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1. BEVEZETŐ
Polgármesteri köszöntő
Kedves lendvajakabfai lakosok, új otthont keresők!
Gyermekkoromat ebben a faluban töltöttem,
most felnőttként ismét visszatértem és próbálok a
lakók igényeinek megfelelni és a gondjaikat
orvosolni.
A magyar-szlovén határtól alig pár száz méterre
helyezkedik el a település.
Mindig is híresek voltak az itt élők szorgalmukról,
kitartásukról próbáltak újat alkotni és a meglévőt
még tökéletesebbre fejleszteni.
A kézikönyv segít abban, hogy a múltból hozott
értékeket megismerjük, ápoljuk a hagyományokat
és a képeket nézegetve legyünk büszkék a ránk
hagyott örökségre és próbáljuk a legnagyobb
odaadással, lelkiismeretes munkával még szebbé
tenni.
Át tudjuk érezni, hogy valójában egy csodás
környezet vesz körül bennünket szépsége nagy
hatással van a mindennapjainkra.
Bízom benne, hogy a kiadvány hasznos lesz a
későbbi generáció számára és méltóképpen
ápolják a rájuk bízott örökséget.

Liszjákné Babolcsai Erika
polgármester

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. LENDVAJAKABFA BEMUTATÁSA

Lendvajakabfa az ország és Zala megye délnyugati részén, a Nyugat-Zalaidombsághoz tartozó Kerka-vidék kistájon helyezkedik el. A település
közigazgatási határának nyugati része egyben a Magyarország és Szlovénia
közös határa is, mely az egykori Vasfüggöny részeként meghatározta a
község múltját. A határsáv miatt a térség hátrányos helyzetűvé vált,
évtizedekig csak engedéllyel lehetett beutazni, tilos volt az építkezés,
semmilyen infrastrukturális fejlesztés nem indult, térségi kapcsolatai
féloldalassá váltak. Ugyanakkor a hermetikusan elzárt határsáv megőrizte
a háborítatlan táji elemeket, területén a hagyományos építészeti és
természeti értékek nagy arányban maradtak fenn az utókor számára.
Az aprófalvastérség központja 1920-ig Alsólendva volt. A korábban
egységes területet a trianoni békeszerződés kettévágta. Ezzel jelentős
része, vele Alsólendva, valamint a határ másik oldalán fekvő, szomszédos
Kebeleszentmárton (Kobilje) a mai Szlovénia területére került.
Napjainkban a község Lenti járáshoz tartozik, a járásszékhelytől 13 km-re
fekszik. A környező falvakkal közös polgármesteri hivatalt működtetnek,
melynek központja Rédicsen van, itt találhatók az alapfokú intézmények is.
A kevesebb, mint 40 lelket számláló, csendes, nyugodt kis község a
kisforgalmú Lendvajakabfa bekötő út mentén helyezkedik el, mely
párhuzamosan fut a Szentgyörgyvölgyi patakkal.
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Lendvajakabfa múltja

A falu középkori elődje 1345-ban a nagyon kifejező Jakabfiajános
falva néven jelentkezik. A település később a Fényesfelde, egyes
állítások szerint Fényesfölde néven volt ismert. A Jakabfa elnevezés
a 17. század végére állandósult, amelyhez 1908-ban a községi
névrendezéskor a Lendva előnevet tették, amely utalt az akkori
térségi központra, vagy a közeli Lendva-patakra.
Lendvajakabfa története szorosan kapcsolódik a szomszédos
Resznek történetéhez. A Reszneki család birtoka volt. 1549-ben
három falut közösen vettek fel a rovásadó jegyzékbe: Resznek,
Jakabjánosfa és Lökfalva, legnagyobb birtokosa Nádasdi Tamás volt.
Érdekes, hogy 1333-ban említett templomát is Szent Jakab
tiszteletére szentelték. A középkori falu feltehetően a mai belterület
alatt helyezkedett el. A település az Egerváriak birtokaként
szerepelt. A török időkben, illetve azt követően kisnemesi családok
kezében volt, 1778-ban a Canonica Visitatio 241 katolikus hívőt
jegyzett fel.
A település a XX. század elején 300 körüli lakossal rendelkezett, de
a jugoszláv határ közelsége, természetes kapcsolatainak elvágása
nem kedvezett a falu fejlődésének. A népesség az 1930-as évektől
folyamatosan fogy. A népesség számának csökkenését a II.
világháború utáni helyzet felgyorsította, a zsákfaluvá váltközség az
itt húzódó határsáv miatt hanyatlásnak indult. Az elmúlt időszak
politikai változásai és a két ország európai uniós csatlakozása
lehetővé tette, hogy 2004 óta a határ ismét átjárható, a korábbi
kapcsolatok újraélednek, megerősödnek.
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Táji adottságok, természeti értékek

A település a Kerka-vidék kistájon, Magyarország délnyugati részén és
Szlovénia területén terül el, a Kebele- és a Lendva-patakok által közrezárt
területen- a Hetés és az Őrség peremvidékén- melyet északról az Őrség,
keletről a Göcsej, délről a Lendva-vidék, nyugatról a Vend-vidék határol.
A község közigazgatási területe sík, átlagos magassága 175 m, legmagasabb
pontja a közigazgatási terület északnyugati részén lévő Faggyas - hegy 200
m-es magassága, közvetlenül a szlovén határ mellett található. A
közigazgatási terület nagy részét barna erdőtalajok borítják, a vízfolyások
mentén réti öntéstalajok alakultak ki.
A szárazföldi, az óceáni és a mediterrán áramlatok ütközőterében fekszik a
terület, ami éghajlatát jelentősen meghatározza. Legfőbb jellemzője a
szélsőségektől mentes kiegyensúlyozottság. A tél valamivel enyhébb, a nyár
mérsékeltebb, Az ország egyik legcsapadékosabb területe, az évi csapadék
800 mm körüli. A szélirány eloszlásában domináns irány nincs.
Lendvajakabfát gazdag vízrendszer és a hozzákapcsolódó vizes élőhelyek
sorozata hálózza be, mely az ökológiai hálózat alapját adja. A települést a
Lendva-patak vízgyűjtő területe érinti, a folyó bal parti mellékvizei közül
jelentős a Kebele- és a Szentgyörgyvölgyi-patak. A sok csapadék, a lapályos
fekvés, a talajadottságok és a felszíni vízfolyások hatása, visszaduzzadása
miatt árvízvízveszélyes terület.
A település külterületén tájvédelmi szempontból értékes, érzékeny
területek találhatók, melyet az igen változatos karakterű, erdők, legelők és
szántók mozaikjai alkotnak. A külterület keleti területrészén természeti
értékekben gazdag táj található, melyet NATURA 2000 területek között
tartanak nyilván, mint Kebele kiemelt jelentőségű természetvédelmi
terület.
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Táj- és településkép alakulása

II. Katonai felmérés, 1860
forrás: www.mapire.eu/hu
Az újkori tájhasználat és településszerkezet alakulása már nyomon követhető a XVIII. és XX. század között készült
térképekről, katonai felmérésekről. A tájhasználat alakulásában a legszembetűnőbb változást a XIX. századi
vízlecsapolások eredményezték, melyek jelentősen megváltoztatták a táj képét. A folyóvizek lecsapolása előtt
víz, mocsár, erdő, legelő és az ezekhez kapcsolódó életmód volt a jellemző. Sok ember a halászatból,
csíkászatból és vadászatból tartotta el magát, de a megélhetés alapját a legeltető állattenyésztés nyújtotta.
Elsősorban szarvasmarhát, sertést és lovat tenyésztettek. A lecsapolásokig a szántóföldi növénytermesztés
jelentéktelen volt, csupán önellátást biztosított. A mocsaras területeket fokozatosan hódították meg, alakították
át, előbb erdők, majd legelők, végül szántók létesültek helyükön. A vizes, mocsaras területek a húzódtak
belterülettől keletre a Szentgyörgyvölgyi-patak, és nyugatra a Kebele-patak mentén. A Fagyas-hegy területén
még jelentős szőlőket jelöl a korabeli térkép, két sorban elhelyezkedő présházakkal, pincékkel.
A falu a két jelentősebb vízfolyás között húzódó magasabban fekvő területen helyezkedik el, a magas vízállású,
vizes területeket beépítetlenül hagyva. A belterület egyutcás útifalu, ahol jellemzően az utca nyugati oldalán
állnak az épületek. A kanyargó utca vonalát követik a lakóházak, előkertek nem létesültek. A keskeny, mély
telkeken fésűs, egyes szakaszokon fűrészfogas beépítéssel sorakoznak az épületek.
A település utcáit ekkor még jellemzően zsúptetős, tapasztott falu boronaházak alkották. A melléképületek
sokszor L vagy U alakban kapcsolódtak lakóházakhoz, kerített udvart létrehozva, de gyakori volt a soros
udvarelrendezés is. A boronaépületek fokozatosan váltották fel a kódisállásos hosszházak, melyek már
jellemzően téglából épültek, cseréptetővel fedettek voltak. Ezek néhány képviselője még ma is megtalálható a
faluban.

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

Lendvajakabfa természeti-környezeti állapota jó, amelyben a természeti adottságokon túl jelentős szerepet játszott
elzártsága is, mely kedvező hatással volt a biológiai sokféleség, a természeti értékek megmaradására. Lendvajabfa
általános tájképét jellemzően a mezőgazdasági szántóterületek határozzák meg. A mélyebben fekvő területeken
húzódnak vízfolyások, melyek közül a jelentősebbek a Szentgyörgyvölgyi-patak és a Kebele-patak. A kis vízfolyásokat
jellemzően elegyes facsoportok kísérik.
A falu elzártságának köszönhetően a településkép viszonylag egységes. A falu utcája vonalvezetésükben és beépítésük
ritmusában megőrizték a történelmi utcakép egyes részleteit. A falu utcáit földszintes léptékű beépítés jellemzi. Az
épületek belesimulnak, a kertek és a közterületek gazdag faállománya alkotta, zöld kontúrba. A falu központját a kis
harangtorony jelzi.
A Kossuth utca mentén a hosszúkás, szalagszerű telkeken egymás mellett állnak a lakóházak. Az épületeket rendre az
északi telekhatárra építették, közvetlenül az utcavonalra. A lakóházak mögött, azonos telekhatáron sorakoznak a
melléképületek, ezt nevezik soros udvarelrendezésnek. Néhány, szélesebb telek esetében a melléképületek különállóan
épültek. A megmaradt épületállomány jellemzően az utcára merőleges, illetve azzal párhuzamos hosszházakból áll.
Megjelennek a L alaprajzú, díszes homlokzatú hajlított házak is.
A XX. század elejéről megmaradt kódisállásos hosszúházak és hajlított házak között állnak az 1960-as és 70-es években
épített oldalhatáron álló „kockaházak” is. Ezek jellemzően négyzetalaprajzot közelítő, 100 m2 alapterületű kétszobás
háztípusok, sátortetővel. Az épületek jellemzően egymástól távol helyezkednek el a széles telkeken, mely karaktert tovább
erősítenek a foghíj telkek is. Így házak között nagy, zöldfelületek alakultak ki, melyeket az idős fák tovább gazdagítanak.

Grafika, Perlaki Stéber Ferenc
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3. LENDVAJAKABFA - ÖRÖKSÉGÜNK
Örökségünk, ezen belül a települési értékek felkutatása illetve védelme meghatározó a
település identitásának megerősítésében, népességmegtartó erejének fokozásában.
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 kulturális, esztétikai igény és gazdasági
érdek is egyben. Ebből következően először fel kell ismerni, és különböző eszközökkel
védeni kell a települési szövet épített környezeti értékeit, majd az épületek építészeti
kialakítása során igazodni szükséges ezekhez az értékekhez.

|9

ÖRÖKSÉGÜNK

Örökségünk | Népi építészetünk
A boronaházak eltűnésével, az 1900as
évektől
már
többnyire
téglaházakat
építettek.
Lendvajakabfán mindössze
egy
boronaépület
áll
még
rossz
állapotban.
A
településen
megmaradt
hagyományos
lakóépületek jellemzően hosszházak,
azaz
az
utcára
merőleges
hossztengelyű, földszintes lakóházak,
ahol a tisztaszoba, a konyha és a
kamra alkotta a lakóházat. Ennek a
háztípusnak több változata is
fellelhető. Ezek jellemzően oromfalas
hosszházak, az oromfalra futó
fedéssel. Szintén fellelhetők még
kódisállásos épületek is.
Az
eredeti
nyújtott
arányú
függőlegesen és vízszintesen tagolt
nyílászárók az épület részei eredeti
kialakításban, vagy újragyártva.
Kialakult a lakóházak előtt egy
minimális előkert is a karakter része,
a domborzati viszonyokhoz való
igazodás miatt. A településen a
földszintes épületek a jellemzők a
lakóházaknál
is
és
a
melléképületeknél is.
Az épületek is a homlokzatuk is
egyszerű, de igényes harmóniát
tükröző,
a
formálással,
az
anyaghasználattal, a színezéssel.
A településen már megjelennek a
városias jellegű hajlított házak is,
jellemzően díszes homlokzattal.
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Különleges értéket képviselnek a faluban szép számban fellelhető, jellemzően a lakóházak
mögött sorakozó melléképületek. A mezőgazdasági gazdálkodáshoz kerthasználathoz,
portahasználathoz a melléképületek, melléképítmények széles skálája kapcsolódik. A
lakóházat többé-kevésbé zárt sorban a lakóépülettel párhuzamos hossztengellyel, vagy a
gazdasági udvart leválasztóan keresztbe állítva követnek a gazdasági jellegű építmények.

Örökségünk | Gazdasági épületek, melléképületek

Az épületek tömege, pajták istállók esetében megegyezik a lakóház tömegével, vagy azt
szélességben és magasságban meg is haladja a funkcióhoz igazodóan.
A melléképületek is a lakóházakhoz hasonlóan tartós anyagokból épültek, jellemzően tégla,
vakolat, fa és cserép. A melléképítmények megjelenését a tégla, a vakolat és a fa használata
adja. A tömör vakolatlan téglafelület dominál, a nyílászárók csak a szükséges arányban
kerülnek a homlokzatra. A térség jellegzetessége a pajták hézagosra épített téglafala, mely
biztosította a takarmány szellőzését.
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Örökségünk |Közterületi elemek, tájértékek

|13

ÖRÖKSÉGÜNK

Örökségünk |Pusztuló, eltűnt értékeink
A településen még fellelhető pár rossz állapotú, de településképi szempontból megőrzésre
érdemes régi épület és melléképület.
Ezek szakszerű felújítás nélkül rövid időn belül összeomlanak, összedőlnek, felmérés és
fotódokumentáció nélkül teljesen eltűnnek. Annak ellenére, hogy mindegyik a vidéki
környezettel szoros kapcsolatban végig élt életnek, a település történetének és a
kultúrtörténetnek egy-egy szelete.
Az épületek megüresedése, elhagyatottsága, vagy a szakszerűtlen átalakítás a kedvezőtlen
romló folyamatot felgyorsíthatja. A vizesedés tönkre teheti az alapokat, az alaptörés süllyedés
a teljes avuláshoz vezethet. A nyílások méreteinek, arányainak megváltoztatása a homlokzat
harmóniájának megtörésén túl, a statikai stabilitást bonthatja meg, faltöréshez vezethet.
A régi épületek szakszerű felújítása, korszerűsítése azonban nem pótolható, újra nem építhető
építészeti és településképi többlet értéket ad, a település hagyományainak, emlékeinek
megőrzését segíti elő. Az értékek folyamatos eltűnésével egy-egy régi lakóház egyre ritkábbá
és ezzel együtt egyre értékesebbé válik.
2006-os felvétel
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Településkép védelme szempontjából kiemelt területek

Örökségünk |Táji és természeti értékek

A település közigazgatási területéhez tartozó, fokozott
országos, vagy nemzetközi 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.
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA
A település az apró falvak közé tartozik, így a közigazgatási területén
két eltérő karakterű része különíthető el.
Az egyik, a beépítésre szánt területeka ténylegesen életvitelszerűen
lakott részei a községnek. Területében legnagyobb kiterjedésű
Lendvajakabfa belterülete. A belterület jellemzően egységes,
homogén családi házas lakóterületből áll
A belterületet veszi körül a beépítésre nem szánt karakterű külterület.
A lankás síkvidéki területen a mezőgazdasági használat és karakter a
meghatározó. A szántóföldi művelés, a gyepgazdálkodás körbeöleli
északról és keletről a belterületet. A nyugati országhatárt és a
belterülettől keletre eső területeket az erdők összefüggő tömbjei
kísérik. A belterülettől délre található a jelenleg állattartás célját
szolgáló major területe.
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Hagyományos, laza falusias karakter
Lendvajakabfa barátságos, egyutcás apró falu, így egységes az arculata. A belterületnek
nincsenek eltérő karakterű részei.
Az út mentén változatos ritmusban találhatóak a lakóépületek, attól függően, hogy szélesebb
vagy keskenyebb telken állnak-e. Az épületek között sok olyan épület van, ami a XX. század
első felének világát idézi anyaghasználatban alaprajzi elrendezésben, tömegformálásba és
homlokzatalakításban. A településkép meghatározó eleme a harangtoronnyal egybeépített
volt iskolaépület, mely jelenleg a falu egyetlen intézményi funkció ellátó épületeként
működik.
A földszintes épületek a XX. századtól már téglából épültek, cseréppel fedettek.
Kialakításukra jellemző a telek oldalhatárával párhuzamos tömegkialakítás. A településen
minden épület magastetős. Az épületre mindig az épület hossztengelyével párhuzamos
gerincű nyeregtető létesült. A bütük oromfalban végződnek. Belső kialakításuk a
háromosztatú parasztházzal nagyrészt azonos. Homlokzatukon, a sarkokon és a
hosszhomlokzaton a feltételezhető harántfalak vonalában jelennek meg a vakolatból
kialakított kváderek, amik érdekes vízszintes tagolást adnak a homlokzatoknak, és keretet
biztosítanak a főhomlokzaton az épületszéleknek.
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Beépítésre nem szánt területi karakter

A település külterületein jellemző tradicionális tájhasználat az
erdő- és gyepgazdálkodáshoz köthető, valamint a Fagyashegyen a kerthasználathoz kapcsolódó szőlőművelés.
Napjainkra az erdő visszaszorult a közigazgatási terület északkeleti részére.
A szántóföldi művelés nagy összefüggő területeket hasznosít
egyben. A tájat tagolja a vízfolyások, árkok rendszere, főként a
belterülettől keletre a Szentgyörgyvölgyi-patak, nyugatra a
Kebele- patak. Az árkokat fasorok és facsoportok kísérik és
gyepes felületek, amelyek egy-egy réthez, legelőhöz
kapcsolódóan megzöldítik a tájat.
A szántók és gyepek, árkok egy része az országos ökológiai
hálózatba tartozik. Az egyes táji és természetvédelmi
védettségi lehatárolások átfedésben vannak, ugyan azok a
területek tartozhatnak a tájképvédelem mellett a NATURA
2000-be tartozó védettség alá is.
A látóhatárt az ősszel színekben pompázó, fafajban gazdag
lombhullatók keretezik.
A mezőgazdasági területre is és az erdőre is a beépítetlenség a
jellemző. A mezőgazdasági területen egyetlen nagyméretű
major épület található. A tájban csak a legelőket határoló, fából
készített karámépítmények és vadkerítések jelennek meg.

18|ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Ajánlások | Hagyományos, laza falusi karakter

5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK-ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A karakter hangulatát jellemzően előkert nélküli, vagy kisméretű előkerttel
rendelkező, földszintes családi ház és az oldalkerti udvar egymás mellettisége
adja. A karakter beépítési módja az oldalhatáron álló építési hely és épület. A
földszintes háznak közvetlen kertkapcsolata van, nem szükséges a padlástér
beépítése, főleg nem az utca felöl.
A közterület felöl nyugodt, egyszerű tetőforma jelenik meg. A hosszúházaknál
még napjainkban is áll a kódisállás. Az épületek jellemzően nyeregtetővel
fedettek, a tetőhajlásszög 30-40° közötti. A hosszházak a keskenyebb telkeken
az utcavonalra merőlegesen állnak, a szélesebb telkeken az utcával
párhuzamosan.
A lakóházak ereszképzése mindössze 10-30 cm léptetett téglapárkányon, vagy
az erre húzott vakolati holkeren nyugvó csüngőeresz.
Anyaghasználatra jellemző a vakolt homlokzat. Az oromfalakon eredetileg két
álló formátumú faablak volt a jellemző, a padlás vonalában egy, vagy két kisebb
nyílással. A keresztbe fordított hosszházak és hajlított házak az utca irányában
általában öt vagy hét ablak tagolja a homlokzatot. A tetőn főleg cserép jelenik
meg, mint a keletkezéskor meghatározó építőanyag.
A karakteren belül a meglévő értékeket célszerű felismerni, megújítani,
korszerűsíteni. Ha a meglévő épület műszaki állapota már nem teszi lehetővé a
felújítást, a régi helyén épülő új épület tervezésénél, megépítésénél törekedni
kell a telken belüli épület elhelyezés megtartására, vagyis arra hogy az új épület
hossztengelye ne változzon, és ne változzon az oldalsó telekhatárokhoz és a
közterületi telekhatárhoz igazított helyzete. A telken belül az épület elhelyezése
meghatározza az utcaképet, a telepítés megváltoztatása felboríthatja az
összképet.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Követendő ajánlások, javaslatok:
igazodni szükséges az előkert egységes vonalához,
igazodni szükséges, az utcafronti homlokzati
szélesség egységességéhez, igazodni szükséges a
tető és gerinc irány jellemzőjéhez, valamint a
felépítmény nélküliséghez az utcáról látható
homlokzatokon.
Igazodni szükséges a szomszédos épületeken
kialakult tetőhajlásszöghöz (legfeljebb 45°), a tető
beépítési igénye esetén a bevilágítási és szellőzési
lehetőségeket úgy célszerű megválasztani, hogy a
homogén felületek összhatását ne törje meg
Álló arányú ablakok beépítése javasolt a régi
épületek felújításánál és az új épületeknél is.
Az eltérések megőrzendők, a közös gyökerek, az
anyaghasználat, a közös részletképzés és a
tömegformálás adják a harmonikus megjelenést.
Kerülendő jellegzetességek:
Utcai homlokzaton garázskapu, személybejárat,
torony, álló tetőfelépítmény,
A földszintes háznak közvetlen kertkapcsolata van,
nem szükséges a földszinti, vagy a tetőtéri erkély.
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0A 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.

Ajánlások|Beépítésre nem szánt karakter

Követendő ajánlások, javaslatok:
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 nem
ajánlott.
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 abeépítés, burkolatok és vonalas
létesítmények építése kerülendő.
A sík terepadottságot változatlanul célszerű figyelembe venni.
Az új épületeket (a pince kivételével) mesterséges kisdombra
kiemelni nem kedvező.
A természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre
javasolt fajok listája és a kerülendő, inváziós fajok jegyzéke
megtalálható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapján.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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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 beépítési karakterben domináns az oldalhatáron álló beépítési mód,
előkert nélküli és előkertes kialakult beépítés is jellemző. Új épület
létesítésénél a környezet meglévő épületeinek vonalához szükséges
illeszkedni. Igazodni szükséges az utcára jellemző épülettengelyekhez.
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. Ha a telekméret lehetővé teszi 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. Az igazodás a párkányképzésnél és
tetőhajlásnál legfeljebb 0,6m-es eltérést enged magasságban. Az alkalmazott
tető hajlásszög 30-40°között illeszkedő. A tető karakterénél is igazodni
szükséges, ha a szomszédság oromfalas, akkor oromfallal, ha kontyolt, akkor
kontyolással.
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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.
A kockaházas sátortetős 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 nem fásíthatók, balesetek elkerülése okán. A lakóutcák fásítása
karaktert javító elem, a humánusabb lakókörnyezet kialakításának eszköze.
A szolgáltatóknál azonban nem szándék a korszerűsítés kapcsán a
légvezetékek földkábelbe helyezés.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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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, természetes építőanyag színek alkalmazása
harmonikus környezetet eredményez. A mesterséges színező anyagokkal
előállított rikító erős színek megbontják az egységes utcaképet.
Színmeghatározásnál, szín választásnál alkalmazásuk kerülendő.

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 vagyis, hogy az
közösségi vagy lakó funkciót hordoz. A lakóház nyílás méreteit a bevilágítási
árnyékolási igény, az adott kor építészeti stílus irányzatai is befolyásolják,
valamint a korra jellemző forgalmazott építőanyag kínálat és árszint.
Összességében a homlokzati megjelenést alakítja a letisztult, harmonikus
formálás. Törekedni kell a letisztult harmonikus nyílászáró osztásokra, a
hagyományos arányok megtartására, kellemes arányú ablakok megfelelő
kiosztására.
Hagyományosan az elmúlt 30-50 évben a szobák néztek az utca, vagy udvar
felé, így az ablakosztás rendszere formálta a homlokzatot. Korábban a
nyílászárók (ablak, zsalu, ácsszerkezetű bejárati ajtó, pincelejárat,
kerítéskapu) is fából készültek. A vakolat architektúra volt a meghatározó.
Vakolatból képzett díszítés csak a módosabb házaknál jelent meg. A
díszítést ott ahol volt és megmaradt a kódisállás igényes kialakítása adta,
továbbá visszafogottan az ablak, a pallótok, bélelt gerébtok, zsalu, az
ereszképzés jelentette. A fa nyílászárót a családi házaknál még nem
teljesen szorította ki a műanyag, de relatív olcsósága révén előretörése
várható a fából készült szerkezetekkel szemben. A faszerkezetek hátránya
az ár mellett a folyamatos karbantartási igény.
Telken belüli gazdasági épületeknél a tégla és fa használata
homlokzatképző elem is, homlokzati megjelenés alakításában
pillérfejezetnél, áthidalás kiemelésénél nagyon jelentős a szerepe.
A homlokzat formálása során kerülni kell az indokolatlan tagolásokat,
homlokzati töredezettséget, az egyszerű letisztult formavilág nyugalmat
végiggondoltságot sugall.
A kültéri gépészeti berendezések elhelyezése nem javasolt az utca felőli
homlokzaton, a berendezéseknek nincs díszítő értéke, a homlokzat
harmóniáját megbontja.
AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Szín és anyag használat

A település házainak színvilága nem egységes, de kevéssé jellemző a kirívó élénk szín használata. Elterjedt, ezért
javasolt a vakolt felületek alkalmazása, a látszó téglafelületek, természetes kő- és faburkolatok alkalmazása a
homlokzati felületek egy-egy részletén, de nem a teljes felületen. 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, kerülni
kell. Alkalmazható a tört fehér felületrészeken, a homok- és agyag szín, a tégla-és terrakotta vörös szín, a pasztell
földszínek, valamint természetes 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: cserép, cserép jellegű tetőburkolat, sajtolt tetőcserép, síkpala. Természetes anyagú réz,
cink és felületkezelt fémlemez fedés (porbeégetett felületkezelt alumínium) legfeljebb a teljes tetőfelület 20 %án.
Nem javasolt tetőhéjalás lakóépületeknél: műanyaghullámlemez, alumínium trapézlemez, bitumenes zsindely,
hullámpala.
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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.
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 téglalap 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.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Kerítések

Az utcaképet az épületek mellett jelentősen meghatározzák a kerítések is.
A tömör kerítés nem jellemző a faluban. Tömör hatású, de sokkal oldottabb a sűrű
növényzettel körbevett udvar.
Az alacsony tömör szakaszoknak, a lábazatnak a függőleges vagy vízszintes
lécezésnek köszönhetően kapcsolat teremtődik a kert és a közterületi zöld között.
Az alacsony tömör szakaszoknak, a lábazatnak a függőleges lécezésnek
köszönhetően kapcsolat teremtődik a kert és a közterületi zöld között. Az áttört
kerítéseknek színes a palettája, lakatos szerkezet és fa szerkezet kombinálásából
ugyan úgy készül kerítés, mint kis keresztmetszetű keményfa, akácfa husángokból.
Utóbbi a régmúlt és jelen között képez kapcsolatot a természetességével
egyszerűségével, sajátos ritmusával, környezetbe illeszkedő színével. Javasolt a
kerítés és az épület anyag- és színhasználatának összehangolása. A kerítések
magassága inkább alacsony, de a magasabbak sem érik el a 1,7m-t. A tömör lábazat
magassága 60cm-nél alacsonyabb.
A hagyományosan alkalmazott anyagok a természetes anyagok: a téglaburkolat,
vakolt festett lábazat és pillér, a kő, lakatos szerkezet, a fa.
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Kertek

Az épített környezethez szorosan kapcsolódnak, a mindennapi élet kereteit adják a lakótelkek kertjei, a közösségi zöldfelületek, a pihenőkertek, a veteményesek, zöldségeskertek, 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.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Közterületek, utcabútorok

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
közterületek a Petőfi és a Kossuth utcára korlátozódik. Az utcán belül a gyepfelület a
meghatározó, az előkertek és az oldalkertek növénygazdagsága miatt a közterületi
fasor hiánya nem érződik. Az összképet a környezet tágassága uralja. Minden irányban
szántó, legelő erdő, a természet közelségének ölelése leng mindent át.
A közterületi tájékoztató és információs táblák, utcabútorok és egyéb köztárgyak
elhelyezésének is a helyei a közterületek. A régi kutak, kőkeresztek barátságos
hangulatot biztosítanak az utcának.
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Hagyományos, laza falusias karakter

.

6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
A lakóházak vonalában, azokkal közel azonos tömeggel jelenik meg az önkormányzat felújított,
harangtoronnyal egybeépített épülete. Anyaghasználata, színezése kissé eltér a település többi házának
színezésétől, de pasztell árnyalatai nem tolakodóak, inkább csak így jelzik a funkcióban is meglévő eltérést, a
közösségi jelleget.
A lábazat magassága a kapu magasságát meghaladóan fogja körül az épületet. A homlokzat erősebb színét az
ablakkeretezés fehér színe ellensúlyozza.
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Hagyományos, laza falusias karakter

A hagyományos lakóházak megőrzése is végiggondolt,
példaértékű lehet.
A kódisállás jellegzetessége az épületek oldalhomlokzatán van
ahol eredeti formavilágát megőrizve megmarad. Egyes
épületeknél a kódisállás már csak újraértelmezett
átfogalmazott formában található meg, zárttá, beépítetté válik,
de tömegaránya megmarad.
Lábazatképzés, vakolt festett homlokzat és a cserépfedés
változatlanul meghatározó.
A felújítást követően a homlokzatképzés egyszerűsödik, a
hőszigetelt homlokzatnál a vakolatdíszítés elmarad.
A nyílászárók többsége változatlanul fából készül.
A színezés és a homlokzat kiképzése egyszerűsödik.
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Hagyományos, laza falusias karakter
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Gazdasági karakter
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2006-os felvétel
Melléképületek felújítására is vannak szép és mintaadó példák.
A melléképületek jellegzetességei megmaradnak. Az alaprajzi elrendezés és a tetőformálás,
tömegarány, tetőképzés változatlan. Az anyaghasználatnál a tégla és a fa a meghatározó. Ez
az új melléképületek esetén is követendő.
Homlokzaton meghatározó a látszótégla architektúra és a fa, a nyílászáróknál, a
pillérközöknél, a tető túllógatások alátámasztásánál.
A megmaradt melléképületek egy speciális esete, mikor az már teljesen új funkcióval a
lakóépülethez kapcsolva éled újjá a lakótér részét képezi.

2017-es felvétel
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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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