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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Balatonudvari Lakosok, Kedves Balatonudvari Ingatlantulajdonosok!

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény új jogintézményt vezetett be a ma-
gyarországi települések építészeti, településképi védelmének biztosítása érdekében, mellyel 
közös életterünk, Balatonudvari település építészeti értékei védelmének új korszaka kezdőd-
het el.

Felvállalva és elindítva ezt a nagyszerű folyamatot, készült el településünk Településképi Ar-
culati Kézikönyve, mely a település esztétikus lakókörnyezetének jövőbeli kialakítása, illet-
ve védelme érdekében lehetőséget teremt a jellegzetes települési építészeti karakterjegyek 
meghatározására és széles körű társadalmasítására.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyo-
mányt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvé-
delem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A kézikönyv a - település természeti és épített környezete által meghatározott - településképi 
jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.

Igyekszik feltárni és ismertetni a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arcu-
lati jellemzőit és azok értékeit, mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés 
formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A Kézikönyv nem kötelezően betartandó előírásokat felsorakoztató rendelkezés, hanem el-
sősorban a települési döntéshozók és az érintett lakosság tájékoztatását segítő, szemlélet-
formáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegretörően és mindenki 
számára érthető módon igyekszik bemutatni településünk környezetalakítással kapcsolatos 
előre mutató elvárásait.

A Kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból 
egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a település-
kép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, a településképhez illeszkedő építészeit 
elemeket. Mindezekkel pozitív irányba szeretné terelni a jövőbeli építkezéseket. 

A településkép védelmét a Kézikönyv mellett lesz hivatott szolgálni az arra épülő település-
képi rendelet is, mely jogszabályi formában fogja szabályozni a településkép védelmének ele-
meit és a településkép alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és 
kivitelezése során. 

A Kézikönyv elkészítésével azt a célt tűztük ki, hogy példaértékű és pozitív irányú jövőbeli 
lehetőségeket teremtsünk, pozitív mintákat mutassunk be annak érdekében, hogy települé-
sünk építészeti értékeit megőrizzük és méltó módon hagyományozzuk át utódainkra. 

Bízunk benne, hogy az elkészült dokumentum elnyeri Kedves Lakosaink tetszését és hosszú 
távon a kitűzött célt fogja majd szolgálni. 

Balatonudvari, 2017. november  Szabó László polgármester
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2. BALATONUDVARI BEMUTATÁSA
A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re, a Tihanyi-félsziget szomszédságában 
fekvő település. Jellegét tekintve egykor tóparti, paraszti múlttal rendelkező, Árpád-kori ere-
detű falu, mely mára tipikus üdülőfaluvá fejlődött. Egy a múlt századforduló idejéből szárma-
zó leírás szerint:

Balaton-Udvari. (X 35° 28’ 20”, <p = 46° 54’ 25”; H 104- 118—256 m.) 

Kisközség, Akalitól 5’0, a Balatontól 0 3 km. távolságban, 54 házzal, 344 lakóval, 3287 kát. hold 
területtel ; utolsó póstája Aszófőn, utolsó távíróállomása Balaton-Füreden van. Birtokosa a 
veszprémi r. káth. püspökség és Kapolcsi Károly. 

Nemzetiségi tekintetben 344 lakójából 304 magyar, 17 német, 1 tót és 22 egyéb. Vallási tekintet-
ben 162 lakó r. katholikus, kik Szent Mártonnak szentelt templomukkal az aszófői anyaegyházhoz 
tartoznak (1. ezt). Az ev. reformátusok száma 176, helyben levő anyaegyházuk 1717-ben keletke-
zett, anyakönyveik az 1792. évvel kezdődnek; fiókegyházai Akaii, Örvényes, Aszófő. — Ezeken 
kívül van 6 zsidója, kik a balaton-füredi anyaegyházhoz tartoznak. 

Először 1093-ban említik Oduory néven, később Vdvory, Wdwary, Wduary néven is; főleg a tihanyi 
apátságé volt (Csánki, III. 119.). Neve magát a megtelepülést fejezi ki.

Dr. Jankó János: A Balaton-melléki lakosság néprajza, 1902.

Balatonudvar és környéke a régészeti kutatások alapján többezer éve lakott hely. Az Öreg-
rét-dűlőből újkőkori leletek, Fövenyesen őskori cserepeka Kiscseri-dűlőből késő-bronzkori 
leletek kerültek elő. 

Tudható, hogy Pannónia korában, a tó-parttól északra, az örvényesi Hosszú-rétek és balato-
nudvari Aranyoskút-forrás találkozásánál jelentős római villa, épületegyüttes nyomaira buk-
kantak a régészek, mely az egykori kiterjedt gazdálkodás nyomait mutatja.

Ma már a Balaton által elhódított területen egykor létezett római halászfalu létezésére, ro-
mos falak 18. századi felbukkanására is utalnak adatok. 

Fontos szerepet játszhatott a tájban élt ember életében a Balaton felé néző fennsíkon, a vá-
szolyi Öreghegy-dűlőben épített, földből és kövekből vegyesen rakott földvár is (talán Vazul 
vára?), mely a történelem során sokszor nyújthatott menedéket a környék lakóinak.

A hunok, később a longobárdok tudható jelenlétének nem maradtak nyomok, több nyoma 
van az avarok több évszázados itt tartózkodásának. Utóbbiakat szláv dominancia váltotta, 
majd a magyarok beözönlése, melynek a mai település első kiépülése köszönhető. A közép-
kor történetét, az Árpád-kori viharokat követően a tihanyi apátság, a veszprémi püspökség, a 
veszprémi káptalan, a városlődi karthauziak és a király sűrűn változó birtoklása jellemezte. A 
terület fontosságát sokféle adottsága mellett meghatározta a Fehérvár – Veszprém – Füred – 
Udvari – Zánka – Kővágóörs – Tapolca felé vezető hadiút és a talán a rómaiak óta fenntartott 
szőlőművelés kultúrája. 

A tatárjárás idején csak a tihanyi apátság és a vászolyi földvár jelenthetett menedéket az em-
berek számára. A török hódoltság következménye volta szinte teljes elnéptelenedés, a mégis 
helyben maradni próbálókra pedig a sokfelé történő adófizetés gyötrelmes korszaka követ-
kezett el. 

A törökök kiűzése után, a Rákóczi szabadságharc Udvarit ért utolsó, nagy pusztítása után itt 
is, mint országszerte a lakosság visszaszivárgása és tudatos betelepítési politika valósult meg. 
A tó partján - Padányi Bíró Márton veszprémi püspök és utódai  hathatós közreműködése mel-
lett újra felépül a falu, a rossz adottságú földet művelni, az irtásföldeken legeltetni kezdenek, 
a halászat és a szőlőművelés folytatódik, a gazdaság dinamikus fejlődésnek indul.

A falu népessége részben katolikus, részben református, aPadányi Bíró Márton a reformá-
tusoktól a romokban heverő templomot visszaszerzi, tornyát és szentélyét kőből újjáépíti, 
lefedi. 
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1780-90-ben felépül a református templomis. Ke-
letelt templom, homlokzati középtoronnyal és déli 
előcsarnokkal. Barokk stílusú, copf díszítésű épü-
let, mely a falu északi szélén, az országút mentén 
kialakuló központi teresedéshez, főtérhez kapcso-
lódik.

A 18. század utolsó évtizedeiben létesülő temető 
1800-tól kezdve benépesül az azóta híressé vált, 
tulajdonképpen a falut jelképező, szív alakú sírkö-
vekkel.

1851-ben a falu így írható le: „Udvari magyar falu 
Zala megyében a Balaton partján, 400 református 
és 40 katolikus lakóval. Földe kevés, termékeny bora 
erős. Bírja a veszprémi püspök.” Az első katonai fel-
mérés (1763-1787) még a középkori falu alapszer-
kezetét mutatja: Az országút meghatározó tenge-
lyét, a rá merőleges, esésvonal irányú Kerkápoly és 
Balaton utcát, majd az ezekre merőleges, a belső 
területeket feltáró Árpád utcát. A beépítés mintha 
egy halmazos magból, rendezett, fésűs beépítésű, 
utcás falu jellegű továbbépítése történne.
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Az 1858-ban készült kataszteri térkép mutatja a legpontosabb képet a falu 19. századi be-
építéséről. Látszik, hogy az ősi utcák közel állnak egy merőleges mérnökies utcarendszer 
geometriájához, de egyértelműen látszik, hogy nem azok. A két merőleges utca organikus, 
kanyargós formájú. Az Árpád utca elkanyarodó, zsákutcaága egyértelműen az. Itt az épüle-
tek elhelyezése mintha szórt, halmazos volna, melyhez utólag utcarendszert illesztettek vol-
na. Az excentrikus főtér esetleges alakja is nőtt településszerkezetre utal. További jel, hogy 
a beépítetlen kertségek rendszere mind keleti, mind nyugati irányba mintha előrevetítené a 
későbbi bővítések utcarendszerét (Levendula, Kúti Kertek, Tűzoltó és Hóvirág utca).

Sematikusan bár, de az 1902-ben készült néprajzi monográfia pontosan megadja a falu múlt-
század-fordulós alapszerkezetét:

„(… ide tartozik még) Udvari, mely utóbbinál a két párhuzamos utczát maga az országút köti ösz-
sze”
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Az 1941-ben készült térkép jóval információ-szegényebb az 1858-ban készült kataszteri tér-
képnél, de látunk rajta egy új, meghatározó, a falu sorsát alapvetően megváltoztató elemet: a 
Székesfehérvár – Tapolca vasútvonal nyomvonalát, mely a párhuzamos országúttal kirajzolta 
azt a sávot, mely a település fejlődésének a kerete lesz a 20. század folyamán.

A 19. század vége, a 20. század eleje a dinamikus növekedés, a falu gazdaságának új elemek-
kel való bővülésének a korszaka. A falu „városiasodó”, komfortosodó fejlődését jelzik bizo-
nyos középületek, közösségi célú épületek megjelenése, mint amilyen az új római katolikus is-
kolaterem, a községháza, Rácz Gyula kocsmája és szódagyára, Thury Ilona postaügynöksége, 
a templom restaurálása, körülkerítése, fasor telepítése, az iskola, a tanítói lakás rendbetétele, 
az állomásépület, mögötte a pálinkafőző megépítése, önszerveződő közösségek - ma úgy 
modjuk - civil szervezetek megalakulása, az életmód színesedése.
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Az 1925 és 30 között elkészült tóparti strand kiépítése jelezte egy új fejezet nyitását  a falu tör-
ténetében. A 20. századig a település tópart menti helyzete leginkább csak annyit jelentett, 
hogy atükröződő vízfelület rendkívül jó hatással volt a szőlőtermés minőségére és a halászat 
megélhetést biztosított a falunak népének, áttételesen a hal fogyasztói számára egyaránt. 
A 19. század folyamán azonban az életforma alapvető változáson megy át és a társadalom 
rétegének természetes igénye ébred a nyaralásara, üdülésre, rekrációra, egyfajta szezonális 
szórakozásra. Ennek pedig természetes terepe a vízpart és a hegyvidék. Ettől a pillanattól 
kezdve a település sorsát már nem az állattenyésztés és mezőgazdálkodás, hanem az üdülte-
tés, az üdülni vágyók nomád népének a kiszolgálása határozta meg.
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E folyamat emblematikus nyitánya volt a falu beépített területétől távoli ponton az üdülés új 
fókuszpontjának a kijelölése, mely a település mai, két pólus köré szerveződését elősegítette, 
illetve kikényszerítette. 1931-ben a Budafoki Keresztény Ifjak Egylete elhatározza, hogy kari-
tatív jelleggel, egyben vallási buzgóság jegyében, Szent Antal telep néven, balatoni gyermek- 
és üdülőtábort létesít. 1940-ben, alapkőletétellel és egy vízparti sátortábor koncepciójából 
indul, majd – jóakaratú, kiemelkedő fontosságú támogatók jóvoltából – ez az intézmény je-
lentős épületekkel is gazdagodik. 1944-ben megkezdi működését a budafoki Keresztény Ifjak 
Egyesülete Paduai Szent Antal oltalma alatt álló Horthy Paulette Gyermeküdülőhely. Eleinte 
földszintes székház, kereszt és harangláb, majd emeletes, látványos központi üdülőépület és 
kápolna épül. Egyben megjelenik a közterületek kialakításának egy ezen a tájon szokatlan, 
ünnepélyes műfaja is, mely a nagy hagyományú üdülőhelyek (Karlsbad, Bad Ischl, Herkules-
fürdő, Tusnádfürdő, stb.) jellegzetes elem lesz: látványos központi allé, fasorral szegélyezett 
sétány, a találkozások regényes-ünnepélyes tere. Szent Antal telep esetében ez a Kossuth La-
jos utca, a parttal párhuzamos, belső feltáróút.
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A háború utáni évtizedek a település tervszerű, jelentős bővítést jelentette, kis részben la-
kóépületekkel, nagyobb részben az egymásra következő évtizedek eltérő divatja szerinti, 
nagyléptékű magán- és intézményi üdülőépítéssel. Ez az átalakulás természetesen új, nagy-
léptékű középületek és új minta szerinti kereskedelmi/szolgáltató épületek megjelenését is 
jelentette, amilyen például az 1000 személyes Express étterem és ÁBC ma már nem működő 
épülete. A 2. világháború vége óta létesült vállalati, intézményi üdülőépületek mára már saját 
történettel rendelkeznek (mint az Operaház, a Geofizikai kutatóintézet, vagy a művésztelep 
épületei) és ezek a történetek tovább szövik Balatonudvari messze nyúló legendáriumát.
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Fontos szerkezeti elem a két településrészt összefogó, tóparttal párhuzamos közlekedési 
tengely, a Vasút utca – Ady Endre utca – Gesztenye sor vonala. (mára valamiféle közös falu-
központ is erre a tengelyre kívánkozna. A bővülés alárendelt elemi azok a merőleges – párhu-
zamos utcanyitások, melyek mindkét településrész egymáshoz közelebb kerülését, a funkció 
nélküli köztes mezők ésszerű kitöltését és egyfajta egészséges zömösödést képviselnek. A 
mai állapotot reprezentáló műholdképen világosan kirajzolódik a két fejlődési mag között 
térség strukturálatlansága és a megnyitott, elhaló tengelyek befejezetlensége, a 71. számú 
főútvonal északi oldalára került terület kapcsolatát vesztett állapota és egy embelmatikus, a 
mai, a kettős település identitást sugárzó központjának a bántó hiánya. Tünetértékűen szük-
ségmegoldás az Önkormányzat hivatali helyiségeinek Dávid Mihály egykori villájában való 
elhelyezése.
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3. ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK Sírkövek

Balatonudvari környezeti örökségének a legfontosabb elemei hivatalos műemléki védelem 
alatt is állnak. A legfontosabb, a leginkább közismert, a balatonudvariságot leginkább kifeje-
ző örökséget az udvari temető szív alakú sírkövei, archaikus szövegei jelentik.

Azonosító: 9770
Törzsszám: 5458
Védettség: műemléki védelem
Eredeti kategória: temető
Eredeti főtípus: temetkezési emlék
Eredeti típus: síremlék
Megye: Veszprém
Helység: Balatonudvari
Helyrajzi szám: 7, 8, 9
Rövid leírás: Sírkövek, népies, 1800 -1841
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Balatonudvari Református Egyházközség temploma 

A helység  építészeti karakterét meghatározza az a jelképi erejű, léptékében a környezetéből 
kiemelkedő tömegű két épület, melyek látványa messziről és minden irányból uralkodik a te-
lepülés sziluettjén, egyben excentrikus főterét is megjelöli. Az egyik a református, a másik a 
római katolikus templom.

Azonosító: 9776
Törzsszám: 5457
Védettség: műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: szakrális építmény
Eredeti főtípus: templom
Eredeti típus: református templom
Megye: Veszprém
Helység: Balatonudvari
Cím: Kerkápoly utca 2.
Helyrajzi szám: 384
Rövid leírás: Ref. templom, késő barokk, épült 1790 körül. Falazott  

szószék, késő barokk, épült szintén 1790 körül.
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Szent Márton püspök római katolikus templom

Azonosító: 9773
Törzsszám. 5456
Védettség: műemlék
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: szakrális építmény
Eredeti főtípus: templom
Eredeti típus: római katolikus templom
Megye: Veszprém
Cím: 71. sz. főközlekedési út mellett
Helyrajzi szám: 1
Rövid leírás: Római katolikus templom, eredetileg romanikus 

stílusú, újjáépítve klasszicista stílusban 1840 körül
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Lakóház

Számos értékes, régi építészeti hagyományokat őrző lakóépület telálható Balatonudvariban, 
ezek közül a legfontosabbak műemléki védelmet is élvez.

Azonosító: 9757
Törzsszám: 7675
Védettség: műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: lakóépület
Eredeti főtípus: lakóház
Megye: Veszprém
Helység: Balatonudvari
Cím: Árpád utca 4.
Helyrajzi szám: 424
Rövid leírás: földszintes, nyeregtetős, főhomlokzatán egy axisos,  

falazott tornácos, vakolt, meszelt, fehér homlokzatú,  
nádfedésű, hosszított tetősík alatti melléképülettel bő 
vített parasztház
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Lakóház

Azonosító: 9774
Törzsszám: 9680
Védettség: műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: lakóépület
Eredeti főtípus: lakóház
Megye: Veszprém
Helység: Balatonudvari
Cím: Árpád utca 3.
Helyrajzi szám: 417
Rövid leírás: földszintes, nyeregtetős, oromfalas, utcavonalon álló  

épület
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Lakóház

Azonosító: 9777
Törzsszám: 5455
Védettség: műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: lakóépület
Eredeti főtípus: lakóház
Eredeti típus: népi lakóház
Megye: Veszprém
Helység: Balatonudvari
Cím: Kerkápoly utca 3.
Helyrajzi szám: 336/2
Rövid leírás: Földszintes, nyeregtetős, oromfalas, előkert nélküli,  

oldalhatáron álló, falazott tornácos, főhomlokzatán két  
axisos vakolt, fehér, meszelt homlokzatú népi lakóház,  
építési ideje: 19. század második fele
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Présház

Balatonudvariban a szőlőművelésnek kétezer éves hagyománya van, ennek kapcsán a hegy-
oldalban épült présházak építészeti mintája is hosszú időre nyúlik vissza. Legjellegzetesebb 
épületei műemléki védelem alatt állnak.

Azonosító:  9771
Törzsszám:  8455
Védettség:  műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: agrár műemlék
Eredeti főtípus: mezőgazdasági feldolgozás
Eredeti típus:  borászat
Eredeti altípus: présház
Megye:  Veszprém
Helység:  Balatonudvari
Helyrajzi szám: 1033
Rövid leírás:  népi műemlék, présház
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Présház

Azonosító: 9772
Törzsszám: 10870
Védettség: műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: agrár műemlék
Eredeti főtípus: mezőgazdasági feldolgozás
Eredeti típus: borászat
Eredeti altípus: présház/pince
Megye: Veszprém
Helység: Balatonudvari
Helyrajzi szám: 1037, 1034/2
Rövid leírás: Présház-pince, kő falazatú, nádtetős, építése: 1808 

(19. század első fele)
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Présház

Azonosító: 11538
Törzsszám: 11178
Védettség: műemléki védelem
Jelleg: építmény
Eredeti kategória: agrár műemlék
Eredeti főtípus: mezőgazdasági feldolgozás
Eredeti típus: borászat
Eredeti altípus: présház
Megye: Vezsprém
Helység: Balatonudvari
Helyrajzi szám: 1208/1 (környezet: 062, 063/30, 063/31, 1201/2, 

1201/26, 1206, 1207, 1208/3, 1208/4)
Rövid leírás: A téglány alaprajzú épület háromosztatú, első trak- 
 tusa kétmenetes, a boltozott szoba mellett kis  

kamra helyezkedik el. A szobában beépített takarék- 
 tűzhely található. Második helyisége a mestergerendás  

préstér, benne oszlopos kályha és prés. A harmadik he- 
 lyiség a kőboltozatos pince. Az oromzati mezőben lévő  

datálás tanúsága szerint a jellegzetes leshegyi présház  
1821-ben épült.

Külső leírás: A Leshegy elnevezésű szőlőhegyen, téglány alaprajzú, 
szőlővel ültetett telek délnyugati sarkában áll az észak- 

 kelet-délnyugati tájolású présház.
A főhomlokzat oromzatán szőlőfürtös díszítésű mező- 

 ben az építési évszám, „1821” látható.
Állapot leírás: A présházat 2002-ben felújították, műszaki állapota ki- 
 fogástalan.
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4. A BALATON-FELVIDÉK NÉPI ÉPÍTÉSZETI HAGYOMÁNYAI
Különös értéket, a helyi építészeti karakter meghatározó elemeit jelentik a számos eset-
ben műemléki védettséget is élvező lakóépületek, autentikusan helyreállított, szépen 
karbantartott, más esetekben kortárs építészeti modorban újraértelmezett, máskor ide-
ál minták alapján újrafogalmazott parasztházak. Ezek meghatározó sajátosságai a kö-
vetkezők:

(„A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. A nagyméltóságú Magyar Királyi 
Földmívelésügyi és a Vallás- és Közoktatásügyi Ministerium támogatásával kiadja a M. Földrajzi 
Tarsasag Balaton-Bizottsága. - Harmadik kötet. A Balaton környékének társadalmi és embertani 
földrajza. Második rész. A Balaton-melléki lakosság néprajza. irta Dr. jankó jános.”)

Tipikus Balaton-felvidéki épületek a szomszédos falvakban a múlt század fordulón

Tipikus Balaton-felvidéki épületek a szomszédos falvakban a múlt század fordulón

Homlokzatok
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Tipikus melléképületek A kerítés



BA  L  ATONUDV A  R  I  KÖZ  S  ÉG  T  EL  EPÜ  L  É  S KÉP  I  A  RCU  L  AT  I  K  É  Z  I  KÖNYV 28

5. KARAKTERTERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
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1 . Ófalu

A történeti településmag karakterét a község címerében is lévő, egymás mellett álló két 
templom látványa határozza meg. Az Ófalu szerkezetében és épített elemeiben is őrzi a ha-
gyományos Balaton-felvidékre jellemző, a 19. század végére kialakult karakterjegyeket. Az 
utcaszerkezet zeg-zugos, egyes telkek csak zsákutcából közelíthetők meg. Az épületek jól el-
különíthetők egyszerű és tornácos parasztházakra és polgári lakóházakra. A melléképületek a 
főépület vonalában, a telehatáron fekszenek. Az épületek egy része átalakult, az új épületek 
esetében egyértelmű törekvés fedezhető fel, hogy illeszkedjenek a kialakult hagyományos 
ófalusi teleépülésképhez. A régi melléképületek nagy részét elbontották, a megmaradók fon-
tos karakterhordozó elemek, az újak között értékes, modern megoldások találhatók. Előkert 
általában nincs, a nyeregtető gerince az utcára merőleges, helyenként azzal párhuzamos is 
lehet. A padlás beépítése esetén gyakori az ökörszem és négyszögletes kiemelésű ablakok 
alkalmazása. A tetőfedés jellemző anyaga a natúr vágott cserép és a nád. A keskeny utcák 
és az előkert hiánya karakteres, növényekben szegény utcaképet ad, ami kihangsúlyozza az 
épületek jellegét. Jellemző a terméskő utcafronti kerítés, a Balaton-felvidéki kéményfejek és 
a vakolatdíszek alkalmazása is.
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Szép példák Balatonudvari történeti településmagjából parasztházak autentikus helyreállítá-
sára, a hagyományőrzésre.
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Fellelhetők a Balaton-felvidék építészeti hagyományait formagazdagon felidéző, a hagyo-
mány újjászületésének ambiciójával, új formájában réginek épülő házak is
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Vannak a Balaton-felvidék építészeti hagyományait formagazdagon felidéző, a hagyomány 
újjászületésének ambiciójával, új formájában réginek épülő házak is
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2. Kertes csal ádihá z as K ar aK terterület

Eltérő építészeti mintákat követő, vegyes lakóterületek tartoznak ide. A házak helye és meg-
jelenése erősen függ a beépítés korától. Megjelenik az előkert,  mélysége változatos, 2 méter-
től 15 méterig terjedő nagyságú. A nagyobb előkert az utcai növényekkel együtt „zöld” karak-
terűvé teszik (a legalább 20 éve beépített) családiházas részeket. A tető formája legtöbbször 
nyeregtető, ritkán csonka kontyolt. A tetőgerinc általában az utcára merőleges. Az épületek 
tetőtere általában beépített, tetősíkba illeszkedő fekvő, és szögletes álló tetőablakok is elő-
fordulnak. Az agyag mellett betoncserép és műpala héjalás is előfordul, színe szürke, vagy vö-
rös árnyalat. Az utcafronton legtöbbször fém pálcás kerítés, esetenként léckerítés található.



35



BA  L  ATONUDV A  R  I  KÖZ  S  ÉG  T  EL  EPÜ  L  É  S KÉP  I  A  RCU  L  AT  I  K  É  Z  I  KÖNYV 36

3. Aprótelkes üdülőterület

Eltérő mintákat követő, stilárisan rendkívül vegyes üdülőterületek tartoznak a karakterterü-
letbe. A telkek és az épületek tömege kicsi, a terület látványában uralkodó a változatos kerti 
növényzet. Az épületek megjelenése igen változatos, kis részük őriz hagyományos helyi ka-
rakterelemeket. Ugyanakkor sok jól eltalált arányú, modern stílusú nyaralóépület is fellelhe-
tő. Látható, hogy itt-ott az új tulajdonosok igyekeznek a 70-80-as évek divatjában épült kocka 
formájú üdülőépületeket takaros épületté formálni nyeregtető építéssel, faanyagok haszná-
latával, mely alapvetően emeli a településkép minőségét. A legtöbb kerítés drótfonatos, de 
fém pálcás kerítés is jellemző. A telekhatárra ültetett cserjék  miatt a kerítések látványa nem 
uralkodó. A közterületek szélessége lehetőséget teremtett (koruknál fogva sok esetben már 
értékes) fasorok kialakítására, az út menti zöldsáv általában gyepes.
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4. NAgy telkes telepszerű k Ar Ak terterület

Elsősorban Fövenyes keleti részén találhatók nagy területű üdülő- és rekreációs területek. Az 
épületek legtöbbször lapostetősek, a ‚70-es évek modern magyar építészet jegyeit hordozzák 
magukon.

Az egy telken lévő épületek stílusa általában harmonikus. A nagy, összefüggő kertek-parkok 
számos értékes növényegyed és növénycsoport otthonai.
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5. szőlőhegy

A településen két szőlőhegy található, az Öreghegy és a Les-hegy. Egyik karaktere sem ér-
telmezhető a szomszédos közigazgatási területekre eső, de látványban, jellegben és terü-
letileg szorosan kapcsolódó Balatonakali-Dörgicse és Örvényes-Vászoly szőlőitől. A terület 
karakterét a ma is élő szőlőművelés és az elszórtan elhelyezkedő présházak adják meg. Az 
épületek nyeregtetősek, a tetőgerinc a szintvonalakra merőleges. A tető az épület egyik ol-
dalán egy szakaszon (pincelejárathoz kapcsolódva) a talajfelszín közeléig meghosszabbodik. 
A tetőhéjalás sokszor nád, de vörös színű cserép is előfordul az újabb épületeken. Az oromfal 
megjelenése karakteres, több helyen nyerstégla macskalépcső is található. Vakolatminták 
előfordulnak, az Ófalunál azonban ritkábbak. A présházak színe általában fehér. A területen a 
funkcionalitás miatt kerítést nem alkalmaznak.
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6. BAl AtoNudvAri mezőgA zdAsági és erdőterületei

Vegyes használatú, alacsony beépítettségű terület. Egy része természetközeli növénytakaró-
val fedett, mint a part menti nádas és a szőlőhegyek előtereként megjelenő erdő. Más része 
mezőgazdasági hasznosítású szántó, vagy gyep, megjelenésében hasonló a golfpálya is. A 
71-es út fölött kisebb, csak részben betelepült hétvégiházas területek is vannak. Épületállo-
mány vegyes, a golfpálya (helyi építészeti hagyományokat részleteiben megidéző) épületein 
túl csak könnyűszerkezetes házak és rögzített lakókocsik találhatók.
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5. TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI MEGFORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
által ános a jánl ásoK

BEÉPÍTÉS ÉS TÖMEGFORMÁLÁS

• Az épület telken való elhelyezésekor alkalmazkodjunk a szomszédos épületek elhelyezé-
séhez! Az épület magassága ne térjen el nagy mértékben a környező épületek magassá-
gától! Illeszkedjünk a szomszédos épületek magasságaihoz!

• Kövessük az utcában jellemző tetőformát! A tetőforma ne legyen túl bonyolult!

• Legfeljebb egyszintes tetőteret építsünk!

• Utcai homlokzaton ne helyezzünk el klímaberendezést, parabolaantennát, egyéb közmű 
tárgyat! Napkollektort, napelemet a tetősíkkal párhuzamosan, attól maximum 20 cm-re 
helyezzünk el!

• Hirdetések, reklámok, cégértáblák kialakítását az épülettel együtt tervezzük! Ezeket a 
homlokzattal együtt, vagy azt figyelembe véve alakítsuk ki!

• 
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ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEZÉS

• Visszafogott színeket alkalmazzunk! Legfeljebb egy-két színt egymással keverő homlok-
zati megjelenést alkalmazzunk!

• Kerüljük a rikító, harsány, az utcaképből kitűnő színeket!

• Az utcai homlokzat esetében az utcaképpel harmonizáló anyaghasználatot, építésze-
ti megjelenést, színezést alkalmazzunk!  Még ideiglenesen se alkalmazzunk csempe, 
műanyag lap, lambéria, trapézlemez burkolatot!

• Az anyagok kiválasztásakor törekedjünk szinek összhangjára! Egymással összhangban 
lévő anyagokat válasszunk!

• Legyen összhang a homlokzatszínek, nyílászárók, spaletták, redőnyök és esetleges hom-
lokzatdíszek anyagai és színei között!

• Tetőfedésre ne használjunk fém trapézlemezt, új épületeknél kerüljük a műpala használa-
tát! Helyette alkalmazzunk nád, korcolt lemezfedés, cserép héjalást!

• Szerelt kéményt csak falazott burkolattal építsünk!

• Az utcai kerítés anyaga fa, természetes kő, világos pasztell színűre festett, vakolt falazat 
legyen. Drótfonatot tüskésdróttal ne létesítsünk!

• A kerítések kialakításánál kombináljuk az épített elemeket növényzettel!
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ZÖLDFELÜLETEK

Közterületek:

• A közterületi zöldsávokat, a keskeny kísérő zöldterületeket is gondozzuk! Ültessünk fa-
sorokat!

• A közterületi zöldsávokat, a keskeny kísérő zöldterületeket is gondozzuk!

• Utcaszakaszonként azonos fafajt telepítsünk! Ha már van egy utcaszakaszon meglévő fa-
sor, azt az utca további részein is alakítsuk ki!  

• Közparkokban, közkertekben magas díszítő értékű, de alacsony fenntartási igényű nö-
vénykiültetéseket valósítsunk meg!

• Közterületi zöldfelületet önkényesen ne burkoljunk le, csak a bejáráshoz szükséges legki-
sebb zöldfelületet vegyük igénybe!

Udvarok, telkek: 

• Az előkertekben gondozzunk virágokat, cserjéket!

• Az udvarokat igényesen és rendben tartsuk fenn! Az előkertben csak a bejárást szolgáló 
burkolatokat alakítsunk ki! Idegen hatású kertrészletek kialakítását kerüljük!

• A mélyfekvésű vagy meredek lejtésű telekrészeken az eredeti terepszint és a meglévő ter-
mészetes növényállomány megóvására törekedjünk! 

• Kerüljük az idegenhonos, erőszakosan terjedő növényfajok alkalmazását! 

A közterületi zöldsávokat is gondozzuk! Ültessünk madula fasort keskenyebb szakaszokon levendulát!
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TÁJHASZNÁLATI AJÁNLÁSOK

• Termőföldjeinket műveljük és alkalmazzunk másodvetéseket!

• Ismerjük meg a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat mesterfogásait!

• A lejtésviszonyoknak megfelelő művelési módot válasszunk! Csökkentsük az erózió káros 
hatásait!

• A mélyfekvésű vagy meredek lejtésű telekrészeken az eredeti terepszint és a meglévő ter-
mészetes növényállomány megóvására törekedjünk! 

• Kertünkbe telepítsünk szőlőt!

• Az erdőgazdálkodás során honos, vegyes korú állományok kialakítására törekedjünk!
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Ófalu K ar aK terterület
• Az épület tömegformálásában, megjelenésében a helyi építési hagyományoknak megfe-

lelő, népi építészetre jellemző elemeket alkalmazzuk!

• A lakóépületünk bővítése történhet a főépület vonalában a hátsókert felé, melléképületet 
a főépület vonalában, azzal egybeépítve, vagy különállóan helyezzük el.

• Alkalmazzunk 35-45 fokos hajlásszögű nyeregtetőt, a fedésre használjunk hagyományos 
anyagot, égetett kerámia cserepet, nádat, kerüljük a lemezfedést! Tetőablakot a tetősík-
ba illesztetten helyezzük el, vagy az Ófaluban jellemző emelt négyszögletes formában, 
ökörszemformájúan alakítsuk ki

• Az épületek homlokzatain terméskövet, vagy világos vakolatot használjunk. A melléképü-
let anyaga lehet nyerstégla, kő, fa is. Homlokzat díszítésére csak a helyi hagyományokat 
átmentő motívumokból készített vakolat-architektúrát használjunk. A homlokzatokon 
lévő fa felületeket a hagyományokhoz illeszkedő színű felületkezeléssel lássuk el!

• Arányos, kisebb nyílásokat alakítsunk ki az utcai homlokzaton! Az épületek oldalsó be-
járatai elé tornácot építhetünk, melynek kialakítása a falura jellemző módon történjen!

• Tartsuk meg az eredeti fa nyílászárókat. A nyílászárók, spaletta, redőny színe legyen fe-
hér, sötétzöld, sötétbarna és harmonizáljon a homlokzattal.

• Az épület utcai homlokzatán ne létesítsünk erkélyt, balkont. 

• Utcafronti kerítésünket tömören terméskőből (ne lapokból), máshol áttört módon, fa léc-
ezéssel építsük.

• Használjunk a Balaton-felvidéken jellemző kémény típusokat.

• Tájékoztató tábla, vagy hirdetőfelület kialakításánál ügyeljünk a településképre! Feliratot, 
hirdetést csak ezeken helyezzünk el!
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Kertes csal ádi há z as K ar aK terterület

• A lakóépületünk bővítése történhet a főépület vonalában a hátsókert felé.

• Melléképületet a főépület vonalában, azzal egybeépítve, vagy különállóan helyezzük el.

• Kerüljük a nyeregtetős álló ablakokat, helyette ökörszem, vagy fekvő ablakot használjunk.

• Arányos, kisebb nyílásokat alakítsunk ki az utcai homlokzaton!

• Az épületek homlokzatain vakolatot, nyerstéglát, követ, fát, üveget és cserepet használ-
junk! 

• Ha tehetjük, díszítsük lakóházunk homlokzatát felhasználva a helyi elemeket.

• Kerítésünket áttört módon, fából, vagy egyszerű fémből építsük.
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aPrÓtelKes KaraKterterület

• Törekedjünk arányos tömegformálásra, a tájbaillesztésre és az építészeti minőségre! Ve-
gyük figyelembe a falu és a környék hagyományait, attól ne térjünk el!

• Kerüljük a túltördelt tetőformákat!

• Használható anyagok: 

• Természetes kőburkolatok, szárazon rakott vagy mélyen fugázott természetes 
kő falak/támfalak;

• Beton, igényesen kialakított látszóbeton felületek;

• Fémek: koracél, cink és rézlemez;

• Fa;

• Üveg;

• Pasztellszínűre festett vakolatok.

• Az utcafronti kerítés kivételével a kerítések mentén telepítsünk sövényt!
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NAgy telkes, telepszerű k Ar Ak terterület

• Új épületet a meglévő beépítéshez elhelyezésben és stílusban igazodva helyezzünk el. A 
modern épületek elhelyezése is lehetséges.

• Teremtsünk értéket épületünk létesítésével! Építészeti minőség, egyedi építészeti megje-
lenés és minőségi anyaghasználat jellemezze az épületeket!

• A tömegformálás esetén fektessünk nagyobb hangsúlyt a tájba illesztésre! 

• A növényállomány értékes elemeit - csoportjait őrizzük meg, a park állományának egész-
ségügyi és esztétikai értékét folyamatos megújítással biztosítsuk.

• Alkalmazzunk egyszerű kialakítású, áttört kerítést, ami rendelkezhet oszlopokkal és lá-
bazattal.

• A berendezési tárgyak - kerti bútorok stílusa illeszkedjen az épületekhez, kerítéshez.
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szőlőhegy k Ar Ak terterület

• Hagyományos, 35-45 fokos hajlászszögű nyeregtetőt alkalmazzunk! Kerüljük a kontyo-
lást!

• Új épület építését vagy régi felújítását kössük össze szőlőtelepítéssel!

• Fekvő, vagy ökörszem, vagy kiemelt négyszögletes tetőablakot alkalmazzunk!

• Használjunk hagyományos anyagokat és színeket!

• Épületünk építésére használjunk hagyományos építőanyagokat, mint kő, tégla, fa.

• Tetőnket lehetőleg náddal, vagy hagyományos égetett cseréppel fedjük, vörös és barna 
árnyalatban.

• Nyílászárók fa anyagból készüljenek natúr, fehér, sötétzöld, barna színekben; árnyékolás-
ra használjunk kétszárnyú fa spalettát, a nyílászáró színéhez illeszkedve!

• Homlokzat burkolásra alkalmazzunk vakolatot, hagyományos díszítő motívumokkal, va-
kolathúzással. 

• A kerítés: legfeljebb élősövény legyen.
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BAl AtoNudvAri mezőgA zdAsági és erdőterületei

• Szolgáltató területen, amelyen több épület elhelyezése lehetséges, gondoljuk át azok te-
lepítését. A funkcionalitás mellett törekedjünk arra, hogy az épületek elhelyezése és meg-
jelenése harmóniát sugározzon.

• Az épületek tükrözzék a helyi építészeti hagyománykat.

• A telephelyek kerítése mentén sűrű, többszintes növényállományt alakítsunk ki.

• Kerítés létesítésekor használjunk áttört, természetes anyagokat.

• Igényesebb zöldfelület kialakítása érdekében kert kialakításakor készíttessünk kertépíté-
szeti tervet.

• A vasúton túli területeken épületeinket úgy helyezzük el, hogy a beépítés a vasút és út felé 
eső telekrészre kerüljön, betartva az előkert legkisebb méretét.
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6. JÓ PÉLDÁK
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