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KösZönTő
kedves Olvasó!

Jelen arculati kézikönyv a hatályos nemzeti 
építészetpolitika megvalósulását támogatja, a 
településkép védelméről szóló 2016. évi lXXiv. 
törvény és annak végrehajtási rendeletének elő-
írását hajtja végre.  a kézikönyv a település ter-
mészeti és épített környezetének bemutatásával 
feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülö-
nülő településrészek arculati értékeit, és ezekre 
a településképi jellemzőkre támaszkodva szöve-
ges és képi formában és minőségi formálásának 
javaslataival településképhez illeszkedő új építé-
szeti elemek alkalmazására hívja fel a figyelmet.

Bátran mondhatom, hogy csopak település sok-
színűségének bemutatása túlmutat a kézikönyv 
elvárt terjedelmének határain, ennek ellenére 
mégis kísérletet teszünk arra, hogy egy jól meg-
választott keresztmetszettel bemutassuk az 
összes jellemző, identitást adó és erősítő, sajá-
tosan jellemző települési értéket, amire joggal 
lehet büszke minden csopaki polgár, és amit nem 
érdemes kihagyni az ide érkezőnek sem!

az arculati kézikönyv olvasásához jó hangulatú, 
élményekben gazdag időtöltést kívánok! az épít-
kezésekhez pedig megfontolt döntéseket!

üdvözlettel: 
Ambrus Tibor polgármester
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BEvEZETÉs
hogyan válhat az építési tevékenységünk a közízlést felemelő művészetté? azon kívül, hogy jól 
rendezzük el a funkciókat és szép felületeket adunk neki, megtanulhatjuk tudatosan illeszteni és 
illeszkedni a környezetünkhöz. ha épületeinket belelátjuk a változatos utcákba, terekbe,  nagyobb 
fókuszban a tájképbe, madártávlapban pedig a térképek által felvázolt településszerkezetbe,  
mint ahogyan egyéniségünkkel alkalmazkodunk a családi, iskolai, munkahelyi, társadalmi köze-
geinkhez, közösen csiszolódhatunk egymáshoz, egy jó érzés reményében.  épületeinkkel egy-
máshoz csiszolódni annyit tesz, hogy - már a tervezés időszakában – az egyéni és közösségi ide-
ákat megismerve, nem csak elfogadhatóan JÓ, de kifejezetten szép környezet is kialakulhatunk.

a kézikönyv segítséget kíván nyújtani ebben, elsősorban a neM szakember építtetőknek, a te-
lepüléssel ismerkedni kívánóknak.  az identitás elemeinek bemutatásán túl, az örökség megis-
mertetésével tárja fel az épített környezet szépségeit és egy sajátos útmutató résszel próbáljuk 
egyengetni, a szépségek megtartásának reményében. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek 
tárházába, hogy olyan házat tudjunk építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település 
képéhez illeszkedik, azt jó ízléssel viszi tovább. 

az ajánlások nem tekintendők kötelező erejűnek, céljuk nem a tervezési szabadságba való bele-
nyúlás, hanem a valós értékek megismertetése, és a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. a tele-
pülés karakteréhez illeszkedő pozitív választási lehetőségek bemutatása, a szabadon választás 
kínálata. a kézikönyv nem merev és nem lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és 
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befe-
jezett, hanem folyamatosan tovább íródik. a könyv tartalmának változtatási joga az önöké is.

ha újabb szép és (köz)kívánatos ház épülne, amely a jó közízlést kielégíti, az bekerülhet e könyv 
további kiadásaiba, ezáltal büszke lehet majd rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a települése, 
csopak egyaránt. a ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, tá-
gabban a településével és a tájjal is.  könnyen belátható, hogyha építünk, kapcsolatokat is építünk. 
rajtunk is múlik, hogy a kapcsolatainkban egymást megismerve, egymást szerető és békében élő 
közösséget tudunk-e alakítani az emberi kapcsolatoktól az épített környezetünkig egyaránt. 

Forgassák e könyvet bizalommal, járjanak a minél teljesebb megismerés útján, ismerjék meg a 
belső tartalmakban a település lényiségét, a hely szellemét, az identitását és válasszanak bátor-
sággal a jó példák közül egyéni kreatív attitűddel. köszönjük!
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ELöLJáRóBAn
Még mielőtt belevágnánk a könyv lapozgatásába emlékeztetőül 
leírjuk a 2015-ben született településfejlesztési jövőképet, ami 
számos esetben meghatározza a követendő elveket és szabá-
lyokat az épített környezetünk és a településképünk alakításá-
ban is, az elkövetkezendő 10-15 évben. 

 „Csopak az a balatoni település, ahol a táji-természeti értékekre és 
helyi közösségre alapozott értékőrző fejlődés valósul meg, s ahol a 
szőlőtermesztés és borkultúra meghatározó szerepet tölt be a tele-
pülés életében.”

az 5 fő fejlesztési alapelv:

Természeti  
környezet

családok és 
fiatalok

Minőség  
minden  
szinten

városi szintű 
ellátás. falusi 

hangulat

egész  
évben  

csopak



CsOPAK 
BEMUTATásA
TöRTÉnET, IDEnTITás
az őskori, az ókori és a népvándorlás kori 
népek is megkedvelték e gyönyörű tájat, 
a „csopaki riviérát”. a karsztforrásokban 
és szénsavas forrásokban igen gazdag és 
jó megélhetést biztosító területen szinte 
mindenhol megtalálható az itt élt népek 
régészeti hagyatéka a rézkortól a honfog-
lalás koráig.

a mai község 3 faluból alakult, a nosztori-
völgyben nosztre, ez alatt csopak és a mai 
vasútvonal felett kövesd község helyez-
kedett el.
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a község nevét, némelyek török, mások 
szláv eredetűnek tartják. egyesek szerint 
Árpád ajándékozta a területet sopok nevű 
vitézének. a csopak név első hiteles forrá-
sa, a veszprémi káptalan csereszerződési 
oklevele, mely 1277-ből származik. vetési 
albert veszprémi püspöknek voltak itt bir-
tokai, aki egyike volt Mátyás király kedvelt 
diplomatáinak. a káptalan földjein dolgozó 
jobbágyok már lászló királytól adómen-
tességet kaptak. privilégiumukat Mátyás 
király is megerősítette. 

kövesd nevét először egy 1121-ben ki-
adott adománylevél közli cust-cuest alak-
ban. kövesdet pedig már a 14. században 
kuriális nemesek birtokolták, és később 
a káptalan is szerzett itt földeket. a török 
hódoltság idején a környék eléggé elnép-
telenedett, csopakon és kövesden is ke-
vesen éltek. a 16. század második felében 
a tihanyi, majd a veszprémi vár bérli. cso-
pak 1615 után került vissza földesuraihoz.  
a 18. sz. elején a szebenből és a szerém-
ségből érkező telepesek élesztik újjá a falut.
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KATOnAI fELMÉRÉsEK 
1782-85  csopak jelenlegi közigazgatási területén az első katonai felmérés idején még két 
település feküdt: csopak és köwes. a két település között egy országút húzódott, amely 
a Balaton északi partján fekvő településeket kötötte össze. ez az egykori római út,  a mai 
paloznaki és Füredi utak elődje.  a térség jó úthálózati ellátottságú volt.

 csopak környéki domboldalakon már ekkor is szőlőművelés folyt.

csopak és köwes keleti szomszédja paláznak (ma paloznak), nyugati szomszédja aráts 
(ma Balatonfüred Balatonarács nevű településrésze). 

a második katonai felmérés csopakot és környezetét ábrázoló szelvényei 1852-ben ké-
szültek. az első katonai felmérés óta eltelt időszakban számottevő változásokat nem ta-
pasztalhatunk : sem csopak, sem kövesd lakott területe nem növekedett jelentős mérték-
ben, a szőlőterületek kiterjedése azonban folyamatosan növekedett

Mivel a második felmérést rövid időn belül követte a harmadik, csupán néhány jelentős vál-
tozás történt a településeken. legfőbb újdonság a települések úthálózatának átalakulása. 

a kövesdtől délkeletre fekvő balatoni partszakaszt nagy rétként nevezi a felmérés, mely 
egy mocsaras-nádas terület. 

a területhasználatok vonatkozásában a szőlőterületek folyamatos növekedése figyelhető 
meg, kövesdtől délnyugati irányba, a Balaton felé történt a legjelentősebb terjeszkedés. 

a harmadik katonai felmérés óta eltelt bő száz év alatt csopak hatalmas változáson esett 
át. kialakult a település mai szerkezete, megszilárdult a térség úthálózata és a falu táj-
használata. a település lakosainak száma fokozatosan növekedett, így a lakott területek 
nagysága is egyre kiterjedtebb lett, az üdülőterületek egyre nagyobb területet foglaltak 
el a Balaton partján illetve a lakóterülettől északnyugatra. Fontos hatással volt a község 
fejlődésére a vasútvonal kiépítése 1907 és 1908 között, tőle délre a vízparthoz közel jel-
lemzően üdülőterületek alakultak ki, északra pedig a főleg a lakóterületek növekedtek.

csopak külterületén a 19. század második felében bekövetkezett filoxéravész ellenére sem 
hagyott alább a szőlőtermesztés, a külterületen máig is a szőlő a meghatározó terület-
használat pincészetekkel, présházakkal. 

Jelentős tájalakulási folyamat volt csopak és kövesd települések terjeszkedése egymás 
irányába, majd végleges összenövésük, és csopak néven egyesülésük 1941-ben. 



a kőkoporsó dombon lévő római kori ré-
gészeti lelőhelyen talált borospince az ősi 
szőlőkultúra egyik bizonyítéka. 

az 1750-es évek táján alakul meg a sza-
bad csopaki hegyközség, melynek pe-
csétje arról tanúskodik, hogy a szőlőmű-
velés, a borászat a falu megélhetésében 
első helyen szerepelt. 

a csopaki hegyközség jegyzőkönyve a 
Balaton-felvidék területéről fennmaradt 
legszebb és legteljesebb jegyzőkönyv.  
a jegyzőkönyv terjedelme 800 oldal. évkö-
re 1754-től 1880-ig terjed. a jegyzőköny-
vi emlék nem pusztán jogi dokumentum, 
amely rögzíti a peres eseteket, birtokvitá-
kat, adás-vételi ügyeket: lapjain megmu-
tatkozik a helyi és környékbeli szőlősgaz-
dák mindennapi élete is. 
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az olaszrizling itt csopakon frissen zöldes-fehér, majd később zöldes-sárga gyönyörű 
fényű és diszkrét illatokkal rendelkező, harmonikus íz összetételű, testes bor. illatában, 
zamatában a keserű mandulára emlékeztető jelleg a meghatározó. új korában a fiata-
los élénkség a savak finomságától, majd hordóban vagy palackban érlelve, az előbbiek 
lekerekedése, lefinomodása következtében, a nyugodt ó-ízeknek és zamatoknak e bor 
a legjobb megtestesítője. 

a csopaki borászat érdekében jött létre a  csopaki kódex, egy független eredetvédelmi 
és védjegyoltalmi rendszer, melynek fókuszában csopak és hagyományos szőlőfajtá-
ja, az olaszrizling áll. Megalkotásának célja a csopaki bor minőségének magasabb fokú 
védelme. a csopaki kódex négy pillérbe gyűjtve tartalmaz termelési előírásokat. a véd-
jegyével ellátott boroknak az ország legszigorúbb minőség- és eredetvédelmi szabá-
lyainak kell megfelelnie. 
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a szőlőtermesztésen, borászaton, malmokon túl számos megélhetési lehetőség adódott: a mezőgazdasági munkák közül a búzater-
mesztés, a krumpliföldek, a halászat  és jégi halászat valamint a nádvágás is. csopaknak sokáig saját kőbányája is volt, ami mai napig 
látszik a nosztori felől közelítvén meg a községet. a földek és a gazdaság nagy része az államosításig a veszprémi káptalan tulajdo-
nában volt, így a nosztori-völyi pontyos és pisztrángos tavak is. ezek helyén ma a rendőrségi Oktatási és kiképző központ található.
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kissé elfeledett érték még a község természetes szénsavas ásványvize. a csopaki sóstó-domb tövében már a 
római korban is szénszavas forrás volt, itt épült ki 1934-ben a település egyik természeti kincse, a szent József 
savanyúvíz forrás. 

csopak további fejlődésének az iránya a gyógyforrásokra épülő gyógyturizmus megteremtése, továbbá az 
ősi, kiváló szőlő- és borkultúra újbóli felvirágoztatása.
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az alapfokú oktatási feladatokat egy óvoda és egy általános iskola látja el. a Mandulavirág 
óvodát az önkormányzat, a csopaki református Általános iskolát pedig 2012 óta a cso-
pak-paloznak református Társegyházközség tartja fenn. 

az óvodába alapvetően a csopaki és paloznaki gyerekek járnak , emellett további hét kör-
nyező településről érkeznek még gyerekek.

a csopaki református Általános iskola 8 évfolyamos, évfolyamonként 1-1 osztállyal. 

a gyerekek csopak, paloznak, alsóörs, Felsőörs, lovas és Balatonfüred településekről 
járnak az intézménybe. a település nem rendelkezik középfokú illetve felsőfokú oktatási 
intézménnyel.
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1985-ben - százéves várakozás után – új templomot építtettek maguknak a katolikus 
lakosok. 

az alapfokú egészségügyi ellátás csopakon biztosított. egy háziorvos rendel naponta, a 
fogorvosi alapellátás Balatonfüreden biztosított, ám rendel egy magánorvos a telepü-
lésen ill. védőnő segíti a kisgyermekes családokat, az óvodai, iskolai szűréseket.

a községben gyógyszertár is működik, a fenti egészségügyi szolgáltatásokat kiegészít-
ve, erősítve.
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csopakon a társadalmi rétegzettség a lakó- és az üdülőterületek vonatkozásában 
van jelen csupán. a település állandó lakossága többségében a belterület 71. sz. út-
tól északra fekvő területein él, míg az üdülőtulajdonosok, akik mindössze a szezonban 
tartózkodnak a településen, a 71-es út és a Balaton között fekvő üdülőterületen élnek 
többnyire. a községben szegregátumok nem alakultak ki.

csopakon a helyi civil élet igen aktív, a közösség jól mozgósítható, 15 civil szervezet és 3 
sport egyesület működik a településen. a civil szervezetek egy klubházzal is rendelkez-
nek a paloznaki utcában.  Méltán híres a csopaki néptánc együttes, mely több országot 
is megjárt, csopak hírnevét terjesztve, öregbítve.
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a településen évente megrendezésre kerülő rendezvények szintén a helyi közösség 
összetartozását, az identitástudat erősítését szolgálják. a minden évben megren-
dezésre kerülő rendezvények egy része állami illetve egyházi ünnephez kapcsolódik, 
emellett azonban szép számban találhatók hagyományőrző alkalmak is. a karácsonyi 
és szilveszteri ünnepség is nagy népszerűségnek örvend a község lakosainak körében, 
népszerű továbbá a 2000 óta évente megrendezésre kerülő asszonyfarsang is.
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öRöKsÉGÜnK
csopak három külföldi településsel tart 
fenn kapcsolatot: testvértelepülése a 
romániai (erdélyi) szováta, a lengyel 
Myslenicével és a  bulgáriai karanaval a 
kapcsolatok kölcsönös önkormányzati 
szintű látogatásokon és nem önkormány-
zati szintű kétoldalú partneri együttműkö-
déseken keresztül valósulnak meg.

a Balatonfüredi kistérség, amelyhez 
csopak is tartozik, a Balaton üdülőkör-
zet egészén belül a fejlett üdülőterületek 
közé tartozik. Balatonfüred keleti szom-
szédjaként csopak turisztikai szerepköre 
is egyre jelentősebb a térségben, ám et-
től független tényezőknek is köszönheti 
a turisztikai jelentőségének erősödését. 
egyrészt a Balatonfüred-csopaki borvi-
dék központjaként a szőlő- és borkultúra 
terén kiemelkedő szerepet tölt be a Bala-
ton-felvidéken, másrészt hangsúlyt fektet 
az ősi településközpont, a hagyományos 
utcakép eredeti állapotban való megőrzé-
sére, így a minőségi turizmus erősítésé-
re. Mindezekkel együtt a Balatonfüreddel 
való szoros kapcsolat mellett, az önálló 
fejlődést is szorgalmazza a település. 

4
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TELEPÜLÉsKÉP
csopak elhelyezkedése, közlekedési kapcsolatai kedvezőek. a településen keresztül-
halad a Balaton északi partján haladó 71. sz. másodrendű főút – mely közvetlen kap-
csolatban áll az M7 autópályával –, valamint a 73.sz. főút. a főutak forgalmi terhelése 
jelentős, különösképpen a nyári időszakban. a településen a parkolási igények kielégí-
tettek, mind a faluban, mind az üdülőterületek déli részén, a strand közelében.

a település közösségi közlekedése megfelelő. a helyközi autóbuszjáratok mellett a 
települést érinti a székesfehérvár – Tapolca vasútvonal. a vasútvonalat a 71-es főút 
mellett szintben keresztezi a kossuth utca, mely nyári időszakban jelentős torlódáso-
kat okozhat. csopakon egy vasútállomás, s 6 vasúti átkelőhely található – ebből kettő 
csupán gyalogosok számára igénybe vehető.
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a településen halad át az országos kék túra útvonala, amely paloznakkal és Balatonfü-
reddel is összeköttetést biztosít. További turistautak, amelyek a települést érintik: zöld 
jelzés, kék háromszög és zöld kereszt. a 71-es út mellett szalad a Balatont megkerülő 
kerékpárút és előkészítés alatt van a veszprémet csopakkal összekötő bicikliút is.

a nyári szezonban hajójáratok is közlekednek többek között siófokra, keszthelyre és 
Balatonfüredre. 
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csopak középkori szent istván temploma 
a kossuth l. u. északi végében áll, de ké-
sőbb elpusztulhatott, s a 17-18. század-
ban átépíthették. a templomot 1880 körül 
bontották el, csak a tornya maradt meg, 
amit új tetővel láttak el. ettől kezdve a tor-
nyot „csonkatoronynak“ nevezte a falu. 

a kossuth l. u. alsó felénél látható a mű-
emléki kövesdi román templomocska tető 
nélküli, de gondozott maradványa. 

kövesd középkori templomának első írá-
sos említése a veszprémi káptalan 1363. 
július 15- én kelt oklevelében, mint kö-
vesd falu szent Miklós hitvalló tisztele-
tére szentelt kőkápolnáját említették. a 
török hódoltság alatt pusztult el a kápol-
na. 1966-ban az Országos Műemléki Fe-
lügyelőség által sor került a templomrom 
feltárására és helyreállítására.
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a két falu fő utcájában több értékes 19. századi parasztház látható. 1800-ra készült el kövesden az impozáns méretű 
copf stílusú református templom.
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a XiX. század első felében a legkorábbi 
klasszicista (eőry)-kúriát építették, ame-
lyet később bővítettek. a szőlőkkel betele-
pített oldalon számos kúria és vincellérház 
épült, amelyek egy része napjainkig fenn-
maradt. Jelentősebbek: ranolder-kastély 
és vincellérház, Budai-villa, Takács-villa, 
csécsi-nagy–villa, lóczy-villa, váradi-
szabó ház
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a veszprémi angolkisasszonyok „sancta 
Maria” intézetének alapítása ranolder Já-
nos megyés püspök nevéhez fűződik, aki 
fontosnak tartotta, hogy egyházmegyé-
jében a nőnevelésnek otthont teremtsen. 
a tanárnőknek csopakon nyaralót is építe-
tett a XiX.-XX. század fordulóján. 

Ma az épület  ad otthont a Balaton-felvi-
déki nemzeti park igazgatóság központjá-
nak, amelynek parkjában egyrészt panzió 
működik, másrészt tanösvények is kiala-
kításra kerültek (pl. pele körút tanösvény), 
amelyeken a Balaton-felvidék élővilágával 
ismerkedhetnek meg a látogatók. 
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a csopaki séd vizére épült malmok egykor a somogyi partról dereglyékkel szállított 
gabonát is őröltek. a településen hat malmot hajtott egykoron a nosztori forrásokból 
eredő patak vize. így tehát, évszázadok óta egy helyen vannak malmaink, még ha újjá-
építették is. egy közülük étteremként működik (Malom csárda), több elbontásra vagy 
átépítésre került, de ma is látogatható közülük a plul malom. a működő malombelső 
mellett itt csodálható meg csopak helytörténeti kiállítása is
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vidékünkön a fürdőélet és azzal együtt járó idegenforgalom kialakítása a XiX. sz. ele-
jének időszakára tehető. az ún. "reformkorban" a tehetős polgárság és a hazáért tenni 
akaró nemesség felfedezi a magyar tájak szépségeit, és hírveréssel buzdítja a többieket 
is arra, hogy nem kell külföldre járni nyaralni, fürdeni, amikor itt van e gyönyörű vidék, a 
Balaton. itt építsenek nyaralókat, mert azáltal a vidék is fejlődik és gazdagodik, anyagi-
akban és kultúrában egyaránt. a század elején a középosztálynak lett kedvelt, családias 
jellegű nyaralótelepe a csopaki Balaton-part. az 1910 és 1940 között épült nyaralók 
alkották a "Fürdőtelepet", annak ellenére, hogy sokáig valódi strandja sem volt csopak-
nak. 1922 előtt a községben csak annyi volt a fürdőélet, hogy akinek itt terült el a szőlő-
je, vagy itt állt a nyaralója, nyáron lejárt a kerekes-dűlőben lévő Balaton-partra fürödni.
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az 1970-es és '80-as években nagy állami cégek és szervezetek egymás után építik 
meg hatalmas, szállodaszerű "vállalati üdülő"-iket, valamint gomba módra épülnek a 
magánszemélyek hétvégi nyaralói is. az ugrásszerűen megnövekedett idegenforgalom 
nem csak a községnek hozott pénzügyi stabilitást, hanem a lakosság megélhetésében 
is elsőrendűvé vált. a '90-es évekre több száz kiadó szoba és a nagy üdülőszállodák 
férőhelyei, sok ezer vendég befogadására tették alkalmassá csopakot. 

a városias jelleg dominál már csopakon. nagy strandja és üdülőszállodái mellett legin-
kább a magánüdülők számának ugrásszerű emelkedése tűnik fel.
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TERMÉsZETI öRöKsÉGÜnK
a Balaton-felvidék déli lábánál fekvő tájat igen változatos domborzat jellemzi. a tóhoz közelebb egy 110-114 m tszf magasságú sík terület húzódik, a Balaton-felvidék magasabb 
szintjeit az erősebb tagoltság jellemzi. a riviéra lejtői 5-12°hajlásszögűek. a többnyire délies kitettségű síkok, völgyek és völgyközi hátak mellett számos mikroforma fordul elő 
(például lapos deráziós völgyek, törmelék- és hordalékkúpok, völgyvállak, kis kúpok és csonkakúp alakú formák stb.).

csopak közigazgatási területének legmagasabb pontja a csákány-hegyi kilátó környezete (318 m). a Balaton-felvidék ezen peremvonulata morfológiai szempontból egy különle-
ges képződmény, mivel a lapos tetőrégiója egy több km hosszú, de nagyon keskeny csapást követ. Magassága 290-300 m, felépítését tekintve füredi mészkő. ez a vonulat képzi 
tulajdonképpen a Balaton-felvidéki fennsík küszöbét, amelynek tszf. magassága 270-280 m. a község területén markáns elemként jelenik meg továbbá a nosztori-völgy, amely 
északról két ágban lép be a fennsíkra, majd a Balaton felé folytatja útját, végül kilép a riviérára 160 m-es tszf. magasságon.
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a település északi részének alapkőzete 
felső triász dolomit, márga illetve mészkő, 
a Balaton felé haladva pedig a következő-
képpen követik egymást az egyes sávok: 
középső-triász mészkő, dolomit illetve 
márga; pannon kavics, homok, agyag; al-
só-triász mészkő, dolomit illetve márga; 
permi homokkő.

csopak területén három talajtípus domi-
nál: a vízpart menti területeken a réti tala-
jok, tőlük északabbra a magasabb fekvésű 
területeken az agyagbemosódásos barna 
erdőtalaj, a település legészakibb részén 
pedig a rendzina talaj az uralkodó.
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a település éghajlata mérsékelten meleg-mérsékelten száraz, ahol szubmediterrán ha-
tás is érvényesül. az évi középhőmérséklet 10,2-10,5 °c. Fagypont alatti hőmérséklet 
április 10. és október 26-28. közötti időszkaban nem fordul elő. az éghajlat a hőigényes 
és fagyérzékeny szántóföldi és kertészeti növényeknek, a szőlő- és gyümölcstermesz-
tésnek kedvez. 
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csopak egyetlen felszíni vízfolyása a séd-
patak, amely a nosztori-völgy északi 
részén ered. a település a Bakony csapa-
dékárnyékában fekszik, így mérsékelten 
vízhiányos. csopak területére hulló csapa-
dék jórészt elnyelődik, az ebből táplálkozó 
karsztforrások szinte egész évben állandó 
vizűek. a nosztori-források jelentős, 3800 
l/perces vízhozamukkal a környék egyik 
legnagyobbjai. a séd-patak különböző 
időkben mért átlagos vízhozama 2997 l/
perc.
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a csopakon  található növénytársulásokat két csoportba sorolhatjuk: a vízhez kö-
tött növénytársulások és a szárazföldi vegetáció. a vízhez kötöttek a Balaton-par-
ti tásulások a kerekedi-öböl és a paloznaki-öböl mentén, a jellemző növényfajok a 
kolokán (stratiotes aloides), a fehér tündérrózsa (nymphaea alba), amely az 1970-es 
években tűnt fel csopak keleti partszakaszán.
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a nádasok a 2 m körüli vízmélységnél je-
lennek meg, előttük többnyire békatutaj 
hínár (lemno-hydrocharitetum morsus-
ranae), a nádas nyílt víz felé néző olda-
lát általában homogén nád (phragmites 
communis), a part felé haladva az idő-
szakosan szárazra kerülő nádasokban 
több mocsári növény bukkan fel, például 
a fekete nadálytő (symphytum officinale). 
a vízpart nádasai közé helyenként puha-
fa ligeterdő fragmentumok ékelődnek, 
amelyeknek jellemző fajai a fehér fűz 
(salix alba), törékeny fűz (salix fragilis), 
csigoloyafűz (salix purpurea). ilyen puhafa 
ligeterdőket a kerekedi-öböl keleti partján 
találhatunk.
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a szárazföldi vegetáció jellemző társulásai a másodlagos gyepek, a bokorerdők, a 
mészkedvelő tölgyesek, a cseres-tölgyesek és a gyertyános-kocsánytalan tölgyesek. 
a másodlagos gyepek jellemző fajai a pusztai csenkesz (Festuca rupicola), a deres ta-
rackbúza (agropyron intermedium), a lappangó sás (carex humilis). a csopak környéki 
hegyoldalak jellemző társulásai a karsztbokorerdők, két uralkodó faja a cserszömörce 
(cotinus coggygria), a molyhos tölgy (Quercus pubescens) és a virágos kőris (Fraxinus 
ornus). a mészkedvelő tölgyesek jellemző fajai a molyhos tölgy, a virágos kőris, a cser-
tölgy (Quercus cerris) és a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea). a cseres-kocsánytalan 
tölgyesek csopak határában kis területeken fordulnak csupán elő, egyetlen jelentős ál-
lomány a péter-hegy északkeleti oldalán van jelen. Gyertyános-kocsánytalan tölgyes 
állományok vannak jelen a nosztori-völgy nyugati oldalának völgytalpán, jellemző fajok 
a gyertyán (carpinus betulus), a kocsánytalan tölgy, cserjeszinten a húsos som (cornus 
mas), a vadcseresznye (cerasus avium), a csertölgy (Quercus cerris).
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áLLATvILáG

szürkemarha üstökösréce hattyú holdas vízisikló

kis kócsagszajkódankasirály

őz
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erdei fülesbagoly vörösbegy rozsdafarkú

tőkés récepézsmapocok búbosvöcsök
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mocsári teknős foltos gőte gyurgyalag

vidrazöldgyík
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TELEPÜLÉsKÉPI MEGHATáROZó 
TERÜLETEK (ZónáK) 
csopak településszerkezetét jelentős mértékben meghatározza a falu fekvése, természe-
ti adottságai, valamint a természetes illetve mesterséges vonalas infrastruktúra elemek. 
a két falu (csopak és kövesd) összenövéséből és egyesítéséből létrejött település egykor 
a séd-patak mellé települt egyutcás falu volt, mely később keleti és nyugati irányba növe-
kedett a szőlőterületek rovására. a falu belterülete két részre osztható, melyeket a 71-es 
főút választ el egymástól. a főúttól északra helyezkedik el csopak központja és lakóte-
rületei, míg attól délre – a Balaton-part közelségében – a túlnyomórészt üdülőfunkciójú, 
homogén településrész. csopak településszerkezete nőtt jellegű, ám jelentős mértékben 
meghatározzák a települést keresztülszelő országos főutak. a 71. és 73. sz. utak jelentik a 
falu térbeli növekedésének kereteit – annak ellenére, hogy a veszprémi út nyugati oldalán 
(Füredi út mentén és az öreghegyen) is találhatók lakó- illetve üdülőterületek.

csopak településmagját a – 71-es és 73-as főutakat összekötő – kossuth utca mentén 
elhelyezkedő lakó- és intézményi területek jelentik. a kossuth utcára merőleges Füredi 
illetve paloznaki útnak szintén meghatározó szerepe van, hiszen ezek kereszteződésében 
sűrűsödik a település, itt alakult ki a falu központja. a kövesd és csopak egyesítésével 
kialakult ősi településmag később három irányba nőtt tovább. ezen területek a séd-patak 
jobb partján elhelyezkedő Berekháti utca és környéke, az öreghegy északi része, valamint 
paloznak irányába, a petőfi utca és a kishegyi utca által határolt telektömbök. a telepü-
lés egészére elmondható, hogy bár egy-egy telektömb szabályos szerkezetű, merőleges 
utcákkal, a településszerkezetet összességében nagyban befolyásolták a domborzati 
adottságok, így a falut a szabálytalan, szűk utcahálózat, s a halmazos, nőtt településré-
szek jellemzik. ezen településrészek között húzódnak az ezeket egymástól élesen elvá-
lasztó országos főúthálózati elemek.

a település déli üdülőterületei a fenti területektől élesen elkülönülő képet mutatnak. az 
üdülőterületet szabályos, derékszögű úthálózat tagolja, s a közel azonos méretű telkek 
egységessé teszik a település ezen részét. összességében kijelenthető, hogy a csopak 
déli részén elhelyezkedő üdülőterületek szerkezete tervezett  - ezt erősítik a Balaton köz-
vetlen közelében egymás mellett sorban elhelyezkedő nagyobb méretű üdülőtelkek is.
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a területek elhatárolásánál a településképet, arculati jellemzőket és tele-
püléskaraktert vettük figyelembe. eszerint a településen 10 terület külö-
nösen elkülönül. 

 Történelmi településmag 

 Tipikus lakó- és üdülő zóna

 szőlőhegyi és kiskertes zóna

 Fürdőtelepi üdülőzóna (hétvégi házas)

 partmenti üdülőzóna

 vízparti zóna

 üzemi zóna

 Fejlesztési zóna (sárdi rét)

 egyéb beépítetlen mezőgazdasági zóna

 egyéb beépítetlen erdő zóna

 Országos közút

 vasút

BALATONFÜRED

PALOZNAK
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 TöRTÉnELMI TELEPÜLÉsMAG
eredeti beépítés jellemző- oldalhatáron álló, utcára merőleges tetőgerinccel, a falu kö-
zepén fésűs jellegű. Többségében eredeti földszintes, lineáris térfűzésű, nyeregtetős 
tömegkialakítás maradt fenn. Oromfalas homlokzatképzés, vakolatdíszekkel. anyag-
használat vakolt, tégla vagy nyers kő ill. gazdasági épületeknél fa homlokzatok, cserép, 
nád fedés (a ’70-es évekből pala fedés is maradt).

GSPublisherVersion 0.0.100.100



 TIPIKUs LAKó- És ÜDÜLőZónA
a 71-es sz. főúttól északra eső belterület. körbe veszi a Történelmi településmagot ill. 
átfedések vannak köztük. az eredeti tömegek átépítve, ill. nagyrészt új épületek. ve-
gyesen oldalhatáros és szabadon álló beépítések is vannak tömbönként. a földszintes, 
ill. földszint + emelet tömegalakítás jellemző, változatos formákban. a tetők kialakítása 
nyereg, félnyereg, olykor kontyolt formájú, 35-45 fok közötti hajlásszöggel. anyaghasz-
nálat vakolt, vagy kő homlokzatok, cserép, nád fedés. színezés falakon fehér, pasztell 
sárga és szürke árnyalatai, tető terrakotta, antracit ill. nád sárgás-barnás színei.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

44 | Településképi meghatározó területek (zónák) 



Településképi meghatározó területek (zónák) | 45

 sZőLőHEGYI És KIsKERTEs ZónA
Jellemzően a 71-es sz. főúttól északra eső külterület. körbe veszi a Történelmi telepü-
lésmagot ill. a lakó- és üdülő zónát. eredeti és átépített pincék, ill. több helyen új épü-
letek. szabadon álló beépítés a tipikus, ritkán, kisebb területeknél előfordul oldalhatá-
ros kialakítás is. a földszintes, ill. földszint + tetőtér tömegalakítás jellemző, változatos 
formákban. a tetők kialakítása nyereg, félnyereg, olykor kontyolt formájú, 35-45 fok 
közötti hajlásszöggel. ebbe a zónába tartozik a fennmaradt villaépületek többsége. 
ezeknél több helyen megjelenik a tornácszerűen kialakított köztes tér ill. homlokzat ki-
emelés (rizalit). anyaghasználat vakolt, vagy kő homlokzatok, cserép, nád fedés.
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 fÜRDőTELEPI ÜDÜLő ZónA (HÉTvÉGI HáZAs)
a 71-es sz. főúttól délre eső belterület. Bár egyes részei már 1930 körül kiépültek, jel-
lemzően a ’60-as - ’70-es évektől kezdve épül be igazán. szabadon álló beépítés jellem-
ző, ikerházas kialakítás is előfordul.. a földszintes, ill. földszint + emelet tömegalakítás 
jellemző, változatos formákban. a tetők kialakítása nyereg, félnyereg, olykor kontyolt 
formájú, több helyen megjelenik a lapostető. anyaghasználat nem általánosítható. szí-
nezés visszafogott pasztell színek.
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 PARTMEnTI ÜDÜLőZónA
a 71-es sz. főúttól délre eső belterület. Beékelődik a fürdőtelepi üdülőzóna alacsony 
épületei közé. Jellemzően régi, vállalati üdülők és azok utódai. lapostetős, több eme-
let magas üdülő épületek, szabadon álló beépítéssel. pillérvázas kitöltő falazatos ill. 
szendvicspanelos kialakításúak.

GSPublisherVersion 0.0.100.100



48 | Településképi meghatározó területek (zónák) 

 vÍZPARTI ZónA
a 71-es sz. főúttól délre eső belterület vízparti mezsgyéje. Jellemzően kemping, strand 
és csónak-/hajókikötő céljára szolgál. ezekhez a funkciókhoz kapcsolódó kiszolgáló 
épületek (vizesblokkok, bejáratok/pénztárak, csónak- és klubházak tartoznak az öve-
zetbe. szabadon álló telepítés, változatos tetőformák és anyagok, visszafogott pasztell 
színek jellemzőek.
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 ÜZEMI ZónA
a 71 sz. főút és a 73. sz. főút találkozásánál a vasúttal párhuzamosan kialakult terület 
(rezgő kFT, steindach kFT) ill. a 73. sz. főút és a „római” út találkozásától kissé északra 
eső terület (varga Borház). szabadon álló beépítések ipari jellegű épületekkel. a föld-
szintes, ill. földszint + emelet tömegalakítás jellemző, változatos formákban. a tetők 
kialakítása nyereg, félnyereg, ill. lapostetős. anyaghasználat vakolt, tégla és acél hom-
lokzatok, cserép, fémlemez és pvc tetőfedések. színek visszafogott pasztell színek.

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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 fEJLEsZTÉsI ZónA (sáRDI RÉT)

GSPublisherVersion 0.0.100.100

a 71-es sz. főúttól délre eső belterület. Jelenleg beépítetlen terület, több kisebb parcel-
lára osztva. 



 EGYÉB BEÉPÍTETLEn MEZőGAZDAsáGI  ZónA 
a 71 sz. főút és a 73. sz. főút találkozásánál a vasúttal párhuzamosan kialakult terület 
(rezgő kFT, steindach kFT) ill. a 73. sz. főút és a „római” út találkozásától kissé északra 
eső terület (varga Borház). szabadon álló beépítések ipari jellegű épületekkel. a föld-
szintes, ill. földszint + emelet tömegalakítás jellemző, változatos formákban. a tetők 
kialakítása nyereg, félnyereg, ill. lapostetős. anyaghasználat vakolt, tégla és acél hom-
lokzatok, cserép, fémlemez és pvc tetőfedések. színek visszafogott pasztell színek.

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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 EGYÉB BEÉPÍTETLEn ERDő ZónA 

BALATONFÜRED

VESZPRÉMFAJSZ

PALOZNAK

épület nem helyezhető el, kivéve kilátó, kápolna.



AJánLásOK - ÉPÍTÉsZETI ÚTMUTATó
csopak nagy múltú, gyönyörű természeti 
környezetben elhelyezkedő település. egyik 
értéke ez a hangulat, környezet, melynek 
megőrzése mindannyiunk feladata, akár több 
generáción keresztül lakója, akár újonnan be-
költöző tagja vagyunk a közösségnek. szük-
séges a meglévő növényzet minél nagyobb 
fokú megőrzése, pótlása, az eredeti karakterű 
épületek jellegének megtartása az átépítések 
során ill. az új épületek ezen elvek mentén való 
tervezése. a Balaton-felvidék építészete, an-
nak formavilága megkerülhetetlen kell legyen 
az első koncepcióknál is. ezért bármilyen jelle-
gű építési tevékenység előtt jól át kell gondolni 
a következőket: 

az elképzelésünk megvalósítható-e a környe-
zet/ táj karakterének megtartásával?

az épített környezetbe való illeszkedéssel, 
mind a telepítést, mind tömegformálást, mind 
homlokzatképzést, szín- és anyaghasználatot 
figyelembe véve?

elképzelésünk az új épület funkcióiról, helyisé-
geiről tartalmaz-e felesleges tereket a kert és 
szűkebb-tágabb környezetünk rovására?

Figyelembe kell vennünk azt, hogy házunkat 
nem csupán saját kényelmünkre, igényeink 
kielégítésére építjük, hanem egyben közössé-
günk, a település részére is, annak tagjaként. 
csak egységben gondolkodva tudunk harmo-
nikus életteret kialakítani magunknak. 
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áLTALánOs AJánLásOKa település adottságai vonzóak az építkezni vágyóknak. a domborzat változatos: az északi részen meredek lejtőkkel, jó kilátással, 
középen lankásabb, olykor egészen kis lejtésű telkekkel, a vízparti részen kimondottan laposabb területekkel találkozunk.

Telepítés, beépítés alkalmazkodjon a környezethez, a kialakult telekhatárok által rögzített irányokhoz, beépítési vonalakhoz.

a telepítésnél az épületet illesszük a terepre, ne alkalmazzunk indokolatlanul nagy terepkiemeléseket és bevágásokat



az épületeink többsége földszintes , jellemző még a földszint + tetőtér, többször előfordul a földszint + emelet kialakítás. 

a 71-es sz. főút feletti terület (tipikus lakó és üdülő zóna) jellemzően magas tetős, az üdülő zónában az épületek tömegformálása jóval változatosabb, tetőformák közt az ala-
csony hajlású és a lapos tető is többször előfordul.

a tömegformálás illeszkedjen a környezetébe: 

- a tető hajlásszöge alkalmazkodjon a meglévőkhöz és az előírásokhoz

- az épület magassága ne emelkedjen túl a környező épületeken, tagoltsága ne lógjon ki a többi közül szembeötlően

- ne alkalmazzunk tájidegen tetőkialakításokat
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Településünk egyik fő értéke lehet a megfelelő követése a hagyományos szemléletnek (nem szolgai másolás) melyből következik az anyaghasználat és a színek helyes megvá-
lasztása.

- a kerítések kialakításánál a tömör kerítést lehetőleg kerüljük, kivétel a történelmi településmag egyes részein

- a színek, anyagok kiválasztásakor törekedjünk visszafogott, a település karakteréhez illő fehér, lágy pasztell színek, természetes anyagok használatára, kerüljük a harsány, 
telített színeket, a környezettel disszonáns anyagokat



AJánLOTT növÉnYEK
Forrás: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapja. http://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/novenyjegyzek

Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. ez kiegészíthető a 
klimatikus adottságoknak megfelelő, honos növényzet.

• Gyepterületek: Kialakításánál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a területen előforduló több fűfaj és más alacsony lágyszárú növényzet hasz-
nálatával virágos gyep létesítése javasolt. a gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai ültethetők:  pl. hóvirág (Galanthus nivalis), széles levelű 
salamonpecsét (polygonatum latifolium), illatos ibolya (viola odorata), gyöngyvirág (convallaria majalis), télizöld meténg (vinca minor)

• A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl. százszorszép (Bellis perennis), vajszínű ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfű (Thymus sp), veronika fajok (Veronica 
sp), hasznos földitömjén (pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium repens) 

a kertet szegélyezhetik alacsony növésű, ill. helyenként magasabb virágos növények. kedvező a fűszer és gyógynövények használata is. a kerítések, támfalak felületét díszcserjék 
sora élénkítheti. nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges a kőbástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése.
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• Alacsony növésű szegélyvirágok: pocsinrózsa (Portulaca 
grandiflora), petúnia (petunia hybrida) árvácska (vio-
la wittrockiana), körömvirág (calendula oficinalis) jácintok 
(hyacinthus sp), lila sáfrány (crocus vernus), fehér nárcisz 
(narcissus poeticus), aranysáfrány (crocus aureus), csupros 
nárcisz (n. pseudonarcissus), kék nőszirom (iris germanica), 
tazetta nárcisz (n. tazetta), pompás nárcisz (n. incomparabilis), 
törökszegfű (Dianthus barbatus). törpe bársonyvirág (Tagetes 
patula), kerti szegfű (Dianthus caryophyllus), búzavirág 
(centaurea cyanus), lenvirágú habszekfű (D. plutnaris), szikla-
bőrlevél (Bergenia crassifolia) 

• Magasabb kerti virágok: nefelejcs (Myosotis silvestris), tor-
nyos harangvirág (campanula pyramidalis), őszirózsa fajok 
(aster sp), ezüstös pipitér (anthemis biebersteiniaia), kerti 
margaréta (chrysanthhemum maximum), estike (hesperis 
matronalis), mezei margaréta (c. leucantheum), erdei szellőró-
zsa (anemone sylvestris), kerti szarkaláb (consolida ajacis), fe-
hér liliom (lilium candidum), japán árnyliliom (hosta 1ancifolia), 
tűzliliom (lilium bulbiferum), pálma liliom (yucca filamentosa), 
tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás lángvirág (phlox paniculata), 
oroszlánszáj (antirrhinum majus), kerti fátyolvirág (Gypsophila 
elegans), bárányfarok (amaranthus hypochondriacus)

• Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: 
üröm fajok (artemisia sp.), izsóp (hypossus officinalis), le-
vendula (lavandula angustifolia), rozmaring (rosmarinus 
officinalis), kerti ruta (ruta graveolens), orvosi zsálya (salvia 
officinalis), kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, T. sp.), bazsali-
kom (Ocymum basalicum) 

• Kerítést kísérő díszcserjék: kerti madárbirs (Cotoneaster 
horizontalis), tűztövis (pyracantha coccinea), egybibés ga-
lagonya (craetegus monogyna), szederfajták (rubus sp.), 
nyári orgona (Buddleia davidii), közönséges orgona (syringa 
vulgaris), mályva (hibiscus siriacus) 



• felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez, kőfal elé): trombita folyondár 
(campsis radicans), sarkantyúka (Tropaeolum majus), tatár lonc (lonicera tatarica), 
magyar lonc (lonicera tellmaniana), borostyán (hedera helix), kék hajnalka (lpomoea 
tricolor), ligeti szőlő (vitis silvestris), bíboros hajnalka (i. purpurea) 

• kőfalakat, támfalakat élénkítő növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmaz-
va): sziklai ternye (alyssum saxatile), fehér varjúháj (sedum album), rózsás kövirózsa 
(sempervivum marmoreum),borsos varjúháj (sedum acre) 

• A lakótelkek fái: A régi falusi kertekben jellemzőek a haszonfák voltak, főleg a kevés 
permetezést igénylő gyümölcsfák. Más fákat csak megtűrtek nem vágtak ki -, ha kivé-
telesen szép volt. pl. kislevelű hárs (Tilia cordata), berkenye (sorbus sp.), vadkörte (pyrus 
pyraster), tölgy (Quercus sp.) 

• Javasolt gyümölcsfák és cserjék: dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca), 
őszibarack (prunus persica), mandula (prunus dulcis), szilva (prunus domestica), meggy 
(prunus cerasus), cseresznye (cerasus sp.), alma (Malus domestica), körte (pyrus 
communis), eperfa (Morus alba), szőlő (vitis vinifera), füge (Ficus carica) málna (rubus 
ideaus), piros ribizli (ribes spicatum), egres (ribes uvacrispa), mogyoró (corylus avellana) 
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sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (cucurbita pepo), a kúszó bab (phaseolus 
sp.), napraforgó (helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása. 

a lakótelken a felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos 
gyep, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő 
magasabb virágok vagy cserjesor, a nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat derí-
tő kúszónövények, sziklai növényzet. a lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes 
dísznövények gazdagíthatják, legjellemzőbb a muskátli (pelargonium zonale). 



KöZTERÜLETEK, PARKOK 
növÉnYZETE
alapvető szempont, hogy a területen honos nö-
vényfajok, fák es cserjék használatával kerüljenek 
kialakításra. nagyszámú fa, bokor alkalmazása 
esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jelle-
gét kevésbé határozzák meg, a növények nemesí-
tésével távoli területeken honos virágok mindenna-
pi alkalmazása elterjedt. a díszparkokban a honos 
fajok alkalmazása mellett lágyszárúak esetében 
kisebb mértékben elfogadott a zöldfelületek karak-
teréhez igazodó nemesített más fajok ültetése is. 

• Fák a településközpontban, a templom kö-
rül es a jelentősebb középületeknél:  kislevelű 
hárs (Tilia cordata), vadgesztenye vagy bokrétafa 
(a.esculus hippocastarium), molyhos tölgy (Quercus 
pubescens), kocsánytalan tölgy (Quercus oetrae) 

• További honos fafajok:  mezei juhar (Acer 
campestre), mezei szil (ulmus minor), magas kőris 
(Fraxinus exceksior), virágos v. mannakőris (Fraxinus 
omus), madárberkenye (sorbus aucuparia) színez-
heti az összetételt egy-egy rezgő nyár (populus 
tremula), nyír (Betula pendula), eperfa (Morus alba). 

• Cserjék: madárbirs (Cotoneaster sp.), cserszömörce 
(cotinus coggygria), egybibes galagonya (crataegus 
rnonogyna), kecskerágó (euonymus sp.), veresgyűrű 
som (cornus sanguinea), kökény (prunus spionosa) 

• Díszcserjék: közönséges fagyal (Ligustrum 
vulgare), mogyoró (corylus avellana), orgona 
(syringa vulgaris), a lakókerteknél felsorolt gyü-
mölcsfák, cserjék, kúszónövények is alkalmazhatók 
a hely függvényében. 
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külterületeken ajánlott növényzet: szőlőhegyeken a történeti szőlőmű-
velés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis gyepterület. 
az épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben 
a pince árnyékolását is szolgálják. esetleg telepíthető néhány gyümölcs-
fa, főként csonthéjasok, és cserjék. a tájidegen növényzet alkalmazását 
mindenképp kerülni kell.

a települések további külterületén megtalálhatók a természeti értéket 
hordozó rétek, gyepek, nádasok, mélyfekvésű, vizes élőhelyek és a pa-
takokat, élővízfolyásokat kísérő természetes növényzet. e területek ter-
mészetes növényzetének megőrzése, a változatlan élőhelyi feltételek 
fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai kapcsolatot, 
sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út 
menti fasorok, sövények. 

a védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen 
a külterületen kerülni kell a tájidegen növényfajok használatát. az arbo-
rétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével a Balaton-felvidéki 
táj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága 
adja. ezért a tájidegen fajok egyedei (pl. a fenyők (picea sp)) csak igen kis 
mértékben, inkább csak egy-két jelentős épülethez kapcsolva jelenjenek 
meg a településeken. a lakó- es üdülőtelkek, de különösen a külterüle-
tek, szőlőhegyek területén, a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják 
(Thuja occidentalis)) ültetése feltétlenül kerülendő.

 a nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út, közművezetékek) külö-
nösen fontos a bolygatott területek helyreállítása, a telepítésre kerülő 
növényzetnek a honos állományból történő megválasztása, a terület élő-
helyi adottságainak függvényében. 

az adventív fajok betelepedését minden áron meg kell akadályozni! 

az adventív fajok ellenőrizhetetlen mértékű szaporodásukkal a növény-
zet összetételében, a települési és természetes zöldfelületekben óriá-
si károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható. ide sorolható pl. 
a bálványfa (ailanthus altissima), gyalogakác (amorpha fruticosa), akác 
(robinia pseudoacacia), aranyvessző (solidago canadensis, s. gigantea).
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 TöRTÉnELMI TELEPÜLÉsMAG

Földszintes, vagy földszint+ tetőtér, hosszirányú, oldalhatáron álló tömeg, utcára merőleges gerincű nyereg tető kialakítással ajánlott.

Befordulás az utcától hátra húzva, kis mértékben elképzelhető.

Oromfalas, vakolatdíszes homlokzatképzés.

anyaghasználat: vakolt felületek fehér, tört fehér, pasztell sárga és telítetlen szürke színekben. kő vagy tégla burkolat a homlokzat összhangját megtartva használható. Tetőfe-
dés cserép-, nádfedés javasolt. esetenként a természetes pala is alkalmazható. Bádogozás tetőfedéshez illeszkedő színekkel történjen.

utólagos tetőtér beépítés esetén annak  megközelítése belső térből legyen, külső lépcső kerülendő.

nyílászáróknál lehetőleg természetes, fa szerkezetűeket válasszunk és ügyeljünk a fal-nyílás arányokra. Tető nyílásoknak a tetősík ablak, az ökörszem, négyszögletes kiemelés 
javasolt, nem túl nagy szélességben, a tetővel arányosan.

a kerítés természetes anyagokból készüljön, ebben a zónában az áttört és a tömör változat is megengedett. lehetőleg minden esetben növényzettel kombináljuk.

AJánLásOK ELTÉRő KARAKTERŰ TERÜLETEnKÉnT
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 TIPIKUs LAKó- És ÜDÜLőZónA
legyen összhangban a történelmi településmaggal, ezért szintén a földszintes, vagy 
földszint+ emelet, lehetőleg hosszirányú, oldalhatáron vagy szabadon álló tömeg, utcá-
ra merőleges gerincű nyereg tető (esetleg kontyolt) kialakítással ajánlott.

Oromfalas, vagy kontyolt, esetleg vakolatdíszes homlokzatképzés.

anyaghasználat: vakolt felületek fehér, tört fehér, pasztell sárga és telítetlen szürke 
színekben. kő vagy tégla burkolat a homlokzat összhangját megtartva használható. 
Tetőfedés cserép-, nádfedés javasolt. a természetes pala is alkalmazható. Bádogozás 
tetőfedéshez illeszkedő színekkel történjen.

utólagos tetőtér beépítés esetén annak  megközelítése belső térből legyen, külső lép-
cső kerülendő.

nyílászáróknál lehetőleg természetes, fa szerkezetűeket válasszunk, itt támogatott a 
nagyobb nyílás arány. Tető nyílásoknak a tetősík ablak, az ökörszem, négyszögletes 
kiemelés javasolt, a tetővel arányosan.

a kerítés természetes anyagokból készüljön, ebben a zónában az áttört változat meg-
engedett. az áttört mező lehet fa, vagy fém anyagú, természetes színekben. lehetőleg 
növényzettel kombináljuk.



 sZőLőHEGYI És KIsKERTEs ZónA
Jellemzően a 71-es sz. főúttól északra eső külterület. körbe veszi a Történelmi telepü-
lésmagot ill. a lakó- és üdülő zónát. eredeti és átépített pincék, ill. több helyen új épüle-
tek. szabadon álló beépítés a tipikus, ritkán, kisebb területeknél előfordul oldalhatáros 
kialakítás is. a földszintes, ill. földszint + tetőtér tömegalakítás jellemző, változatos for-
mákban. a tetők kialakítása nyereg, félnyereg, olykor kontyolt formájú, 35-45 fok kö-
zötti hajlásszöggel. ebbe a zónába tartozik a fennmaradt villaépületek többsége. ezek-
nél több helyen megjelenik a tornácszerűen kialakított köztes tér ill. homlokzatkiemelés 
(rizalit). anyaghasználat vakolt, vagy kő homlokzatok, cserép, nád fedés. 

kerítés nem létesíthető.
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 fÜRDőTELEPI ÜDÜLőZónA (HÉTvÉGI HáZAs)
a 71-es sz. főúttól délre eső belterület. Bár egyes részei már 1930 körül kiépültek, jel-
lemzően a ’60-as - ’70-es évektől kezdve épül be igazán. szabadon álló beépítés jellem-
ző, ikerházas kialakítás is előfordul.. a földszintes, ill. földszint + emelet tömegalakítás 
jellemző, változatos formákban. a tetők kialakítása nyereg, félnyereg, olykor kontyolt 
formájú, több helyen megjelenik a lapostető. anyaghasználat nem általánosítható. szí-
nezés visszafogott pasztell színek. kerítés többnyire áttört lehet.



 PARTMEnTI ÜDÜLőZónA 
a 71-es sz. főúttól délre eső belterület. Beékelődik a fürdőtelepi üdülőzóna alacsony 
épületei közé. Jellemzően régi, vállalati üdülők és azok utódai. lapostetős, több eme-
let magas üdülő épületek, szabadon álló beépítéssel. pillérvázas kitöltő falazatos ill. 
szendvicspanelos kialakításúak.
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 vÍZPARTI ZónA 
a 71-es sz. főúttól délre eső belterület. 
Beékelődik a fürdőtelepi üdülőzóna ala-
csony épületei közé. Jellemzően régi, vál-
lalati üdülők és azok utódai. lapostetős, 
több emelet magas üdülő épületek, szaba-
don álló beépítéssel. pillérvázas kitöltő fa-
lazatos ill. szendvicspanelos kialakításúak.



 ÜZEMI ZónA 
a 71 sz. főút és a 73. sz. főút találkozásánál a 
vasúttal párhuzamosan kialakult terület (rezgő 
kFT, steindach kFT) ill. a 73. sz. főút és a „római” 
út találkozásától kissé északra eső terület (var-
ga Borház). szabadon álló beépítések ipari jellegű 
épületekkel. a földszintes, ill. földszint + emelet 
tömegalakítás jellemző, változatos formákban. a 
tetők kialakítása nyereg, félnyereg, ill. lapostetős. 
anyaghasználat vakolt, tégla és acél homlokza-
tok, cserép, fémlemez és pvc tetőfedések. színek 
visszafogott pasztell színek.
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KöZTERÜLETI ÚTMUTATó
a 71-es sz. főúttól délre eső belterület. Beékelődik a fürdőtelepi üdülőzóna alacsony 
épületei közé. Jellemzően régi, vállalati üdülők és azok utódai. lapostetős, több eme-
let magas üdülő épületek, szabadon álló beépítéssel. pillérvázas kitöltő falazatos ill. 
szendvicspanelos kialakításúak.
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a településkép minőségi formálására vonatkoznak. épületeinken túl az azokat össze-
kötő terek megformálása, esztétikája is fontos kérdés. egy épület nem lehet szép egy 
elhibázott, nem megfelelő kialakítású közterülethez kapcsolódva.a terek lehetőleg le-
gyenek tágasak, de a községnek megfelelő léptékűek. a z igényes részletekkel tovább 
tudjuk erősíteni a hatást. a kiselemes térburkolatok, a finoman munkált épületrészek, a 
visszafogott anyaghasználat és a mindig virágzó növények emberközelibbé teszik kö-
zösen használt tereinket.  
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a közparkok a többi ide sorolt funkcióval együtt az emberek kikapcsolódását, pihené-
sét kell, hogy szolgálják. ebből következik a minél több természetes, meleg színhatású 
anyag használata, az organikus formák, nagy, füvesített felületek és dísznövényekkel 
élővé tett környezet alkalmazása. aktív pihenésre vágyóknak sportszerek és játékok is 
a rendelkezésükre állnak.



ajánlások eltérő karakterű területenként | 73



74 | ajánlások eltérő karakterű területenként



Jó példák | 759
ÉPÜLETEK
itt felsorolunk pár meg-
valósult épületet, kertet, 
közterületet, amik nagy 
részben vagy egészben 
tükrözik a megvalósí-
tandó célkitűzéseinket 
és amelyekre joggal le-
hetünk büszkék!
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ÉPÍTÉsZETI RÉsZLETEK
ahogy községünk nem lehet szép esztétikus terek, utcák és házak nélkül, ugyanúgy nem lehetnek szépek épületeink kidolgozatlan, harmóniát nélkülöző részletmegoldásokkal. 
ezek az aprónak tűnő részletek, arányok, díszítések országonként, tájegységenként és településenként is változnak. szükséges ezekben is a környezethez való ízléses igazodás.

nyílászáróknál, homlokzat díszeknél, tető kialakításoknál nem csupán a belső, de az épülethez viszonyított arányok is döntőek. a felsorolt példák múltból ránkmaradt és kortás 
példák vegyesen.

aJTÓk, kapuk
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aBlakOk
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elŐTeTŐk, TOrnÁcOk



anyaGhasznÁlaT és hOMlOkzaT képzés
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a Tipikus lakóterületen célunk megőrizni és visszaállítani az 
eredeti település hangulatát, így ez anyaghasználatban a 
tradícionális anyagokhoz való visszanyúlást is jelenti. Ter-
mészetesen nem úgy kell élnünk, mint 100 éve, de annak a 
kornak minden értékét szeretnénk átmenteni a jövőbe. ez az 
itt élők irányultságának, eszméinek átgondolt és aktualizált 
továbbvitelét jelenti. elsősorban a  Tipikus lakóterületen és 
az ehhez közvetlen kapcsolódó kül és belterületeken a cserép, 
nád és természetes pala fedések, vakolt, kő, vagy esetenként 
tégla burkolatú homlokzatképzés, igény és lehetőség szerinti 
profilozással adnak egy alapot, amit az arányok tartása tesz 
teljessé. nyílászáróknál a fent említett ajtókat, ablakokat ré-
szesítsük előnyben.  kőburkolatnál a helyi kövek használata 
előnyös (szőlősi mészkő, vagy a permi vörös homokkő)  ízlé-
sesen, a helyi rakásmódokkal elkészítve.

a fa burkolatok nagyon gondozás igényesek, csak indokolt 
esetben alkalmazzuk őket.
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vakolt felületképzésnél a simított és a 
dörzsölt vakolat felület különbségével le-
het díszíteni is. Másik lehetőség a síkból 
kiemelkedő vakolatdísz. Mindkét esetben 
lehet egyszínű és eltérő színű is a két fe-
lület. a díszítés lehet teljesen visszafogott 
és ízlésesen gazdag is. kerüljük a tájide-
gen motívumokat, színeket, a felesleges 
díszítést. érdekes kísérlet a kőburkolat és 
a vakolatdíszes homlokzatképzések há-
zasítása. Minden esetben a színek vissza-
fogottak, természetes földszínek, annak 
árnyalatai.

a Balaton parti fürdőéletben járatos volt a 
fa burkolat ill. tartószerkezet alkalmazása, 
ez köszön vissza számos strandi épüle-
tünkről is.
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a fentiekből következően a javasolt színpaletta a fehér szín, és annak szürkével vagy sárgával tört árnyalatai javasoltak a falakon vakolat esetén. kőburkolatnál elsősorban a helyi 
mészkő, másodsorban a vöröskő javasolt.

cserép-, nád- és palatetők készülhetnek a 71 sz. főúttól északra, melyeknek adott a természet adta színvilága.

Fa szerkezeteknél szintén a barna szín és annak árnyalatai, esetenként a sötétzöld szín javasolt.

az üdülő zónában, a 71 sz. főút alatt az anyaghasználat „szabadabb” , hiszen a település ezen két részének különbözőek a gyökerei. ennek ellenére a környezethez alkalmazkodó 
anyagú, színű burkolatok, felületkezelések az irányadóak.
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keríTések

a kerítések alapvetően a lakó- és üdülő-
területen létesíthetőek.  a Történelmi te-
lepülésmag kivételével (itt is korlátozott 
magasságban) nem javasolt a tömör kerí-
tés készítése.  

külterületen a térlehatárolás növényzettel 
és vadhálóval megengedett.
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Tömör lábazatú kerítések (legfeljebb 90 cm magas) megengedettek áttört felső résszel. az összes magasság legfeljebb 180 cm legyen. az áttört mezők anyaga fém ill. fa lehet, 
változatos formákban, de illeszkedve a település, az utca és az épület stílusához. a mezők közt falazott pillérek kialakíthatóak.
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kerTek

kertjeink  állapota, kialakítása mindent elmond rólunk. nem véletlen, hogy az önkormányzat is nagy hangsúlyt fektet a környezet ápoltságára. s bármilyen hihetetlen egy ápolt 
kert bennünket is ápoltabbá varázsol. kertjeink legyenek a pihenésen túl ékszerei házunknak. nem feltétlenül csak a virágok tömegével lehet ezt elérni, sokkal inkább a jól meg-
válogatott (lehetőleg honos) növényekkel, tárgyakkal melyek együtt  harmóniába képesek simulni. példaként pár ilyen kertet láthatnak.  
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saJÁTOs épíTMényFaJTÁk

szt. istván és Gizella díszkút

madárles

endrődi sándor kilátó

horgász stég vízimentők tornya
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buszmegálló ravatalozó
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