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Bevezetés 1 
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Bevezetés, köszöntő 

 

„Balatonújlak a Balaton szomszédságában fekvő, szőlőkkel határos, hagyományőrző kis falu”. 

 

Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a 

települési közösség múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedés 

és a közösség kultúrájának. Egy település jellegét a természeti és az ember által alkotott elemek 

határozzák meg. Minden település más és más, egyedi, sajátos arculatú. Minden település ren-

delkezik olyan sajátos, csak az adott településre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem so-

rán örökölt elemek, és amelyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. A jellegvé-

delem, az értékek és az egyedi arculat megőrzése a mindenkori stílus befogadásával a települé-

sek számára fontos feladat.  

 

Balatonújlak a Balaton szomszédságában, attól délre 3 km-re, síkvidéken helyezkedik el. A dom-

borzat dél-nyugati irányban kissé emelkedik. A község dél-nyugati határában erdő és zártkert 

található. A településre jellemző az alacsony intenzitású beépítés, a népi építészeti emlékek 

megőrzése. Balatonújlak arculatát meghatározza a Petőfi S. és Balaton utca, ami a község leg-

nagyobb átmenő forgalmát bonyolítja le. Fő vonzerejét a Balaton közelsége és a meglévő népi 

építészeti értékek megőrzése adja. 

 

A településképi arculati kézikönyv célja egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a 

helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és ter-

mészeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített 

környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról. Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembe-
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reknek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok 

útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető mó-

don mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Bemutatja Balatonúj-

lak meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét, építészeti hagyományait, 

majd javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazásá-

ra, mint az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, 

tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára 

 

Fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, de emellett a jövő alakítására is nyitottak va-

gyunk. Bízunk abban, hogy településünk vonzó lehet a jövőben. 

 
Tüske Gáborné 

polgármester   
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Bemutatkozás 2 
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A település bemutatása 
Általános településkép, településkarakter 

. 

2.1. Balatonújlak története 
 

„A falu, bár manapság több mint 3 km-re található a Balatontól, de egykor még vízparti település-

nek számított, hiszen a tó a község határáig ért. Dr. Zákonyi Ferenc, „a Balaton krónikása”, egyik 

monográfiájában említi, hogy a község keleti határában római kori kőlapokból álló sírokat tártak 

fel. Ezek alapján a kutató azt gyanítja, hogy esetleg jelentősebb római település állhatott itt. A 

középkorban már bizonyítottan lakott hely volt. Nevét 1403-ban Wylak alakban írták. Sokáig 

a Gordovai Fánchi családé volt, majd a török háborúk után változtak a tulajdonosok, többek kö-

zött a nápolyi alkirályé is volt, akiktől a Hunyadiak vásárolták meg. 1727-1945-ig a falu a gróf 

Hunyady család tulajdonában állt. A török uralom alatt szinte teljesen elnéptelenedett a környék, 

még 1715-ben is mindössze 9 háztartást írtak össze. Bél Mátyás 1731. évi utazása alkalmával a 

környékről így írt: „A települések jelentéktelenek, alig több mint tíz, vagy legfeljebb 15 házból 

állók. De ezenkívül borzalmas szegénység keseríti a lelkeket, mert a kitűnő talajból nincs jöve-

delmük, de meg a földjük is hiányzik.” 1851-ben már 800 fő római katolikust számláltak össze, 

1900-ban 1005 fő, 1932-ben 947-en lakták a falut. 

1893-ban készült el a Balatonszentgyörgy-Somogyszob vasútvonal, amely a falut is érintette. 

A megélhetést mindig a föld adta. A nagybirtokrendszerben a falu lakói nagyrészt cselédek vol-

tak, reménytelen helyzetükben sokan Amerikába vándoroltak. Szili Ferenc kutatásaiból tudjuk, 

hogy a századfordulót követően többen hagyták el a falut, mint ahányan születtek. Az első világ-

háborúban a 196 balatonújlaki katonából 32-en nem érkeztek haza. A második világháború ezt a 

vidéket sem kímélte. A frontvonal miatt a lakosságot kitelepítették a 10-15 km-rel hátrább fek-

vő Vörs, Hollád és Tikos falvakba, ahol rettegve várták, mikor költözhetnek vissza a régi hajlé-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9l_M%C3%A1ty%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6rs
https://hu.wikipedia.org/wiki/Holl%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tikos
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kukba. Bár a földosztás révén e község népe is megtalálta a boldogulását, elsősorban az Egye-

sült Aranykalász Tsz, később a Balatonmáriafürdői Áfész üzemeinek keretében, de sajnos a né-

pesség csökkenése később sem állt meg. Az ötvenes években az iskola is megszűnt. A kisdiákok 

azóta Balatonkeresztúrra járnak. 

A falu lakóinak vallásosságára jellemző, hogy számos útmenti kereszt található a lakóházak por-

táján és az utak mentén a szőlőhegyen is. 1980-ban társadalmi munkával, közadakozásból meg-

épült a templom is.” (forrás: wikipedia és www.balatonujlak.hu)  

 

A település szerkezeti fejlődése 

 

I. Katonai felmérési térkép (1763-1787) (forrás: mapire.eu) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Balatonkereszt%C3%BAr
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A térkép tanúsága szerint „Uilak” település egy utcás kis község volt. Ez az utca a mai Kossuth L. 

utcának felel meg. Az épületeket kertek vették körül. A falu keleti oldala tavakkal tarkított mocsa-

ras rét lehetett, nyugati felén szántók, szőlők és erdők terültek el. 

 

II. Katonai felmérési térkép (1806-1869) (forrás: mapire.eu) 
 

A II. katonai felmérési térképen jól látszik a település fejlődése. Neve is megváltozott: „Balaton-

Újlak” Új vonalas elemek jelennek meg rajta: új út Balatonszentgyörgy és Kéthely között, ami a 

mai 68 sz. főútnak feleltethető meg; a korábbi utakra merőleges, és a réteket felszabdaló utak. A 

mai Kossuth L. utca déli végén módosult a közút nyomvonala, megjelent egy párhuzamos utca, 



10 
 

aminek déli szakasza beépült. Ez a mai Petőfi S. utca. Feltüntették a temetőt és a Sziget majort. 

Közöttük szintén új utat jelöl a térkép. A szőlő területen megjelentek épületek. 

 

Magyarország Katonai Felmérése (1941) (forrás: mapire.eu) 

Az 1941-es térkép tanúsága szerint az eltelt közel 100 esztendőben újabb vonalas létesítmények 

épültek ki „Balatonújlak”-on és környékén. A legjelentősebb az övcsatorna, továbbá a vasút. A 
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község megállóhelyet is kapott. A település beépített területe nem növekedett, továbbra is a mai 

Kossuth L., valamint Petőfi S. utca épült be. A zártkertben, mely erre az időre Újhegy nevet is 

kapott, növekedett az épületek száma. A külterület művelése az adottságoknak megfelelően 

továbbra is keleti részen mező, nyugati részen szántó, szőlő és erdő. 

 

(forrás: Google Earth) 

A mai állapotot vizsgálva látható, hogy szerkezeti elemei tovább fejlődtek. Az M7 gyorsforgalmi út 

északról közelíti meg a községet és észak-nyugati részén át is szeli, közlekedési szempontból 

kedvező helyzetet teremtve. Beépült a Balaton utca is a két térkép között eltelt nagyjából 60 év-

ben. A külterület művelése változatlannak mondható. A Nyugati övcsatorna körül rétek, mezők 

találhatók. A nyugati részen szántók és erdők. 
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2.2. Általános településkép, településkarakter 

Lakóterület, településközpont 

Balatonújlak egy Balaton-melléki 

kisközség. A telkek szalagszerűen 

fűződnek fel a lakóutcákra. A fő 

funkciójú épületek az utcafronton, 

csekély előkerttel vagy előkert nélkül 

épültek oldalhatáros beépítéssel. A 

Kossuth L. utcában és a Petőfi S. 

utcában szép számban megőrződ-

tek a közel 100 éves parasztházak 

és polgári lakóházak. Közöttük el-

szórtan helyezkednek el a XX. szá-

zad közepétől épült úgynevezett 

kockaházak, s az ezt követő idők-

ben épült lakóházak. A Balaton utca 

északi felén szinte kizárólag az 

utóbbi 50 évben épült épületek ta-

lálhatók, legnagyobb részt kocka 

házak alkotják az utcaképet. Mind-

három utcában tetőtér beépítéses 

házak tarkítják az utcaképet. A Bala-

ton utcában a közterület nyugati 

oldalon kiszélesedik, az ingatlanok 

szerviz útról közelíthetők meg. 
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A település központja a Templom utca és a Kossuth L. utca csomópontjában kialakult teresedés 

és az azt körülvevő épületek. Itt található a templom, az önkormányzat és a közösségi ház épüle-

te is. Nagyon szépen parkosított pihenőpark és játszótér is helyet kapott itt. 

 

 

Zártkert 

A község nagy kiterjedésű szőlőheggyel, vagy 

más néven zártkerttel rendelkezik. A présházak 

többsége nád- vagy natúr cserépfedésű boro-

naház. Az utak a domborzat rétegvonalait kö-

vetve kanyargósak, s ebből is adódik, hogy az 

épületek elszórtan helyezkednek el. 
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Padok, vízköpők 

Jellemző településkarakter az esőcsatornára szerelt bádog vízköpők és a ház elé kihelyezett 

padok. Ezek tucatját találjuk a teljes településen, még a zártkertben is. Egész kultúra alakult ki 

ezekre Balatonújlakon. A padok formájában megfigyelhető, hogy a kerítéssel harmonizálnak. 
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Utcabútorok, táblák 

A közterületeken telepített utcabútorok egységes képet mutatnak: fából készültek és színezésük 

is hasonló.  

 

Kerítések, kertek 

A községben nagyon változatos az utcai kerítések formája. Anyagukat tekintve legjellemzőbb a 

fém, a fa és a sövény vagy ezek kombinációja. A lakóházak kertjei udvarra és haszonkertre oszlik 

meg. Az udvarok szépen gondozottak, gyepesítettek és parkosítottak, a hátsó kert általában ha-

szonnövénnyel beültetett. 
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Cégérek, reklámtáblák 

Nagyon kevés reklámtábla található Balatonújlakon. Többnyire a helyben működő vállalkozások, 

üzletek portáján lehet találkozni cégérrel. Egy darab óriásplakát található a község déli bejáratá-

nál. 

 

 

Külterület 

A külterület képét a művelés és a földhasználat határozza meg. Balatonújlakon találhatunk réte-

ket, erdőket és szántókat.  
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Örökségünk 3 
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Örökségünk 
Településképi szempontból meghatározó építészeti, táji és természeti értékek, település-

képi jellemzők 

 
Balatonújlak építészeti karaktere a dél-

balatoni népi építészet jellegzetességeit tük-

rözi némi helyi sajátossággal, újkori épüle-

tekkel tarkítva. Településközpont a Templom 

körül alakult ki. A községben nagy számban 

találhatunk a XIX. században vagy a XX. 

század elején épült ún. parasztházakat, an-

nak nemes értelmében. Az idők folyamán 

természetesen színesedett a település épü-

letállományának összetétele, hiszen a min-

denkori építészeti stílusnak és divatnak meg-

felelően épültek az újabb házak. Néhányan 

megőrizték a helyi hagyományos épületstílus 

jegyeket, s új épületeiken is megjelennek 

értékőrző motívumok. A községet vegyes 

utcakép jellemzi. Állattartó és egyéb mellék-

épületek a lakóépületekkel többnyire egybe-

épülve a hátsókert felé sorakoznak. 

 

Műemlék jelenleg nem található a településen. Helyi védett értékek a belterületen 3 db feszület, 2 

db lakóház és egy szobor. A zártkertben 20 db présház, 2 db melléképület és egy feszület. 
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3.1. Építészeti értékek 

 

Templom 

A Rózsafüzér királynéja római katolikus temp-

lom 1980-ban, közadakozással épült. 

Megépítésével alakult ki a Templom tér, s 

mondhatjuk, hogy a községközpont is teljessé 

vált.  

 

A templom egy hajós, 

szentélye és oltára sze-

rény. Ízléses és konzerva-

tív alapokon nyugvó épü-

let némi modern elemmel 

színezve. Formájában 

megőrizte a hagyományos 

templomok formavilágát. 

Védelemre érdemes. 
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Lakóépületek 

Balatonújlak legrégebbi utcája, a Kossuth L. utca őriz a legrégebben, az 1800-as és 1900-as 

évek elején épült lakóépületeket. Egy nádfedeles parasztház található itt, mely szinte eredeti for-

máját megőrizte. Felújításon láthatólag átesett, ami következtében sajnos az oromablak külső 

redőnytokos redőnnyel lett felszerelve. Színe szerencsére harmonizál a többi nyílászáró színével, 

így nem feltűnő. Dícséretes, hogy nádfedést választottak a tetőfedés anyagául és a szabadké-

ményeket megőrizték Az előtetők és a kerítés egy szakaszon üvegszál erősítésű műanyag hul-

lámlemezzel készült, ami szintén idegen. Megőrzésre érdemes. 
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A múlt századi lakóépületek egységes formában 

épültek. A paraszti családok leggyakrabban 3 

osztatú, utcára merőleges lakóházat építettek. Az 

utca felől kapott helyet a tisztaszoba, középen a 

bejáratnál volt a lakószoba a konyhával, hátul pe-

dig a kamra. A család ellátását szolgáló állattartás 

építményei közvetlenül a lakóházhoz csatlakozva a 

hátsókert felé sorakoztak. Balatonújlakon a zárt 

kódisállás hangsúlyozza a lakóépület bejáratát. A 

nyeregtetős épületek oromfalas kialakításúak, az 

oromfalon kettő lőrés szerű ablakkal és az oldalfa-

lon kettő, függőleges ablakkal, melyeket zsalu vé-

dett. Az épületeket leginkább az utcai telekhatárra 

vagy attól néhány méter előkerttel telepítették. 

Fedésük legkorábban nád majd később a natúr 

cserépfedés volt. A falazat anyaga tégla. Ezek 

nagyon szép példányait találjuk a Petőfi S. és a 

Kossuth L. utcákban. 

A megmaradt paraszthá-

zak homlokzatain még 

láthatók korhű vakolat-

motívumok, nyíláskiosz-

tások, melyek jellegze-

tességüket, a koruk épí-



24 
 

tészeti hagyományait mutatják be a mai kor emberének. A homlokzat színezésére a fehér volt a 

legjellemzőbb, de mára már többet átfestettek szép halvány színűre. 

 

 

Jellemző az egyszerű téglalap alaprajzú parasztház is, melyek bejárata nincs kiemelve az épület 

tömegéből. 

 

Az 1900-as évek közepe felé, a polgárosodás megindulásával újabb épületforma jelent meg Ba-

latonújlakon is. A lakóházak új formában, az utcával párhuzamos tengellyel épültek. Utcai hom-

lokzatukon két vagy akár három darab, fekvő ablak kapott helyet, ami a szobák számát hívatott 

illusztrálni. Homlokzatdíszük egyszerűbb, általában az ablaksáv kapott díszítést. Tetejük már 

inkább sátortető vagy kontyolt nyeregtető, utcával szintén párhuzamos gerinccel. Tetőfedő 

anyagként natúr cserepet és sík műpalát is használtak.  
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 Egy épületnél találtunk az homlokzat középső traktusának hangsúlyozására épített keresztirányú 

tetőt, amit tűzfallal lezártak le. A tűzfal kiképzése már inkább a Balaton-felvidékre jellemző. Ezek 

a lakóházak is megőrzésre, védelemre érdemesek. 
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Pajták, istállók 

Az istállók és pajták a hagyományos háztáji 

kertgazdálkodás és állattenyésztés épületei. 

Balatonújlakon ezek a gazdasági épületek a 

lakóépület mögött kaptak helyet. Míg a pajta 

általában nem, az ólak mindenképpen el voltak 

kerítve a lakóudvartól. Az épületek téglából 

épültek, egyszerű téglalap alaprajzzal, oromfa-

las nyeregtetővel. Az oromfal is téglából ké-

szült, kis lőrésszerű 

szellőzőnyílásokkal. 

A homlokzatok szí-

nezése fehér-bordó 

vagy szürke-fehér 

kombinációban ké-

szült. Az ablakok 

szemöldökét boltív áthidalással készítették, 

melyek aztán megadták a nyílások keretezé-

sét vagy vakolattal, vagy meghagyták a bolt-

ív tégláját. Az is előfordul, hogy csak díszí-

tésként rakták ki téglával a szemöldököt. 
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  Feszületek, vallási szobrok 

 

Balatonújlakon is jellemző az 1800-as évek végén, 1900-as évek ele-

jén készített feszületek, amelyek a hagyományoknak igen beszédes 

tanúi, és sokszor ma is a helyben lakó családokhoz kötődnek és a ha-

gyománytisztelet legfontosabb tárgyai. Anyagukat tekintve legjellem-

zőbb a kő, illetve műkő. A keresztet oltalmazó vagy felajánló céllal állít-

tatta készíttetője, amelyek megtalálhatók úgy közterületen, mint a ma-

gánkertekben egyaránt. A keresztek egy részét magánszemély vagy 

család állíttatta, más esetekben azonban több személy vagy család, 

esetleg egy egész faluközösség fogott össze. Ha a keresztet nem védett területre, vagyis nem 

templom és temető területére állították, akkor gyakran kerítéssel vették körül, amely egyrészt 

védte a keresztet a legelésző állatoktól, másrészt figyelmeztette az arra járókat a hely szent vol-

tára. Ez a kerítés általában 80-120 cm magas volt és 2x2 méteres területet fogott közre. 

 



28 
 

Kutak 

 

A vezetékes ivóvíz bevezetése előtt az emberek ásott kutakból nyerték 

az ivó- és használati vizet. A településen is megtalálható kutakat a 

talajvíz összegyűjtése és hasznosítása érdekében létesítették. Típu-

sukat tekintve ásott kutak, hiszen kör vagy négyzetes gödröt kellett 

kiásni legalább 2-3 méter mélységben ahhoz, hogy a talajvíz össze-

gyűjtésére alkalmas legyen. A gödör falát tég-

lával, vagy beton gyűrűvel bélelték, megaka-

dályozva a föld beomlását. A víz kiemelése 

érdekében készült a felépítmény, ami bizton-

sági célt is szolgált. Balatonújlakon szép pél-

dányok maradtak ezekből az ásott kutakból. 

Megfigyelhető a Petőfi S. utcában a kutak 

közterületre történő kihelyezése. Több eset-

ben a telek részeként kerítésen belülre kerül-

tek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Régészeti értékek 

Balatonújlak 11 régészeti lelőhellyel rendelkezik, melyek az alábbiak: 

1. Balatonújlak, Alsó-rét III. (őskor, római kor, bronzkor) 

2. Balatonújlak, Alsó-rét II. (őskor) 

3. Balatonújlak, Alsó-rét I. (őskor, római kor) 

4. Balatonújlak, Állomási út (őskor, középkor, kora újkor, Árpád-kor, késő középkor) 

5. Balatonújlak, Erdő-dűlő (középkor, honfoglalás kor) 

6. Balatonújlak, ÉK-i vég (őskor, középkor, Árpád-kor) 

7. Balatonújlak, Felsőmező(középkor, Árpád-kor) 

8. Balatonújlak, Felső-dűlő, Felső-Mező(őskor, római kor) 

9. Balatonújlak, Felső-dűlő, Petőfi u. 90. (őskor, római kor, középkor, újkor) 

10. Balatonújlak, Rácsos-dűlő (középkor, újkor) 

11. Balatonújlak, Újlak, Balatonújlaki csatorna (őskor, középkor, Árpád-kor, késő középkor) 

 Településen belüli helyzetüket a településszerkezeti és a szabályozási terv tünteti fel. 

3.2. Táji és természeti értékek 

Balatonújlak egyik tájképi értéke a Balaton közelsége. A szőlőhegyre vezető útról is látszanak a Bala-

ton északi partján lévő hegyek, s alig észrevehetően a tó vize. 

http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/32233
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/56898
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/57271
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/57202
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/56875
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/57174
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/42960
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/19397
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/56882
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/56871
http://archeodatabase.hnm.hu/hu/node/56893
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Ex lege védettnek minősül Balatonújlakon az összes forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, 

kunhalom és földvár. 

A község nyugati határában lévő erdő része a Holládi-erdő (HUDD20061) néven kihirdetett ki-

emelt jelentőségű Natura 2000 természetmegőrzési területnek. Az országos ökológia hálózat 

magterülete és pufferterülete a közigazgatási terület nyugati részét érinti, továbbá érintett a „tele-

pülésképi szempontból kiemelten kezelendő területek” elnevezésű területrendezési övezet által.  
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Lehatárolások 4 
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Településképi szempontból meghatározó, 
különböző karakterű területek lehatárolása 
Eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településka-

rakter bemutatása 

 

Karaktervizsgálat 

 

Balatonújlakon öt különböző karakterű településrészt állapítottunk meg. 

1. A község belterületén a Balaton utca KERTVÁROSIAS karakterű. Az épületek nagy ré-

sze lakóépület, a kertek inkább díszkertek, mint haszonnövénnyel beültetett házikertek. 

2. A Kossuth L. és a Petőfi S. utcák beépítése FALUSIAS karakterű, a hagyományos háztáji 

állattartáshoz, valamint kiskerti mezőgazdasági termeléshez szüksége porták sokasága 

találhatók ezekben az utcákban. 

3. Önálló karaktert képez a szőlőhegy, amit ZÁRTKERTI karakterű településrészbe soro-

lunk. A terület egyedi beépítésű, elszórtan épült présházak és szőlő művelés jellemző. 

4. Balatonújlak jellemzően be nem épített külterületi részeit KÜLTERÜLETI karakterű tele-

pülésrészbe soroltuk szintén egyedi, természetközeli jellemzői miatt. 

5. Az EGYEDI karakterű településrész az M7 autópálya közelében található hulladékudvar 

területe speciális építményei miatt önálló karaktert képez. 
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34 
 

4.1. KERTVÁROSIAS karakterű településrész 

A Balaton utcára jellemző a kertvárosias jelleg. A lakóépületek nagyjából az utóbbi 50 évben 

épültek, többségük az 1960-70-es években jellemző kockaház, valamint az utána következő kb. 

20 évre jellemző tetőtér beépítéses, utcai homlokzaton erkélyes oromfalas lakóépület. A kertek 

és az udvarok inkább díszítő és pihenő célt szolgálnak. A közterület rendezett, széles, a nyugati 

oldali ingatlanok szerviz útról közelíthetők meg. A kerítések változatosak, de egyenlő magassá-

gúak. Leginkább díszített fém és fa anyagúak kő, tégla vagy beton lábazattal. 
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4.2. FALUSIAS karakterű településrész 

A Falusias karakterű településrész a Kossuth L. és Petőfi S. utcák, mert itt a legjobban megőrzött 

a falusi életvitel és lakásállomány, háztáji kerthasználat. Az épületek nagy része a hagyományos 

arányokat őrző, XIX. század végén vagy XX. század elején épült földszintes kialakítású. A lakó-

épületek egy része a hagyományos fésűs beépítés szerint települt utcára merőlegesen, a másik 

része a módosabb gazdák polgári ízlését tükröző az utcával párhuzamosan. Az 1960-as évektől 

kezdődően jelentek meg a sátortetős kockaházak, miáltal az addig egységes és harmonikus falu-

kép megszűnt. 

 

Az épületek utcára merőleges, a telek tengelyével párhuzamos vagy arra merőleges tetőgerincű 

magastetővel épültek. A tetőformát tekintve a nyeregtető, míg a héjazat tekintetében a cserép a 

jellemző. Az épületeket az utcafronthoz közel helyezték el, vagy kisméretű előkert után, és - a 

telek szélességéhez igazodva – utcára merőlegesen vagy azzal párhuzamosan telepítették. A 

parasztházak többségében zárt kódisállással épültek. A melléképületek, mint például a pajta, az 

istálló, az ólak a hátsókert irányába, szorosan a lakóépület mögött, sokszor azzal összeépítve 
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sorakoznak. Az épületek magassága földszintes, néhány tetőtér beépítéses lakóház van. Az 

homlokzatuk vakolt architektúrájú, fehér vagy világos pasztell színeket használnak. Néhány épü-

letre jellemző csak, hogy a külső téglafalat nem vakolták be, hanem meghagyták természetes 

felületében. Az anyaghasználatra a természetes anyagok használata a jellemző.  

A kerítések alacsony, áttört kialakítású vaskerítések, melynek formai kialakítása változatos. Tö-

mör kerítés kevés található. Az utak változó szélességűek, részben szilárd burkolatúak. A járda 

kiépüt, az utak mellett szintén változó szélességű zöldsáv található. A zöldsáv vegyes fajokból 

állónövényzettel ellátott. 
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4.3. ZÁRTKERTI karakterű településrész 

Balatonújlakon a belterülettől dél-nyugati irányban helyezkedik el a szőlőhegy, vagy más néven 

zártkert. Utcahálózata szűk földút, elszórtan kavicsos, a domborzatot követve kanyargós. Ösz-

szességében szépen gondozott, művelt a szőlő, s az emberek a vidékre jellemző nádfedeles 

vagy natúr cserépfedéses boronapincéket építettek a termés feldolgozása és pihenés céljából. 

Az épületek elszórtan helyezkednek el. A gazdasági épületek földszintesek, egyszerű téglalap 

alaprajzúak és egyszerű nyeregtetővel vagy kontyolt nyeregtetővel fedettek.  
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4.4 KÜLTERÜLETI karakterű településrész  

A település külterületének tájhasználatát alapvetően a domborzat és talajviszonyok határozzák 

meg. Ezek alakították évszázadokon keresztül a külterület művelését. Balatonújlak külterületeit a 

nagy kiterjedésű szántók, a vízparti területek menti nádasok és magassásosok, rétek valamint a 

zártkert és az erdő alkotják. 

 



41 
 

4.5. EGYÉB karakterű településrész 

A területen konténer áll. A telken nagy kiterjedésű burkolt felület és cseklély mértékű zöldfelület 

található. 
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Településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 

Településképi szempontból a település belterületét és a zártkertet jelüljük ki. 

  



43 
 
 

Ajánlások 5 
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Ajánlások 
A településkép minőségi formálására: építészeti útmutató 

 

 

Ebben a fejezetben fogalmazzuk meg azokat az elveket, melyeket a településkép formálása ér-

dekében – a helyi közösség javaslatai alapján – javaslunk megfogadni. Fontosnak tartjuk, hogy 

lakókörnyezetünk minél harmonikusabbá váljon azzal együtt, hogy helyi értékeinket megőrizzük 

és a lakóink egyedi ízlésüket is megmutathassák. 

Az ajánlások általános érvényűek a településen, az egyes karakterekre vonatkozó eltéréseket 

külön jelöljük. 

5.1. Településszerkezet 

Településképi szempontból a kialakult utca és telekszerkezet megváltoztatása nem indokolt. Új 

településszerkezeti elem megjelenése esetén a meglévő telekstruktúrához kell igazodni. 

 

5.2. Épületek elhelyezése 

A helyi építési szabályzat beépítési módra és építési helyre vonatkozó előírásán túl nincs szük-

ség településképi követelmények megállapítására, azonban javasolt – a beépítési mód függvé-

nyében - az építési helyet a kialakult, az adott utcára jellemző, tehát a szomszédos telkek beépí-

tését is figyelembe véve megválasztani. Nem javasoljuk az előkert nélküli telepítést, ugyanis az 

előkert – azon túl, hogy a közmű-becsatlakozásoknak is helyet ad - a közterületet vizuálisan szé-

lesíti, ami az utcaképet kedvezően befolyásolja. 
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5.3. Az épületek magassága 

Az elhelyezhető épületek megengedett legnagyobb beépítési magasságát a helyi építési sza-

bályzat határozza meg. 

Az egységes utcakép megőrzése érdekében tetőtér beépítésesnél magasabb épület építése – az 

üzemi épületek kivételével - nem javasolt. Üzemi épületek magasságát az alkalmazott technoló-

gia határozza meg, erre vonatkozóan ajánlást nem kívánunk megfogalmazni. 

 

5.4. A tető kialakítása 

A tetők kialakítása legyen egyszerű, az épületek az utcával merőleges és az utcával párhuzamos 

gerincű magastetővel egyaránt épülhetnek. Előnyben kell részesíteni a magastető létesítését, de 

nem zárkózunk el a lapostető alkalmazásától sem. Előnyösebb a vegyes tetőtípus alkalmazása, 

mint a csak lapostető. 

5.5. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színek 

Az épületek vakolt felületűek legyenek, természetes anyagú burkolat megengedett. A kő burkolat 

kerülendő. A helyi hagyományokat tükröző vagy azzal azonos értékes homlokzati vakolatmotí-

vumok megjelenését támogatjuk a lakóházak utcai homlokzatán. A meglévő épületek homlok-

zatmotívumait a későbbi építési tevékenységek során figyelembe kell venni, és meg kell őrizni 

vagy helyre kell állítani. 
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A homlokzatok színezését nem kívánjuk korlátozni. 

 Az épületek anyaghasználatában az időjárással szembeni ellenállóságot javasoljuk elsősorban 

figyelembe venni. Új épület építése, vagy meglévő épület átépítése, bővítése alkalmával az 

anyaghasználatnál törekedni kell az utcára jellemző anyagok, elsősorban a természetes anyagok 

használatára. Ugyanakkor az új, a mindenkori építészeti divatnak megfelelő anyaghasználat is 

lehetséges. 

A fenti ajánlások az EGYEDI karakterű településrészre nem vonatkozik. Ott az üzemi jelleg miatt 

a technológiához szükséges építményeket helyezik el, amelyek egyedi megjelenésűek, ajánláso-

kat nem kívánunk rájuk megfogalmazni. 

5.6. Zöldfelületek, udvarok 

A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisé-

ge és minősége, valamint az udvarok kialakítása. Az ápolt, parkosított, esztétikusan kialakított 

telken belüli udvar önmagában is vonzó. 

Az utcafrontra telepített növényzet a közlekedést ne zavarja vagy akadályozza, gondozott, ren-

dezett képet alkossanak a növények. 

Ugyanitt említjük az értékes épített elemek körüli parkosítást, ugyanis ezen építmények környe-

zetének megfelelő kialakítása hozzátartozik az értékhez, annak szépségéhez. 
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5.7. Kerítések kialakítása 

A kerítések jellemzően áttörtek legyenek. Anyaghasználatuknál a természetes anyagok (pl.: tég-

la, kő, fa) és a díszített fém használatára kell törekedni. Az új kerítések magassága ne haladja 

meg a meglévőket. Egyéb tekintetben, mint a kerítés színe, mintázata, nem kívánjuk korlátozni.  

 

 

5.8. Közterületek kialakítása 

A közterületek kialakítása és azok minősége jelentősen befolyásolja az egész falu arculatát. A 

település arculatának javítása érdekében az őshonos és kultúrfafajokból álló fasorok telepítését 

javasoljuk. Az egybelátható utcaszakaszokon törekedni kell az egységes utcakép kialakítására 

azonos növényfajok ültetésével. 

 

A közterületeken elhelyezett építmények, utcabútorok, hirdető felületek egymással harmonikus 

kivitelben, lehetőleg természetes anyagokból készüljenek. A középületek, szobrok, emlékművek 

környezetében utcabútorok elhelyezése (padok, világítótestek) valamint virágosítás ajánlott. 

 

Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel 

és kivitelben (pl.: aszfaltozott vagy térburkolattal ellátott) javasoljuk megoldani. 
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5.9. Sajátos építmények 

Ahol a villamosenergia ellátás és hírközlési hálózat föld feletti vezetésű, új villamosenergia elosz-

tási, közvilágítási vezetékeket és a vezetékes elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő osz-

lopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen aka-

dályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. 

A település ellátását szolgáló vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára nem 

alkalmas a belterület, kivéve valamely 20 méter magasságot meghaladó, meglévő építmény tete-

je, amennyiben az nem akadályozza az építmény használatát és nem rontja az összképét. Veze-

ték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára leginkább alkalmas a külterület belterületi 

határtól legalább 500 m-es távolságban lévő részei. Az új szerkezetek elsősorban multifunkcioná-

lis kialakítással telepíthetők (pl.: vadles, kilátó, víztorony), de ha nincs meglévő alkalmas épít-

mény, akkor önálló szerkezetre is.  

Egyéb műszaki berendezés (antenna, klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény, stb.) az utcai 

homlokzaton nem helyezhető el. Szabadon álló, legfeljebb 6 m magas szélkerék és antennatartó 

oszlop az előkertben nem helyezhető el. 

5.10. Reklámcélú, információs- és hirdető berendezések 

Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivé-

telével – csak a település déli belterületi határánál lehetséges. Reklámcélú berendezés anyaga 

fából vagy fémből legyen, természetes színben, a meglévő utcabútorok és hirdetőtáblák formájá-

hoz illeszkedve. Magáncélú hirdető berendezés, cégtábla vagy útbaigazító tábla csak akkor nyúl-

hat a közterület fölé, ha nincs zavaró hatással a közterület használatára.  
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Jó példák 6 
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Jó példák 
Épületek, építészeti részletek 

 

 

 Harmonikus színhasználat 

 Gondozott, parkosított udvar 

 Hagyományőrző formajegyek 

és tömegalakítás 

 

Zártkertben javasolt hasonló épü-

letkialakítás: 

 Vidékre jellemző nád- vagy 

natúr cserépfedés 

 Fehérre meszelt oldalfal 

 Fa nyílászárók 
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 Harmonizáló homlokzat és tető-

fedőanyag szín 

 Ízléses, egyedi homlokzatdíszí-

tés 

 

 Fehérre festett homlokzati fal 

 Natúr cserépfedés 

 Egyszerű tömeg és homlokzati 

arányok megtartottak 

Az utcai homlokzaton lévő antenna 

kerülendő. 
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 Eredeti épületarányok megtar-

tása 

 A kerítés és a homlokzat színe-

zése harmonizál 

 Szépen virágosított zöldsáv a 

ház előtt 

 Natúr cserépfedés alkalmazása 

 Az oromfalon a szellőzőnyílás-

ok megőrzése 

 Javasoljuk az egy fekvő ablak 

helyett a kettő álló ablak beépí-

tését az utcai homlokzatra. 

 

 Eredeti állapotban megőrzött 

épület 

 Szépen rendezett, virágosított 

udvar 
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 Eredeti épületjellemzők megtar-

tása felújítást követően: nádfe-

dés, zsalus nyílászárók, hom-

lokzatarányok, épületmagas-

ság, szabadkémények 

 

 Eredeti épületjellemzők megőr-

zése: utcai homlokzaton a nyí-

lások, nyílászárók aránya, he-

lye, fehér oldalfalszínezés, na-

túr cserépfedés 
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 Fehér vagy világos homlokzati 

fal 

 Eredetivel egyező, zsaluval 

ellátott nyílászárók 

 Arányos homlokzat elrendezés 

 Vakolatmotívumok megőrzése 

vagy helyreállítása 

 

 Eredeti homlokzatmotívumok 

megőrzése vagy helyreállítása 

 Egymással harmonizáló pasz-

tellszínek 

 Natúr cserépfedés 

 Előkert parkosítása 
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 Új építés esetében is a hagyo-

mányos formák megőrzése 

 Fehér vagy pasztellszínezés 

 Natúr cserépfedés 

 Rendezett, gondozott közterü-

let és kapubejáró 

 Antenna utcai homlokzaton 

nem jelenik meg 
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 Népi motívumokat alkalmazó 

vendéglátó épület. 

 

 Meglévő épületek közé illesz-

kedő, modern formában újjáé-

pített kockaház. 

 Igényesen kialakított kapubejá-

ró 
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 Kövezett vagy zöldbeton vagy 

gyeprácsos kocsibejáró 

 Virágok, bokrok rendezetten 

helyezkednek el 

 Értékes faállomány 

 

 Díszített oromdeszka 
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 Legalább a kapuzatnál áttört 

kerítés 

 Díszített fémkerítés kombinálva 

tömör tégla vagy betonkerítés-

sel, ami nyersen maradó, vakolt 

vagy burkolt felületű. 

 

 Épület színével harmonizáló 

kerítés szín 
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Jó példák 
 Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

 

 

 Térburkolat alkalmazása 

 Szépen parkosított, rendezett 

közterület 

 . 

 

 Karbantartott, rendezett vízel-

vezető árok és játszótér. 

 Természetes anyagok, növé-

nyek használata 

7 
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 A kerítés színével azonos, 

azzal harmonizáló pad, mely a 

közlekedést nem akadályozza. 

 

 Esztétikusan kialakított közmű 

berendezés 

 

 A kerítés színével és anyagával 

harmonizáló, természetes 

anyagból készült cégér. 
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 Utcabútor használata informá-

ció közlésére 

 Nem veszít sem funkcionális, 

sem esztétikai értékéből a híd. 

 

 Díszes kapubejáró hídfő 

 

 Tetősíkba telepített megújuló 

energiaforrás  
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