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1. BEVEZETŐ
„Azt hiszem, hogy gondolkodásunk, kedélyünk, ízlésünk, szenvedélyeink
és érzelmeink tekintetében attól a helytől függünk, ahol élünk.”
(Jean de La Bruyére)
Polgármesteri Köszöntő
Tisztelt Balatonmagyaródiak!
A településképi arculati kézikönyv legfontosabb feladata, hogy
bemutassa a településünk egyedi arculatát, jellemző karakterjegyeit és
ezzel útmutatást adjon, hogy a településkép a jövőben is egységes
maradjon. A rengeteg képes példa segítséget nyújt a jövő
nemzedékének saját otthonuk tervezésében. Egy új épület nem csak a
közvetlen környezetünket formálja át, hanem szomszédaink
életviszonyaira és közterületek látványára is nagy hatással van. Egy jó
terv törekszik a környezettel való összhangra és képes a helyi
karakterjegyeket kortársként alkalmazni. Mindehhez nagy segítséget
nyújt a pozitív példákkal dúsított településképi arculati kézikönyvünk.
Kiadványunkat elsősorban a Balatonmagyaródon építkezőknek és
tervezőknek ajánlom figyelmébe, de mindenki másnak is, akik
mélyebben szeretnék megismerni településképünk finomabb részleteit.
Forgassák haszonnal lapjait!

Kalász Mátyás János
Balatonmagyaród Község polgármestere

A településképi arculati kézikönyv célja
Az egyedi településkarakter, a megőrződött történetiség egyre jobban felértékelődő adottsága,
tulajdonsága a településeknek. Minden egyes épített környezeti elem az utcakép, a településkép, és a táj
összképének a része, ezért nagyon fontos, hogy minden beavatkozás ezek figyelembe vételével történjen.
Ennek elősegítése érdekében a településképi arculati kézikönyv:
 bemutatja a településkép alkotó elemeit, a település építészeti karakterét, szépségeit, értékeit,
egyediségét, részleteit;
 javaslatokat fogalmaz meg az esztétikus településkép alakítására;
 építészeti útmutatóként, ajánlásokkal, jó példákkal segítséget nyújt az építtetőknek és a tervezőknek
új építésnél, meglévő épület felújításánál, átalakításánál;
 szemléletformáló dokumentum, mely nem kötelező jellegű ajánlásokat fogalmaz meg.
A kézikönyv lehetővé teszi a folyamatosan érkező hozzászólások, javaslatok és tapasztalatok beépítését.
Az idő elteltével, a településkép alakulásával, új épített elemek megjelenésével az ajánlások és bemutatott
példák is bővíthetők, cserélhetők.
A fentieken kívül figyelembe kell venni az országos jogszabályi előírásokat, a helyi építési szabályzatot, a
településképi rendeletet és a főépítészi javaslatokat is.
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2. BALATONMAGYARÓD BEMUTATÁSA
Balatonmagyaród Zala megyében, a megyeszékhelytől 65 km‐re, Nagykanizsa városától
25 km‐re, az M7‐es főúttól 10 km‐re, a Kis‐Balaton közvetlen közelében, a Zalakomár és
Sármellék között futó út mellett fekszik. Autóbusszal leginkább Zalakomárról jól
megközelíthető, de érkezik járat ide Keszthelyről is. A közigazgatási területén található a
Kányavári‐sziget, mely jelentős idegenforgalmi látványosságot jelent a kirándulók
számára. A település területének egy jelentős hányada a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park
védettsége alatt áll, másik részén meg a Nyugat‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szabályait
kell betartani. Közigazgatási területe 3153 ha, ebből belterület 140 ha, a külterület
nagysága 3013 ha. A belterületi úthálózat hossza 1,338 km.
Potenciálisan előnyt jelent a község számára ‐elsősorban gazdaságföldrajzi szempontból‐,
a Balaton közelsége és a mellette elhelyezkedő nemzeti park, illetve a Kányavári‐sziget.
Kedvező lehetőség a település számára a térségi turizmusba (vízi‐, kerékpáros‐, falusi
turizmus) való bekapcsolódás.
A Kis‐Balaton és a Zala folyó áradásai miatt az itteni termőföld nehezen volt
megművelhető. A Kis‐Balaton visszaállítása idején nagy feltáró munkák kezdődtek el. A
Kiskányavár, a Kányavári‐sziget, a Fekete‐sziget és a Hidvég‐puszta sok értékes régészeti
leletet rejtett.
Balatonmagyaród és környéke ősidők óta lakott hely. Az itt élők megélhetése szorosan
összefüggött a halászat és a pákászat elterjedésével.
A XIV. század elején tűnik fel története, akkor már kőtemploma, és egy Zalán átívelő hídja
volt. A település első említése 1308‐ból való Magyarad formában. A falu nevének
eredete bizonytalan. Nagy a valószínűsége annak, hogy „mogyoróerdővel borított hely”‐
et jelentett. 1792‐től már Balatonmagyaród néven szerepel.
1830‐tól új talajművelési rendszer alakult ki, melynek hatására megnövekedett a
termelés. A felesleges terményt a piacon értékesítették. 1920‐ban kezdődött meg a Kis‐
Balaton lecsapolása, mely révén sok értékes mezőgazdasági földhöz jutott a település. A
településen volt vegyeskereskedés, Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet, 13
iparos bejegyzetten tevékenykedett, két kocsma is létezett a faluban. Ekkor a Széchenyi‐
család zalai birtokainak központja. Az birtokosok cselédeinek lakhelyet és szántókat
parcellázott. Hamarosan elkészült a Proletár (mai nevén Dózsa György) utca. A számos
rendezvénynek családias helyszíne, a kb. 300 fő befogadására alkalmas Művelődési
Otthon 1954. és 1956. között épült. Az 1990‐es évektől, a Kis‐Balaton rekonstrukciójával
egyre nagyobb szerep jutott a településen az idegenforgalomnak, melynek egyik
látványossága a Kányavári‐sziget bejáratával szemben található állatsimogató tanya.
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A település tájtipológiailag a Kis‐Balaton medence része. A Kelet‐Zalai dombvidék
peremén fekszik. Balatonmagyaród község határában található a fenyvespusztai
állatsimogató, az állatparkkal szemben található a Kányavári‐sziget bejárata.
A Kányavári‐sziget a Kis‐Balaton fokozottan védett területe. A szigethez kiépített út vezet,
melynek végén parkoló fogadja az autóval ideérkezőket. A tavasz beköszöntével itt
árusítanak a falusi asszonyok, akik helyi specialitásként házi lekvárt és savanyúságot
kínálnak a látogatóknak. A Kányavári‐szigetet a Zala folyó és a Kis‐Balaton nyugati
víztározója öleli körül, így az csak gyalogosan érhető el. Az ingyenesen látogatható sziget
kizárólag gyalogosan, egy fahídon közelíthető meg. A különleges, ívelt fa szerkezetű híd
mára a Kis‐Balaton jelképévé vált. A szigeten pihenési és tűzrakási lehetőség is van,
szalonnasütő helyek, pihenő padok, játszórészek várják a tisztásokon a vendégeket. A
sziget kedvelt horgászhely is. A terület kilátóiból csodálatos látvány tárul elénk a Kis‐
Balaton különleges élővilágára. A szigeten kialakított Búbos vöcsök tanösvény részletesen
bemutatja ezt a madárvilágot. Az ösvény majdnem 2 kilométer hosszú, 1‐1,5 óra alatt
végigsétálható. 15 állomása a Kis‐Balaton területén leggyakrabban előforduló
vadmadarakat mutatja be. A tablókon tematikusan mutatják be az itt megfigyelhető
fajokat (énekesek, ragadozók stb.). A tanösvény nevét a sziget közelében gyakran
megfigyelhető búbos vöcsökről kapta.

Táji adottságok, természeti értékek
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A Kis‐Balaton a 19. századig a Balatonhoz szervesen kapcsolódó felszíni víz volt. A Kis‐
Balaton területének a Zala deltájaként, mint sekély vízállású nádas‐tavas területnek
jelentős szerepe volt abban, hogy a folyó a hordalékát kirakja és a szerves‐anyag
tartalmának nagy részét a Kis‐Balaton vizes élőhelyének növényzete és állatvilága,
mikroorganizmusai lebontsák. A 19. században jelentős változások álltak be a terület
vízgazdálkodásában, aminek következtében csökkent a Kis‐Balaton vízzel borított
területe, ezzel a Zala természetes szűrőmezőjének területe. Egy későbbi vízrendezés
után a magasabban fekvő gyepterületeken is szántóföldi művelésre váltottak, majd a
Kis‐Balaton berekterületeinek rehabilitációjával újból előretört a természetszerű
gyepgazdálkodás és a berekterületek vizes élőhelyként és szűrőmezőként történő
fenntartása.
A Kányavári‐szigettől nem messze található egy másik, igen érdekes vízi létesítmény a
Laki István‐zsilip, ami lényegében a tovább folyó Zala, illetve a Kis‐Balaton vízszintjét
szabályozza. Ide épült egy igazi ritkaság, az úgynevezett hallépcső, ami arra szolgál,
hogy a halak a folyás iránnyal szemben is fel tudjanak jönni a Zalából a Kis‐Balatonba ‐
mert, hogy a zsilipen nem tudnak átkelni. De van itt még más látnivaló is, a Madárvárta.
Ez egy fahasábokból összerakott madár megfigyelőhely, amit a zürichi egyetem
hallgatói építettek, a Magyar‐Svájci Baráti Társaság segítségével 2003‐ban. Az érdekes
építmény különlegessége, hogy fém csavarokat, vagy szegeket nem használtak hozzá.
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Táj‐ és a település alakulása

II. Katonai felmérés, 1859
forrás: www.mapire.eu/hu

Kataszteri térkép, 1860
forrás: www.mapire.eu/hu

IV. Katonai felmérés, 1941
forrás: www.mapire.eu/hu

A település újkori tájhasználatának változásáról tájékozódhatunk, ha összehasonlítjuk a XIX. századi II. katonai felmérés, az
1941.‐ben készült 4. katonai felmérés térképszelvényeit a XIX. századi kataszteri térképpel. A település az elmúlt 150 évben
megőrízte egyutcás jellegét, észak – déli tengelyű szerkezetét. A település hosszan elnyúló szerkezetét a Kis‐Balaton
közvetlen szomszédsága, észak ‐ déli tengelyű vonala formálta. Az országos út a 75. főúttól indul délre a Kis‐Balatonnal
párhuzamosan, így a település helyzetét a természeti táji adottságok határozták meg. Épületek kertek csak a magasabb
részekre tudtak kerülni. Két teresedési hely alakult ki a főutca mentén az egyik a Sarlós Boldog Asszony romai katolikus
templom környezetében központformálóan, a Széchenyi család zalai uradalmi központja előtt. A másik az országos út
északkeleti kanyarulatánál, a halmazszerűen elhelyezkedő épületek között. Tartós anyagból csak néhány épület épült. A
beépítés jellegét az előkert nélküli, oldalhatáron álló épület elhelyezés uralta, egymás mögé telepített házakkal
melléképületekkel. A kelet ‐ nyugati tengelyű új utcanyitás a XX. század közepére jött csak létre az uradalmi központ
helyén, így épülhetett be napjainkra a Dózsa György utca. Ez azonban nem változtatta meg jelentősen a régi
településszerkezetet.
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Általános településkép, településkarakter
A településen végighúzódó út alakította Balatonmagyaród
szerkezetét, ehhez az egyutcás szerkezethez igazodott az utcára
felfűződő épületek sora. A településkép útifalu jelleget tükröz, mely
a szalagtelkes falvak egyik fajtája. Olyan település, amelynek két sor
szalagtelke egy átfutó út két oldalán helyezkedik el, jelen esetben
beépítési módja a fésűs beépítés. A telkek út felőli végén áll az egy
helyiségsoros, hosszanti telekhatárra /a telek északi részén/ épült,
véggel az utcára néző lakóház, beljebb következik a gazdasági udvar
a gazdasági épületekkel. A telek belső vége legtöbbször veteményes
vagy gyümölcsöskert. Az épületek a telekhatárral párhuzamosan,
attól bizonyos távolságra (eresz‐csurgótávolság), vagy közvetlenül
az oldalhatáron helyezkednek el. Az utcafrontra néző rövidebb
oldalt általában előkert választja el a közterülettől, de néhány
helyen megfigyelhető, hogy az utcafrontra néző rövid oldal
közvetlenül az utcavonalon áll (utóbbi a Dózsa György utcára
jellemző). Ez alakította ki a településképet, ez tükröződik a mai
napig is. Az észak ‐ déli irányú Petőfi utca a meghatározó a
településképben, utcaképben, valamint az országút hálózatában.
Balatonmagyaród középső részén, a Polgármesteri Hivatal mellett, a
lakóházak között épült fel a kelet – nyugati tájolású római katolikus
templom. A templom körül központi tér nem alakult ki. Tömege a
településképben meghatározó a mai napig, kiemelkedik a
földszintes lakóházak közül. A településkép karakteresen
földszintes, ez a XX. század második feléig megőrződött. Elvétve
találunk a falusi jellegtől eltérő emeletes épületet, az is inkább
tetőtér‐beépítéses.
Minden közterület zöldfelületben gazdag, egymást váltják a fiatal
nem rég ültetett és az 50‐70 éve ültetett fák.
A hatalmas lombok alól előbukkannak a lakóházak és az
intézmények földszintes, magastetős épülettömegei.
A településképet és az utcaképeket az egységes, hasonló korú és
karakterű beépítés és épületek alkotják. A községre a földszintes,
nyeregtetős lakóépület a meghatározó, de megjelennek a 1960‐as
években épített oldalhatáron álló kockaházak is, melyek
négyzetalaprajzot közelítő, 100 m2 alapterületű kétszobás
komfortos típusházak, sátortetővel. Az 1980‐as években
megjelentek a tetőtér beépítéses lakóházak, az előbbi típusházak
átépítéseiként, vagy azok helyén.
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3. BALATONMAGYARÓD ‐ ÖRÖKSÉGÜNK
Örökségünk, ezen belül a települési értékek felkutatása illetve védelme meghatározó a település
identitásának megerősítésében, népességmegtartó erejének fokozásában. A fejlesztések
érvényesülésének fontos feltétele, hogy azok a már meglévő környezeti értékekre figyelemmel
valósuljanak meg. Egy új fejlesztési terület, illetve egy új épület tényleges értékének jelentős
része abban a többletben realizálódik, ami a környezet a település már meglévő értékeiből vetül
rá. A települési környezet értékeinek védelme, a hozzájuk való igazodás nem csak kulturális,
esztétikai igény, egyben gazdasági érdek is, melyet kulturált módon, esztétikai eszközökkel kell
teljesíteni. Ebből következően először fel kell ismerni, és különböző eszközökkel védeni kell a
települési szövet épített környezeti értékeit, másodszor az új fejlesztéseknél, azok építészeti
kialakítása során igazodni kell ezekhez az értékekhez.
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Örökségünk Népi építészeti értékek

.

Minden településen a helyi adottságoktól függ, milyen eszközöket lehet, vagy kell alkalmazni az épített örökség védelme
és a vonzó településkép alakítása során.
Balatonmagyaródon nem található több 100 éves, a középkorból vagy a barokk korból eredeztethető megmaradt régi
épületekkel bíró településrész, ahogy országos védelem alatt álló műemlék sem. Azonban a nemzeti örökség fontos
részét képezi a kultúrtörténeti jelentőséggel bíró, sajátos térszerkezeti struktúra és gazdálkodási forma. Kevés a sajátos
karakterű, jól azonosítható arculat, de fellelhető valamilyen helyi építési hagyomány és vannak jól sikerült felújítások, új
építések.
A ház alaprajza sokat elárul a házfejlődés időbeli és helyi állapotáról, a házban folyó életről. Helyiségei soros
elrendezésűek, azaz egymás után következnek. Alakulását a lakók igényei, anyagi lehetőségei, a helyi hagyományok és
adottságok határozzák meg. Építéshez hagyományos építőanyagot használtak. Eredeti pallótokos nyílászárók ma már alig
lelhetők fel, az 1950‐1960‐es évekre jellemző gerébtokos háromosztatú ablakok a meghatározók az ablak fölé beépített
redőnyszekrénnyel. A faszerkezetek színhasználatára a felületkezelés nélküli szürke, a fedőfestékkel mázolt fehér és sötét
zöld szín a jellemző. A homlokzaton a fehér meszelés épp úgy jellemző, mint a díszítést adó homlokzatfestés, sötét
égetett téglaszínre emlékeztető falmezővel, világosabb színre festett nyíláskeretezéssel.

ÖRÖKSÉGÜNK
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Örökségünk Népi építészeti értékek
Jellemzően a régi lakóházakba két helyiséget építettek
egy szobát az utca felé, a ház első részébe és egy
konyhát bejárati előtérrel, „kódisállással” (a vándorok,
„kódisok” húzódhattak meg éjszakára vagy az eső elől).
Később a helyiségek sora hátsó szobával vagy kamrával
kibővült. A kódisállás helyét és szerepét oszlopokra vagy
pillérekre állított tornác vette át. A helyiségeket
nyeregtetős padlástér zárta le, a fedés 10‐20cm‐rel ráfut
az oromfalra annak is némi csapóeső elleni védelmet
biztosított. A homlokzaton a fehér meszelés épp úgy
jellemző, mint a díszítést adó homlokzatfestés, sötét
égetett téglaszínre emlékeztető falmezővel, világosabb
színre festett nyíláskeretezéssel. A zárttá tett
„kódisállásos” házat néhány épület még képviseli. A
tornácos ház is még mindig keskeny hosszház, amit az
elmúlt 50 évben a kockaházak váltottak fel.
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Örökségünk Lakóépületek

Az utcával párhuzamos hossztengelyű
épületek a XX. század fordulóján, majd a XXI.
század elején épültek. A földszintes
nagybelmagasságú épületeket kontyolt
nyeregtető zárja le. Díszítő elemként jelenik
meg a padlásszellőző keretezése és
párkányzata, a szélső épületrészen végigfutó
záró párkány, ablakoknál megjelenő
könyöklőpárkány. Pártázata az egész
közterület felöli homlokzati szélességen
végig fut, hármas tagolással. A padlás
bevilágító formai kezelése
hasonló.
Faltükrök, vakolat keretezés fogja össze az
egyes mezőket és az ablakokat.

ÖRÖKSÉGÜNK
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Örökségünk Közterületi elemek, tájértékek
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Örökségünk Táji és természeti értékek

Településkép védelme szempontjából kiemelt területek

A település közigazgatási területéhez tartozó, fokozott országos védelem alatt
álló területeket, melyek a településkép védelme szempontjából kiemelt
területeknek minősülnek a mellékelt ábra mutatja be.
Az ábra a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park és a Zala Megyei Kormányhivatal ‐
Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Osztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály adatszolgáltatása alapján készült. A területi kategória kijelölése a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklete szerint
történik.

ÖRÖKSÉGÜNK
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Eltérő karakterű településrészek lehatárolása

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

A település közigazgatási területe belterületre és külterületre tagolódik. A belterületet
beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek alkotják, beépítésre szánt területi
dominanciával.
A beépítésre szánt területek egy része, a ténylegesen életvitelszerűen lakott részei a
községnek. Ezek jellemzően lakóterületek és a központi belterületen alakultak ki. A
központi belterületi részek jellemzően egységes, homogén családi házas lakóterületből, az
ezt kiszolgáló intézmények telkeiből, területeiből áll.
Ezeket a beépített telkeket veszik körül a beépítésre nem szánt külterületek, ahol a
kultúrtáj és a természeti/védett környezet és a mezőgazdaság területei váltják egymást.
Balatonmagyaród a Kis‐Balaton közvetlen közelében található. A Kis‐Balaton a Balatontól
délnyugatra fekvő, természeti és kulturális értékekben gazdag tájegység, amelynek
jelentős része védettséget élvez. A terület a Zala folyó torkolatvidéke, amely mindig
mocsaras, jelentősen ingadozó vízszintjéről nevezetes vidék volt.
Valaha a Balaton nyílt vizű öble volt, amely az idők során hordalékkal feltöltődött, és lápos
sás‐ és nádtengerré vált. A Kis‐Balaton az 1920‐as évek óta szigorúan őrzött
természetvédelmi terület, különösen gazdag a madárvilággal és a Balaton‐felvidéki
Nemzeti Park része.
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Településközpont‐ intézményi karakter

Az intézmények a Petőfi S. u. – Dózsa Gy. u. találkozásánál
helyezkednek el, így ez tartozik a településközponti‐intézményi
karakterhez. Az épületek a befogadott funkcióból következően
szélesebbek, és magasabbak, mint a hagyományos családi
házak, de ugyan úgy földszintesek, van közöttük magastetős és
lapostetős is. Az intézmények köre szűk.
Az elmúlt időszakban sokat fordítottak a helyi intézmények és
környezetük renoválására. Felújították a ravatalozót, a
kultúrházat – hátsó udvarát parkosították, melyhez a klímához
alkalmazkodó növényfajokat választottak ‐, a polgármesteri
hivatalt, az orvosi rendelőt /váróval, vizesblokkal/, illetve a régi
óvoda épületében egy egészségnevelő/egészségfejlesztő
központot alakítottak ki.
A polgármesteri hivatal szomszédságában már korábban
megkezdték egy közösségi tér kialakítását – tereprendezés,
füvesítés, térkövezés ‐, melyhez ez évben az udvaron fedett
színpad, rendezvénytér és kemence készült.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Hagyományos, laza családi házas karakter
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A lakóházak többsége földszintes, hagyományos belmagasságú, nyeregtetős
épület. A homlokzatok vakoltak. A településen a cserépfedés a meghatározó a
lakóépületeken is és a melléképítményeken is. A világos lakóházakat az oldalkerti,
előkerti és közterületi növényzet tagolja és kapcsolja össze. Karakteres a
tanyavilágra jellemző, félig a talajba süllyesztett, nyújtott téglalap alakú pince,
oromzaton szellőző nyílással vagy lejárattal a beépítetlen oldalkerti előkerti
részen. Egyik ‐ másik udvari melléképület melléképítmény megőrzi a hagyományos
fa jellegű anyaghasználatot. Az 1980‐as éveket követően épült lakóházak között
már gyakori a tetőtér beépítése, az utca felé oromfalas kialakítás. Ezek is részei a
karakternek, annak ellenére, hogy az utcák egységességét megbontják.

Major karakter
Fenyvespuszta közel 40 éven át termelőszövetkezeti
tehenészeti telepként működött, majd az állattartás
felszámolását követően sokáig üresen állt.
Jelenleg állatsimogatóként működik tovább, ahol
számtalan háziállattal és különleges állatfajjal
ismerkedhetnek meg az ide látogatók.
A telephely Balatonmagyaród belterületétől északi
irányba található a Kis‐Balaton tövében, ideális
környezetben egy turisztikai látványossághoz.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Beépítésre nem szánt karakter
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5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK‐ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

AjánlásokTelepülésközpont‐ intézményi karakter

Az intézmények tömegformálása igazodik a település léptékéhez. A beépítés során a hagyományos épületformálás keretei megmaradnak. Általánosságban elmondható az
intézményekre az egyszerűség, a gyökerekhez való kapcsolódás, a hivalkodás a felesleges elemek alkalmazásának mellőzése. A földszínek használata környezetbe, tájba illeszti az
épületet. Színek harmonikus egymásmellettisége jelentősen növeli az épület esztétikus megjelenését.
Kerülni kell az indokolatlanul sok elütő szín megjelenését. A homlokzati szín választás is a hagyományokat követi, a világos, a meszeléshez közelítő homlokzati szín, természetes égetett
agyag szín igazodik az épületek cserépfedéséhez.
Ajánlás: a karakter hagyományai megőrzendők.
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AjánlásokHagyományos, laza családi házas karakter

A telkek többsége előkerttel rendelkezik, az épületek az oldalhatáron vagy az
oldalhatár közelében állnak.
A lakóterületen a lakófunkció mellett ma is jellemző a mezőgazdasági
gazdálkodáshoz kapcsolódó portahasználat, a háztáji tevékenység, intenzív
kerthasználattal.
A karakter hangulatát azon utcaszakaszok őrzik ahol az elmúlt években nem
történt új építés, az épületeket felújították karbantartották, műszaki
állapotukat megóvták. Az utca ritmusát változatlanul a 10m‐es utcai
homlokzatok és a zöld oldalkertek adják.
A lakóházak jellemzően földszintesek nyeregtetővel lezártak és az utca felé
oromfalasak, nyugodt megbontatlan településképet adnak. Az épületek
meghatározó magasságát a térdfal nélküli tetőképzés adja, ez 3,5m ‐4,0m
körüli párkánymagasságot eredményez.
Tetőhajlásszög 30°‐40° közötti. A mai országos divatirányzat a településtől
idegen egészen alacsony tetőhajlás, itt nem jellemző. A tetőkön cserépfedés
jelenik meg, mint a keletkezéskor meghatározó jellemző és azóta is bevált
építőanyag. Az ereszképzése legfeljebb 30‐60 cm‐es kiülésű csüngőeresz.
Anyag‐használatra a vakolt homlokzatfelület a jellemző. A szín használatnál a
fehérhez közeli színek a meghatározók, valamint a világos földszínek.
Követendő ajánlások, javaslatok:
 A meglévő lakóterületeken minőségi fejlesztést kell előtérbe helyezni
 igazodni szükséges az előkert egységes vonalához, ahol lakókert
alakítandó ki
 igazodni szükséges, az utcafronti homlokzati szélesség egységességéhez,
igazodni szükséges a tető és gerinc irány jellemzőjéhez,
 igazodni
szükséges
a
szomszédos
párkánymagassághoz,
párkánykinyúláshoz, tetőhajlásszöghöz (37‐45°), tetőfelépítmények
nélküli homogén tetőformáláshoz,
 Épületszélességtől függően az utcai homlokzat 2 tengelyes karakterű,
nyújtott arányú ablakokkal,
Kerülendő jellegzetességek:
 Utcai homlokzaton garázskapu, személybejárat, torony, álló
tetőfelépítmény,
 A földszintes háznak közvetlen kertkapcsolata van, nem szükséges a
földszinti, vagy a tetőtéri erkély.
 Géptároló, melléképület, raktár, pajta építése az előkertben és a főépület
nélküli telekrész előterében nem kívánatos
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A település szövetében a lakóterületek mellett a
legkiterjedtebb, beépítésre szánt karakternek számít a
közigazgatási terület északi részén található major terület. A
terület egésze része a Natura2000 területnek és a nemzeti
ökológiai hálózatnak. Ezért településkép és tájképvédelmi
szempontból kiemelten érzékeny a terület. Az épületek és
környezetük kialakításánál elsődleges szempont a természeti
környezetbe való illesztés, a legkisebb terhelést előidézve.

AjánlásokMajor karakter

Követendő ajánlások, javaslatok:
 Tájképvédelmi okokból kizárólag magastetős épületek
helyezhetők el.
 Széles épületre 30°‐ot meghaladó hajlású, egybefüggő nagy
tetőtömeg ne kerüljön.
 A homlokzatokon hagyományos és korszerű építőanyagok
egyaránt alkalmazhatók, a technológiától és a
tűzrendészeti követelményektől függően, a speciális
turisztikai funkció miatt előnyben kell részesíteni a
természetes szín és anyaghasználatot.
 Tetőfedőanyag homlokzatra burkolatként ne kerüljön.
 Törekedni kell a homlokzati építőanyagok harmonikus
összeválogatására a hagyományos anyagok és a sajtolt
fémlemezek felületben is és színben is egymáshoz igazodók
legyenek.
 Fontos követelmény a zöldfelületek igényes betelepítése,
de nem csak a minimálisan szükséges szinten. A parkolók
fásítása az ide látogatók, dolgozók komfort érzetét és a
telep mikroklímáját is javítja.
 Nem javasolt nagykiterjedésű burkolt manipulációs,
parkoló felületek kialakítása.

A fásítás segít a tájba, településképbe illesztésben. Eltérő
használatú telkek mentén a cserjék és a fák segítenek
kiszűrni az egymásra gyakorolt esetleges kedvezőtlen
hatásokat (defláció, porterhelés).
 Fontos a telephelyek tisztántartása, karbantarthatósága, az
avult építménynek felújítása. A szabadtéri manipulációs
felületeket vízzáró teherbíró burkolattal célszerű ellátni.
Kerülni kell a gyomosodást, felgazosodást.

23

JÓ PÉLDÁK‐SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDÉZESEK

AjánlásokBeépítésre nem szánt karakter

A község külterületének nagy része nemzetközi (Natura 2000) és országos
védelem alatt áll, egyben tájképvédelmi szempontból kiemelt terület. A
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park védett területe teljesen körülzárja a
belterületet is. Ezért, A beépítésre nem szánt területeken a tájban
minden beavatkozást kerülni kell, vagy ha mégsem kerülhető
körültekintően kell megvalósítani, legyen az épület, vagy bármilyen
vonalas, esetleg pontszerű építmény. Építeni a szántókon, erdőkben,
patakok, árkok partján nem lehet, csak rendkívül korlátozottan.
Követendő ajánlások, javaslatok:
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A területek beépítetlen jellegének megtartása a jövőre nézve is
kívánatos.
Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat és a
telekszerkezet hosszú távú megőrzése.
A
tájképvédelmi
jelentőségű
területeken
reklámfelület
elhelyezésére szolgáló önálló építmény, új felszíni elektromos
hálózati vagy új hírközlési elem vagy építmény elhelyezése tilos.
A legelőkön a deleltető facsoportokat csak mértéktartóan célszerű
telepíteni. A tájkarakter így őrizhető meg.
Erdőtelepítések, tájfásítások meghatározásánál kiemelt szempont a
mezőgazdasági táj ökológiai és környezetvédelmi tagolása.
Tájfásításra a tájhonos növényfajok javasoltak. Tájfásítás az utak
mentén és az eltérő területhasználatok határán javasolt, mint pl.:
mezőgazdasági szántó és majorsági terület.
A magasabb ökológiai, de alacsonyabb termőhelyi értékű
mezőgazdasági területek esetében kiemelt cél a környezetkímélő
területhasználat, a táji változatosság, mozaikosság fenntartása:
gyepek –ligetek‐erdők, nádasok, nedves – vizes élőhelyek
megóvása illetve területi részarányuk növelése.
Fáslegelőn, nedves réten és lápos‐mocsaras területen ill. ezek 500
méteres körzetében a beépítés, burkolatok és vonalas
létesítmények építése tilos.
A természet‐ és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt
fajok listája és a kerülendő, inváziós fajok jegyzéke megtalálható a
Balaton‐felvidéki Nemzeti Park honlapján.

AjánlásokBeépítésre nem szánt karakter
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5.2 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ – ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
Telepítés, lakótelek beépítése
A lakóutcák többségében hasonló méretűek a telkek, de sok helyen
keskenyebb és szélesebb telkek is váltják egymást. A telkek meghatározó
alakja szabályos téglalap alakú.
A beépítési karakterben domináns az oldalhatáron álló beépítési mód.
Az utcákban az épületek jellemzően igazodnak a beépítési módhoz és a
beépítési vonalhoz, a homlokzati síkok által meghatározott előkertekhez. Az
épületek egységes nyugodt jó ritmusú képet adnak a közel azonos méretű
előkert, a közel azonos méretű épülethossz és szélesség esetén. A
növényzetben gazdag elő‐ és oldalkertek ritmusa is egységes utcaképet
eredményez. Az előkerti mélység figyelmen kívül hagyása megtöri az
egységességet, a rendszert.

Épületmagasság, tömeg
A lábazat, a falmagasság, a térdfal építése, vagy elhagyása eltérő magasságú
épületekhez vezet. Javasolt igazodni a kialakult párkánymagassághoz
tetőformáláshoz. Kiugróan magas épület megbontja a nyugodt
egységességet. A helyiségeket egy szinten célszerű elhelyezni egy
jellemzően földszintes utcaképben. Kerülni kell a telkek összevonását. Az
utcára merőleges hosszházak sorát, karakteri rendszerét megbontja az
utcával párhuzamos hossztengelyű új foghíj épület. A jellemző
épületszélességekhez igazodni szükséges a lakóházak esetében. A
meghatározó utcafronti épületszélesség a karakteren belül legfeljebb +/‐
1,0m‐es eltérést tesz lehetővé.
Igazodni az épület alaprajzi elrendezésével is szükséges. A nagyon
megmozgatott alaprajz zaklatott, tördelt épülettömeget eredményez, ami az
egységes tetőképzést sem teszi lehetővé. Sok ponton meghibásodást,
beázást idézhet elő. A túl mozgatott épülettömeg mai igények szerinti
energetikai követelmények ellen hat.
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Tetőhajlásszög, tetőforma
Ha az utcaszakaszra a tetőtér beépítés nem jellemző, akkor az utcai
homlokzat felé kerülni kell a tetőkiemeléseket, tetőmegemelést Azonos
épületmagasság alkalmazásakor egységes, nyugodt utcakép jön létre.
Jellemzően földszintes lakóutcába emeletes épület nem építhető,
magastetős épületek közé emeletes lakóépület nem helyezhető.
Az oromfalas karakteren belül az épület szélessége legfeljebb 7m‐9m közötti
lehet.A kéttengelyes oromfalas emelt térdfalas karaktert megbontja az
épületszélesség növelése, a garázskapu utcai homlokzatra helyezése, az
csonkakonty alkalmazása, a tető oromfalra futtatása.
Az utcaképet megbontja a tetőtér beépítéses széles új lakóépület.
Az igazodásnak ki kell térnie az anyaghasználatra homlokzaton, tetőn és a
hasonló színvilág alkalmazására is.

Légvezetékek elhelyezése
Kedvezőbb az utcakép, ha a villamos légvezetékek helyett és a vezetékes
hírközlési légvezetékek helyett földkábeles kiépítésre kerül sor. Ha a
pókhálószerű légvezetékek tömege eltűnik a közterületről, a szabad,
közlekedésre nem használt felületek beültethetők, fásíthatók. A légvezeték
alatti sávok kevésbé fásíthatók, balesetek elkerülése okán. A lakóutcák
fásítása karaktert javító elem, a humánusabb lakókörnyezet kialakításának
eszköze. A madarak, a hó, a dér, jég sem ül meg az utca felett kószáló
vezetékeken, azok eltűnése esetén.
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Kerítés kialakítás
Olyan utcaszakaszon ahol az áttört kerítés a jellemző az egységet
megbontja a tömör kerítés létesítése. Az alacsony lábazat, a pillérekkel
tagolt áttört mezők alkalmazása az előkertet összekapcsolja a közterületi
zöldfelülettel, gazdagíthatja a lakótelket is és a közterületet is. A tömör
kerítés és a magasra növesztett tömör tujasor idegen a településtől és a
közlekedésbiztonságot, valamint a vagyon biztonságot is veszélyezteti. A
közlekedésbiztonsághoz szükséges belátást és átláthatóságot kizárja.

Szín‐ és anyaghasználat
A világos pasztellszínek, a fehér meszeléshez közelítő színek, természetes
építőanyag színek alkalmazása harmonikus környezetet eredményez. A
mesterséges színező anyagokkal előállított rikító erős színek megbontják
az
egységes
utcaképet.
Színmeghatározásnál,
színválasztásnál
alkalmazásuk kerülendő.
A természetes építőanyag színekhez tartozik a melléképületeknél,
gazdasági épületeknél jellemző látszó téglafelület, a településen ez
nagyon karakteres, az alap színvilágot megadja.
Cégérek, reklámok, egyéb berendezések
A településre nem jellemző és kerülendő a hivalkodó cégér, eltúlzott
léptékű cégreklám alkalmazása. Szintén kerülni kell a az egyes
berendezések (napelem, napkollektor, klíma, antenna) elhelyezését az
utcai homlokzat irányába.
A szolgáltatások megnevezésének cégfelirata jellemzően a lakóház, vagy
kereskedelmi épület bejárata feletti mezőben van, a homlokzathoz
igazodó nagyságú felülettel.
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Homlokzatképzés

A homlokzatképzésre hatással van az épület rendeltetése, az hogy az épület
közösségi, lakó, gazdasági vagy vendégforgalmat bonyolító funkciót hordoz. A
lakóház nyílás méreteit a bevilágítási árnyékolási igény, az adott kor építészeti
stílus irányzata is befolyásolják, valamint a korra jellemző forgalmazott
építőanyag kínálat és árszint. Összességében régen a homlokzati megjelenést
az egyszerűség, az azonosság, a letisztult, harmonikus formálás alakította, ma
inkább a vélt vagy valós díszítési igény.
Hagyományosan az elmúlt 30‐50 évben a lakótelkeken a szobák néztek az utca
felé, így az ablakosztás rendszere formálta a homlokzatot. A házbejárat és
esetleg a gépkocsi tároló sokszor a lakóudvarra szervezett. A homlokzati falak
vakoltak, meszeltek, de sokszor világosra festett nemes vakolat kerül a legkülső
felületre. A vakolatból képzett díszítés csak a módosabb házaknál jelent meg. A
díszítést visszafogottan az ablak, a pallótok, zsalu, az ereszképzés adta.
A tetőformában gyakoribb az egyszerű nyeregtető, natúr színű cserépfedéssel.
Az oromfalak díszítése visszafogott, egyszerű, esetleg építettek, vakoltak,
padlásszellőző nyílással. A tetőre jellemzően cserép kerül, de a síkpala‐fedés
sem ritka.
Követendő ajánlások, javaslatok:
A központi belterületen a gazdálkodás melléképületei a lakóépülettől eltérő
anyaghasználatúak. Igazodnak a gazdasági funkciókhoz. Fa váz, pallózással vagy
vékony falazással kitöltött mező, alacsony tetőhajlás és hullámpala fedés.
Homlokzatképzést homlokzati megjelenést ezek összessége adja.
Törekedni kell a rendezett, egyszerű alaprajzi elrendezés kialakítására, ami
jelentős hatással van az épület tömegformálására, törekedni kell a letisztult
harmonikus nyílászáró osztásokra, a hagyományos arányok megtartására,
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására. A homlokzatok kialakításánál a
természetes anyagok részesítendők előnyben: kő, tégla, vakolt felületek,
faburkolat. A homlokzatképzése során kerülni kell az indokolatlan tagolásokat,
homlokzati töredezettséget, az egyszerű letisztult formavilág nyugalmat
végiggondoltságot sugall. Nem ajánlott a homlokzat nagyarányú terméskővel,
téglával vagy fával való burkolása. Emellett a gépészeti berendezések kültéri
egységének elhelyezése sem javasolt az utca felőli homlokzaton.
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A település házainak színvilágát alapvetően az anyaghasználat
adja. Az új épületeknél ez kevésbé egységes, de kevéssé
jellemző a kirívó élénk szín használata. Elterjedt, ezért javasolt a
vakolt felületek alkalmazása. A látszó téglafelület, természetes
kő‐ az ablakkönyöklő párkánynál és a lábazatnál jelenik meg. A
fa burkolatok alkalmazása a homlokzati felületek egy‐egy
részletén tűnik fel, az oromfal képzésnél, tető alsó burkolásánál,
eresznél. Gazdálkodást szolgáló melléképületeknél, pajtáknál,
pincefelépítményeknél minden homlokzati felület készülhet és
készült is fából.
Az épületeken azokat a színeket kell előnyben részesíteni, amik
a használt anyagokkal és a természetes építőanyagok színeivel
harmonizálnak. A földszínek használata környezetbe, tájba
illeszti az épületet. Színek harmonikus egymásmellettisége
jelentősen növeli az épület esztétikus megjelenését.
Kerülni kell az indokolatlanul sok, elütő szín megjelenését a
családi házak homlokzatain is, és az intézmények közösségi
épületek homlokzatain is. A fehér szín használata teljes
homlokzaton verőfényes napsütésben vakító hatást kelt, nem
szerencsés. Alkalmazható a tört fehér felületrészeken, a homok
és agyag szín, a tégla és terrakotta vörös szín, a pasztell
földszínek, valamint hagyományos építőanyagok természetes
színei. A földszintes épületeknél az erősebb, sötétebb színek is
alkalmazhatók, kedvező összhatást teremthetnek. A meglévő
épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.
Nem megfelelő a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű
fémlemezfedés és burkolat. A javasolt tetőhéjalás: a cserép‐ v.
síkpala fedés, felületkezelt fémlemezfedés (porbeégetett
felületkezelt alumínium) legfeljebb a teljes tetőfelület 20 %‐án.
Nem javasolt tetőhéjalás lakóépületeknél: műanyag
hullámlemez, alumínium trapézlemez, bitumenes zsindely,
hullámpala.
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Szín és anyag használat

Részletek, ajtók, ablakok
A nyílászárók lehetnek egyszerűek és igényesen kialakítottak, használatuk hozzá adhat az
épület arányosságához, vagy elvehet az épület megjelenéséből.
A hagyományos pallótokos ablakok mai energetikai igényeknek megfelelő újragyártása a
múlt a hagyományok tiszteletét jelképezi, folytonosságot képvisel a jelenből a jövő
irányában.
Fontosak a nyílások és a tömör falfelületek jó arányai, a teljes homlokzatszélesség
megnyitása, a szalagablakok alkalmazása idegen a karakterektől.
Régen a nyílászárók anyaga fa volt, az 1980‐as évektől megjelent a fém és a műanyag, az
intézményi és a gazdasági karakternél. Mára már teljesen beépültek az anyaghasználatba.
A lakóépületeknél is mára már az igényesség szimbólumává vált a drágább, folyamatos
gondozást igénylő, színezhető fa nyílászáró, fa zsalu és a sokhelyütt újragyártott
alkalmazott spaletta.
A hagyományos épületek ablakai általában álló téglány arányúak, azaz magasabbak, mint
szélesebbek. A nyílások keretezése a módosabb épületekre volt jellemző. Anyagában ez
lehetett vakolat architektúra, lehetet a zsaluhoz kapcsolódó faanyagú keretezés, valamint
a látszó téglafelület oromlezárásnál, vagy sarokpillér jelképeként.

Az épületekre jellemző az épített vagy a vakolatból képzett díszítés. A régi nyílászárók
függőlegesen és vízszintesen is tagoltak voltak. A középen felnyíló nyújtott forma volt a
meghatározó, az ablak méretétől függetlenül. A homlokzati síkon belüli helyzetük és
választott színezésük adta a díszítést. Leginkább elterjedt volt a sötétbarna és a zöld szín
alkalmazása.
Napjainkban is a nyílászárók adják az épületek homlokzatainak díszítését. A nyílás körüli
keretezés egy‐két helyen megjelenik, hőszigetelő anyagból vagy vakolatból kialakítva. A
keretezés összképe kedvezőbb, ha lefut a könyöklő párkányig, így a színnel történő
hangsúlyozás is befejezettebb.
A lábazat és ereszképzés is lehet egyszerű díszítő elem, ha anyagában és színében illeszkedik
a meghatározó homlokzati színéhez.
A középen felnyíló fehér műanyag ablak és a fehér műanyag redőny beépítési terjedőben
van az energetikai, gazdaságossági és a támogatási rendszereknek köszönhetően, de a nem
megfelelően kialakított arányrendszer ront az összképen.
Rejtett árnyékoló szerkezetek és zsalugáter alkalmazása szintén kedvező homlokzatképző.
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Az utcaképet az épületek mellett jelentősen meghatározzák a kerítések is. Az
előkerteket a közterülettől a kerítések választják el, a lakótelkeknél és a
kertekben. A kerítések fémből készültek teljesen egységesen, jellemzően épített
lábazattal és épített pillér tagolással. Előfordul, hogy a fém tartószerkezeten
10x10 – 20x20 zártszelvény pillérek között lécezett deszkázott kitöltő mezők
teremtik meg a magánterületi elválasztást. Nem kíván hivalkodó lenni,
magassága 1,35‐1,80 m közötti.
A megjelenő lakatos szerkezetek a mai napig meghatározóak a településen. Az
alacsony lábazatnak, a lakatos szerkezetnek, köszönhetően kapcsolat teremtődik
a kert és a közterületi zöld között. A kerítések magassága inkább alacsony, de a
magasabbak sem érik el a 2m‐t. A tömör lábazat magassága 75cm‐nél
alacsonyabb.
Javasolt a szomszédos kerítések és az épület anyag‐ és színhasználatának
összehangolása. A hagyományosan alkalmazott anyagok a tégla, beton (ezek
általában vakolva, festve), lakatos szerkezet, fa.
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Kerítések

Kertek

Az épített környezethez szorosan kapcsolódnak, a mindennapi élet kereteit adják a
lakótelkek kertjei, a közösségi zöldfelületek, a pihenőkertek, a veteményesek, zöldséges
kertek, a gyümölcsösök.
A lakott épületek esetében a lakótelkek elő és oldalkertjei rendben tartottak, gondosan
ápoltak. Évelőnövények, valamint cserjék és fás szárú növények is találhatók bennük a
gyepfelületek mellett. A régi öreg tájhonos gyümölcsfák sokasága jellemzi a kerteket.
Az előforduló fafajok választéka színes, a lomhullató fák (pl.: tölgy, akác, nyár) térformáló
hatása jelentős. Ritkábbak az örökzöld facsoportok, bokrok, legnagyobb arányban a
gyepek, a vetemények és a gyümölcsfák alkotják a zöldfelületeket.
A kertek és a közterületi zöldfelületek ökológiai szempontokon túl esztétikai jelentőséggel
is bírnak. A növényzetet védeni kell a meglévő, fás növényzet megtartásával. A telek
ékessége lehet egy‐egy korosabb fa, ha egészséges.
A kert megtartandó eleme az ásott kerekes kút, a kútkáva, a védelmet nyújtó tetővel.
A tájba illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását is.
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Közterületek

A közterületek, egyben közösségi terek nagyban befolyásolják a településről alkotott képünket, valamint a
településen lakók közérzetét. A zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető
településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek. A lombhullató fák a nyári hőséget
tompítják, az örökzöldek a környezetbe illesztést, takarás biztosítják. A közterületeken is a gyepfelület a
meghatározó csak néhány helyen színesít egy‐egy virágágy. A közterületi tájékoztató és információs
táblák, utcabútorok és egyéb köztárgyak elhelyezésének is a helyei a közterületek.
A légkábelek eltűntetése kívánatos, de nagyon hosszútávon valósítható csak meg. Azokban az utcákba,
ahol nincsenek vagy hiányosak a fasorok azonos fákat célszerű ültetni. A fasor telepítés és a légkábelek
egymás kibékíthetetlen ellenségei.
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Utcabútorok

Az utcabútorok a közösségi terekre közparkokra pihenő
és játszóhelyekre jellemzők. Közösség képző formáló
szerepük van. A régi ház előtti kispadok a településekről
mára már eltűntek. Barátkozásra beszélgetésre az
intézménykertek a közparkok és közkertek adnak teret.
A
közterületet
színesítheti
az
utcabútorként
megfogalmazott és kialakított postaláda, virágtartó,
szemetes.
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6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
.

Közintézmények, közösségi épületek

Az
intézmények
többsége
régi
épületek
korszerűsítésével újult meg. Jó példának tekinthetők a
folytonosság megőrzése kapcsán. Mintaadó a megőrzés
szándéka. A mindent elbontás a múltat, gyökereket is
megsemmisíti.
Mindegyik épületnél a keletkezés kori tömegarány
megőrződött. Korszerű anyagok alkalmazása biztosítja a
mai igényeknek és követelményeknek való megfelelést.
Színhasználat visszafogott és harmonikus, a telekhez
kapcsolódó kiegészítő elemek anyag és színhasználata is
egymásra hangolt.
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Lakóházak

A település új lakóépületeinél is a régi formavilág és az új építészeti nyelvezet
összehangolása jelenik meg. Mindegyiknél a természetes anyagok alkalmazása a
meghatározó. Tagolt, de visszafogottan tagolt tömegformálást alkalmaztak a földszintes
épületeknél. A tetőhajlás szimmetrikus hosszban és hajlásszögben is. A fő tömegből kilépő
oromképzés megjelenik, az oromzat arányrendszeréhez igazodó nyílásmérettel. Minden
irányban nyeregtető zárja le a földszintes épületet, csüngő‐eresszel, cserép fedéssel,
tetőfelépítmények nélkül.
Homlokzatképzésnél a vakolat, a nyugodt egyszerűségre törekvő tetőformálás, a
cserépfedés a fa zsaluzat és a világos színek alkalmazása a meghatározó, valamint a
növényzet és az épület szerves kapcsolatának a megteremtése.
A kerítés is igazodik az arculathoz és a településre jellemző áttört átlátható alacsony
karakterhez. Jellemzően anyaga tégla vagy beton, vakolatborítású pillérek és lábazat között
áttört, a teljes telekszélességen végig futó pálcarács lakatos szerkezete, vagy hagyományos
léckerítés.
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7. JÓ PÉLDÁK –SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK
A sajátos építményfajták épített és táji környezetbe helyezése a
jövőre nézve változni fog Az EU elvárásaival összhangban a
jelenlegi jogszabályi környezet is az eszközök közös használatát
preferálja a már meglévő infrastruktúrák fejlesztésénél is. Az újak
létesítésénél az elektronikus hírközlési szolgáltatók a zöldmezős
beruházások esetén új, földalatti infrastruktúra kiépítését tervezik.
Az új országos szabályozás a nagy, önálló reklámtáblák
kihelyezését közterületen, köztulajdonban lévő területen, valamint
közterületről látható magánterületen tiltja. Az egyéb jó
berendezések érvényesülését nem zavarják a sajátos építmények,
reklámok.
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