BALATONHENYE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

BALATONHENYE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
EYGEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ
EGYEZTEÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.
1

VÁTERV95

2017 10 30

BALATONHENYE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

2017 10 30.

TARTALOM

MEGBÍZÓ: Balatonhenye Község Önkormányzata
Kovács Csaba Károly polgármester
KÉSZÍTŐK: VÁTERV95 KFT
Molnár Attila okleveles építészmérnök,
vezetőtervező (TT1 01 0140, É1-012-0140)
Mezey András okl. ált. mérnök
közlekedési vezetőtervező (Tkö-13-10815)

EGYEZTEÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.
2

VÁTERV95

1. BEVEZETŐ
2. BALATONHENYE BEMUTATÁSA
3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK
4. ELTÉRŐ KARAKTETRŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK BEMUTATÁSA
4.1 Ófalu karaktere (1. karakter)
4.2 Az Ófalu karakterétől eltérő településrészek karakterei
-- A Petőfi utca kelet-nyugati szakasza menti teleksor
(2. karakter)
-- A Gazdasági területek (3. karakter)
-- A temető (4. karakter)
4.3 Külterületek karakterei
-- A kiskertek (5. karakter)
-- Az egyéb külterületek (6. karakter)
5. ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK
5.1 Karakterek szerinti ajánlások
-- Az Ófalura vonatkozó ajánlások
-- Az Ófalutól eltérő karakterekre vonatkozó ajánlások
--A külterületekre vonatkozóm ajánlások
5.2 Egyéb ajánlások
-- Közterületek, utcaképek, kertek
-- Magánkertek
-- Közművek, épületek gépészeti szerelvényei
-- Cégérek, reklámhordozók
6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA I. (épületek, épület részletek,
kerítések, zöldfelületek)
7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA II. (reklámhordozók, egyéb
műszakim berendezések)
8. KÉPJEGYZÉK

2
4
8
13
14
15
16
16
16
16
16
16
18
18
18
21
22
23
23
24
25
25
26
31
32

BALATONHENYE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

1. BEVEZETÔ
Balatonhenye a Káli–medence dombok közé, a Séd patak két oldalára
települt hangulatos, rendezett település, melynek sajátos báját, a zsákfalu
jellegből származó csöndessége, táji környezete szépsége, és a
hagyományokat őrző utcaképének, és az évszázados falusi életforma során
kialakult hagyományos formavilágot hordozó épületeinek köszönheti. A
Balaton közelsége (10 km) miatt turisztikai célpont, és a hagyományos
gazdálkodási módok jelentőségének fokozatos háttérbe szorulásával, a falu
népességének elöregedésével, a község mindennapi életét egyre inkább,
különösen a nyári idényben a növekvő számú betelepülő üdülőnépesség
jelenléte határozza meg. Ennek ellenére, de talán ennek jótékony
hatásaként a hagyományos falukép fokozatosan megújul, konzerválódik.
A településképi arculati Kézikönyv abban segít, hogy tudatosodjanak a táji és
épített környezet értékei, hogy Balatonhenye lakói, betelepülői érezzék,
hogy ezeket az értékeket hogyan lehet megőrizni, annak érdekében, hogy
Balatonhenye vonzereje a következő generációk számára is fennmaradjon.
Ezért a jelen arculati kézikönyvben az itt lakókkal közösen bemutatjuk,
Balatonhenye
-- mitől olyan, amilyennek ma látjuk, milyen veszélyek fenyegetik az épített
környezetet;
-- építészeti, táji örökségét.
Majd leírjuk településrészenként az építészeti környezet ma látható
jellemzőit. A környezet alakítására vonatkozó elveket és ajánlásokat
fogalmazunk meg. És végül bemutatjuk napjainkban megvalósult,
követendő jó példákat.
A következő ábra a településrendezési tervek és a jelen településképi
arculati kézikönyv és az ennek nyomán megalkotott településképi rendelet
kapcsolatát szemlélteti.
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A településképi arculati kézikönyv, a
településképi rendelet és a
településrendezési tervek kapcsolata
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2 BALATONHENYE BEMUTATÁSA
Balatonhenye rövid története
A község keleti részén található római kori temető már a múlt században
ismert volt. 1890-ben Hegyi Lajos telkén újabb római kori leletek kerültek
napvilágra: női sír, római feliratú sírkő és Ámort ábrázoló kőszobor töredéke.
Az utóbbit 1901-ben a Magyar Nemzeti Múzeumba szállították.
Az Árpád-kori település neve Henye személynévből keletkezett, a Balaton
előnevet pedig a tó közelsége miatt kapta. A feljegyzések 1181-tõl említik a
községet.
A falu északi határától 250 méternyire pálos kolostor kőfal maradványai
láthatók. A kőfal környékét Margit-kertnek nevezik. Az egykori - Szent Margit
tiszteletére avatott - pálos kolostor az Árpád-korban épült.
1262-ben a veszprémi vár jobbágyai lakták, Henye részben a veszprémi vár,
más részei a Bakonybéli apátság birtokában volt. 1335-ben a község neve
Henney volt. A Bakonybéli apátság 1489-ben és 1542-ben is rendelkezett
henyei birtokkal. Ekkor a falu két részét Alsó henyét és Felsõhenyét külön
említették.
Református temploma a középkori templom alapjaira épült.
Az 1548-i összeírás szerint a törökök felégették a falut, majd 1572-ben újabb
törökdúlást élt át. Ezt követően is állandó pusztításnak volt kitéve. Még
1611-ben nem lakott (puszta) községként írták le. 1828-ban 623 fő a
népessége. A XIX. század végén érte el a csúcsot, 688 fővel. Az ’50-es évekig
enyhén, majd ettől kezdve rohamosan csökken a lakosság.
A jelenlegi lakósszám 130 fő. A csökkenés fő okai az elzártságban
keresendők, még akkor is, ha ez az elzártság az idegenforgalomban előnyt
jelent és a betelepülő üdülők száma folyamatosan növekszik. Ez remélhető,
hogy népességfogyás megállásához, de legalábbis fékeződéséhez fog
vezetni.
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Balatonhenye az II.
katonai felérés
(1858) szerint

Balatonhenye az III.
katonai felérés
(1880) szerint
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Balatonhenye zsák település
A település hangulatát nagyban meghatározza, hogy a Balatonhenyei bekötő
út célpontja és végpontja a község. Vasútvonal nem, érinti. A legközelebbi
vasútállomás 14 km-re Révfülöpön van. Balatonhenyének egyik gondja a
nyári idényben jelentkező megnövekedett gépkocsiforgalom és parkolási
igénybevétel, mert a látogató turisták nagy része közterületen parkol. Ezzel a
község csendes jellege megváltozik.
Balatonhenye kiváló szőlőtermő vidékre esik
A község közigazgatási területén és környékén a szántóföldi termesztés
adottságai kedvezőtlenek, a szőlő termesztésé viszont kiválóak. A település
a Balatonfelvidéki borvidék Káli körzetében helyezkedik el. A korábbi
szőlőművelésbe bevont területek napjainkra nagymértékben lecsökkentek.
Az állattenyésztés súlya viszont jelentős, mert a közigazgatási területen
kiterjedt gyepek találhatók.
A település és a környező táj harmonikus egységet alkot.
A település teljes közigazgatási területe természetvédelmi oltalom alatt áll,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része.
A Séd patak két oldalára települt, természeti környezetbe ágyazott község
csendes, meghitt hangulata, jó levegője, jól megőrzött építészeti
hagyományai a kirándulókra, a csendes pihenésre, üdülésre vágyókra nagy
vonzást gyakorol. A túlzsúfoltság megakadályozása, a falu értékeinek,
karakterének és vonzásának hosszútávú megőrzése az itt lakóknak, de az itt
nyaralóknak is alapvető törekvése.
A Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervi elhatározásai
közvetítik a település felé a természeti, táji, gazdasági, ellátottsági,
területhasználati követelményeket, melyek betartása a település
hosszútávú érdekeit is szolgálja.
Balatonhenye közigazgatási területének egészén a jelenlegi területhasználat
összhangban van gazdasági -- a mezőgazdasági, az idegenforgalmi üdülési -szerepkörével, a környezet természeti és táji
értékeinek védelmével.
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A közigazgatási terület
jellegzetes
területhasználata
(séma)

A belterület
jellegzetes
területhasználata
(séma)
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Balatonhenye belterülete 53,0 ha. A közigazgatási terület 4,5 %-a. A
közigazgatási terület 75,5%-a mezőgazdasági terület, ennek kb. kétötöde
gyep. A terület erdősültsége kedvezően magas, az erdőművelési ágba sorolt
telkek arány 20 % feletti. Az erdőfelületet még növelik az erőként nem
nyilvántartott, de erdősülő területek is.
A belterület jelentős része mezőgazdasági földterület - 58,4% -, több mint a
lakóterület. Az erdő nem számottevő a belterületen, zöldterület (park)
nincs. A település meghatározó szerkezeti eleme a helyenként
betonmederbe kényszerített Burnót (Dobogó) patak, mely a főutcával, a
Kossuth Lajos utcával párhuzamosan halad. A korábbi egyutcás település a
patak két oldalán (a Henyei településrész), ill. abból kiágazóan (a Kütyüi
településrész) alakult ki. A jelentősebb keresztirányú utca a kissé elkülönült
településrészt kapcsolja a községközponthoz. A többi keresztirányban nyíló
utca általában szűk, kivéve a kultúrházat megközelítő zsákutcát. A
lakótelkek általában nagy mélységűek és nagyobbik részüket kertként
használják.

2.

Tátorján
(Crambe tatria)

Balatonhenye környezete táji, természeti értékekben gazdag.
A település táji, ökológiai valamint tájképi szempontból kiemelkedően értékes
területen fekszik. A térség geológiai sokszínűsége változatos növényvilág
megjelenését tette lehetővé, ami pedig kedvezett a gazdag fauna kialakulásában.
Mindezek, valamint a Káli-medence egyedülálló tájképi adottságai és a község
építészeti értékei miatt összességében olyan értékes természeti és táji környezet
alakult ki, mely országos szinten is a legmagasabb védelmet érdemli.

Balatonhenye teljes közigazgatási területe, beleértve a teljes belterületet is,
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részét képezi. A legszigorúbb védelem
alatt áll a Hegyalja dűlő északi és déli része, valamint a patakpart lakott
területektől északra húzódó völgye. Itt semmiféle további emberi
beavatkozás nem megengedett. A kezelt természeti övezetbe sorolták a
Lakatkert gyepeit, a Hegyalja középső részének erdeit és erdősödő gyepeit,
az Alsómező kiterjedt mélyfekvésű terület gyepeit, középső részének erdeit
és erdősödő gyepeit, az Alsómező kiterjedt mélyfekvésű terület gyepeit,
valamint a Harka erdősödő
gyepterületeit.
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3.

4.

Szádorgó
(Orobanche
hederae)

Csillagvirág
(Scilla
autumnalis)
fotó: Haspeter
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E védett területeken további emberi beavatkozás nem kívánatos.
A jellegzetesek lágyszárú növények közül megemlíthetők a szádorgó,
a tátorján, az őszi csillagvirág, és a zsályafélék.
A község belterülete is zöldfelületekben gazdag.
A Kossuth utcán végigcsörgedező patak és az azt kísérő fasor a
lakótelkekről kihajló növényekkel igen barátságossá, hangulatossá
varázsolja a főutcát, bár a vízfolyás beton medre esztétikai
szempontból nem a legkedvezőbb megoldás. Az utca északi felébe
még behúzódik a természet. A meredek domboldalon található
temető gondozott. A településperem kertjeinek növényállománya
közvetlenül kapcsolódik a szomszédos gyepekhez, erdősödő
területekhez.

5.

Zsályafélék
(Salvia sp.)

Balatonhenye települési ellátottsági viszonyai hiányosak, ami az
alacsony népességszámból is adódik. A kereskedelmi boltok száma
alacsony, iskola, óvoda nincs a községben. A faluban működik
közösségi ház. A valamikori református iskola épülete ma a vallási
összejövetelek színhelye. Az alapfokú ellátásba Köveskál, Kővágóörs,
a középfokú ellátásba a 20 km-re fekvő Tapolca és Balatonfüred
intézményei segítenek be. A településben a közüzemi ivóvíz, a
villamosenergia és a vezetékes gázhálózat minden utcában megépült.
Kétféle szolgáltatás a hírközlési hálózatba kapcsolás és a csapadékvíz
elvezetés nincs mindenütt megoldva. A szennyvízcsatornázás csak a
legutóbbi években valósult meg.
Balatonhenye értékeit védve, általános elvként el kellene érni, hogy
-- a népesség további ne csökkenése megszűnjön, sőt növekedjen;
-- a közösségi élet élénküljön, hogy a falusi hagyományok élő módon
fennmaradjanak;
-- a faluképtől idegen új épületek ne épüljenek, a kiránduló forgalom
okozta gépjárműparkolás csendet és látványt károsító hatása
csökkenjen.
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6.

7.

A fokozottan védett természeti területen belül található
Monostori tórészlet
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3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK
Érték az ősi falukép
A főutca menti ősi települési rész településszerkezete a Séd patak két
oldalán alakult ki, majd innen ágazik el a kötyüi falurész, melynek
gerince szintén egyutcás rendszerű. A település legősibb jellege ez a
jellegzetesség.
Védelmi kategóriák
Országos védelem alatt áll a Kossuth utca 125. alatti népi lakóház.
Országos védelemre javasolt épület:
utca, házszám
Kossuth utca 20

helyrajzi szám
166

megnevezés
volt református parókia épülete

Helyi védelemre javasolt épületek:
Kossuth u. 7.
Kossuth u. 45
Kossuth u.
Kossuth u. 18.
Kossuth u.
Kossuth u. 49.
Kossuth u. 53.
Kossuth u. 91
Kossuth u. 93.
Kossuth u.
Kossuth u. 101.
Kossuth u. 103
Kossuth u. 105.
Kossuth u. 123.
Kossuth utca 95.

27
2
165
166
140
47
50
93
94
316
101
102
119
130
92

lakóház
lakóház, melléképület
református templom
iskola
Utca, házszám
lakóház, gesztenyefák,
lakóház
lakóház
lakóház
római katolikus templom
lakóház
lakóház,
melléképület,
lakóház,
megvan hársfa
lakóház
lakóház, melléképület

kút

Területi védelemre javasolt a melléklet ábrán lehatárolt (he jelzésű)
területen javasoljuk, hogy az új épületek létesítésénél, illetve
meglévő épületek átalakításánál, bővítésénél az utcaképi illeszkedés
szükségessége is igazolt legyen.
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Kossuth u. 20. hrsz.: 166

Kossuth u. hrsz.: 165.
8.

Volt parókia épülete. XVIII. Századi
barokk épület.
Tatarozási dátum a homlokzaton
1824.
Tűzfalán osztott vakolat és
kanálspricc, macskalépcső, 3 db
keretezett szellőzőnyílás.

Református templom. Épült a 20.
sz. elején. A kornak megfelelő
romanizáló téglaarchitektúrával. A
község legmagasabb épülete és a
településkép egyik
legkarakteresebb eleme.

9.

Kossuth u. 7. hrsz.: 27.

Kossuth u. 18. hrsz.: 166

Lakóház egybeépített pajtával. XIX.
Század első fele. Átalakított. Utcai
homlokzaton klasszicizáló
szemöldökpárkányok.
Macskalépcső, kőporos vakolat.
Kerítés: Falazott lábazat, bástya,
deszkabetétekkel

10
.

11
.

12
.

13
.

Kossuth u. 45. hrsz.: 2.

Kossuth u. 49. hrsz.: 47.

Lakóház, klasszicizáló. Dátum
1856. Utcai homlokzaton három
ablak, a homlokfalon 4 db
klasszicizáló szellőzőnyílás,
macskalépcső, lizénákkal tagolt,
kanálspricc vakolat. Udvari
homlokzatán kosáríves, oszlopos
tornác. Helyreállított. A telek
végén gazdasági épület.
Falazott terméskő bástya.
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Volt iskola. Épült 1933-ban.
Szürke lábazati vakolat. Utcai
homlokzatán 6 db osztott
üvegezésű ablak. Íves bejárat.
Északi homlokzatán 2 db osztott
üvegezésű ablak.
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Úrilak. Épült 19. század vége.
Faragott fa üvegezett veranda.
Bástyával körbeépített. Az
udvaron lévő gesztenyefák
védelemre javasoltak.
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Kossuth u. hrsz.: 140.

Kossuth u. 93. hrsz.: 94

I. világháborús emlékmű. Vörös
kőből faragva, talapzatán figurális
díszítésekkel, kard, puska,
rohamsisak. Kovácsoltvas kerítés.
Az emlékmű déli oldalán a 2.
világháborúban elhunytak
kőtáblája.

15
.

14
.

Kossuth u. 53. hrsz.: 50

Kossuth u. hrsz.: 316

Lakóház 19. század közepe.
Tűzfalán keretezett ovális
szellőzőnyílások és keretezett
felirat. Átalakított. Udvari
homlokzatán sima négyszögletes
oszlopokkal tagolt végig futó
kosáríves tornác.

16
.

Római katolikus templom, 18.
század.
Keretezett
nyílászárók,
déli
homlokzaton kör alakú bevilágító.
Műemléki kutatásra javasolt

17
.

Kossuth u. 91. hrsz.: 93
Lakóház XIX. Század közepe. Utcai
homlokzaton 1 db átalakított
ablak, könyöklőpárkánnyal. Udvari
homlokzaton kosáríves tornác
hengeres oszlopokkal, mellvéddel,
1 db átalakított ablakkal. Simított
vakolat, kontytető, palafedés.
Melléképület lakóház mögött
folytatólagosan. Falazott terméskő
bástya.
EGYEZTEÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.
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Lakóház, XIX. Század vége.
Tűzfalon 2 db osztott üvegezésű
ablak, macskalépcső, szellőzőnyílás.
Dörzsölt vakolat, cserépfedés.
Bástya falazott terméskőből.

18
.
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19
.

Kossuth u. 103. hrsz.: 102.
Lakóház XIX. század közepe. Utcai
homlokzaton 2 db keretezett ablak,
2 db négyzet alakú keretezett
szellőző, vakolatdíszítés. Udvari
homlokzaton keretezett
nyílászárók. Simított vakolat,
cserépfedés, csonkakonty.
Lakóházzal szemben melléképület.
Kerítés kőlábazattal.
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Kossuth u. 101. hrsz.: 101.

20
.

Lakóház, 19. század közepe.
Tűzfalon macskalépcső, keretezett
kör alakú felirat kör alakú vakolat
keretezéssel. A homlokzat kiemelt
lizénákkal tagolt.
Udvari homlokzaton keretezett
nyílászárók. Terméskő bástya.

Kossuth u. 123. hrsz.: 130.
21
.

Kossuth u. 105. hrsz.: 119.

Kossuth 96. hrsz.95.
22
.

Lakóház XIX. század közepe.
Oromfalon 1 db zsalugáteres
ablak, kör alakú szellőzőnyílás.
Udvari homlokzaton keretezett
nyílások, túlnyújtott tető harántboltövvel.
Dörzsölt vakolat, nádfedés.
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Lakóház, XIX. század közepe.
Oromfalon 1 db keretezett ablak,
osztott, vakolat kanálspricc, íves
szellőző kisablak.
Udvari homlokzaton keretezett
ablakok.
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23
.

Lakóépület, XIX. század közepe.
Oromfalán 2 db keretezett ablak, 2
db keretezett négykaréjos
szellőzőnyílás. Udvari homlokzatán
keretezett ablakok, kosáríves l
tornác. Simított vakolat, nádfedés.
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Balatonhenye ismert régészeti lelőhelyei arra utalnak, hogy a község
ősidők óta lakott hely.
A község területén minden régészeti és történeti korból ismerünk
nyomokat. Ugyan nincsenek külön rendeletben védetté nyilvánított
lelőhely, mert a lelőhelyek egy része még feltáratlan. A
településrendezési eszközök készítésénél azonban javasoljuk, ezeket,
régészeti érdekű területként kezelni. Ezek az alábbiak:
1. Dobogó-patak keleti oldala - Őskori telep, - azonosítási száma: 7445
Az előkerült leletek őskori telepre utalnak
2. Henyei-hegy – Törökhalála-szikla Őskori, római telep azonosítási
száma: 7446
A területen és környékén valószínűleg török kori temető található.
3. Hegyi Lajos telke - Római temető, - azonosítási száma: 7447
A község keleti részén fekvő római temetőről már a 19. század végén hírt
adtak. Az 1890-es években Hegyi Lajos telkén újabb római emlékek
kerültek napvilágra: egy női sír, római feliratos sírkő és Ámort ábrázoló
kőszobor töredéke.
4. Margit-kert, Magyal-tető - Középkori kolostor, azonosítási száma:
7448
A falu északi végétől kb. 250 méterre, kőfalak nyomai látszanak, melyek
az egykori pálos kolostorhoz tartoztak. A kolostorépület többi falát a víz
elmosta. E szint alatt kb. 6 m-rel a partoldal alján, két erős, 1,5 m széles
falmaradvány figyelhető meg. A felszínről XIII-XIV. századi cserepeket
gyűjtöttek. A Szent Margit tiszteletére avatott pálos kolostor még az
Árpád-korban épült, első említését azonban csak 1365-ből ismerjük.
5. Dobogó-patak nyugati oldala - Őskori telep, Árpád-kori telep,
azonosítási száma: 7449
A falu északi végén, a Dobogó-patak nyugati oldalán emelkedő alacsony
dombhát szegélyén a szakadékos löszpartból telepre utaló bronzkori,
bronzkorvégi – koravaskori jellegű cserepek gyűjthetők. Terepbejárás
során Árpád-kori sütőkemence metszetet találtak.
EGYEZTEÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.
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Valószínűleg ez és a telepnyomok a középkori Felsőhenyére utalnak. Valószínű,
hogy a patak keleti oldalán előkerült őskori leletek, (1. lelőhely) kapcsolatba
hozhatók az 5. lelőhellyel és egy nagyobb kiterjedésű őskori telepre utalnak.
Ugyanitt később az Árpád-korban kialakult és valószínűleg a mai Balatonhenye
település középkori előzményét jelzik a leletek.
6. Református templom - Középkori település - azonosítási száma: 7450
(160, 159, 164-167 hrsz.)
Balatonhenye református temploma a középkori templomra épült. A középkori
Henye a mai község helyén keresendő. A falu nevével („Henney”) 1181-ben
találkozunk először, papjáról 1335-ből olvasunk. 1548-ban a rovásadó összeírás
szerint a török felégette a falut, majd 1572-ben újabb török dúlás pusztította a
települést. Ezt követően is állandó pusztításnak volt kitéve, mivel még 1610-ben
és 1611-ben is puszta községként szerepel.

BALATONHENYE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

4 ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK BEMUTATÁSA
Balatonhenye településképi szempontból jellemzően négy eltérő
településrészre tagolható. A falu karakterét az Ófalu falusias településrész
(1) alkotja, mely az épített környezet leglényesebb értékeit hordozza.
Kétségtelen törekvések vannak a jelenlegi telekszerkezet feloldásra, de
ennek jelei szerencsére még nem érhetők tetten.
A lakóterületek külön karakterterülete a Petőfi utca kelet-nyugati
szakaszának teleksora (2), melynek épületei nem hordozzák az előzőekben
említett jellegzetességeket, mert később épültek.
A kisebb kiterjedésű a belterületen elhelyezkedő gazdasági terület (3),
valamint a temető (4), melyek karakterükben eltérnek az utca menti
falusias lakóterület struktúrájától.
A külterületen településképi szempontból a kiskert övezet (volt zártkert 5),
hordoz tájképi településképi jellegzetességeket, ahol a szőlő és
gyümölcstermesztéshez kapcsolódó épületek találhatók. Ezen kívül
található még az egyéb külterület (6).

6.

1.
4.

2.

A belterület eltérő
karakterű területei. A
piros, a narancs a kék
szín az falusi (1-2), a
lila a gazdasági (3)
területeket, és a
szürke szín a temetőt
(4) jelöli.
EGYEZTEÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.
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3.

5.

A közigazgatási terület
eltérő karakterű
területei.
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4.1 Az Ófalu karaktere (1)
A falura a patak menti főutca és az innen kiágazó sikátor jellegű mellékutcák
alkotta faluszerkezet és a fésűsfogas beépítési mód a jellemző. Az örökség
fejezetben felsorolt védendő értékek mindegyike itt található. Az utcaképek
többé kevésbé egységesek.
A Kossuth utcára a telkek merőlegesen csatlakoznak, fésűs elrendezésben.
A lakóházak oldalhatáron épültek a telkekre. A melléképületek a lakóházak
mögött folytatólagosan épültek, vagy a házzal szemközt a másik
oldalhatárra, vagy a telkek végén keresztbe. A Kossuth utca menti házak
nagy része jó állapotban maradt meg, a közterületek gondozottak. A
település szerkezete, az utcaképek és a lakóházak bár részben átalakítva,
de egységes 19. sz. végi, 20. sz. eleji képet mutatnak.
Lakóházak és melléképületek jellegzetességei:
-- az utca mentén fésűs elrendezés, mellékutcák mentén kisebb, zömökebb
telkek, halmazos jelleg, különösen a római katolikus templom körül.
-- a lakóépület hosszoldalán oszlopos tornác kosárívekkel.
-- utcai homlokzat tűzfalas, macskalépcsős 2-3 ablakkal, vakolatdíszekkel,
szellőzőnyílásokkal, keretezett feliratokkal.
-- homlokzatok vakoltak, vakolatszínezés fehér vagy sárga.
-- kétszárnyú barna ablakok vakolatkerettel, osztott üvegezéssel.
-- nyeregtetős tűzfalas kiképzés nád vagy cserép héjazattal.
A szélesebb telkeken a melléképület a lakóházzal szembeni oldalhatáron
épültek, hátrébb húzódva, vagy a telek végén keresztben. A gazdasági
épületek általában vakoltak, díszítés nélküliek. Több udvarban
megtalálható még a kerekes kút homokkőből faragott festett kávával.
Az Ófalu településképének szerves részét alkotják a templomok és egyéb
középületek. Bár ezek beépítési módja az előbb említettektől eltérő, de
hangsúlyozza a település két központi részét. Az egyik központ a katolikus
templom, a másik a református templom környékén alakult ki.
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Az Ófalu karakter
területe (1)

A temető karakter
területe (4)

A Petőfi utca keletnyugati szakasza
menti telkek (2)

A gazdasági területek
karakter területe (3)

BALATONHENYE TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
25
.

24
.

Az Ófalui utcakép

Az Ófalui utcakép

26
.

Ófalui jellegzetes felújított homlokzat
és tetőforma kialakítás
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27
.

Ófalui jellegzetes homlokzat és
tetőforma kialakítás
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4.2 Az Ófalu karaktertől eltérő településrészek karakter területei
-- A Petőfi utca kelet-nyugati szakasza menti teleksor (2) épületeinek
jellegzetességei eltérnek az előzőektől. Az épületek az utcavonalon
helyezkednek el, a tetőgerince az utcavonallal párhuzamos. A telkek
kismélységűek.
-- A gazdasági területek (3) a településtől keletre helyezkednek el. Épületei
jellegtelenek. A helyi gazdaságfejlesztés telkei itt helyezkednek el.
-- A temető (4) a falu észak-keleti részén a falusias beépítésű telkek mögött
található, a domboldalban. Jellegzetes épülete az egyszerű, de tájba
illeszkedő ravatalozó épülete.
4.3 A külterület karakterterületei
A külterületek jellegzetes szórvány jellegű beépítését mutatja a tájképi
szempontból is értéket hordozó volt zártkert és kiskert területek (5). A szőlő
- és gyümölcstermesztés jellegzetes területe, ahol napjainkban egyre
inkább háttérbe szorul a szőlőművelés. Sok telek spontán erdősült.
Az egyéb külterületek (6) gyakorlatilag beépítetlenek, de a település táji
környezete miatt igen jelentős természeti és táji értékeket hordoznak.
30
.

Temető,
ravatalozó

28
.

Petőfi utca ment, az Ófalutól eltérő
karakterű épületek (2)

29
.

31
.

A falu közvetlen határában nem kedvező a
fogadó terület rendezetlensége
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Kiskert karakter területe (5)

Szőlő hegyi
épület

32
.
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33
.

A település északi határán a
duzzasztó

34
.

Volt zártkert, kiskert
területek

Patak a település határán

36
.

Jellegzetes tájkép a falu
határában
EGYEZTEÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.
18

35
.

37
.

A falu látképe a
megközelítő útról
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5 ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK
Őrizzük meg a Balatonhenye értékeit. Ismerjük meg az építészeti
hagyományokat és igazodjunk hozzá, akár új lakóépületet építünk, akár
régi épületet újítunk fel.
Ha új házat építünk a hagyományos tömegarányokat, tömegformákat
tartsuk meg. A telken belül az épület elhelyezésénél vegyük figyelembe a
kialakult beépítési módokat, jelen esetben a telekszélességtől függően az
oldalhatáron álló telepítést. Használjunk a hagyományokhoz illő
anyagokat. Kerüljük az olyanokat, melyek csak a látszatát keltik a
természetes, vagy hagyományos burkolatoknak.
5.1 KARAKTER TERÜLETEK SZERINTI AJÁNLÁSOK
Az Ófalura vonatkozó ajánlások (1. karakter)
A falu meghatározó karakter területe. A korábban ismertetet
karakterjegyek megőrzése érdekében, az újonnan épített, illetve bővített,
lakóépületeknél javasoljuk, hogy:
-- az épület oldalhatáron helyezkedjenek el;
-- az előkertek az utcában kialakult adottságokhoz igazodjanak;
-- a legnagyobb épületmagasság a 3,5 m-t, és a legnagyobb
gerincmagasság a 7,5 m-t ne lépje túl (az épületmagasságot a helyi
építési szabályzat felé javasoljuk);
-- az épület nyeregtetős fedésű és a tető gerince az utcavonalára
merőleges legyen. Az ugyancsak nyeregtetős kialakítású oldalszárny az
utcai homlokzattól legalább 5 m-rel maradjon el;
-- a tető hajlásszöge 40-45⁰-os közötti érték legyen;
-- az épület hosszoldalán lehetőleg oszlopos tornác kerüljön kialakításra;
-- a fő épület hossza ne haladja meg a 30 m-t;
-- az épületek tömege, magassága ne függjön a telekszélességtől. ezért az
épületek szélessége ne lépje túl a 8,0 m-t;
-- a homlokzatok vakoltan, vagy kőburkolattal készüljenek;
-- az utcai homlokzat oromrésze macskalépcsős, vagy oromdeszkás
EGYEZTEÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2017.
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Az Ófalu karakter területe
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megoldású legyen;
-- az utcai homlokzaton ablakok (2-3 db) két szárnnyal, osztott üvegezéssel,
vakolatkerettel kerüljenek elhelyezésre;
-- a homlokzaton reklámhordozókat, légkondicionáló berendezéseket
elhelyezni nem szabad;
-- a homlokzaton látható helyen, gázvezeték csak mélyített horonyba
kerüljön;
-- a kémény a tetőn kívül csak falazott téglaszerkezettel, és toldó
berendezések nélkül készüljön, és lehetőleg a hagyományos forma
jegyekkel;
-- a tetőhéjalás anyaga piros, vagy barna színű cserép legyen. Nádfedés
ajánlható, ha a tűzrendészeti előírások betarthatók;
-- a homlokzatok színezése fehér, vagy tört fehér, vagy, halvány szürke,
legyen;
-- az utcai kerítés a hagyományokkal összhangban, tömör lehet, anyaga fa,
vagy kő, vagy vegyesen a kettő kombinációja;
-- a közterület felöl, kisgarázsok ne nyíljanak.
A javasolt helyi védelemi területen, újonnan építendő nem lakóépületek
esetében javasoljuk, hogy
-- az épületek tömege alkalmazkodjon a kialakult lakóépületek tömeg
arányaihoz. Ha azoknál nagyon alapterületre van szükség, akkor a tömeg
felbontása olyan legyen, hogy az simuljon bele az utcaképbe, illetve a
településképbe. A legnagyobb gerincmagasság ne lépje túl a 8,5 m-t;
-- reklámhordozót, csak az építészeti részletek takarása nélkül, és legfeljebb
1 m2 nagyságban, a homlokzat színezésével összhangban szabadna
elhelyezni;
-- egyéb vonatozásban a lakóépületeknél felsorolt követelmények
érvényesüljenek.
A helyi védelemre javasolt terület is erre a karakterterületre esik. A helyi
védelem alá vont területen örökségünk fejezetben ismertettünk, hogy a
védett épületeket a fentieken túl további előírások is védjék. Ezért
javasoljuk, hogy védett épületet lebontani csak szerkezeti okokból
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38
.

Jellegzetes oromfalas utcai homlokzat
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szabadjon. Bontás esetén az új épület tömegarányát az eredeti épületével
egyezően kelljen kialakítani. Az épületek felújításánál a tömegarányokat, az
épület tetőformáját és építészeti részleteit is meg kell őrizni az utókor
számára.
Az épületek homlokzati színezése ne legyen rikító

Az épületek tömege, magassága ne függjön a telekszélességtől. Javaslatunk,
hogy az épületek szélessége ne lépje túl a 8,0 m-t.

Az épületek tetőhajlásszöge ne legyen kevesebb, mint 40⁰ és ne haladja meg
az 45⁰-ot.
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Az épület tetőformája nyeregtetős és az utcavonalára merőleges legyen.
Oldalszárny, mely ugyancsak nyeregtetős kialakítású legyen, az utcai
homlokzattól legalább 5 m-rel maradjon el.
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Bontása esetén felmérési dokumentáció készüljön. A településképi
rendeletben javasoljuk, hogy szerepeljen: a helyileg védett épületek
átalakítása, bővítése, felújítása csak a meglévő tömegarányok, a helyi
építészeti hagyományokra utaló homlokzati tagozatok, részletmegoldások
megtartásával legyen lehetséges.
Az Ófalutól eltérő település részekre vonatkozó ajánlások
-- A Petőfi utca kelet-nyugati szakasza menti telkek beépítésénél az
ajánlások (2. karakter)
Itt a kismélységű telkek miatt csak a jelenlegi épület telken belüli
elhelyezés alkalmazható továbbra is. Azaz az utca vonalával párhuzamos
tetőgerincű magastető forma, és az előkert nélküli telepítés. Javasoljuk,
hogy az átépítés, illetve a bővítés során is ezeket a sajátosságok kerüljenek
megtartásra. Egyéb követelmények csaknem azonosak az Ófalu
karakternél leírtakéval. Az újonnan épített, illetve bővített, lakóépületeknél
javasoljuk, hogy:
-- a tetőhajlásszöge 40-50⁰-os legyen;
-- a legnagyobb épületmagasság a 3,5 m-t, és a legnagyobb
gerincmagasság a 7,5 m-t ne lépje túl (az épületmagasságot a helyi
építési szabályzat felé javasoljuk);
-- az utcai homlokzat oromrésze macskalépcsős, vagy oromdeszkás
kialakítású legyen;
-- a lakóépületek homlokzatán reklámhordozók, légkondicionáló
berendezések ne kerüljenek elhelyezésre;
-- a homlokzaton gázvezetéket látható helyen csak mélyített horonyban
szabadjon elhelyezni;
-- a kémény a tetőn kívül csak falazott téglaszerkezettel, toldó
berendezések nélküli, és hagyományos formai kialakítású legyen;
-- a tetőhéjalás anyaga piros, vagy barna színű cserép legyen. Nádfedés
ajánlható, ha a tűzrendészeti előírások betarthatók;
-- a homlokzatok vakoltak, vagy kőburkolatúak legyenek;
-- a homlokzatok színezése fehér vagy tört fehér, halvány szürke legyen;
-- az utcai kerítés a hagyományokkal összhangban, tömör, anyaga fa,
vagy kő, vagy vegyesen a kettő kombinációja legyen.
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A gazdasági területekre vonatkozó ajánlások (3. karakter)
A gazdasági területek a Monoszló felé vezető út két oldalán helyezkednek el.
A főutca melletti karakterektől elkülönül. Ezt a jelleget a település
arculatának megőrzése érdekében meg kell tartani. Ma csak néhány épület
található. Az újonnan építendő épületeknél ajánlott
-- a nyeregtetős gerincű magastető;
-- a max 8,0 m széles épületeknél a 40 és 45⁰, a 8-12 m széles épületeknél a
30-40⁰ közötti, a 12 m-nél magasabb épületeknél a legalább 15⁰ tető
hajlásszög;
-- a legfeljebb 6,0 m épületmagasság, és legfeljebb 10 m tetőgerinc
magasság (az épületmagasság javaslat a helyi építési szabályzatra
vonatkozik);
-- a vakolt fehér színezésű, vagy faborítású homlokzat.
A telek határán vagy kő-, vagy faanyagú és 2,0 m–nél nem magasabb kerítés
javasolható.
-- A temetőre vonatkozó ajánlások (4. karakter)
A temetőt növényállományának védelme és rendezettsége lenne fontos. A
ravatalozó jól beleillik a táji és települési környezetbe. További épület
elhelyezését nem javasoljuk, legfeljebb a ravatalozó bővítését.
A külterületekre vonatkozó ajánlások
A külterület egésze is a Balatoni-felvidéki Nemzeti Par része. Ezért a
településkép és tájkép védelme érdekében csak tájba illő épületek
elhelyezése javasolható. A jelenlegi teleknagyságok további felosztása
veszélyeket is rejt magában. Erre vonatkozó előírásokat a Balatoni Törvény
fogalmaz meg. A művelési ágaktól teszi függővé a kialakítható
teleknagyságok és annak beépíthetőségét. Az épületekre vonatkozó
ajánlásokat két csoportra bontjuk. A kiskertekben (Öreghegyen) (5. karakter)
újonnan építendő épületek esetén javasoljuk, hogy
-- a legfeljebb 4,5 m épületmagasság és a legfeljebb 8,5 m gerinc magasság
megkötését (az épületmagassági javaslat a helyi építési szabályzatra
vonatkozik);
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-- a nyeregtetős 40 és 45⁰ közötti tetőhajlásszöget;
-- a cserép-, vagy nádfedést;
-- a vakolt fehér homlokzatképzést;
A kiskertek határán kerítés létesítése megzavarhatja a különösen vonzó
domboldalak látványát. Ezét nem javasoljuk létesítésüket.
A kiskerteken kívüli külterületek (6. karakter) jelentős része erdő, másik
része mezőgazdasági terület. Ajánlható ugyancsak tájképvédelmi
megfontolásokból, hogy új épületnél, illette meglévő felújításánál,
-- épületmagasság legfeljebb 4,5 m, a gerincmagasság legfeljebb 8,5 m (az
épületmagassági javaslat a helyi építési szabályzatra vonatkozik);
-- az épület tetőformája nyeregtetős és 40 és 50⁰ közötti tetőhajlásszögű;
-- az épület cserép-, vagy nádfedésű;
-- az épületek anyaga terméskő, fa vagy tégla;
-- a homlokzat vakolt és fehér, vagy helyi jellegzetességű terméskő
legyen, és kerítés ne létesüljön, az előbb ismertetett indokok alapján.
5.2 EGYÉB AJÁNLÁSOK
Közterültek, utcaképek, kerítések
A kedvező településkép egyik fontos feltétele a közterületek, a
magánkertek közötti közlekedési, pihenési területek rendezettsége. A
közterületek kedvező látványához hozzátartoznak a magántelkeken
elhelyezkedő épületek és kerítések megnyugtató, kiegyensúlyozott,
harmonikus látványa. Balatonhenye közterületei gondozottak. Helyenként
pihenők és turista eligazító-táblák jól és arányosan helyezkednek el. A
Kossuth Lajos utcán végigcsörgedező és az azt kísérő fasor, a lakótelkekről
kihajló növényzet igen barátságossá, hangulatossá varázsolja a főutcát.
Szerencsés adottság, hogy a település kertjeinek és a közterületek
növényállománya, közvetlenül kapcsolódik a szomszédos gyep,- és
erdősült területekhez, és ez a település zöldbeágyazottsága igen kellemes
lakókörnyezetet teremt, és nagyban hozzájárul a csendes, jó levegőjű,
turistákat is vonzó települési arculathoz. A gazdag növényállomány
megőrzése, gondozása, továbbra is fontos feladat.
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Parkolók, garázsok
A település problémája a turista szezonban megjelenő sok parkoló gépkocsi
a közterületen. A csendes környezetet, de a településképet is megzavarja.
Javasoljuk a településképi rendeletben annak szabályozását, hogy a
vendégház telkén legyen kötelező a parkolás.
A kerítések Balatonhenyén jellemzően tömör kőkerítések, helyenként fával
kombináltak. Ezeket a hagyományokat a belterületek lakó és közösségi
épületek utcai telekhatárán mindenképpen meg kellene őrizni. A gazdasági
terülteken ugyanezek a követelmények érvényesítése szükséges.
A patakok feletti gyalogos hidak, illetve telekre behajtó utak alatti hidak
látszó anyagául követ, amennyiben szükséges korlát, annak agyagául fát
javaslunk.
Magánkertek
A magánkertek zöldfelületben ma is gazdagok. Figyelembe kell venni, a
növények telepítésénél, hogy az átlagos csapadék éves mennyisége 650
mm körüli, a jellemző szélirány az északi. A talaj mésztartalma magas. A
lejtőkön a termőréteg vékony. Érdemes mindezeket szakemberrel
megkonzultálni. Néhány általános ajánlás a kertek kialakításához:
-- az új épület tervezésénél, kivitelezésénél minél teljesebben vegyük
figyelembe a meglévő fásnövények állományát. Ezek megtartása a
településkép megőrzésért segíti;
-- kerüljük az úgynevezett invazív fajok telepítését, mert kiszabadulva a
kertekből ezek veszélyeztetik a természetes környezetet, (pl. a zöldjuhar, az
aranyvesszőfajták stb.).
-- minél több olyan növényt telepítsünk, mely az élővilág számára életteret
kínál. Az oldalkerítéseket kisebb élőlények (hüllők, kétéltűek, sünök)
számára tegyük átjárhatóvá;
-- kerüljük az örökzöldek túlsúlyát, a sövények minél változatosabb
növényállománnyal létesüljenek;
-- törekedjünk az őshonos fák növények telepítésére, különösen az
előkertekben;
-- a burkolt felületeket aránya minél kisebb legyen. Alkalmazzunk lágy
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vezetésű felületi határokat. A tájjellegnek megfelel a sziklakert, melyet
harmonikusan igazítsuk a terep adottságaihoz;
-- létesítsünk konyhakerteket, telepítsünk a telekülés kertjeiben bevált
gyümölcsfa fajokat, fajtákat.
-- építsünk komposzttárolót, és minél kevesebb vegyszert használjunk.
A közművezetékek, épületek gépészeti szerelvényei
Sajnos a légvezetékek az utcaképben zavaróan hatnak. Ha lehetőség nyílik
rá, legalább a Kossuth utca mentén földkábelbe kellene áthelyezni azokat.
A lakótelkek villamoshálózati bekötése minden esetben földkábelben
történjen. Így a későbbiekben az utcai légvezetékek földkábelre történő
cseréjen egyszerűbb lesz, és a telken belül nem jár újabb földmunkával és
építéssel.
A homlokzaton gázvezetéket, mint már korábban a javasoltuk látható
helyen csak mélyített horonyban legyen elhelyezhető.
Ugyancsak kerülni szükséges a homlokzatokon a légkondicionáló
berendezések elhelyezését.
A napelemeket tetőfelületen lehetőleg a keresztszárnyon helyezzük el.
Szélkerék az utcakép látványában ne jelenjen meg, és ha ennek a
feltételnek a telepítése megfelel, magassága ne haladja meg a 6,0 m-t.
Cégérek, reklámhordozók
Balatonhenye kistelepülés. Közösségi, kereskedelmi, vendéglátó épületek
száma kevés. Ennek megfelelően a Kossuth Lajos utca központi területére
települt ilyen épületek feliratai, cégjelzései ma sem hivalkodók. Ennek
megőrzése és új épületeknél a korábban már javasolt követelmény
érvényesítése szükséges:
-- reklámhordozót, csak az építészeti részletek takarása nélkül, és
legfeljebb 1 m2 nagyságban, a homlokzat színezésével összhangban
javasoljuk elhelyezni.
-- a közösségi intézmény betűvel való megnevezése javasolható a
homlokzaton, de úgy, hogy az az építészeti részleteket, tagozatokat ne
bontsa meg.
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6 A JÓPÉLDÁK BEMUTATÁSA I. (épületek, épített részletek,
kerítések, zöldfelületek)
Átalakított, felújított, kibővített parasztházakra jó példák a Kossuth Lajos és a Petőfi
utcában
Az átalakítást, felújítást úgy végezték el, hogy az épület eredeti építészeti értékei
megőrződtek. Az 1. sz. épületnél a keresztirányú épületszárny az utcai homlokzattól
hátrahúzva épült meg. Az 1. sz. épület a Kossuth Lajos utcában a fűrészfogas beépítési
mód, a 2. sz. épület a Petőfi utcában az utcával párhuzamos gerincű beépítési mód jó
példája. Ez utóbbinál külön értékelendő, hogy a külső padlásfeljárót meghagyták. A
homlokzatok fehér színezése kiemeli az építészi örökség formavilágát.
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Új lakóházak építésére jó példák
A bemutatott épületek nagyrészt beilleszkednek Balatonhenye építészeti örökségébe. A tetőtér beépítése ugyan vitatható, különösen, ha az emeleten erkély
is kialakításra kerül.
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Jó példák a kerítésekre
A példák a kő és a fa vegyítésére. Két esetben az egyszerű formák modern megoldásra utalnak, ennek ellenére jól illeszkednek a hagyományokhoz.
A zöld faléckerítés a kőfalon a falusias jelleget hangsúlyozza. Szép megoldások a tiszta kőfalak is.
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Jó példák az épületrészletekre
Az alábbi példák egy-egy szép részletre hívja fel a figyelmet, kéménymegoldásokra, tetőszellőzőkre, macskaköves oromszegélyre, keretezett nyílásokra.
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Jó példák a zöldfelületekre
Az alábbi képek a közterületi zöldfelületek gazdaságára és rendezettségére hívja fel a figyelmet. Általában a patakpartok zöldbeágyazottsága a jó példa. A templom
környezetében telepített, illetve spontán kialakult növényzet megtartása fontos a településkép megőrzése érdekében is, de jó példa a Kossuth Lajos utcában
kialakított pihenő, játszótér.
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7. A JÓPÉLDÁK BEMUTATÁSA II. (reklámhordozók, egyéb műszaki
berendezések)
Az alábbi képek a környezetbe jól illeszkedő tájékoztató táblára, a patakon átvezettet gyalogos híd és természetbe simuló kialakítására, a patakon átívelő
kőlap szerencsés elhelyezésére, valamint az általános iskola feliratának homlokzathoz illő egyszerű megoldására hívja fel a figyelmet.
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