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1 BEVEZETÉS 

 

„Múltból, jelenből és jövőből van összegyúrva az emberiség. Akik ma élnek, csupán egy 
nagy folyamatnak részesei... amit ma építesz, alkotsz magadnak, abban apáid és 
nagyapáid vére-verejtéke is benne van. Minden, ami a múltat idézi, otthonosabbá teszi 
a jelent is.” 

Rónaszegi Miklós 
író, szerkesztő 

 

Tisztelt balatonrendesi Lakosok! 

Kedves érdeklődő Építtető, Tervező! 

Örülök, hogy megtisztel bennünket azzal, hogy megtekinti mit is tud nyújtani egy ilyen kis település, mint amilyen a mienk is. Higgye el  

nekem érdemes személyesen is ellátogatni hozzánk, mert állíthatom, hogy ritka az olyan vendégszerető lakosság, mint akik itt élnek . 

A Balaton északi partján, a balatoni riviéra lankás lejtői közt megbújó községünkben az elmúlt évszázadok történelme során létrejött 
házaink, otthonaink, szőlőhegyi pincéink, présházaink jelentős kulturális, és építészeti értéket képviselnek, s hogy ez így fennmaradha-
tott a helyi közösség érdeme, a tulajdonosok egészséges értékrendjét, a hely szeretetét tükrözi. Köszönettel tartozunk nekik.  

Az alkotó építés elválaszthatatlan kapcsolatban áll az azt befogadó településsel, szűkebb -, tágabb környezetével, szomszédjaival is. Va-
lódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek kölcsönösen megismerik egymást, és harmonikusan viszonyulnak  egy-
máshoz. Ez a kézikönyv segítség kíván lenni, a település bemutatásával, az általunk fontosnak tartott építet t települési környezet érté-
kei megismertetésével, és az útmutató-résszel nyújt – reményeim szerint hasznos - kapaszkodót az építeni szándékozók számára. Beve-
zeti az olvasót településünk építészeti értékei tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami val ódi büszkeséggel töltheti el, a telepü-
lés képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább, ezáltal szervesen csatlakozik településünk közösségéhez. Célja a települé s karakteré-
hez illeszkedő, példamutató választási lehetőségek bemutatása, a valódi szabadság megismertetése. 

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kív án len-
ni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan tovább íródik. Ezért ha újabb, példaértékű  ház születik, vagy újul 
meg, a későbbiek során az is bekerülhet e kézikönyvbe, hogy ezáltal is büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője, és a tel e-
pülés közössége egyaránt. 

Kérem, érezze magáénak településünket, közös jövőnk formálásában legyen Ön is aktív alakítója településünk arculatának. 
 
 Fuchs Henrik 
 polgármester 
 

https://www.citatum.hu/szerzo/Ronaszegi_Miklos
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BALATONRENDES BEMUTATÁSA  2 
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE, TÁJTÖRTÉNETE 
 

 

A település napsütötte lejtői már a Római Birodalom 

obsitos katonáit is letelepedésre késztette, amint azt a 
Tepécs-hegyi kőbánya felé vezető út jobb oldalán előke-
rült római kori villák téglamaradványai is igazolják. Ha-
bár itt kövön kívül nem bányásztak mást, Próbus római 
császár mégis kincses bányának tartotta a vidéket, köte-
lezővé téve a szőlőtermesztést. A honfoglalás után a 
környék a fejedelmi törzs szállás-birtoka volt, népessé-
gét a Benedek-rendiek térítették meg. A község lakói 
számára az állattartás, a szőlőművelés, a halászat, a 
nádvágás, és a Tepécs-hegyi bánya anyagából való ko-
rongozás jelentett megélhetést. A falut Szent László a 
Zalavári Apátságnak ajándékozta.      IV. Béla királyunk 
által szorgalmazott várépítés eredményeképp a környé-
ken több erődítmény emeltetett, így Szigligeten, Cso-
báncon és Hegyesden is, feltehetően ezeknek köszönhe-
tő, hogy az 1241-1242 évekbeli tatárdúlás a településen 
különösebb veszteség nélkül ért véget. A község legko-
rábbi okleveles említése 1328-ből való. Egy 1360-ból 
származó oklevél Rendessel kapcsolatban a 
„Wasarusuth"-at említi és egy másik útról is beszél, 
amely a faluból a „Zygetrew"-hez vezet. Az említett szi-
getnév a Balatonba félszigetként benyúló Pálkövével le-
het azonos. 1538 pünkösdjén a török akindzsi lovas csa-
pat porig égette a falut, és hasonló sorsra jutott Tepécs 
is, Ecsér népét pedig a templomban mészárolták le. 
1548-ban a török ismét elpusztította a települést és a 
falu népét elhurcolta, azonban még abban az évben is-
mét összeírták, ami azt jelenti, újból benépesedett. Az 
1556 évi összeírás szerint ismét lakott hely, azonban az 
ez évi adóhátralék összeírásban már pusztaként szere-
pel, tehát a török ismét elpusztította. Ezt követően az 
újranépesedés mértéke csekély, 1598-ban 8 házat írtak 
össze, 1610- ben és 1613-ban puszta, 1647-48-ban már 
negyed lakott jobbágytelke volt, 1696-ban 7 jobbágy és 
zsellércsalád lakta. 
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2 
A török kiűzése után a falut felszabadított rabokkal, török fogságból kiváltott rabszolgákkal, idegen tájak nincstelenjeivel né pesítették 

be. A középkorban a Szent Fülöp és Jakab apostolok tiszteletére emelt templom körül épültek a község házai. A régi templom elpusztult, 
az élet újbóli megindítása után a hívek a tóti, majd a kővágóörsi plébániához tartoztak. 1599 -ben a település malmáról is írnak. Nagybir-
tokosai a XVI. Században a Gyulaffy család és a veszprémi püspök. 1669 -től herceg Esterházy Pál a nagybirtokos. A község nemesei az 
1600-as években a Bárány és a Fekecs család. A XVIII. században a kolera és a pestis megtizedeli a falut. 1773 -ban a település szabad-
menetelű, katolikus hitű és magyar. A XVIII. században németeket is eml ítenek a községben, de számuk nem lehetett jelentős. A község 
Kővágóörs filiája, anyakönyvei is itt vannak 1755-től. Katolikus iskoláját 1745-ben említik először. 1773-ban tanítója már magyar nyelven 
tanított. 1880-ig fejlődése stagnál. A XIX. század elején a falu birtokosa az Esterházy és hét másik nemesi család, köztük a Bárány és a 
Domonkos család volt a jelentősebb. A község szőlőterületeinek nagy része a XIX. század vég i filoxéra járványban kipusztult. A település 
fejlődése mindaddig stagnált, amíg a balatoni idegenforgalom és üdülőterületi fejlesztés nagyobb arányban be nem indult. 1961 -ben a 
községnek önálló termelőszövetkezete alakult „Balaton" néven. Ebben az időben új építési lehetőség híján a település elöregedett, me g-
fogyatkozott. 1973-tól öt másik faluval volt közös termelőszövetkezete „Badacsony" néven, nemesgulácsi központtal. 1950-ig Zala vár-
megye tapolcai járásában a kővágóörsi körjegyzőséghez tartozott, akkor került át Veszprém megyéhez. 1963 -ban hozzácsatolták Ábra-
hámhegyet, 1972-től a két község alkotta közös település neve Ábrahámhegy lett. A településen 1976 -ban megszűnt az általános iskola 
és a buszmegálló, az óvoda és az iskola is Badacsonytomajon működött. 1985-től aktivizálódott a lokálpatrióta helyi közélet, elsőként 
kiharcolták, hogy ismét használhassák nevüket, Ábrahámhegy-Balatonrendes formában. Az 1990-ben civil kezdeményezésre indult alá-
írásgyűjtést követő helyi népszavazás eredményeként 1991-ben Balatonrendes ismét önálló településsé vált. Az azóta eltelt időszak alatt 
közlekedési kapcsolatai javultak, valamennyi útja portalanított, hagyományos szőlészeti és borászati kultúrája is fejlődésnek indult.  

   

Rendes az I. katonai felmérésen (1782-1785) Redes a II. katonai felmérésen (1819-69) Rendes a III. katonai felmérésen (1869-87) 
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 2 
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER 
 

Balatonrendes az erdőkkel borított 

Örsi-hegy és Tepécs-hegy közötti 
hegyvonulat Balaton felé lefutó lanká-
in terül el. Maga a végtelen csend, 
nyugalom, és mindenütt az ember 
kezemunkája, évszázados szorgalma 
adja meg az idillikus jelzőt a község-
nek. A balatoni 71. számú főút által 
kettészelt lakóterületének északi ré-
szét körbeölelő területeken a mező-
gazdasági tevékenység számára ked-
vező talajadottságokat és a Balaton 
hatalmas víztömege által elősegített 
kiegyenlített klimatikus viszonyokat 
kihasználva szőlőművelést folytatnak, 
de az egykori szőlőterületek helyén 
szép számban találhatók itt rétek, le-
gelő területek is. A Rendesi-hegy fel-
sőbb régióiban nagyobb kiterjedésű, 
természetes módon kialakult csertö l-
gyes erdők terülnek el, akárcsak a 
Tepécs-hegy településhez csatlakozó  
lábánál is. A vasút és a Balaton közöt-
ti terület a korábbi korok mezőgazda-
sági hasznosításának megszűnésével 
mára szintén jelentősen beerdősült, 
amely nagykiterjedésű, egybefüggő 
nádassal csatlakozik a tó vízfelület-
éhez. Balatonrendesen végigsétálva látható, hogy a valamikori egyutcás - az úgynevezett útifalu típusú települések, azon belül is a sza-
lagtelkes települések körébe tartozó – falu a Fő utcára merőleges szalagtelkekből álló településből fejlődött k i a mai, több utcából álló 
településsé. Fő utcájának vonalvezetése még ma is a korabeli nyomvonalát követi. Klasszikus főtér nem alakult ki a településen, a kö-
zösségi tér a főút melletti Faluház környezetében kapott helyet. A történelmi településmag körül – jellemzően a keleti és a déli, kisebb 
mértékben az északi oldalon - helyezkednek el a későbbi idők során kialakult újabb lakóterületek, szabályosabb telekméretekkel, je l-
lemzően egy-egy földszintes, gyakran tetőtér beépítéses lakó- vagy üdülőépülettel beépülve, rendezett, fákkal, dísznövényekkel gazda-
gon parkosított kertekkel. 
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3  ÖRÖKSÉGÜNK 
 MŰEMLÉKEK 
 

 

SZENT PÉTER ÉS PÁL 
TEMPLOM 

 

 

 

A település 1 hrsz-ú telkén, az egykor Szent Mihálynak szentelt  kápolna helyén álló, ma Szent Pé-

ter és Pál apostolokról elnevezett római katolikus templom több építési ütemben épült. A temp-
lomhajó sík fafödémes, belülről vakolt, fal-födém csatlakozásnál ívelten kialakított terét  
félkupolával fedett, hatszögű külső fallal záródó szentély egészíti ki. A bejárat elé 1928-ban épí-
tett, vízszintes párkányzatokkal három részre osztott harangtorony a földszinten négyszög alapraj-
zú, feljebb szabálytalan nyolcszögletű. Az orgona faszerkezetű építményen áll. A sekrestye újabb 
toldaléképület. A templom keletelt szentélyének sokszögű kialakítása, szerkezete - mint a többi 
részhez nehezen illeszthető rész - utalhatna középkori eredet meghatározásra, de a fellelt írásbeli 
adatok, és a’Historia Domus...' hiánya ezt nem támasztják alá. A templomhajóban található min i-
mális építészeti elem, párkány, oltár kialakítás, képek, kegytárgyak alapján építési ideje a XVIII. 
századra tehető.  
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 3 
PRÉSHÁZ ÉS PINCE 
 
 
 

 

A Rendesi-hegy szőlőhegyi területének 

nyugati szélén, a 0193 hrsz-ú telken ál-
ló présház-pince a XIX. századi balaton-
felvidéki népi építészet jellegzetes 
elemeit magán viselő épület. Az épület 
földszintes, padlásteres, a hegy felőli 
oldalához csatlakozó földtakarásos 
boltíves pincével. Nádfedéses egyszerű 
nyeregető szerkezete az épület végfa-
lain téglából falazott oromfalakkal le-
zárt, a lejtő felőli oldalon „macskalép-
csős” fallefedéssel. Homlokzati falfelü-
letei vakoltak, fehérre festettek. Külső 
zsalugáteres fa szerkezetű nyílászárói 
körül díszesen faragott fa nyíláskerete-
zés található. 
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3 
 HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK 
 

FALUHÁZ ÉS AZ INFORMÁCIÓS IRODA 

 

A Fő utca és a 71. sz. főút kereszteződésében, a 152 hrsz-ú 

telken álló épület a homlokzatán elhelyezett évszám alapján 
1927-ben épült, mai formáját pedig 2001-ben nyerte el. Tég-
lalap alaprajzi kontúrját a főút felőli oldal  középtengelyében 
elhelyezkedő, a homlokzati síkból rizalit-szerűen kiugró, fél-
köríves oszlopokkal határolt és íves záródású oromfallal le-
zárt motívum töri meg. Palástere beépített, a tetőszerkezet 
cseréppel fedett, végfalai íves záródású oromfalakkal lezá r-
tak. Homlokzatai vakoltak, díszítő vakolatarchitektúrájában 
a „parasztbarokk” stílusjegyeit hordozza. A Fő utcai oromfa-
lán a település domborműves kiképzésű pajzsos címere lát-
ható. Jelenleg közösségi célokat szolgál, a település kultú r-
háza, a polgármesteri hivatal helyiségei illetve egyéb közös-
ségi és kiszolgáló helyiségek találhatóak benne. 

Az épület északi oldala mellett elhelyezkedő, a 151 hrsz -ú 

telken álló és közvetlenül a Fő utcára is nyíló épület koráb-
ban a település postája is volt, jelenleg a helyi idegenfor-
galmat kiszolgáló információs iroda. Egyszerű téglalap alap-
rajzú, kőfalakkal épült. Nyeregtetős, cserépfedésű tetőszer-
kezetét mindkét végén téglából falazott, „macskalépcsős” 
lezárású oromfalak határolják. Homlokzatai vakoltak, az u t-
cai oldalon festett vakolatkeretezéssel ellátott. 
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 3 

 

HARANGTORONY 

 
 

 

A Fő utca 16. szám előtt álló, négy-

zetes alaprajzú harangtorony két-
szintes, kőből épült, vakolatelemek-
kel díszített. A földszint boltozott 
térlefedéssel készült, az oldalfalak 
kis fülkékkel tagozottak. A második 
szintről indul a tetőszerkezet, és a 
harangtartó ácsszerkezet. A torony 
szerkezetét lezáró nyolcszögletű s i-
sak falazott, vakolt. Építésének ideje 
a homlokzati mezők és nyílások vako-
latkeretezése, motívumai alapján a 
XVIII. század második felére tehető. 

KŐKERESZT 

A Fő utca 2 szám előtt álló, eredeti 

helyéről áthelyezett kőkereszt az 
1865-ös évszámmal ellátott. Eklekt i-
kus neogót motívumok jellemzik, ta-
lapzata és a feszület élszedéses k i-
alakítású. Oltárjellegű, síkban erősen 
tagolt szép alkotás. Részben rendesi 
vörös-, ill. salföldi erezett homokkő-
ből készült. 
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VASÚTÁLLOMÁS ÉS AUTÓBUSZ VÁRÓK  

 
Az állomás épület napjainkban  

A település vasúti megállóhelyének állomás épülete 

és szolgálati lakás az 1920-as években épült. Az ’L’ 
alaprajzi kontúrú földszintes épületet cserépfedésű fa 
tetőszerkezet fedi le. Homlokzatai fehér színűre va-
koltak, a váróterem bejárata előtti, boltíves nyílás 
tornác oszlopai és épületlábazata vörös homokkőből 
készültek. 

 

A 71. számú főút melletti álló autóbusz váró épületek 

az 1990-es években épültek. Egyszerű négyszög alap-
rajzi kontúrúak, cserépfedésű nyeregtetővel fedet-
tek. Oromfalaik festett deszkaborítása, fehér vakolt 
vöröskő falazataik és fehérre festett kerek oszlopaik 
a tájegység népi építészetének hagyományait tükröző. 

 

Az állomás épület az 1920-as években 

 

Az állomás épület az 1940-es években 
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 3 
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI EMLÉKEK 

LAKÓHÁZ A XVIII-XIX. SZÁZADBÓL 

 

 
 

Szépen felújított nádfedéses la-

kóépület a Fő utcán. Az utca vona-
lától hátrébb álló, támpillérekkel 
megtámasztott falazata, és a ké-
mény oromfalhoz közeli helyzete 
egy korábbi, az idők során elbon-
tódott utcai szobára utal. 
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LAKÓHÁZ 
A XVIII-XIX. SZÁZADBÓL 

 

Szépen felújított nádfedéses la-

kóépület a Fő utcán, udvari 
homlokzati síkja mögötti jelleg-
zetes félköríves boltíves tornác-
cal. Utcai homlokzata vakolatdí-
szes keretezésű, az oromfal kör 
alakú díszítő elemében az 1825-
ös évszám olvasható. 
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     Felújított lakóház                       Felújított szecessziós stílusú lakóház  Eredeti állapotú lakóház          Felújított szecessziós stílusú lakóház 
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SZŐLŐHEGYI PRÉSHÁZAK, PINCÉK 

 

 

A Rendesi-hegy erdőterületének szélén, szőlőművelésű parcellák között tájba 
illeszkedően épült, a XVIII-XIX. századi klasszicista építészeti stílusjegyeket 
magánviselő kétszintes „borház”. 

A település szőlőhegyi területén épült kisebb gazda-
sági épületek, a Balaton-felvidék népi építészeti ha-
gyományait tükröző vakolatdíszes homlokzati arch i-
tektúrával. 
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KÖZTÉRI ALKOTÁSOK  

vitéz Velkay János gimnáziumi tanár 
emlékére állított feszület a Csapás 
utcán. 

Világháborús emlékmű a Fő utcán. 

 

Az 1956. október 23-i forradalomban 
részt vett fiatalok emléktáblája a Fő 
utcán. 

Kalász István alpolgármester 2004-ben 
állított emlékműve a Bányász utcán. 
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3 
TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK 

Balatonrendes gazdag természeti örök-

ségét képezi az Örsi- és a Tepécs-hegy 
különleges növény- és állatvilága. Az 
alig háborgatott erdőket a mediterrán 
jellegű szárazabb, melegebb éghajlatot 
kedvelő tölgyesek alkotják. A hegytetőn 
és a délies lejtőkön a csertölgy, míg a 
szűkebb, hűvösebb völgyszakaszokon a 
kocsánytalan tölgy és a gyertyán fordul 
elő, az irtásokat gyakorta boróka lepi 
el. Az erdők és tisztások rendkívül gaz-
dag aljnövényzetében többféle védett 
növényfaj, köztük a fekete kökörcsin, 
az orchidea-félékhez tartozó agár-
kosbor, bíbor-kosbor jelenik meg. Az 
Örsi-hegyen található csarabosnak nem-
csak az ősszel messziről világító lila 
szőnyeget alkotó virágainak tájképi 
szépsége megragadó, hanem ez ad ott-
hont a kiemelt értékű és ritkaságú 
csarablepkéknek, boglárkalepke-
fajoknak is. A településen található, je-
lenleg nem üzemelő vörös homokkő bá-
nyában feltáródott kőzetformációk geo-
lógia értéket képviselnek. 

Az erdők, és a Balaton tómedrét kísérő 
– az európai jelentőségű Natura 2000-es 
területek közé tatozó - természetes nö-
vénytársulások és vizes élőhelyek az or-
szágos ökológiai hálózat magterületei-
be, illetve azok puffer területeihez tar-
toznak. A település külterületeinek 
nagy része tájképvédelmi szempontból 
kiemelendően kezelendő terület. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK  4 
Balatonrendes területét hét eltérő karakterű, településképi szempontból 

meghatározó területrészre osztottuk: Történelmi településrész, Á talakuló 
településrész, Zártkerti településrész, Gazdasági településrész, Mezőgaz-
dasági településrész, Erdő településrész, és a Balaton-felvidéki Nemzeti 
Park részét képező, a Balaton parti sávjában lévő erdő és nádas területe. 
Az egyes eltérő karakterű településrészeken megjelenítésre kerültek a 
műemléki környezettel, a nyilvántartott régészeti lelőhellyel, az országos 
ökológia hálózattal, a térségi tájképvédelmi területtel, és az európai kö-
zösségi jelentőségű Natura 2000-es területtel érintett településrész-
területek is. 

A belterület központi része a történelmi településrész. Jellemzően e te-

rületet körbeölelően alakult ki a település újabb, néhány évtizedes múl t-
ra visszatekintő, átalakulóban lévő településrésze, és a 71. sz. főút és a 
vasút közötti lakóterület. A külterületek egyik meghatározó területrésze 
a belterülethez nyugatról és keletről közvetlenül csatlakozó zártkertek 
területe. A településen szétszórtan elhelyezkedő gazdasági településré-
szeket a Kisörspusztai bánya és a rendesi kőbánya, illetve az egykori sze-
métlerakó területei, a rendesi hegyoldalban lévő vízmű területe, a tele-
pülés nyugati oldalán elterülő – jelenleg kihasználatlan – kereskedelmi-
szolgáltató – terület, és a település révfülöpi település-kapujánál a 71. 
sz. főút melletti belterület alkotja. A település külterületének további 
részét a mezőgazdasági – jellemzően szőlő, másrészben gyep, legelő - 
művelésű területek alkotják. A rendesi hegy felső régióiban meghatározó-
ak az erdők területei, de további erdőket találunk a település észak-
keleti részén a Tepécs–hegy lábánál, továbbá a vasút és a Balaton közötti 
területen is. A vasút és a Balaton meder közötti parti sávban, és az itt ta-
lálható erdőterületbe ékelődve kiterjedt nádas terület helyezkedik el, 
melyek a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezik. Az erdők terüle-
te – a kőbánya területéhez tartozó erdőterület kivételével - és a Tepécs-
hegy környéki mezőgazdasági területek, továbbá a parti sáv a vízfelület-
tel együtt az országos ökológiai hálózat részei. A nádasok, a Balaton víz-
felülete, továbbá a Kővágóörs-Pálkövei strandhoz tartozó átalakuló tele-
pülésrész a Natura 2000-es területek közé tartozik. A település 71. sz. 
főúttól északra elterülő külterületeinek jelentős része - az egykori sze-
méttelep és a kőbánya területét kivéve –a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 
térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetének is része. A megyei terület-
rendezési terv a település teljes közigazgatási területét tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő területként tartja számon.  



 

20 

4 

 



 

21 

 4 
TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

 

 

Az eredetileg egy utcás, 

úgynevezett útifalu mai Fő 
utca – Templom utca - Regős 
utcai telkei által alkotott 
történelmi településrész 
szalagtelkein – amint az a 
korabeli, 1858-as kataszteri 
térképen is jól kivehető – 
jellemzően oldalhatáron álló 
beépítések alakultak ki, az 
utcafronti telekhatárra ki-
épült épületekkel. A telepü-
léskép e jellege az idők során a telkek egy részén 
végbement telek-felosztások új beépítései, és az 
időnkénti átépítések hatására változatosabb utca-
képet mutat, de ennek ellenére még ma is fellelhe-
tő, egyúttal az épített örökség legjelesebb elemei is 
itt találhatóak. A műemlék Szent Péter és Pál temp-
lom telkét övező telkek műemléki környezetet a l-
kotnak. A történelmi településrészhez közvetlenül 
kapcsolódnak az újabb lakóterületi részek.   
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4 
 ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

A történelmi településrészt szinte teljesen körbevevő 

újabb lakóterületek a XX. század második felétől kezdődő-
en, a balatoni üdülőterületek iránti igények növekedésével 
párhuzamosan kezdtek kifejlődni. A településrész kialakult 
telekszerkezete a történelmi településrészhez hasonló, a t-
tól inkább a telkek 
beépítéseinek mód-
jában, jellemzően a 
szabadon álló móddal 
történt beépítések 
kialakulásával tér el. 

A telkeken általában egy-egy lakó-, vagy üdü-
lőépület épült, változatos nagyságú előker-
tekkel. Helyenként az egymással szomszédos 
épületek utcafronti homlokzatsíkjai is eltérő-
ek, ezáltal kevésbé egységes településkép 
alakult ki. A településrészt érinti a Bányász 
utca keleti oldali telkein nyilvántartott régé-
szeti lelőhely területe. 
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 4 
ZÁRTKERTI TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

 

Az 1960-as, 70-es években a Balaton körül megindított, az 

egyre fokozódó üdülési igények kielégítéséhez kapcsolódó 
zártkertesítési folyamat a települést is érintette. Lakóte-
rületeihez a nyugati oldalon elterülő - egykor egészen az 
Ábrahámi pusztáig lenyúló - Csapási dűlő területén, és a 
keleti oldalon, a Lápi dűlőnek nevezett területen kialakí-
tott zártkertek területei kapcsolódnak. A kiskertes, moza i-
kos birtokszerkezetben még gyakran megtalálhatóak a 
gondosan művelt szőlőskertek illetve gyümölcsösök, de ta-
lálkozhatunk felhagyott, vagy üdülő-kertként hasznosított 
telkekkel is. A telkeken az épületek jellemzően a telek 
megközelítésére szolgáló utak közelében  épültek, néhány 
méteres előkert megtartásával. Az általában földszintes, 
magastetős épületek – melyek időnként 
tetőtérbeépítésesek, vagy alápincézettek is – építészeti, 
településképi szempontból vegyes képet mutatnak. A település nyugati oldalán el-
helyezkedő zártkerti településrészt a Szent Péter és Pál templom műemléki környe-
zete is érinti. A zártkertek településrész területei egyben a Balaton Kiemelt Üdülő-
körzet térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetének része is. 
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 GAZDASÁGI TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

A településen néhány, egymástól tér-

ben is jól elkülönülő gazdasági terület 
található. A Rendesi-hegy település 
feletti, déli lejtőén a település-
üzemeltetést szolgáló ivóvíztározó te-
rülete, és a jelenleg nem üzemelő, 
korábban vörös homokkövet szolgálta-
tó bánya területe terül el. A kőbányá-
ban feltárult, a térség földtörténeti 
múltját őrző kőzetformációk geológiai 
értéket képviselnek. A kőbányától 
nem messze északra, a mára már re-

kultiváció alatt álló egykori szeméttelep területe, a hegy 
északnyugati oldalán pedig az egykor Kővágóőrshöz tartozó Kis -
Őrs puszta területén üzemelő homokbánya területe benyúlik az 
erdőterületek közé. A település révfülöpi település-kapujában a 
71. számú főút melletti területen a köze lmúltban kereskedelmi 
funkciójú épület épült. A település délnyugati oldalán a Hullám 
utca-Horog utca-Regős utca által közrefogott gazdasági terület-
ként kijelölt terület ma még beépítetlen. A Kis-Őrs pusztai ho-
mokbánya településre eső területe egyben az országos ökológiai 
hálózat-, és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet  térségi jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetének része is. 
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 4 
MEZŐGAZDASÁGI TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

 

A település mezőgazdasági hasznosítású 

külterületeinek legnagyobb arányú 
tájhasználati módja – az erdőkön kívül - az itt 
évezredes történelmi múltra visszanyúló  
szőlőművelés. A lágy dombok napsütötte lanká-
in végighúzódó, szabályos rendben sorakozó 
szőlősorok a közöttük elszórtan, helyenként k i-
sebb „bokrokba” rendeződően megjelenő gaz-
dasági épületekkel a környező balatoni táj és a 
település szoros, harmonikus kapcsolatát tük-
rözi. A szőlőművelésre már kevésbé alkalmas, a 
71. számú főúthoz közelebb eső, alacsonyab-
ban fekvő gyepterületeken kisebb mértékben 
megjelenik az extenzív állattartás is. A mező-
gazdasági településrész teljes egészében a Ba-
laton Kiemelt Üdülőkörzet térségi jelentőségű tájképvédelmi terület öveze-
tének, a Tepécs–hegy lábánál elterülő mezőgazdasági területek egyben az 
országos ökológiai hálózat részei is. 

   



 

26 

4 
 ERDŐ TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

A település területén található, 

természeti értékekben gazdag erdő-
területek közül a Rendesi (Őrsi) -
hegy és a Tepécs-hegy egybefüggő 
vonulatain elterülő erdő az „ősibb”, 
már az első  katonai felmérésen 
(1782-1785) is jól kivehető eleme a 
tájnak, míg a második katonai fel-
mérés (1819-69) térképén már meg-
figyelhető a település feletti domb-
oldalban, és a szinte Kővágóörsig 
nyúló Rendesi-erdőnek nevezett te-
rület részét képező Tepécs-hegy 

délnyugati lejtőjén a művelt szőlőterületek térhódítása. Az itt 
elhelyezkedő erdők jellemző fafaja a tölgy (csertölgy, ko-
csánytalan tölgy) és a gyertyán. Ezen erdők kiemelkedő ter-
mészeti értékeit jelentik az aljnövényzetben és tisztásokon 
megjelenő – ma már ritkaságnak számító és ezért védett – fe-
kete kökörcsin és az agár-kosbor, bíbor-kosbor, de említésre 
méltó még a hangafélék családjába tartozó – gyógynövényként 
is ismert - csarab cserje is. Az erdőterületek természetes élő-
helyei az országos ökológiai hálózat  magterületeinek és 
pufferzónáinak részét alkotják, egyben a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet térségi jelentőségű tájképvé-
delmi terület övezetének részei is. 
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 4 
BALATON PARTI TELEPÜLÉSRÉSZ 
 

 

A településen áthaladó vasút és a Ba-

laton tómedre közötti parti sávban - a 
korábbi időkben még mezőgazdasági 
művelésben tartott területeken - a vi-
zenyős élőhelyet jobban kedvelő nyár-
fás, bokorfüzes ártéri erdő helyezke-
dik el. A parti sáv másik meghatározó 
élőhely-közössége a vízpartot kísérő 
egybefüggő nádas területe mely szá-
mos, a vizes élőhelyhez kötődő állat-
fajnak – szúnyogok, szitakötők, gé-
mek, hattyúk, kócsagok, récék, szárcsák, poszáták  - szolgál otthonául. 

A településrész a természeti állapotának fajgazdagsága, és az élőhelye i-
nek sérülékenysége folytán kiemelt védelemre érdemes területként az 
országos jelentőségű védett természeti területek sorában a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park részét képezi, amely a Balaton vízfelületével 
együtt egyúttal az országos ökológiai hálózatnak is része. A nádas terü-
lete a vízfelülettel az európai közösségi jelentőségű Natura 2000-es 
területek különleges madárvédelmi területeinek és kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területeinek részét képezi. 
A természetközeli állapotú terület a települést teljes egészében magába 
foglaló - megyei jelentőségű - tájképvédelmi szempontból kiemelten ke-
zelendő területnek is része. 
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5-6 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ-JÓ PÉLDÁK ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK 
Arra a kérdésre, mitől szép egy ház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések  el-
lenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek 
nélkül tetszik, mondja Kant. Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont néhány 
jó példán keresztül szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat. 

 ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK: 
 

 

Jó példa a történelmi településrészen az épületnél és kerítésnél alkalmazott ha-

gyományos anyag- és színhasználatra, tetőfedésre  

ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT, TETŐFEDÉSEK 

Településképi szempontból az épülete ink építésénél, vagy a meg-

lévő épületünk felújításánál a környező épületek színvilágához tör-
ténő illeszkedés is kívánatos. A homlokzatok színezéséhez jellem-
zően a fehér és a természetben is előforduló, az úgynevezett föld-
színek (palaszürke, földbarna, agyag vörös, okkersárga, halvány-
zöld) tört, pasztell árnyalatainak használata javasolt. A nyílászá-
rók esetében a homlokzat színétől eltérő, a földszínek sötétebb 
árnyalatai is felhasználhatóak, fontos hogy a homlokzat színével 
harmonizáló legyen. A tetőfedések esetében szintén a természetes 
anyagok használata a követendő. Az egyszerű rajzolatú, klasszikus 
hódfarkú vagy egyenes vágású kerámia vagy beton tetőcserepek le-
tisztult, nyugodt karaktert kölcsönöznek az épületnek, ellentétben 
a túlhangsúlyozott, nagyhullámos, nagyméretű cserepekből vagy 
egyéb, nem természetes anyagokból álló tetőfedésekkel. Az épüle-
tek esetlegesen alacsonyabb hajlásszögű, kiegészítő tetőfelületein 
alkalmazzunk matt színű, korcolt lemezfedést. Kerüljük a feltűnő 
és kirívó színek használatát, a ma oly gyakran divatosnak tűnő erő-
teljes, rikító színű homlokzat és tetőfedések kialakítását, hiszen 
az épületet – amelyet általában nem néhány hónapra, évre, hanem 
gyakran évtizedekre, generációk sorára építünk – a gondosan meg-
választott, egymással harmonizáló színek felöltöztetnek. 

 

    

 

Az építés során alkalmazható tradicionális anyagok a vakolat, a kő, a kerámia cserép 
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 5-6 
 

 

Jó példa a történelmi településrészen az épületnek a terepadottságokat f i-

gyelembe vevő,részben bevágással, részben feltöltéssel megoldott terepre 

illesztésére. 

TEREPALAKÍTÁS 

Az épületünk elhelyezésére 

szolgáló telek domborzati adott-
ságai nagymértékben befolyásol-
ják az épület településképi meg-
jelenését. A lejtős telkekre ke-
rülő épületek terepre illesztésé-
nél törekedjünk a lehető legke-
vesebb föld megmozgatására, hi-
szen az nemcsak értékes időbe 
telik, de jelentős többletköltsé-
get is jelenthet. Jó megoldás a 
terepalakításnál a ház részleges 
bevágása. Az így kitermelt föld-
del feltölthető egyenesre a te-
lek, kevés földet kell megmoz-
gatni. Kiváló megoldás továbbá, 
ha az épület eleve terepbe il-
lesztve épül, így kapcsolata a 
kerttel, környezetével közvet le-
nebb, nem szakadunk el a termé-
szettől. 

 

Jó megoldás az épület tájba illeszkedő mó-

don megoldott alápincézésére a mezőgaz-

dasági településrészen. Az épület nem sza-
kad el túlzottan a környező terepszinttől, 

szerves egységet képez a környező termé-

szeti elemekkel, fákkal, bokrokkal, szőlő-
műveléssel. 

Kerüli a hangsúlyos feltöltések kialakítását, és a rézsűre telepített növény-

zettel az épület és a kert közötti szorosabb kapcsolatot segíti elő.  

 

 
 

Nem elfogadható az épület földbevájása. Az így kialakuló mélyedésben az 
esővíz összegyűlik, a kert rosszul használható. Nem elfogadható továbbá az 
épület teljes kiemelése sem, hiszen így a ház egy feltűnő platóra kerül, hiva l-
kodóan kiemelkedik a szomszédai, és a környező növényzet, fák közül. 

 
 



 

30 

5-6 

 

Újszerű, természetes építőanyagokból készített áttört kerítés az átalaku-

ló településrészen. Példaértékű az épület és a kerítés anyaghasználata 

közötti kapcsolat is.  

 

Szép megoldás a támfallal egybeépített áttört 

kerítés hagyományos anyagokkal történő meg-

oldására. 

KERÍTÉSEK 

A településkép meghatározó elemei a ke-

rítések is. A történelmi településrészen a 
nem túl magas tömör kerítés és kapuk k i-
alakítása elfogadható. Anyaguk lehet kő, 
vagy vakolt felületű is. Kerüljük a burko-
latnak kinéző, mű hatású kőfelületet 
eredményező vékony kőlapok használatát. 
A település többi részén az áttört keríté-
sek kívánatosak, tömör és nem átlátható 
megoldások nem elfogadhatóak. Szép meg-
oldás lehet a fa oszlopok, vagy alacsony 
lábazatra falazott pillérek közötti fa lé-
cekkel, egyszerű fém pálcákkal vagy valódi 
kovácsoltvas elemekkel kialakított kerítés. 
A belátás meggátolására telepíthetünk a 
belső oldalán bokros növényzetet, 
élősövényt, vagy akár befuttathatjuk kú-
szónövényzettel is. 

 

 

A település falusias jellegét tükröző egyszerű, szé-
pen kivitelezett áttört fa kerítés.  

A település tájképi arculatában megha-
tározó szerepet képviselő mezőgazda-
sági, és a zártkertek területén az épí-
tett, tömör kerítések létesítése nem kí-
vánatos, a domboldalakról fel-feltáruló 
tájrészletek látványában a művelt sző-
lők és gyümölcsösök mellett legfeljebb 
a tájba simulóan megjelenő gazdasági 
épületek jelentik az ember tájátalakító 
tevékenységének nyomait. A telkek e l-
határolására a növényzet (díszcserjék, 
élősövény, szőlősor) telepítése, vagy 
legfeljebb takaró hatást kifejtő nö-
vényzettel kiegészített alacsony drót-
hálós, vagy áttört fa kerítés létesítése 
az elfogadható, jó megoldás. 

 
 

  
 

       

Az áttört kerítések nádszövettel, fémlemezek-
kel, hullámpalával való zárása nem megfelelő. 
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NYÍLÁSZÁRÓK 

Az épületek megjelenését, hangulatát a nyí-

lászárók kialakítása, anyaga, színe nagyban be-
folyásolják. Az ablakok az épület szemei, s a 
szem - mint tudjuk - a lélek tükre. A zárt épü-
lettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért 
nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A 
természetes fa anyagú - és a sérülékeny, gyak-
ran javíthatatlan fehér műanyaggal ellentétben 
később is átfesthető, javítható – ablakok válto-
zatosabb színekben is kialakíthatók. Az ablakok 
külső árnyékolására az utólagosan felszerelt 
redőnytokok helyett fontoljuk meg a rejtett, fa 
vagy fa mintázatú, az ablakszerkezettel azonos 
színű redőnyök, esetleg a tömör fa spaletták, 
vagy zsalugáterek alkalmazását, amelyek szin-
tén öltöztetik az épületet. Az elhasználódott, 
régi ablakok helyett ma már könnyen lehet mé-
retben is megegyező, de korszerű, hőszigetelő 
üvegezésű ablakszerkezetet gyártani. 

 

Hagyományos álló arányú ablakok, és 

településképi szempontból szépen 

megoldott árnyékoló szerkezetek. 

      

     
 

  

 

Példaértékűen, igényesen 

kialakított korszerű 

ajtószerkezetek. 
 

Az ajtók - hasonlóan az ablakokhoz – a 
ház fontos elemei, hiszen rajtunk kívül 
családunk többi tagja, és vendégeink 
is ezzel találkoznak először, mielőtt 
belépnek otthonunkba. Az ajtó 
gyakran árulkodik az ott lakók 
személyiségéről, vendégszeretetéről 
is. 
Az átgondolt, építészetileg a 
homlokzat szerves részeként kezelt 
ajtó anyaga, színe igazodik az épület 
többi nyílászárójához, ezáltal az egész 
épület hangulatát, településképi 
minőségét befolyásolja, egyedi dísze 
lehet épületünknek. 
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 AJÁNLÁSOK A TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETRE: 

TELEPÍTÉS 

A történelmi településrészen az épü-

leteket közvetlenül a telek oldalhatá-
rára, vagy ahhoz közel telepítsük, a fő 
épülettömeg tetőszerkezete az utcára 
merőleges tetőgerincű legyen. Az ol-
dalhatáros beépítés előnye, hogy a 
házunk nem darabolja fel a kertet, és 
nagy, egybefüggő zöldfelület kialakí-
tására ad lehetőséget. Keresztbe be-
forduló, a telek belseje felé eső épü-
letszárnyat csak kellően széles telek 
esetén érdemes alkalmazni, ott is 
meggondolással, ne vágja ketté a ker-
tet első és hátsó kertre. A kertes há-
zak elengedhetetlen kelléke a megfe-
lelő méretű tároló. A telkünk rendben 
tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegé-
szítő épületrészek a főépülettel össz-
hangban, azzal együtt tervezve ala-
kulnak ki. 

     

Jó példák az utcavonalas beépítésre a történelmi településrészen. Az egyszerű tömegképzésű épületek a telek oldalhatárához ig a-
zodóan állnak, a kedvező tájolást is figyelembe véve. 

       

 

       

Nem elfogadható, ha egy ház az utcai te-
lekhatártól hátrább, vagy az utca vonalá-
tól elforgatott rendszerbe van telepítve. 
A telek közepére való telepítés, és nagy 
burkolt felületek kialakítása sem aján-
lott, mert így az épület körül nem marad 
hely a kert növényzetének eltelepítésére. 
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Új beépítés jó példája a történelmi településrészen, az építészeti ha-

gyományokhoz illeszkedő földszintes, utcára merőleges tetőgerincű 

oromfalas tetőszerkezettel fedett épülettömeggel . 

ÉPÜLETTÖMEG, MAGASSÁG, TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 

A történelmi településrészen az épületek építészeti tömege  földszintes 

legyen, a tetőtér beépítése esetén kerüljük a tetőszerkezet túlzott mé r-
tékű megemelését. Az új épület, vagy a meglévő épület tetőterének be-
építésével kialakuló épülettömeg hasonló magassággal épüljön mint a 
környezete. A környező épületekhez képest túl magas, vagy túl alacsony 
épület nem illeszkedik a környezetékhez, rendezetlen utcaképet eredmé-
nyez. Az épület tetőformája is az épülettömeghez igazodóan egyszerű, le-
hetőleg oromfalas kialakítású legyen. Amennyiben az építési telek körül 
egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt, összetett tető-
formájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tető-
formájú. Az új épületnek, vagy új tetőszerkezettel megvalósuló tetőtér  
beépítésnek hasonló tetőhajlásszöggel kell épülnie, mint a környezetében 
lévőknek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel megvalósuló 
épület nem illeszkedik a környezetékbe, zavaró településképe t eredmé-
nyez. Azért is érdemes ilyen tetőt alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk 
le a saját és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan kihasználható 
geometriájú tetőtér alakul ki, valamit a déli tájolású tetőfelületre ese t-
legesen elhelyezett napkollektorok, napelemek a lehető leghatékonyab-
ban tudnak működni. Utcával párhuzamos tetőgerincű utcai épületszá r-
nyat csak ott érdemes építeni, ahol a környező épületek is már ilyenek.  
Az épület tetőhajlásszöge 40-45 fok között legyen. 
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 AJÁNLÁSOK AZ ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETRE: 

TELEPÍTÉS 

Az átalakuló településrészen az épületeket szabadon állóan telepítsük, az u t-

cai homlokzat előtt előkerttel. A területen a házak telepítése akkor megfele-
lő, ha a meghatározó tetőforma az utcára merőleges kialakítású. Nem  elfo-
gadható, ha a ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A 
kialakult beépítések homlokvonalától eltérő telepítés, és nagy burkolt felüle-
tek kialakítása sem ajánlott, mert így az épület körül nem marad hely a nö-
vényzet telepítésére. 

ÉPÜLETTÖMEG, MAGASSÁG, TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek építészeti tömegének magassága földszintes legyen, tetőtér be-

építés igénye esetén ügyeljünk a jó arányú épülettömeg kialakítására. Az épü-
lettömeg átgondolt megbontása jó megoldást eredményezhet. Alápincézés 
esetén a telek lejtésviszonyait is vegyük figyelembe, kerüljük az épület túl-
zott mértékű kiemelését a terepből. A meglévő épületek közé épülő új épü-
letnek, vagy a tetőtérbeépítéssel bővülő épületnek hasonló magassággal kell 
épülnie, mint a környezete. A túl magas, vagy túl alacsony épület nem illesz-
kedik környezetéhez, rendezetlen településképet eredményez.  A meglévő 
épületek közé épülő új épületnek hasonló tetőhajlásszöggel kell épü lnie, mint 
a környezetében lévőknek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel 
épülő épület nem illeszkedik a környezetébe, amely így zavaró településképet 
eredményez. Az épület tetőformája és tetőhajlásszöge 40-45 fok közötti nye-
regtető legyen. 

        

 

 

 

 

Jó példa az átalakuló településré-
szen az épülettömeg átgondolt, jó 

homlokzati arányokat , harmonikus 

településképi megjelenést eredmé-

nyező megosztására. 
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AJÁNLÁSOK A ZÁRTKERTI TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETRE: 
 

 
Az épület terepre illesztésének jó példája  a zártkerti tele-

pülésrészen. A rétegvonalra merőleges tengelyű épülettö-
meg és a tetőgerinc a Balaton -felvidék építészeti hagyomá-

nyait követ i. 

 

Jó példa egy kisebb tömegű épületnek a rétegvonalra törté-

nő terepre illesztésére. 

TELEPÍTÉS 

A zártkerti településrészen szabadon álló beépítést kell alkalmaznunk, az út felőli 

oldalon előkerttel. Ezen a területen az új épület telepítése akkor megfelelő, ha az 
épülettömeg a természetes terepviszonyokat figyelembe vevő  kialakítású, és a telek 
tájképi szempontból nem hangsúlyos részére kerül. 

ÉPÜLETTÖMEG, MAGASSÁG, TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek építészeti tömegeinek magassága földszintes kialakítású legyen. Az új 

épület, vagy a tetőtér beépítéssel bővülő épület hasonló magassággal épüljön mint 
a környezetében meglévő épületek. A túl magas épület nem illeszkedik környezeté-
hez, rendezetlen településképet eredményez.  Új pincék, présházak építésénél, vagy 
felújítás során a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. A meglévő épü-
letek közé épülő új épületnek hasonló tetőhajlásszöggel is kell épülnie, mint a kör-
nyezetében lévőknek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező 
épület nem illeszkedik a településképbe, zavaró településképet eredményez.  Az 
épület tetőformája és tetőhajlásszöge 40-45 fok közötti tetőhajlásszögű nyeregtető 
legyen. 
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 AJÁNLÁSOK A GAZDASÁGI TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETRE: 

TELEPÍTÉS Jó példa a 71. sz. főút melletti  gazdasági telepü-
lésrészen a beépítés településképbe illeszkedő 

kialakítására. Az épület magassága, tetőformája, 

anyag- és színhasználata a lakóterületek épület-
tömegeihez illeszkedő.  

 

ÉPÜLETTÖMEG, MAGASSÁG, TETŐ-
FORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületek építészeti tömegét gyakran 

az üzemi technológiai igények is befolyá-
solják. A nagyobb szerkezeti fesztávolsá-
gok miatt az épülettömegek a lakóterü-
letek épületeinek léptékét jelentősen 
meghaladják. Településképi megjelené-
sük átgondolt forma- és anyaghasználat-
tal, kimunkált részletképzésekkel, a táj-
ba illeszkedést elősegítő nem kirívó 
színhasználattal csökkenthető. A meglé-
vő épületek közé épülő indokolatlanul 
magas épület, a takaró fásítást elhagyó 
beépítés nem illeszkedik a környezeté-
hez, rendezetlen településképet ered-
ményez. A gazdasági területeken az új 
épületek tetőhajlásszögének - az épület 
szélességi méretének függvényében - a 
25-40 fok közöttit érdemes választani. 
Több épület építése esetén az épülete-
ket azonos hajlásszögű tetőszerkezettel 
kell ellátni. Kerüljük a bonyolult, össze-
tett tetőidomok kialakítását, a nehézke-
sen fenntartható, gyakori karbantartást 
igénylő lapostetők alkalmazását. A csar-
nok jellegű épületek tetőfedésénél a 
csillogó, élénk színek nem elfogadható-
ak, helyettük a meleg földszínek vagy a 
szürke közepes árnyalatai javaso ltak. 

 

A gazdasági településrészen szabadonálló 

beépítés alkalmazása indokolt település-
képi szempontból, az épületek te lken be-
lüli racionális, a „józan paraszti ész” te-
lepítési struktúrái szerinti elhelyezésével. 
Nem javasolt az épületek egy építészeti 
tömegbe történő összevonása, ha a tech-
nológia megengedi, több kisebb épületet 
telepítsünk a telekre. Mindig gondoljunk a 
technológiai létesítmények esetleges meg-
jelenésére is, mert gyakran ezek telepü-
lésképi megjelenése is kezelendő feladat. 
A telken belüli gazdasági célú területhasz-
nálat mellett területet kell hagynunk a 
szükséges védő-, takaró fásításnak is, 
mellyel egyrészt a környező területeket 
óvjuk a területről esetlegesen kijutó kör-
nyezeti ártalmaktól, másrészt a beépítés 
településképi megjelenését, a táji-, ter-
mészeti környezetéhez történő illeszke-
dést segítjük elő. 
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AJÁNLÁSOK A MEZŐGAZDASÁGI TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETRE: 

 

TELEPÍTÉS  

A mezőgazdasági településrészen épület építése 

a különböző művelési ágaktól függően (legalább 
20 ha szántó, vagy 5 ha gyep, vagy 3 ha gyümöl-
csös, vagy 2 ha szőlő) nagyobb területű egybefüg-
gő birtok esetén indokolt. Az épületet a telken 
szabadon állóan, a telek mezőgazdasági termelés-
re legkevésbé alkalmas részén, a művelésből ki-
eső területet minimalizálva telepítsük. Az épület 
tájképi-, településképi megjelenését - a telek 
domborzati adottságait figyelembe véve - a völgy-
fenéki, vagy domb-lábi részen, lehetőleg meglévő 
fás növényzet közelében elhelyezett épület hang-
súlyozza a legkevésbé. Növénytakarás nélkül a 
dombtetőn, vagy annak közelében épület elhelye-
zése nem javasolt. 

 

 

Jó példák a településrészen a beépítés tájképbe il-

leszkedő kialakítására. Az épületek telepítésük, ma-

gasságuk, tetőformájuk, anyag - és színhasználatuk 
által a településképhez illeszkedőek. 

 

ÉPÜLETTÖMEG, MAGASSÁG, TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 

A túlzott nagyságú épülettömeg kialakulásának elkerülése érdekében egy nagyobb épület 

helyett esetleg több kisebb, elsősorban földszintes épülettömeg kialakítása jelenthet tá j-
képi, településképi szempontból kedvező megoldást. A település történelmi településr é-
szének építészeti forma- és anyaghasználati hagyományait felhasználva, igényesen ki-
munkált részletképzésekkel és egységes színhasználattal lehet az épüle ttömeget a tájba 
illeszteni. Az épület tetőformáját a lakóterületi épületekhez hasonlóan egyszerű, kon-
tyolt vagy oromfalas magastetőként válasszuk meg. Tetőhajlásszögét - az épület szélessé-
gi méretének függvényében - a 40-45 fok között érdemes megválasztani. Több épület épí-
tése esetén a beépítés egységes, tájba illeszkedő megjelenését az azonos hajlásszögű te-
tőszerkezetekkel lehet megoldani. 
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 AJÁNLÁSOK AZ ERDŐ TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETEKRE: 
 

TELEPÍTÉS, ANYAGHASZNÁLAT, NÖVÉNYZET 

A település erdőterületei jellemzően beépítetlenek, és tájhasz-

nálati módjuk, művelési águk megváltoztatása a későbbiek során 
sem kívánatos. Az országos ökológiai hálózat, és a Balaton Ki-
emelt Üdülőkörzet térségi tájképvédelmi területének részét is 
képező, meghatározó jellegük szerint védelmi rendeltetésű erdő-
területeken a természeti értékek megőrzését, helyreállítását, 
fajgazdagságuk növelését szolgáló építményeken, és az erdő 
látogathatóságát szolgáló közjóléti berendezéseken, építmé-
nyeken kívül egyéb építmények építése nem indokolt. 

Az erdőterület kis részét kitevő, elsődlegesen gazdasági célokat 

szolgáló erdőterületen településképi szempontból szintén nem 
javasolt épület, építmény elhelyezése. Ezen a területen építés 
csak az erdő kialakult tájjellegének megőrzésével, az erdőgaz-
dálkodás céljait szolgáló építmények esetén indokolt. Az épít-
mény megfelelő tájba illesztését az építéshez körültekintően 
megválasztott helyszín, és az anyaghasználat – elsősorban a ter-
mészetes anyagok, kő, fa – továbbá a tájegységen honos fajokból 
álló, takaró hatású növényzet is elősegítheti. Az építmény elhe-
lyezése során törekedjünk arra, hogy az az erdőterület táji -, te-
lepülésképi megjelenését, az erdőterületről történő kilátást ne 
befolyásolja hátrányosan, és az erdőterületre való rálátás során 
a megfelelő tájba illeszkedés megvalósu ljon. 

 

Másik településről származó jó példa egy erdő településrészen az építés tájképbe 
illeszkedő kialakítására. Az épület és az egyéb építmények telepítése, magassága, 

tetőformája, anyag- és színhasználata a településképhez illeszkedő módon került 

kialakításra. 
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AJÁNLÁSOK A BALATON PARTI TELEPÜLÉSRÉSZRE: 

ANYAGHASZNÁLAT, NÖVÉNYZET 

A Balaton parti településrész területe jellemzően beépítetlen, ahol elsősorban a különböző természeti elemek együttesének vizuá-

lis megjelenése  alkot meghatározó  településkaraktert, mely településkarakter megőrzése a későbbiek során is  fontos feladat. A te-
rület telkeinek kialakult tájhasználati módjainak, művelési ágainak megváltoztatása , újabb épületekkel történő beépítése  nem kí-
vánatos. A településrészen meglévő építmények azonban karbantarthatók, felújíthatók, amely során elsősorban a terület természe-
ti adottságaihoz illeszkedő  anyagokat használjunk, ezek lehetnek fa, nád, vagy helyi kőanyag. Az építmények esetében az élénk, r i-
kító árnyalatú színek alkalmazása nem támogatható, inkább a földszínek – barna, zöld, szürke, vörös – pasztell árnyalatait haszná l-
va illeszkedjünk a környezet jellemző színvilágához, továbbá a terület különböző élőhely-típusaihoz alkalmazkodni képes honos nö-
vényfajok telepítésével segíthetjük elő a környezetbe illeszkedést . A településrész táji-, településképi adottságai miatt új bu rkolt 
út, felszíni közművezeték, illetve reklámhordozó építmény elhelyezése nem támogatható. 
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5-7 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ-JÓ PÉLDÁK SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK 
 

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, KÖZMŰ ÉPÍTMÉNYEK 

A település közterületein megjelenő sajátos építmények kialakításánál is gondoskodni 

kell az esztétikus, harmonikus településképi illeszkedés megvalósítására. Vegyük figye-
lembe azt is, hogy az ide érkező idegenek is először a közterületek kialakításának minő-
ségével találkoznak. Fontos, hogy ezek a fajta építmények, műszaki berendezések 
anyagaikban, színeikben alkalmazkodjanak a környezetükben található épületekhez, ke-
rítésekhez, térburkolatokhoz. 

A közművezetékek és járulékos építményeik elhelyezése esetén szintén gondolni kell a 
településképi megjelenésükre is. A korábban általános – és a településképet igen elcsú-
fító - légvezetékek helyett alkalmazzunk földkábelt. Az utóbbi időszakokban tapasztal-
ható időjárási szélsőségek következményei – légvezeték leszakadások, tartóoszlop kidő-
lések, több napos áramszünetek – alapján megéri az üzembiztosabb rendszerek alkal-
mazása. Azokon a helyeken ahol már meglévő légvezetékek találhatók, a bekötéseket 
akkor is érdemes földkábellel megvalósítani, így elkerülhetők a közterületi hálózatok 
későbbi átszerelése esetén a telkünkön szükségessé váló burkolatbontások, az értéket 
jelentő növényzet kivágása, a zöldfelületek roncsolása. 

 

Közlekedési sajátos építmény (autóbuszváró) településképhez  illeszkedő kialakítása a települé-

sen a 71. sz. főút mellett. Az épület telepítése, magassága, tetőformája, anyag- és színhaszná-
lata jó példa a település építészeti hagyományaihoz történő illeszkedésre. 

Másik településről származó jó példa egy sajátos építmény tele-

pülésképhez illeszkedő kialakítására. A hírközlési funkciót is e l-
látó építmény telepítése, magassága, tetőformája, anyag- és 

színhasználata a környezetéhez illeszkedő módon került kialakí-

tása. 

 

  

Másik településen található jó példa az energiael-

látás közműépítményének  településképhez illesz-
kedő kialakítására. Az építmény közterületi elhe-

lyezése, méretei, tetőformája, anyag- és szín-

használata illeszkedő módon került kialakít ása. 

 Utcabútor és térburkolat településképhez  il-

leszkedő kialakítása a vasútállomáson. Jó pél-
da a közterület esztétikus, rendezett megjele-

nésére. 
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 5-7 
 

 

REKLÁMOK, CÉGÉREK 

A reklámfelületek, üzletfeliratok, cégérek – akárcsak az épületeink, vagy a növényzet – az 

utcakép karakterét, a településképet befolyásoló elemei környezetünknek, ezért nem 
mindegy hogyan hírdetjük termékünket, szolgáltatásunkat. A hirdetés lényege a tájékozta-
tás, amelyet egy kis odafigyeléssel megtehetünk az utcaképhez illeszkedően is. Kerülendő a 
hivalkodó reklámok, fényreklámok használata. Mai, digitalizálódó világunkban egyre veszít 
jelentőségéből a mindenáron kitűnni vágyó hirdetés. Cégér, vagy cégtábla elhelyezésekor 
törekedjünk arra, hogy az illeszkedjen az 
épület homlokzati anyaghasználatához, 
színvilágához. A gazdasági területeken 
szintén elengedhetetlen az illeszkedés, a 
megfelelő anyaghasználat. Nem javasolt 
az épület teljes homlokzatát, vagy 
tetőfelületét elfoglaló harsány színű 
cégnevek, logók alkalmazása. A magasabb 
szintű, országos jogszabályok nem teszik 
lehetővé a település lakóterületein önálló 
reklámhordozó elhelyezését. A közterületi 
reklámok, reklámhordozó berendezések 
elhelyezhetőségének feltételeit a 
településképi rendeletben  szabályozni 
kell. 

A településképbe illeszkedően megoldott cégér a Fő 
utcában. Formai kialakítása, anyag- és színhasználata 
hivalkodásmentes, a kialakult utcakép építészeti 
karakteréhez illeszkedik. 

 Jó példa a településen a településképbe illesz-
kedő módon kialakított információs tájékozta-
tó tábla. Természetes fa anyaghasználata, szí-
ne, formája a település falusias karakterét 
erősíti. 
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