a hagyományos szilárd tüzelés részbeni használata még a 
bekötött épületeknél is elterjedt. A vezetékhálózat és berendezések kialakítása jó, a működés megfelelő, 
biztonságos. A gázmérők épületen, vagy előkertben vannak elhelyezve, szabványos, biztonságos kivitelben. 
 
Az elektromos ellátás (üzemeltető: E-ON Közép-dunántúli Áramhálózati Zrt., Veszprém) alapja a települések 
közötti szabadvezetékes 22 kV-os középfeszültségű rendszer.  
A transzformátorok elhelyezése és darabszáma a lehetséges települési fejlesztésekhez képest is megfelelő, 
esetlegesen azok cseréje lehet szükséges üzembiztonság, kapacitás bővítés érdekében. 
A kisfeszültségű elektromos hálózat jellemzően szabadvezetékes kialakítású, részben csupasz, részben szigetelt 
kivitellel, fa, illetve betonoszlopokon, melyek elhelyezése viszonylag sűrű a helyi klíma okozta tartós jegesedés 
veszély miatt. A kisfeszültségű vezeték rendszerek 95 és 50 mm2 kialakításúak, megfelelőek. Az érintésvédelmi 
hálózat (TN, nullázás) megfelelő. A házi bekötések csak kisebb részben földkábeles kialakításúak. 
A kisfeszültségű vezetékek átépítése földkábeles kialakításra biztonsági és településképi szempontból is 
szerencsés volna. 
A közvilágítási hálózat minden kiszolgáló utcában megvan, jellemzően 25 mm2 szabadvezetékes kialakítással.  A 
lámpatestek kisfeszültségű oszlopok egy részén van elhelyezve a lámpatestek (nátriumos, illetve kompakt 
fénycsöves). 
A település külterületének északi-északkeleti részén 400 kV-os elektromos távvezeték vezet. 
 
16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 
 
A településen a megújuló energiaforrások közül a szélenergia lehetősége országos átlag közeli. 
A belterületen napkollektorok működnek néhány fő és melléképületen. 
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16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési 
építmények) 
 
A vezetékes távközlési ellátás (üzemeltető: Invitel Zrt., Veszprém) alapja a Veszprém és környezete gyűrűs optikai 
rendszer. 
A mobil hálózatok tekintetében általában megfelelő a szolgáltatás. A településen van mikrohullámú torony, a 2G, 
3G, 4G ellátás így egyaránt megfelelően működik. 
A településrendezési terv tekintetében beavatkozásra összességében nincs szükség.  
 

17. KÖRNYEZETVÉDELEM 

Csesznek környezetminősége rendkívül kedvező, mivel a közigazgatási területén és tágabb térségében a 
település környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények, ipari üzemek nincsenek és nagy 
kiterjedésű védett erdők veszik körül. A település nyugati határában található fűrésztelep nem működik.  

A föld védelme 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény (a továbbiakban Kvt.) 14. § (1) 
bekezdése szerint „a föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az 
ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira”.  
A föld védelme szempontjából meghatározó a termőföldek mennyiségi és minőség védelme. Meghatározóan 
fontos ez Csesznek térségében, mivel a belterület mellett jelentősebb kiterjedésűek a mezőgazdasági 
hasznosítású területek. A mezőgazdasági hasznosítás a természeti-termőhelyi adottságokhoz igazodik. A 
termőhelyi adottságokhoz igazodó racionális földhasználat jellemző, ami azt jelenti, hogy a jó termőhely adottságú 
térségekben a szántóföldi növénytermesztés, míg a mélyebben fekvő és dombvidéki területeken a 
gyepgazdálkodás emelendő ki. 
Az Országos és Veszprém Megyei Területrendezési Terv szerint a település közigazgatási területén nincs kiváló 
és jó termőhelyi adottságú szántóterület. Ennek ellenére fokozottan fontos a termőföldek mennyiségi és minőségi 
védelme.  
A hatályos településrendezési terv a mezőgazdasági területeket a termőhelyi adottságok, a történeti tájhasználat, 
a művelési hagyományok illetve természetvédelem és tájképvédelem figyelembevételével differenciáltan 
szabályozta általános mezőgazdasági területként (Má-0, Má-1, övezetek). A belterületi és a volt zártkerti 
területeket (szőlő, gyümölcsös) kerteket nem beépíthető kertes mezőgazdasági területként szabályozza. A 
mezőgazdasági területek  termőhelyi adottságaihoz, történeti tájhasználatához igazoldó differenciált szabályozását 
a felülvizsgálat keretében is indokolt megtartani. 
A termőhelyi adottságokhoz igazodó mezőgazdasági földhasználat fenntartása azért is fontos, mivel Csesznek 
dombos térsége, lejtős területei erózióérzékenyek.  

Felszíni és a felszín alatti vizek védelme 
A Kvt. 18.§ (1) bekezdése szerint „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, 
minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszín alatti vizek medrére és partjára, a 
víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan –jogszabályban vagy hatósági 
határozatban –kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre”. 
Csesznek területét érinti az országos és megyei rendezési terv vízminőség-védelmi terület övezete. 
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OTrT vízminőség-védelmi terület övezete VMTrT vízminőség-védelmi terület övezete 

 
A község a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz szempontjából fokozottan 
érzékeny, valamint kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik. A település teljes 
közigazgatási területén a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti besorolás alapján fokozottan 
érzékeny besorolású területek (1b) és érzékeny (2b) területek találhatók. 
 
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása szerint Csesznek területe " a nagyvízi meder, a parti sáv, a 
vízjárta és 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.13.) 
Korm. rendeletben és a 74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelet nagyvízi mederrel 
nem érintett és belvízzel sem veszélyeztetett.  

A település a Duna részvízgyűjtőn, az 1-5 Bakony-ér és Concó vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal 
helyet. 

A KDTVIZIG kezelésében lévő vízfolyások nem minden ingatlan részlete volt állami tulajdonban, így egyes 
szakaszok önkormányzati vagy egyéb tulajdonban, kezelésben vannak: 

- Cuha-patak (077, 082, 090/1, 090/2, 094, 096, 097 hrsz) 
- Aranyos-patak (05, 0160, 0163, 0173, 0174, 85, 306 hrsz) 
- Kőmosó-patak 228, 307 és 0154 hrsz 
- Dudar-patak 014, 016 hrsz 
- Határmenti-patak (Dudar-patak mellékág) 020, 025, 026 hrsz 
- Borzavári-ér 085 hrsz 

A vízfolyások közül a Cuha-patak a nemzeti vagyon része, forgalomképtelen, a többi vízfolyás forgalomképes. A 
vízfolyásokra rendezési terv nincs, vízszállító képességükre vonatkozó adatokkal nem rendelkezik az Igazgatóság. 
A közvetlen meder melletti, alacsonyabb területek időszakos elöntése előfordulhat, területek hasznosítása során 
erre figyelemmel kell lenni. 

A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) 
Kormányrendelet szerint nitrátérzékeny területen lévő település. A település területén több helyen nyílt karszt 
területek találhatók.  

A szennyvízhálózat kiépített, a rákötések aránya csaknem teljes. A település vízhálózata elöregedett, rendszeres 
felújítások szükségesek.  

A település csapadékvíz elvezetése nyílt árkos rendszerű, az árkok, átereszek rendszeres karbantartásáról 
gondoskodni kell.  
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Csesznekár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.) KvVM-BM együttes 
rendelete alapján erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal rendelkezik, 
illetőleg amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize szabadon elöntheti. 

Levegőtisztaság védelme 
Csesznek a közlekedési eredetű levegőszennyezés nem számottevő, hiszen belterületet elkerüli a 82. sz. főút. , a 
többi úton jelentős közúti forgalom nincs. Az átmenő teherforgalom a belterületet nem érinti. A gazdasági eredetű 
levegőszennyezés sem jelentős, mivel a belterületen nincs olyan ipari üzem, amelynek technológiai eredetű 
levegőszennyezése lenne. Az ipari területbe sorolt területek üzemi tevékenységet a területen nem folytatnak. A 
külterületen mezőgazdasági majorok találhatók, ahol állattartás (szarvasmarha, ló) gazdálkodás is folyik. A 
legnagyobb 2 major a belterülettől kb. 4-5km-re található, így az állattenyésztésből eredő bűzhatás nem jellemző. 
 
A téli félév kommunális fűtési eredetű légszennyezése határozza meg a település levegőminőségét. A településen 
a vezetékes gázellátás a belterületen biztosított. A gázellátásba bekötött kertes családi házak jelentős részénél 
jellemző a kiegészítő vegyes tüzelés. A téli félév fűtési eredetű légszennyezése a belterületen a fentiek alapján 
nem számottevő. A gáz drágulásával előtérbe került vegyes tüzelés  okozhat környezetvédelmi konfliktust. 
Megemlíthető még a mezőgazdasági területek műveléséből eredő porszennyezése is, amely száraz időben 
végzett mezőgazdasági munkák esetén léphet fel. 
 
A területre érvényes levegőminőségi és a légszennyező anyagok kibocsátási határértékeit a 14/2001. (V.9.) KöM-
EüM-FVM rendelet írja elő.  

Köztisztaság, hulladékkezelés 
Csesznek Község Önkormányzata a települési szilárd hulladék rendszeres gyűjtéséről, elszállításáról, 
ártalommentes elhelyezéséről és e tevékenység ellátásáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. A 
településen a szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi 
közszolgáltatási szerződés keretében. Hulladékudvar Bakonyszentkirályon található.  
Szelektív hulladékgyűjtő konténerek a Vár utcában vannak kitéve (ezeket szintén az Győri Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft üríti. A közterület, zöldterület gondozásának feladatait a Polgármesteri Hivatalalkalmazásában álló 1 
fő munkavállalóés változó számú közfoglalkoztatott látja el. 

Zaj- és rezgés elleni védelem 
A település belterületén zajterhelést okozó üzemi tevékenység nincs, így üzemi technológiából származó 
zajterhelés Csesznek lakóterületét nem érinti. Közlekedési eredetű zajterhelés sem számottevő. Az országos 
közúton bonyolódó átmenő forgalom a lakóterületeket kevésbé érinti, így a közút közvetlen környezetében lévő 
lakóterületet jelentős, konfliktust okozó zajterhelés sem a nappali, sem az éjszakai időszakban nem éri.  
Ennek ellenére a felülvizsgálat során a zajterhelésre érzékeny terület-felhasználásokat (lakóterület, 
intézményterület) úgy kell kijelölni, hogy a szomszédságukba ne kerüljön olyan területfelhasználás, amely 
zajterheléssel veszélyeztetné a környezet minőségét.  

Vizuális környezetterhelés 
Csesznek területén tájseb nem található, az egykori kőbánya helyén kialakított kőszínház szabadtéri színpad 
turisztikai hasznosítású, nem zavaró hatású. Az egykori fűrésztelep turisztikai célú hasznosítása tervezett.  

Árvízvédelem 
A bel- és egyes külterületi részeit hirtelen lezúduló nagy csapadék esetén a település földrajzi fekvéséből, 
domborzatából adódóan kisebb villámárvizek veszélyeztethetik. 

Környezetvédelmi konfliktusok, problémák 
- A kiépített szennyvízhálózatra való rákötés még nem teljes. Ebből adódóan a felszín alatti vizeket 

veszélyeztetik. 
- A kiépített gázhálózatra kevesen kötnek rá, fűtési eredetű levegőszennyezés télen.  
- Az utak vízelvezetése problémás 
- Járda hiányok 
- parkolási gondok 
- a turisztikai elemeknél a higiénés létesítmények hiánya 
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18. KATASZTRÓFAVÉDELEM (TERÜLETFELHASZNÁLÁST

Építésföldtani korlátok 
Veszprém Megye Területrendezési Terve szerint 
Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy olyan törmelékomlásos lejtők fordulnak elő, melyeknél a lejtő túlfejlődése 
esetén a lejtőtörtmelék megindulhat, ezért ezeket a területeket felszínmoszgás tekintetében fokozottan 
veszélyeztetett területekként kell figyelembe venni
ezeken a területeken építési tevékenység valósulna meg, akkor azt mind
hogy megelőzze. 
 

68. ábra: Felszínmozgások tekintetében potenciálisan veszélyeztetett terület
Forrás: Veszprém megyei Kormányhivatal 

 
Vízrajzi veszélyeztetettség 
A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása szerint 
vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 
nagyvízi mederkezelési terv készíté
Korm. rendeletben és a 74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelet nagyvízi mederrel 
nem érintett és belvízzel sem veszélyeztetett. 
 
Egyéb veszélyeztetettség 
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Veszprém megye területrendezési terve szerint 
viszonyok következtében a település területének nagy része
racionális földhasználat elve érvényesül, vagyis nagyrészt erdők és legelők találhatók az érzékeny területeken.
Csesznek község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni véde
szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú 
melléklet alapján III. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. ennek megfelelően  
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 234/2011. 
(XI.10.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe  véve 
érdekében, szükséges a lakosság központi riasztása é
Csesznek területén veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari üzem  nem működik. 

 

  

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT   

 

VÁROS ÉS HÁZ BT-  ÉRTÉKTÉRKÉP KFT -  2018 DECEMBER 

TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY KOR

Veszprém Megye Területrendezési Terve szerint Csesznek földtani veszélyforrás terület övezetével érintett. 
Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy olyan törmelékomlásos lejtők fordulnak elő, melyeknél a lejtő túlfejlődése 

ndulhat, ezért ezeket a területeket felszínmoszgás tekintetében fokozottan 
veszélyeztetett területekként kell figyelembe venni (Cuha-völgy és a 82. főút észak-nyugati része)
ezeken a területeken építési tevékenység valósulna meg, akkor azt mindenképpen geotechnikai vizsgálat kell, 

Felszínmozgások tekintetében potenciálisan veszélyeztetett terület
Forrás: Veszprém megyei Kormányhivatal – Bányászati osztály 

ántúli Vízügyi Igazgatóság nyilvántartása szerint Csesznek területe " a nagyvízi meder, a parti sáv, a 
vízjárta és 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.13.) 
Korm. rendeletben és a 74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelet nagyvízi mederrel 
nem érintett és belvízzel sem veszélyeztetett.  

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előzetes véleményt nem adott. 
Veszprém megye területrendezési terve szerint Csesznek érintett az erózióérzékeny terület övezetével. A lejtési 
viszonyok következtében a település területének nagy része erózió érzékeny. A meredekebb területeken a 
racionális földhasználat elve érvényesül, vagyis nagyrészt erdők és legelők találhatók az érzékeny területeken.

község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni véde
szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú 

II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. ennek megfelelően  - a katasztrófavédelemről és a hozzá 
örvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 234/2011. 

(XI.10.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe  véve - az elégséges védelmi szint biztosítása 
érdekében, szükséges a lakosság központi riasztása és vészhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása.

területén veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari üzem  nem működik.  
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földtani veszélyforrás terület övezetével érintett. A 
Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy olyan törmelékomlásos lejtők fordulnak elő, melyeknél a lejtő túlfejlődése 

ndulhat, ezért ezeket a területeket felszínmoszgás tekintetében fokozottan 
nyugati része). Amennyiben 

enképpen geotechnikai vizsgálat kell, 

 
Felszínmozgások tekintetében potenciálisan veszélyeztetett terület 

területe " a nagyvízi meder, a parti sáv, a 
vízjárta és fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a 

sének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III.13.) 
Korm. rendeletben és a 74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelet nagyvízi mederrel 

érintett az erózióérzékeny terület övezetével. A lejtési 
erózió érzékeny. A meredekebb területeken a 

racionális földhasználat elve érvényesül, vagyis nagyrészt erdők és legelők találhatók az érzékeny területeken. 
község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes 

szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú 
a katasztrófavédelemről és a hozzá 

örvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 234/2011. 
az elégséges védelmi szint biztosítása 

s vészhelyzeti tájékoztatás feltételeinek biztosítása. 
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19. ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY 

Veszprém megye területrendezési terve szerint Csesznek területe érintett ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület 
övezetével. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati osztálya előzetes tájékoztatása 
szerint is jelenleg működő bánya, bejegyzett bányatelek nincs a településen. Megkutatott ásványi 
nyersanyagvagyon terület van: 
Bakonyoszlop-Csesznek-Dudar bauxit, szén 
Kutatást végző cég: MAL Magyar Aluminium Termelő és Kereskedelmi Zrt. 

1. blokk 6,54 km2 
2. blokk 1,44 km2 

 

20. TELEPÜLÉSI KLÍMA 

Csesznek zöldfelületekben igen gazdag táji környezete, hagyományos kertes beépítése következtében nem 
érintett a klímaváltozás közvetlen hatásaival. Nincsenek nagy összefüggő burkolt felületek,  így a település klímája 
kedvezőnek mondható. 
Kedvezőtlen klimatikus hatás a téli félév havas időszakaiban a Bakony térségére jellemző hófúvások. Ezzel 
szemben meghatározó turisztikai vonzerő a település és térségének tiszta levegője. 
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II. HELYZETELEMZÉS, HELYZETÉRTÉKELÉS 

1. A HELYZETFELTÁRÁS ÉS HELYZETÉRTÉKELÉS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE, SZINTÉZISE 

 
Az alfejezetben sorra vesszük az egyes fő településfejlesztési tényezők – társadalom, gazdaság, természeti és 
épített környezet, infrastruktúra – értékelését. 
 
TÁRSADALOM 
 
Jelen értékelésben elsősorban a demográfiai jellemzőkre helyezzük a hangsúlyt, mivel a bakonyi kistelepülés 
jövőbeni fejlődésének kulcsa jelentős részben a helyi társadalom megerősítésében rejlik, amely intézkedés 
számára jó alapot biztosít az erős bakonyi identitás. 
 
A településfejlesztési koncepcióban Csesznek esetében 550 fős népességszám rögzítése lényeges, mert 
véleményünk szerint ez a népességszám tekinthető annak, melyet a település szerves fejlődése által a koncepció 
időtávjában elérhet, stabilizálhat kb. 2030-ig. 
A kívánatos lakosságszám elérése a jelenlegi demográfiai és vándorlási tendenciákat figyelembe véve optimista 
verzió, de hosszú távon, településfejlesztési szempontból szükséges. Ezért, a demográfiai tendenciák 
megváltoztatása fő településfejlesztési stratégiai elem, amire a települések természeti, épített környezeti és 
infrastrukturális adottságai rendelkezésre állnak, azaz, a jövő építése tekintetében reális célnak tekinthető. 
 
A következő évtized a bakonyi község esetében sorsdöntőnek tekinthető, mivel első lépésként meg kell állítani a 
lakosságszám további csökkenését. Csesznek lélekszáma nem csökkenhet 500 főre vagy az alá. Mindenképpen 
el kell kerülni a további népességfogyást és különösen a fiatalok elvándorlását a településről. 
 
Magyarországon a települések kiegyensúlyozott fejlődésének és működésének a kritikus lélekszáma 2.000 fő körül 
van, természetesen a megfelelő humán és műszaki infrastruktúra kiépítettsége mellett. A „Bakonyi Hármak” 
szerves együtt élése kiváló lehetőség a kritikus lélekszám együttes elérésére, majd meghaladására, mivel a 
szövetségesi lét biztos működési alapokat, eredményes munkamegosztást hozott létre. 
 
A fenntartható településméret szempontjából a koncepció 15 éves időtávjában tehát, kívánatos lenne kezdetben a 
jelenlegi lakosságszám megtartása, és a lakosságszám bővülésének megindítása, amely által a község 
megközelíthetné a település fenntartható méretéhez szükséges, együttes és „egészséges” lakosságszámot 2050-
re, amely Csesznek esetében 600 fő körül becsülhető. 
 
Becslésünk optimistább képet vázol fel a 2014-ban elfogadott Nemzeti Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
kalkulációjával szemben, mely rövidtávon is további min. 10-15%-os lakosságszám vesztést vetít előre. Az 
optimista jövőképet alátámasztják a település adottságai, aktív, összehangolt együttműködési gyakorlata, továbbá 
az időközben meghozott népesedéspolitikai intézkedések, a modern faluprogram és általában a nemzetgazdaság 
élénkülésének várható helyi hatása. 
A pesszimista prognózis elkerülése érdekében proaktív önkormányzati kezdeményezésekre és falvakat támogató 
állami programokra is szükség van, amely csökkenti a vándorlási veszteséget, hosszú távon pedig növeli a 
lakosság reprodukciós képességét, a betelepülők számának növekedését (pl.: Magyar Falu Program). 
 
A településen nem alakultak ki szegregátumok, azonban a sajátos térbeli fejlődés eredményeként kialakult térbeli-
társadalmi rétegződés jelentős részben megőrződött. A település társadalmilag elöregedő, jellemzően alacsony 
képzettségű. Az elöregedés miatt a község hosszú távú fenntartható működtetése és az idősellátó rendszer 
kapacitása esetében jelentkezhetnek kihívások az önkormányzat számára, mely problémák kezelése közös erővel 
hatékonyabban megvalósítható. 
 
A foglalkoztatottak aránya a gazdaságilag aktív népességen belül nagyon alacsony, ugyanakkor a 
munkanélküliség szintje is alacsony. A község jövedelmi viszonyai a térségen belül kedvezőtlenek, az egy főre jutó 
jövedelem szintje térségi összehasonlításban alacsony.  
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GAZDASÁG 
 
A három bakonyi település gazdasága egy gazdasági térként kezelhető, ahol a bánya mindhárom település 
számára fontos munkahely volt. A község gazdasági súlya korlátozott, a vállalkozások száma alacsony, nagyobb 
intézményi és vállalati foglalkoztató nem működik a településen. Az ipari, és más termelőtevékenységek a három 
község közül a legkevésbé Cseszneken jellemzők, a hagyományos gazdálkodási formák kevésbé dominálnak (pl. 
agrárszektor, ipar, kereskedelem), és a modern iparágak sem jellemzők a község gazdaságára. Az idegenforgalmi 
adottságok a három község között viszont Cseszneken a legkiemelkedőbbek, emiatt a jelenleg alacsony 
színvonalú térségi szolgáltatási környezet fejlesztésében a legjelentősebb potenciálok itt vannak, melyek a 
településközi munkamegosztás révén használhatók ki még hatékonyabban. Kulturális, turisztikai szempontból 
indokolt a hármas települési szövetség kiterjesztése Csetény, Dudar irányába.  
 
Az önkormányzat bevételi forrásai is nagyon szűkösek. A község gazdasági mozgásterét értékelve megállapítható, 
hogy tartós tendenciaként jelentkezik az önkormányzati költségvetés zsugorodása. Az önkormányzati feladatok 
és hatáskörök csökkenésével párhuzamosan jelentősen csökkentek az önkormányzati kiadások és bevételek is. 
Az elmúlt években az önkormányzati költségvetés főösszegei a 10 évvel ezelőtti szintet érték el. Ennek ellenőre az 
önkormányzat gazdálkodása stabil, de a település nagyon szűkös kerettel kénytelen gazdálkodni. 
 
A költségvetési hiányt az önkormányzat egyelőre belső átcsoportosítással, a közszolgáltatások térségi összefogás 
keretében történő ellátásával, valamint a korábbi évek költségvetési maradványából, lekötött pénzeszközökből 
tudják kompenzálni, amely nem a fenntartható költségvetési gazdálkodás irányába mutató tendencia. 
 
A település az elmúlt három évtizedben jelentős társadalmi, gazdasági változásokon ment keresztül. A gazdasági 
ágazatokban az ipar részesedése jelentősen csökkent, de még mindig meghatározó Cseszneken. Ezzel 
párhuzamosan az önkormányzat településfejlesztési tevékenységein belül előtérbe kerültek az infrastrukturális 
fejlesztések. 
A település önmagában kevés munkahelyet képes helyben biztosítani. A modern (innovatív, öko, stb.) ipari 
ágazatok betelepülése, egyes hagyományos ipari ágazatok újjáélesztése, továbbá az idegenforgalmi szektor 
fejlesztése – amely különösen messze elmarad a potenciálisan elérhető teljesítési szinttől – az önkormányzat 
foglalkoztatáspolitikájának központi eleme. 
 
A község ingatlanállománya – koruk alapján – alapvetően kedvezőtlen összetételűnek ítélhető, mivel a 
lakásállomány háromnegyedét 50 évesnél idősebb lakások teszik ki, és nagyon alacsony a rendszerváltozást 
követő időszakban épített lakások aránya (kevesebb, mint 10%). Az önkormányzati tulajdon rendkívül alacsony 
arányú a lakásszektoron belül, amely nem éri el a lakásállomány 1 százalékát (országos átlag 3%). 
 
Középtávon szükségesnek tartjuk a helyi gazdaság részleges szerkezetváltását, munkahelyteremtő célzattal, 
népesedéspolitikai szempontokat is figyelembe véve: a lakosság, ezen belül is a fiatalok helyben tartásának 
ösztönzése, új lakosok, munkavállalók letelepítése. 
 
A fenti célok teljesülését az alábbi szerkezetváltó intézkedések biztosíthatják: 

• innovatív, magas hozzáadott értéket előállító tevékenységek bővítése,  
• tevékenységek diverzifikálása: öko/bio gazdálkodás ösztönzése, kertészet, erdészet, 
• turisztikai szolgáltatások bővítése (szelíd, öko, tematikus) 
• természetjárás infrastrukturális feltételeinek javítása, 
• lakossági és üzleti szolgáltatások bővítése, 
• a helyi kisvállalkozások aktivitásának ösztönzése, többrétegű helyi gazdálkodás kisközösségi formáinak 

ösztönzése 

 

Épített és természeti környezet 
A település jelentős természetvédelmi szempontból védendő területekkel rendelkezik. Az erdőterületek nagy része 
Natura 2000 védettségű. A települést ezenkívül az országos ökológiai hálózat magterülete és pufferterülete is nagy 
térségben érinti, valamint a külterülete jelentős része tájképvédelemmel is érintett. Műemlék a vár. Régészeti 
lelőhelyek viszonylag kis számmal vannak jelen a község területén. Az elkészült Településképi Arculati Kézikönyv 
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és településképi rendelet a településen nem javasolt helyi védettséget. A település ugyanakkor számos értékes 
épülettel rendelkezik. 
A lakóterületek rendezettek, egységes utcaképpel rendelkeznek. A településszerkezet őrzi az egykori egyutcás 
jelleget, ugyanakkor a település északi irányban fejlődött ki. Az intézmények, kereskedelmi létesítmények főleg a 
település főútja mentén vagy attól nem messze helyezkednek el. 
Csesznek belterületén kevés zöldterület (közpark) található, ugyanakkor a szélesebb utcákban gondozott fasorok 
és zöldfelületek teszik hangulatossá az utcaképet. A zöldterületek növelése szükséges lenne. Zöldfelületi 
intézmények a sportterületek, a zsidótemető, a várhegy és a temető. 
 
Környezetvédelem 
Csesznek környezetminősége rendkívül kedvező, mivel a közigazgatási területén és tágabb térségében a 
település környezetminőségére kedvezőtlen hatással lévő létesítmények, ipari üzemek nincsenek. A közlekedésből 
adódó levegő, zaj- ás rezgésterhelés a településen nem jelentős.  
A települést az országos vízminőség-védelmi terület jelentős részben érinti (karszt vizek). A szennyvízhálózat 
kiépített, a rákötések aránya csaknem teljes. 
A települést érintik felszínmozgásos területek a középső településrészen, melyek csak geológiai szakvélemény 
alapján építhetők be.  

 

2. A TELEPÜLÉS ÉS KÖRNYEZETÉNEK FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ KÜLSŐ ÉS BELSŐ TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÓ 

ÉRTÉKELÉSE (SWOT-ANALÍZIS) 

 
 
SWOT-ANALÍZIS / TÁRSADALOM 
 
Közös értékek, erősségek Közös belső kihívások, gyengeségek 
 

• Kedvező foglalkoztatási viszonyok 
• Szakképzett, bányászati és szakipari munkaerő 

jelenléte 
• Nem jellemző az alacsony státuszú lakosság 

erőteljes térbeli koncentráltsága, nem jellemző a 
szegregáció 

• Színes társadalmi élet (civil, sport, kulturális 
szervezetek) 

• Gazdag hagyományok, felhalmozott kulturális 
tőke 

• Fejlődő humán infrastruktúra, jellemzően jó 
ellátási viszonyok  

• Rendelkezésre álló közösségi terek, bővülő 
közösségi szolgáltatások 

• Erős helyi identitás 
 

 
• Csökkenő népesség, természetes fogyás 
• Romló demográfiai szerkezet (alacsony 

születésszám, fiatalok elvándorlása, 
elöregedés) 

• Relatív alacsony iskolázottság és elavult 
képzettségi szerkezet  

• A felsőfokú végzettségűek aránya alacsony 
• Csökkenő helyi munkahely, növekvő napi 

ingázási kényszer 
• Bizonyos területeken hiányos 

humáninfrastruktúra (képzés, időskorú és egyéb 
szociális ellátás) 

Közös lehetőségek, kitörési pontok Közös külső kihívások, kockázatok 
 

• Népességfogyás megállítása, majd fenntartható, 
kiegyensúlyozott népességnövekedés  

• Új, elsősorban fiatalabb korosztályhoz tartozó 
munkavállalók vonzása (falusi CSOK = családi 
otthonteremtési kedvezmény program) 

• Sokrétű munkatapasztalatra építő, hagyomány-
ápoló, többrétegű társadalom építése  

• Kulturális hagyomány 

 
• A fiatal, kvalifikált munkaképes korú népesség 

további elvándorlása 
• Kapacitásgondokkal küzdő humán-infrastruktúra 

(oktatási, nevelési intézmény csökkenő 
kihasználtsága, szociális, idősellátó, és 
egészségügyi ellátórendszer kapacitáshiányai) 

• Romló demográfia és szociális viszonyok, a 
helyi társadalom lassú elöregedése  
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• Települések közötti együttműködés 
• Környezettudatos, szolidáris (befogadó, család- 

és idősbarát) helyi közösség tovább építése  
• Proaktív közösség, erős helyi civil háló, 
• Szoros együttműködés a lakosság, a 

vállalkozók, az önkormányzat között 
• Humáninfrastruktúra fejlesztése (pl. orvosi 

rendelő, óvoda, bölcsőde, játszó- és közösségi 
terek, sportinfrastruktúra fejlesztés)  

 

• Gyengülő helyi társadalmi háló, érdektelen civil 
szféra kialakulása  

• Helyi társadalmi konfliktusok kialakulása 
(szegregálódás veszélyei) 

 
 
SWOT-ANALÍZIS / GAZDASÁG 
 
Közös értékek, erősségek Közös belső kihívások, gyengeségek 
 

• Kedvező táji, természeti adottságok, inspiráló 
környezet 

• Kedvező közlekedés-földrajzi adottságok 
• A Bakony és a Balaton kiemelt turisztikai régió 

közelsége 
• Fejlesztésre, gazdasági és gazdálkodási 

tevékenységre alkalmas ingatlanok 
rendelkezésre állása 

• Élénkülő ingatlanpiac 
• Kedvező turisztikai adottságok (Cseszneki Vár, 

Via ferrata, Kőmosó szurdok, Cuha völgy, turista 
utak, lovaglás, zarándokút, szelíd turizmus) 

• Termelési tapasztalattal rendelkező munkaerő 
• Gazdasági infrastruktúra jelenléte (pl. 

bányaterületek) 
• Kiegyensúlyozott önkormányzati gazdálkodás 
• Alacsony munkanélküliség 
• Kulturális és épített örökség 

 

 
• Alacsony vállalkozássűrűség, csökkenő 

vállalkozásszám 
• Relatív alacsony szolgáltatási színvonal 
• Gyenge mikro-, kis- és középméretű vállalkozói 

szféra 
• Hiányos és a három település között 

egyenlőtlenül eloszló idegenforgalmi kapacitás 
• Relatív alacsony gazdasági aktivitás 
• Egyoldalú munkatapasztalat 
• Helyi gazdaságszervezési „intézmény” hiánya 
• Szűkülő önkormányzati gazdálkodás 
• Alacsony a magas hozzáadott értéket előállító, 

innovatív tevékenységet végző vállalkozások 
aránya 

• Parkolási gondok (Csesznek), kerékpárutak 
hiánya 

• Cuha völgyi kisvasút nehézkes megközelítése 

Közös lehetőségek, kitörési pontok Közös külső kihívások, kockázatok 
 

• Magyar Falu Program állami támogatásai 
• Vár- és Kastélyprogram hatása 
• 2021-2027 közötti tervezési időszakban elérhető 

EU-s kohéziós és regionális fejlesztési források  
• Turizmusfejlesztés a községekben együtt, pl. 

aktív (kerékpáros, bakancsos, lovas, táborozás), 
kulturális örökség, ifjúsági (táboroztatás, 
oktatás), szelíd- és ökoturizmus (tanösvények) 

• Lakhatást érintő fejlesztések, térségi 
együttműködéssel (pl. szolgálati lakásépítés) 

• Letelepedést könnyítő intézkedések 
• Helyi gazdaság bővítése (pl. innovatív cégek, 

kreatív emberek vonzása) 
• Települési vonzerő növelése (pl. takarékbanki-, 

postai szolgáltatások fejlesztése, ingyenes 
internethasználat biztosítása /pl. WIFI4EU/) 

• Egyedi, inspiráló vállalkozási környezet 

 
• Kedvezőtlen vándorlási folyamatok felerősödése 

(pl.: fiatalok elvándorlása fokozódik, bővülnek a 
hátrányos helyzetű csoportok) 

• Települési környezet, életminőség romlása 
• Hagyományos ipari jelleg erősödése (a helyi 

gazdaság versenyképességének romlása) 
• Szűkülő helyi gazdaság 
• A hazai és nemzetközi gazdasági környezet 

romlása 
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kialakítása 
• Természeti környezettel harmonikus fejlődés (pl. 

ökogazdaság, energia) 
• Gondos településüzemeltetés, közös 

falugondnoki szolgálat (pl. GAMESZ) 
• Rendezvényterületek (Kisbük-major, Géza-

háza), vendégházak, éttermek közös használata 
 
 
Épített és természeti környezet, infrastruktúra 
A hatályos településrendezési eszközökben előírányzott fejlesztések nem valósultak még meg (pl. új lakóterületek, 
utcanyitások, idegenforgalmi fejlesztések), ezek részbeni átgondolása indokolt. A zöldfelületi fejlesztések 
tekintetében az elmaradt tervezett zöldterületek kialakítása fontos lenne. 
A rendelkezésre álló kedvező természeti adottságok és a kedvező környezeti állapot fenntartása továbbra is 
elsődleges cél.  
Az épített környezetre vonatkozóan az elkészült településképi dokumentumok nem tartalmaznak védendő értéket, 
pedig a hatályos HÉSZ javaslatot tett rá, ennek ellenére fontos az egyedi kialakult sajátosságok és a település 
arculatának megőrzése úgy, hogy közben a fejlesztések is illeszkedjenek a település adottságaihoz.  
Csesznek közlekedési és közmű ellátottsága általában jó.A közutak forgalma viszonylag alacsony.A kerékpáros 
közlekedés területén várható és lehetséges jelentősebb közlekedési fejlesztés.A település központi belterületén a 
szennyvízelvezetés és kezelés megoldott.  
A 82. sz. főút új nyomvonalának tervben tartását felül kell vizsgálni. 
 
 
SWOT-ANALÍZIS / INFRASTRUKTÚRA, KÖRNYEZET 
 
 
Erősségek / Lehetőségek 

• Közepesnél jobb megközelíthetőség: 82 sz. főút, Veszprém és Győr jó elérhetősége. 
• Jó környezeti-turisztikai adottságok. 
• Az épített környezeti örökség (népi és polgárosuló népi lakóépületek) volumene viszonylag jelentős, bár 

állapotuk számos esetben leromlott. Felújításuk, fejlesztésük esetén a települések turisztikai értéke, 
vonzereje tovább nőhet. 

 
Gyengeségek / Veszélyek 

• A kerékpáros közlekedés nehézségei kül-, és belterületen: A 82 sz úton a kerékpáros közlekedés veszélyes 
(tiltott), az egyéb közutakon, illetve a belterületi útszakaszokon a burkolatok minősége és szélessége 
fejlesztendő az igényekhez (Vár megközelítése) 

• A 82 sz. út mentén tervezett országos kerékpárút fejlesztés sokéves távlatban várható, s önmagában nem 
oldja meg előbbi problémákat. A kistérségi kerékpárút szakaszok fejlesztési igényét is képviselni kell. 

• A külterületi környezeti-turisztikai célpontok fizikai megközelíthetősége, illetve jelzése a jó „kínálati” 
adottságához képest gyenge. Nincsenek kijelölt parkolóhelyek. A vasútvonalhoz (Cuha patakhoz) és az 
Ördög árokhoz vezető földutak a gyalogláshoz és túrakerékpározáshoz nincsenek megfelelően karbantartva.  

• A belterületi turisztikai pontok parkolási hiányosságai: Csesznek Vár, Via Ferrata. 
• A belterületi járdahálózatok folyamatos fejlesztésre szorulnak: új szakaszok, elhasznált szakaszokon 

burkolatcsere, szélesítés. 
 
 

3. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉS KAPCSOLATA 

 
A fejlesztési dokumentumokban lefektetett elveket a településrendezési eszközök a megvalósíthatóság felé terelik, 
térbeli képet és „belakhatóságot” adva a fejlesztési elképzeléseknek. Míg a Koncepció a „Mit? Miért? Mikor?” 
kérdésekre keresi a választ, addig a Településrendezési Eszközök a „Hol? Hogyan? kérdések körül mozognak. 
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Az irányokat a fejlesztés jelöli ki, a tényleges helyszíneket, beavatkozási módokat a rendezés rögzíti. Egymásra 
épülnek, szimbiózisban élnek. Mindkettőnek önmagában is meg kell állnia, de egymás nélkül a megvalósítás csak 
torzón sikerülhet. 
A Településfejlesztési Koncepció – a Megalapozó Vizsgálat c. kötetében feltárt helyzetre, adottságokra építve – a 
Jövőképben meghatározott célkitűzéseket veszi figyelembe. A Településfejlesztési Koncepció, az elfogadását 
követően, beépítésre kerül a készülő településrendezési eszközök dokumentumaiba, ú.m. Településszerkezeti 
terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv. Mindez a megvalósulás érdekében, figyelembe véve a 
magasabb szintű Területrendezési Tervek és Fejlesztési Koncepciók döntéseit. 
 
 

4. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP 

 
Problémakataszter: 

• Bel- és külterületi út-, járdarendszer hiányosságai. 
• Csapadékvíz elvezetés hiányosságai. 
• Egyes külterületi településrészek hiányos infrastruktúrája (alul közművesítettsége) 
• Külterületi túraútvonalak állapotának (parkolás, táblázás, kerékpározásra alkalmassá tétel) hiányosságai  
• Szociális és egészségügyi ellátórendszer működtetése. 
• Oktatási és nevelési intézmények kihasználtsága. 
• Funkciótlan, alulhasznosított területek. 
• Céltalan, kijelölt turisztikai fejlesztési területek (Csesznek). 
• Kerékpáros közlekedés hiányosságai. 
• Épített örökség kedvezőtlen állapota. 
• Parkolási problémák (Cseszneki Vár, Via ferrata). 

 
Értékkataszter: 

• Idegenforgalmi hasznosítás, közös kapacitásfejlesztési lehetőségek: Cseszneki Vár, különböző turisztikai 
meglévő és tervezett attrakciók (via ferrata, Kisbük-major, Gézaháza, Lovagok Völgye, Mária zarándokút). 

• Szabadidős és sportolási lehetőségek (lovaglás, via ferrata, kerékpározási lehetőségek, kirándulás, 
tanösvények, hagyományőrző sportok). 

• Karakteres településszerkezet, változatos beépítés, értékes épületállomány és településkép. 
• Viszonylag jó minőségű ingatlanállomány, illetve épített környezeti emlékek. 
• Gazdasági célú ingatlan-, és területhasznosítási lehetőségek (Papfölde területen gyógynövény, kertészet; 

erdészet és faipar). 
 
Általános jellegű értékek: 

• Jól és a három település által közösen működtető intézményi rendszer. 
• Kiépült műszaki infrastruktúra. 
• Kitűnő természeti, táji és kulturális adottságok. 
• Kedvező közlekedés-földrajzi adottságok. 
• Fejlesztésre, gazdasági és gazdálkodási tevékenységre alkalmas ingatlanok rendelkezésre állása. 
• Szoros együttműködés a lakosság, a vállalkozók, az önkormányzat között. 
• Szakképzett, bányászati és szakipari munkaerő jelenléte. 

 
 

5. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

 
A hatályos területfelhasználásokban jelentős változást nem tervez a település. 
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5.1. Településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a 
lehatárolt területek rövid bemutatása 
 
A településen – mérete, településszerkezete, a népesség elhelyezkedése okán – településrész(ek) kijelölése nem 
indokolt, ezért erre nem került sor. 
 
 

6. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA 

ÉS HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK) 

 
Tekintettel arra, hogy a településen szegregált, vagy szegregációval veszélyeztetett terület nem található, így Anti-
szegregációs program kidolgozása nem releváns. 
 
 

7. EGYÉB SZEMPONTBÓL BEAVATKOZÁST IGÉNYLŐ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, TÉRKÉPI ÁBRÁZOLÁSA ÉS 

HELYZETELEMZÉSE (POTENCIÁLIS AKCIÓTERÜLETEK) 

 
A település életében, ill. céljai között nem szerepel olyan egyéb szempontú beavatkozást igénylő feladat, amely 
akcióterület kijelölését tenné szükségessé. 
 

 


