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a 168-ból 100 vidékies kistérség, (59,5%) 

 

1813 település található területükön (57,8%) 

 

Területük 57 ezer km²(61,9%) 

 

Lakónépességük 3,3 millió(39,7%) 

A vidék helyzete 



Falvaink arculata 

Hazánk településeinek 53%-án ezernél kevesebben élnek. 

 

A kistelepülések alig 2 %-ban (27) van önkormányzati települési főépítész. Ebből 18 társult települési 

főépítész.  

 

Gyakorlatilag a kistelepülések összterületének több, mint 90%-a fölött nincs olyan szakmai irányítás, 

amely az épített környezet minőségének, az egységes falukép megőrzésének, a helyi értékeknek a 

védelmében tevékenykedne.  

 

Tulajdonképpen csak az építésjogi követelmények betartása zajlik ezen a területen.  



Tervezési útmutató 

 

Az útmutató segít felfedezni és megismerni a Balaton-felvidék sokszínű építészeti értékeit, 

hagyományait, éghajlati, földrajzi sajátosságait, rokokóba hajló vakolathímes parasztházainak igazi 

szépségét. Jól áttekinthető, közérthető rajzok segítségével illusztrálja a követendő példákat, de kitér a 

kerülendő formák bemutatására is. Elsősorban hagyományos épületek példáin mutatja be a tájegység 

építészeti karakterét, de mai funkciójú házak esetében is szolgálhat tanulságokkal. 

 



Az útmutató célja 

Az útmutató célja: szebb és jobban megtervezett épületek 

 

  a harmonikus táj és az egységes falukép megőrzése 

 

  a Balaton-felvidéki építészet sajátosságainak a bemutatása és népszerűsítése 

 

  a helyes részletképzések bemutatása konkrét példák segítségével 

 

  tervezők és építtetők inspirálása 



Ismerjük meg a táj éghajlati, domborzati viszonyait, a hagyományos településszerkezetet.  

 

Ne felejtsük el, hogy a Balaton-felvidéki táj nem képzelhető el a szőlőhegyek nélkül.  

 

Vegyük figyelembe, hogy a már kialakult, hagyományos utcaképbe tervezett épület gondosabb előkészítést, 

több odafigyelést igényel.  

 

Különböző településeken más és más válasz adható a környezettel való kapcsolat kialakítására, de mindig 

törekedjünk az illeszkedésre. 

 

Környezet 



Balaton-felvidéki táj 

Mozaikos tájszerkezet : Patakokkal, cserjesorokkal, fasorokkal tagolt 

   

   Medencéket körülvevő hegyek erdővel borítottak 

 

   Köztük gyepek, rétek, hagyás fás legelők 

 

   A hegyek szoknyáján összefüggő szőlőterületek 

 

   



Különleges figyelmet kell szentelni a terepviszonyoknak és a telek domborzatának, ugyanis egy jól 

elhelyezett lakóház kihasználja a meglévő adottságokat és belesimul a tájba.  

 

A lehető legjobban használjuk ki a telek adta előnyös lehetőségeket. Válasszunk védett, jó tájolású telket, 

ahol lehetőség van széltől védett, napos udvar kialakítására, mert a Balaton-felvidék építészete a napfény 

építészete. 

 

Célozzuk meg a természetesnek tűnő kert kialakítását, a helyi növényfajták alkalmazását. 

 

 

 

 

Domborzat 



Társadalmi jogállás szerint elkülönülő településszerkezet 

  

Halmaz és keresztutcás települések 

 

Úrbéres községek: szabályos, egyutcás telekszerkezet , általában közös udvarokkal, közökkel  

 

Nemesi községek: szabálytalan telekszerkezet 

 

Településszerkezet 



Az épületet lehetőleg ne egy sík, fűvel borított, látványában a környezetétől elszigetelt módon kialakított 

területen helyezzük el. 

  

Meg kell tartani, amit csak lehet: minden eredeti fát, bokrot, kőkerítést. 

  

Lehetőleg őrizzük meg az eredeti növényzetet és kerüljük a terjengős gyepfelületeket, a kerítés mellé 

telepített tujasorokat. 

  

Alkalmazzunk sövényt, kőfalakat, növényeket az épület körül, hagyjuk, hogy a növények felfussanak az 

épületre, körülvegyék azt, javítva ezzel a környezettel való kapcsolatot. 

 
Használjunk a környékre jellemző anyagokat, jelen esetben követ a közeli bányákból vagy bontott 

épületekből. 

  

Kerüljük a sötét aszfalt behajtókat, a fehér murvát, a betonozott utat, a tégla építményeket, melyek elütnek a 

környezettől. 

  

Kerüljük a díszlámpákat, melyek erős fénnyel világítják meg az épületet, mivel ezek elütnek a vidéki 

hangulattól. 

  

 



Minden egyes épület, lakóház, az utcakép, a falukép, a természeti táj összképének a része.  

 

Önmagában szép épület csak a tervező asztalon létezik. Ha felépül párbeszédbe kerül a szomszédos 

épületekkel, a tájjal. 

 

Egy jól működő közösségben a feltűnő dolgok udvariatlanságnak számítanak   

 

Tervezés 



         1.   Ismerd meg környezeted értékeit, mielőtt      

 hozzányúlsz! 

   

         2.   Mutass példát szomszédaidnak és kövesd a jó 

 példát! 

 

         3.   Újítsd fel az eredeti építészeti tagozatokat és 

 díszítéseket, mert az Istenek a részletekben 

 laknak! 

 

         4.   Használd ki a hagyományos beépítés előnyeit! 

 

         5.   Először az udvar felőli szárnyat bővítsd és 

 tetőtéri ablakot is csak az udvarra nyiss! 

 

Tervezés 

         6. Garázst az utcára ne nyiss, a 

 melléképületet a lakóházzal  

 vagy a falazott kerítéssel szervesen építsd 

 egybe! 

 

         7. Próbáld rekonstruálni a hagyományos 

 ablakosztást, mert a homlokzat a ház arca, 

 ablaka pedig a szeme! 

  

        8. Cseréld ki a vaslemez kaput hagyományos 

 fakapura! 

  

        9. Ápold a ház előtti virág- és növény sort, 

 mert a tied! 

 

      10. Ne zárkózz be, hanem lépj ki és segíts 

 másoknak is!  

 

A felújítás tízparancsolata 



        1. Mielőtt új épületet tervezel, kétszer is gondold 

 meg, hogy a régit nem lehet-e felhasználni! 

 

         2. A tervezéssel építészt bízzál meg! 

 

         3. Ne feledd, hogy az építés közügy is! 

 

         4. Próbálj alkalmazkodni a kialakult beépítéshez 

 és utcaképhez! 

 

         5. A telek beépítésénél ne csak házban, hanem 

 udvarban és térfalakban is gondolkozzál! 

 

  6. Az udvart úgy tervezd, mint a házadat: 

 olyan helyiségekről van szó, amely fölül 

 csak a tető hiányzik! 

 

        7. Az oldalhatáron álló beépítést ne a 

 szegénység, hanem a józanság és a 

 kulturáltság jelének tekintsd! 

 

        8. Használd a hagyományos környezetkultúra 

 elemeit: a tornácot, a falazott kerítést, a 

 tetőfeljárót, és töltsd meg új tartalommal! 

 

        9. Az épület homlokzatánál alkalmazd a 

 harmonikus arányrendszer törvényeit! 

 

       10. A kevesebb több: az egyszerűség nemessé 

 tesz! 

Az építés tízparancsolata 



Arculat 



Lépték 



Követendő formák 



Kerülendő formák 



Tetők 



Kémények 



Ablakok 



Ablakok 



Ajtók, kapuk 



Tornác 



 

Kerüljük a divatos, „mediterrán kővel” burkolt lábazati és más felületeket. 

  

Kerüljük a kőre simított és bekarcolt vakolatokat. 

  

Kerüljük a túlzott vakolat struktúrákat (pl. dekorvakolat, kapart vakolat, mintás vakolat ). 

  

Kerüljük a kanállal feldobott, nagy „maroktagolt” vakolatokat. 

  

Kerüljük a látszó tégla felületeket, az élénk, rikító homlokzatfestékeket. 

  

 

Homlokzatok 



Vakolatdíszek 



Köszönöm a figyelmet 

Krizsán András DLA Ybl-díjas építész 

MNVH elnökségi tagja 

 

www.modum.hu 

 

E-mail: krizsand@gmail.com 

 

Mobil: (30) 999-0027 
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