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KÖSZÖNTŐ
Kedves Zamárdiak, tisztelt Érdeklődők!
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi
Arculati Kézikönyvet. A kiadvány a városunkban található épített és természeti értékeket veszi számba a
teljesség igénye nélkül, de bemutatja a településnek sajátos egyedi karaktert kölcsönző táji és az
elődeinktől örökségként kapott, napjainkig tovább szaporodó ember alkotta elemeit.
A kézikönyv azzal a szemléletformáló céllal készült, hogy a hétköznapokban már megszokott, de nem
tudatosított értékeinkre rányissa a szemünket. A már ismert motívumok, építészeti megoldások
összegyűjtésével, azokat tematikusan csoportosítva segíteni kíván abban, hogy ráirányítsa a figyelmünket
arra, hogy milyen szempontokra érdemes figyelnie annak, aki házépítés, bővítés szándékát fontolgatja, vagy
csak egyszerűen szépíteni kívánja környezetét. A lényeg, hogy megismerjük és tudatosítsuk, amik értékeink,
és amelyek Zamárdit vonzóvá teszik. Ezeket védjük, őrizzük, és tovább gondolva fejlesszük! Ha építünk,
generációk számára tesszük – tegyük úgy, hogy saját magunk egyéni szándékai harmonikusan illeszkedjenek
ebbe a vonzó képbe. Tegyük úgy, hogy az általunk épített házzal, szépített kerttel, ápolt környezettel, akár
csak egy frissen ültetett fával mi is értéket tegyünk le közös asztalunkra. Így, együtt van esélyünk arra, hogy
Zamárdi arca a jövőben is felismerhető, összetéveszthetetlen és kedves lehessen.
Forgassák nyitottan, szívesen és érdeklődő kedvvel ezt a kiadványt, amelyet elképzeléseink szerint és
városunk fejlődését nyomon követve folyamatosan megújítunk, további jó példákkal – akár az Önökével is
gazdagítunk.
Büszkén vállalva e szép település vezetését:
Csákovics Gyula
polgármester
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BEVEZETÉS

Egy-egy település, így Zamárdi is, a saját közigazgatási határain belül igen sokszínű képet mutat; ennek
részei együtt, mint egy mozaikkép elemei, rajzolják ki városunk összetéveszthetetlen arcképét. A település
bemutatása során éppen ezért azokat a jellemzőket igyekszünk számba venni, melyek egy-egy területrész
jellegét a legmarkánsabban határozzák meg, azokat a tulajdonságokat, amelyek az egyes területeket
egymástól megkülönböztetik és felismerhetővé teszik.
A Településképi Arculati Kézikönyv nem kizárólag a lakott területekre koncentrál, hanem bemutatja a
külterület sajátosságait is, kiemelve azokat a táji elemeket és tulajdonságokat, melyek egy-egy területrészt
különbözővé, netalán egyedivé tesznek. Az egyes területek jellemzőinek ismerete segítséget és
iránymutatást ad abban, hogy melyek azok a környezeti elemek, melyekhez érdemes értékükhöz mérten
ragaszkodni, egy tervezett építkezés során javasolt igazodni, hogy ezáltal utcáinkat, tereinket és
környezetünket minél élhetőbbé és szebbé formáljuk – mely végső soron mindannyiunk közös célja.
Az építészeti javaslatok értelemszerűen elsősorban a település lakott, beépített területeire vonatkoznak, a
jó példák pedig a teljesség igénye nélkül néhány olyan megvalósult házat mutatnak be, melyek
igényességükkel építészeti minőséget képviselnek, és ezért valamilyen szempontból követendőek
számunkra, akik építkezés előtt állunk.
A kiadvány szándéka szerint kapaszkodókat és inspirációt kíván nyújtani ahhoz, hogy a szövegeken és a
szemléltető képeken keresztül ráérezzünk a hely szellemére.
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A) ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS
Zamárdi városa a Balaton déli partján fekszik Szántód és Siófok között;
Somogy megye északi határán található, a Somogyi-dombság északi
lejtőjének szélén. A dél-dunántúli régió, azon belül Somogy megye és a
siófoki járás része.
A település az M7-es autópályáról közvetlenül elérhető a 70500 j. M7
Siófok NY. jobb lehajtó A ágról és 6501 j. Tab-Zamárdi összekötõ úton
keresztül, valamint keresztülhalad rajta a 7 sz. főútvonal és a 7102 j.
Zamárdi-Szántód rév-Szántód összekötõ út.
Vasúttal a 30-as számú útvonalon érhető el Budapest és Nagykanizsa
irányából.
Területe 45,15 km2, népessége 2 423fő (2015 01. 01-es adatok),
népsűrűsége így 53,67 fő/km2. Határai: keleten Siófok, délen
Balatonendréd, nyugaton Szántód, északon pedig Veszprém megye
irányából Tihany, Balatonfüred és Csopak települések.
1. ábra: Zamárdi címere
(forrás: nemzetijelkepek.hu)

A Balaton déli partja ősidőktől fogva lakott hely, így Zamárdi területe úgyszintén. Már a Kr.e. II. évezredből,
a bronzkorból maradtak fenn a település ősi meglétét bizonyító emlékek. A terület történelmi korból eddig
ismert legrégibb lakosai a kelták voltak, akik a Kr.e. IV. sz-tól vándoroltak Pannóniába. Fő megtelepedési
helyük a mai Nagyberek határában emelkedő Szalacska-hegy volt. Valószínűsíthető, hogy már a kelták
meghonosították ezen a tájon a szőlőművelést. Kiemelkedő jelentőséggel bír a Zamárdiban feltárt avar kori
temető, amely a Kárpát-medence legnagyobb kiterjedésű és leggazdagabb leletanyagú avar kori lelőhelye.
A rómaiak nyugat felől nyomultak be a mai Somogy megye területére. Eleinte a Balaton lehetett a Római
Birodalom keleti határa. A rómaiak korában „Pelso”-nak hívták a Balatont, s az előkerült leletek tanúsága
szerint a Balaton környéke sűrűn lakott hely lehetett. Zamárdi területén a Kőhegy nyugati lábánál római
villák maradványait tárták föl. A településen át húzódott kisebb, római kori út egy szakasza is megvan.
Ennek a nyomvonala vélhetően fedi a mai Fő utca vonalát. Jól mutatja ez az ősi utak, útvonalak
maradandóságát, a megtelepülés kontinuitását. A római korból számos más, gazdasági-technikai emlék
maradt erről a területről. A szőlőművelés és borkultúra fejlettségét a Balaton mentén előkerült
mezőgazdasági eszközök – kaszák, sarlók, szőlőmetsző kések – mutatják.
A népvándorlás zűrzavara után a honfoglaló magyarok is megtelepedtek itt. Neve először a Szent László
királytól 1082 táján, a veszprémi káptalan számára kiállított megerősítő levélben fordul elő, mint
„Scamard”. 1229-ből már két „Zamard” nevű helységről tudunk. Már a kora Árpád-korból több település
emlékei ismertek. A Szamárdomb és a Szamárkő környékén X-XI.-szd-i temető és településmaradvány került
elő.
A rendelkezésünkre álló legrégibb térkép – az I. Katonai Felmérés (1763-1787) – négy település között
(Szántód, „Szamárd”, Endréd és Siófok) feltűnően sűrű úthálózatot mutat: a területet – melyet erdők, rétek,
legelők és mocsarak, vízfolyások alkottak – pókhálószerűen szövik át a kisebb utak. A török korban
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elpusztult települések a térképen már nem szerepelnek – egyedül az egykori Egyházas-Szamárd
templomromját mutatja kereszt –, az utak viszont még ezek felé vezetnek.
Ilyen út a révtől „Szamárd” falun át a partra merőlegesen vezető út Endréd felé, mely jól láthatóan a
kereszttel jelölt egykori templom mellett húzódik. A II. katonai térkép ezt az utat már nem jelöli, a falu
lassan „benőtte”, de a mai lakosság még mindig az ezen a nyomon vezető dűlőn át megy a szőlőbe.
3. ábra: I. Katonai Felmérés (1763-1787)

4. ábra: II. Katonai Felmérés (1806-1869)

5. ábra: III. Katonai Felmérés (1869-1887)

6. ábra: Magyarország Katonai Felmérése (1941)

7. ábra:
Magyarország 1:10.000 léptékű topográfiai térképe

8. ábra: Google Earth műholdfelvétel, 2017

A katonai térképek forrása: http://mapire.eu/hu/
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B) A TELEPÜLÉSSZERKEZET ÉS TELEPÜLÉSKÉP KIALAKULÁSA
Településhálózati és településszerkezeti összefüggések vizsgálatára többnyire a középkor vonatkozásában
rendelkezünk értékelhető adatokkal. A környezet és a település kapcsolatát jól szemlélteti az az összegzés,
amely a településhatárba eső összes ismert régészeti lelőhely elhelyezkedését vizsgálja. Az ember minden
esetben azokat a területeket foglalja el, melyeknek környezeti adottságai (domborzat, vízrajz, növényzet,
állatvilág, éghajlat, később utak, szomszédos települések stb.) életmódjához, biológiai és közösségi
igényeihez a leginkább igazodnak. Ugyan a technikai fejlődés a korábbihoz mérten több szabadságot ad a
mai embernek ahhoz, hogy a természeti környezettől kevésbé függjön, egyes rendkívüli események —
ilyenek pl. az árvizek — utalnak arra, hogy érdemes figyelembe venni, melyek azok a területek, melyeket
valamilyen szempont alapján az ember az elmúlt 6000 év során előnyben részesített. E területekkel a
városrendezési terv kialakítása során nem csak oly módon kell számoljunk, hogy régészeti oldalról
védendők, hanem úgy is, hogy ezek azok a megfelelő referenciával bíró területek, melyek egy adott korszak
adott közössége számára különösebb műszaki létesítmények nélkül is alkalmasak voltak tartós
megtelepedésre.
Területileg a Dunántúli-dombság nagytáj, a Balatoni-medence és Külső-Somogy középtájak és a Somogyi
parti-sík, illetve Kelet-Külső-Somogy kistájakhoz tartozik, éghajlat szempontjából mérsékelten meleg-száraz
és nedves területek határán fekszik, alapkőzeteit a parti sávban ópaleozoos metamorfitok alkotják, erre
főleg késő-miocén kőzetek települtek, míg a Külső-Somogy területén leginkább jellemző képződmény a
triász korú, több km vastag mészkő és dolomit. A Balaton melletti part vízjárta területein lápos réti és
telkesített síkláp talajok találhatók, a parttól távolabb eső kistájnál a löszös üledékes, agyagbemosódásos
barna erdőtalajok, barnaföldek, csernozjom barna erdőtalajok és mészlepedékes csernozjomok a
jellemzőek.

Somogyi Parti sík

Kelet-Külső-Somogy

9. ábra: Magyarország kistájainak katasztere, MTA, Budapest, 2010.
Elmondható, hogy Zamárdi településen az épületek többsége lakóház funkciójú, és ezek nagy része
kertvárosias jellegű épület. Ha városrészenként tekintünk a településre, akkor két fő településrészt
különíthetünk el: az ősi falut a vasút és a 7 sz. főúttól délre elhelyezkedően, és a parti sávon elhelyezkedő
üdülőterületet. Az egyes településrészek fejlődési szakaszait a katonai felmérések segítségével követjük
nyomon.
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Az I. katonai térképen láthatóan a történeti
településmag a Balaton-parttal párhuzamos, K –
Ny-i irányú dombháton jött létre a szántókhoz,
erdőkhöz, szőlőkhöz kapcsolódva. Jellegzetes, a
Dunántúlra jellemző egyutcás falu, mely az egykori
jobbágyfalu

szerkezetét

mutatja:

utcás,

szalagtelkes, egybeltelkes település, a keskeny,
hosszú telkeken soros, fésűs beépítéssel, általában
előkerttel. A Fő utca a parttal párhuzamos
dombhát vonalát követi.
Forrás: katonai térképek - http://mapire.eu/hu
A falu központjában orsósan kiszélesedik, mely térbővületben a templom és előtte kőkereszt áll.
A Kőhegy ősidők óta lakott, ill. művelés alá vetett
hely. Már a rómaiak megtelepedtek itt, s
valószínű, hogy az ő idejükben is a szőlőművelés
volt jellemző a területén. A középkorban a kőhegyi
szőlőhegy középső része a Tihanyi Apátság birtoka
volt, a szőlőhegy rendtartását a hegyközségi
Artikulusban rögzítették. A török pusztítás után az
újonnan betelepülők az elvadult hegyoldalak
bozótosait

kiirtották,

és

ott

ismét

szőlőt

telepítettek. A szőlőművelés jelentőségét és
hagyományait mutatja, hogy a szőlő nagy hányada
ismét a Tihanyi Apátság tulajdonát képezte.
Az uradalmi szőlőket Lécs Ágoston tihanyi apát telepíttette a XVIII. szd. közepén, majd 1752-ben uradalmi
présházat és pincét is építettek itt.
A Brettyó, a szántódi háromszög – mint a Tihanyi félsziget D-i parti „párja” – kialakulását tekintve európai
vonatkozásban is figyelemre méltó képződmény. A rendszer három turzásgátból áll, melyek egykor lagúnát
fogtak közre. Ez volt a Szántódi-tó, mely nyugat felől összeköttetésben állt a Balatonnal, a Balaton vize
táplálta. Ez az állapot egy 1783-ból származó térképen is jól látszik.
A II. katonai felmérés idején a lakóterület a Kőhegy irányába, a magasabb fekvésű terület felé fejlődött
tovább a Fő utca mentén. A révhez vezető út 1802-re készült el; cölöpökből és zúzott kőből állt a töltés,
azonban a jeges ár és a Balaton magas vízállása elmosta annak nagy részét, ezért partvédő töltést kellett
készíteni.

1808-ban

nagyarányú

csatornaépítés

kezdődött.

1824-re

a

Szántódi-tó

elvesztette

összeköttetését a Balatonnal. A Szántódi tavat és környékét (a Bozótot), ill. a Balaton apadása miatt
szárazra került területeket le kellett csapolni. Ekkor a tó egy részét még meghagyták halas, vadas, nádas
tónak, a kiszárított területet pedig feltöltötték.
A III. katonai felmérés idejére újabb jelentős változásokat figyelhetünk meg. Az 1830-as évek megyeszerte
az útépítések és mocsárlecsapolások jegyében teltek. A munkákat részben a vármegye, részben az érdekelt
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földbirtokosok végeztették. A Nagykanizsa – Buda közötti új postaút építése is a 30-as évek elején jutott el
Zamárdi, ill. Szántódpuszta területére. A nyomvonal tekintetében több variáció volt, végül a megyegyűlés az
apátság javaslatát fogadta el, mely szerint az út a rév érintésével valósult meg, ahol új vendégfogadó is
épült.
Az 1861-ben megépült vasút végleg elvágta a régi
dombháton épült falut a Balaton parttól. A tavat
csak

a

vasútvonal

keresztezésével

lehet

megközelíteni. A vasútvonal létrejötte mégis
hozzájárult a térség fejlődésének megindulásához,
lehetőséget adva az ország vérkeringésébe való
bekapcsolódáshoz. 1900-ban létesült Zamárdiban
megállóhely, mely által a település országos
szinten is jól megközelíthetővé vált.
Forrás: http://www.vasutallomasok.hu
A vasút megépülésével kezdődött meg a parti területek feltöltése, de beépülése csak későbbi időkhöz
köthető. A feltöltött területet, azaz az üdülőterületet az 1920-as években osztották fel telkekre karakteres
módon: az utcastruktúra derékszögű, mérnöki rendszer. A vasúttal, ill. a Balaton partjával párhuzamosan
futó hosszú utcákat rájuk merőleges, rövidebb utcák keresztezik. E rendszerből adódóan a teresedések is
szervezettek, szabályosak.

Forrás: Magyarország Katonai Felmérése (1941) http://mapire.eu/hu

A történeti útvonalak, de elsősorban a vasút szervező erejét mutatja, hogy az új településközpont az
állomás környékén jött létre: az országút, a rév felé vezető út és a vasúti megálló csomópontjában. Itt volt a
piac, a vasút déli, falu felőli oldalán, az állomással szemközt. Az északi, part felőli oldalon – a mai
községháza helyén – a „Balaton Szálló” állt. Ekkor még a település közigazgatási intézményei - a községháza,
a posta, az iskola - az ófaluban, a Fő utcában voltak. Az üdülőterületen elsősorban a fürdőélethez
kapcsolódó intézmények kaptak helyet.
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKARAKTER

Településkarakternek a településszerkezet és a településkép elemeit, formáit, anyagait, színvilágát
együttesen tekintjük.
A táji–történeti adottságokból adódóan a település két, különböző időben és módon létrejött részből
tevődik össze. A régi országút, majd a vasút és a műút – a történetileg kialakult nyomvonalat és a
terepadottságokat követve – elvágja egymástól a régi falut és az üdülőt. A két településrész nemcsak
földrajzilag, történetileg tér el egymástól, hanem használatuk módját és lakosságát tekintve is.
A régi falu a dombok között megbújva, a szántókhoz, erdőkhöz, szőlőkhöz kapcsolódva fekszik. Lakosai
többnyire a XVIII. szd.-ban idetelepült jobbágycsaládok leszármazottai.

Az üdülőterület közvetlenül a part mentén, mesterségesen kialakított, lecsapolt, feltöltött területen fekszik.
Az itt épült üdülők, „nyári lakok” általában szezonális használatúak, s kevés az állandó lakos. Főleg nyáron
más településekről, sokan a fővárosból keresik fel, így népessége is „idényjellegűnek” tekinthető.
Ezen kívül ökológiailag és tájképileg érzékeny területek, melyeket kiemelten, körültekintően kell kezelni:
az ősi falu nyugati végénél emelkedik a Kőhegy, melyet településszerkezeti szempontból szintén fontos
külön tárgyalni. A Kőhegy szőlőskertjei, pincesorai meghatározzák a hegy tájképi karakterét hagyományos
épületeivel, útvonalvezetésével, szerkezetileg önálló egységet képezve, de szervesen kapcsolódva a
történeti településrész lakóterületeihez.
A Brettyó a Szántód előtt fekvő, Balatonba benyúló háromszögletű földnyelv középső, nádas-mocsaras
része, mely egyike azon területeknek Zamárdiban, melyek megőriztek valamit a déli partra egykor oly
jellemző mocsarak, „berkek” sajátos élővilágából.
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A VÁROS AZ ÉRKEZŐ SZEMÉVEL

A településképet mint látványt a domborzat, az épületek és a növényzet összessége adja ki. Fontos
tudnunk, hogy a településkép nem állandó; külső tényezők (pl. évszakok) és a lakosok folyamatosan
alakíthatják, változtathatják akár kedvező, akár kedvezőtlen irányba.
A településképet másképp érzékeli egy gyalogos, másképp az, aki vonattal vagy gépkocsival érkezik meg.
Máshogy látja egy helyi lakos és máshogy az egyszeri átutazó. Mást lát az, aki magaslati pontból vagy
esetleg repülőről tekint le a városra, mást az, aki a házak között sétál.
Ha megtaláljuk a fő nézőpontokat, ahonnan a legtöbben vagy a leggyakrabban tekintenek Zamárdira,
megtaláljuk egyúttal azokat a kritikus pontokat, melyek a legmeghatározóbbak a településkép
szempontjából. Ha e területek gondozására, megőrzésére vagy fejlesztésére nagyobb figyelem fordul, az az
egész település megítélésére kedvező hatással lesz.
A település feltárulását adó legfőbb vonalak a fő- és mellékutak rendszere. Az M7-es autópálya mentén
részben töltések között halad, részben a város elrohan mellettünk mezőgazdasági területeivel és a távolban
a lakóterületek sziluettjével, igazi megismerésére tehát nincs mód.

A településre közúton érkezők számára az első számú benyomást a belterületen áthaladó 7 sz. főút
biztosítja, amely a Balaton felé nézve lakó- és üdülőterületek mellett halad el, majd rálátást biztosít a
Brettyóra, illetve a déli oldal felé felváltva övezi lakó- és üdülőterület, rekreációs területek, erdő- és
mezőgazdasági foltok. Ezáltal szinte teljes arculatot felölelő képet kaphatunk a városról.
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A településre megérkezni vasútvonalon is lehetséges, amely a település szívén halad keresztül kelet-nyugati
irányban, párhuzamosan a 7 sz. főúttal, így jellemző feltárulása szinte azonos a főúton tapasztaltéval, de
egy kicsit magasabb nézőpontból. A városba megérkezve a vasútállomás képe fogadja a látogatót, mintegy
a városkapu szerepét betöltve.

Zamárdi látványosan tárul fel a Balaton irányából a hajón ideérkezőknek - amely a balatoni településeket
olyan egyedivé teszi -, ugyanakkor az innen való kilátás is másfajta képet mutat a városunkról, leginkább
Tihany sziluettjével.

Megint másféle megismerést biztosít még a kerékpárút, amelyek részben a Balaton-parton, részben az
üdülőterületek közötti utcákon vezet végig.
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MAGASLATI PONTOK, RÁLÁTÁS

Zamárdi településképét kettőség jellemzi, a parthoz közeli területek síkvidéki jellegűek, itt inkább
mesterséges elemek, azaz az épületek határozzák meg, míg délebbi területein a Somogyi-dombság lankáin
már találhatunk rálátási pontokat. A domborzati viszonyokból adódik, hogy számos olyan magaslat
található, ahonnan a település felülnézetből, madártávlatból jól látható.

A rálátást biztosító épített elemek közül említésre méltó a 2000-ben elkészült Kőhegyi kilátó, amely
csodálatos panorámát nyújt a kiváló szőlőtermő vidékre és a pincékre, illetve szinte az egész Balatonra
Kenesétől, a Tihanyi Apátságon keresztül a badacsonyi bazalt-koporsóig; szeles, derült napokon néha a
keszthelyi part is végig látható.
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UTCAKÉPEK

A település általános
utcaképét a domborzat,
az utcák szélessége, a
telkek
lejtése,
a
beépítési
mód,
az
épületek és a növényzet
határozza
meg.
Az
utcaképben
a
lakóépületek képviselik
a legnagyobb arányt,
ugyanakkor
arculatát
mégsem
egyedi
lakóépületeivel
jellemezhetjük. Kiemelt
épületei,
épületegyüttesei,
azonos
karakterjegyeket viselő
utcaszakaszai
adnak
egyediséget számára.

.

Zamárdi településre az utcák vonalvezetése szempontjából kettősség jellemző: míg a történeti,
úgynevezett régi falu területén (a vasúttól délre) inkább a változatos vonalvezetésű és eltérő szélességű
utcák jellemzőek, addig az üdülőterületen az utcákat vonalzó mentén szerkesztették, és szélességüket a
levezetni kívánt forgalom nagysága határozta meg. Az utcák térfalait alkotó épületek beépítése
általában szabadon álló; az üdülő területeken szinte kizárólagosan. Oldalhatáron álló beépítésűnek
tekinthető a település történeti magja, ebből a Fő utca mente egységesen megmaradt néhány kisebb
csatlakozó utcával együtt. Az új tömbfeltárások azonban a település történeti magjában is javarészt
szabadon álló kialakításúak. Szinte mindenütt van előkert, csupán a Fő utcán található néhány
utcavonalon álló régi ház. A vasúttól északra fekvő üdülőterületen régen a nagy mélységű előkertek
voltak jellemzők, az épületek az utcától messze hátrahúzottan épültek. A későbbi szabályozás miatt az 5
m-es előkert is jellemző, de a kettő legtöbbször együttesen jelenik meg, kevés utcában tapasztalható az
egységesen kialakult, jól érzékelhető beépítési vonal, az előkertek mélysége sok esetben szélsőségesen
eltérő a szomszédos épületek között.
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ÖRÖKSÉGÜNK, ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A helyi építészeti örökség tartalmazza a városnak az országos vagy helyi védelemre méltó elemeit:
- a településszerkezetet,
- telekstruktúrát és az utcavonal-vezetést,
- utcaképet vagy utcaképrészletet,
- egyéb településkarakter elemeket,
- építményrészletet vagy az alkalmazott anyaghasználatot, tömegformálást,
homlokzati kialakítást,
- táj- és kertépítészeti alkotást, egyedi tájértéket, növényzetet,
- szobrot, képzőművészeti alkotást, utcabútort.
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ZAMÁRDI MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

A településképi szempontból meghatározó építészeti értékeket a műemlékek és régészeti lelőhelyek
mellett a helyi művi értékek és a történelmi múltjuk vagy térbeli elhelyezkedésük folytán kiemelkedő
területek alkotják.
Településképi szempontból meghatározó épületeket, épületrészeket, díszítéseket a város Fő utcához közeli
részén találhatunk a legtöbbet. Itt főleg a parasztházak és az ún. századfordulós villák jegyei dominálnak, de
villákat – szétszórtan - szép számban találhatunk az üdülőterületen is.
MŰEMLÉKEINK

A következő táblázat részletesen tartalmazza Zamárdi műemléki értékleltár elemeit.

4611

30011

4607

30012

4610

30013

4607

8169

4610
4611

R. k. templom ex-lege
műemléki környezete
Lakóház
ex-lege
műemléki környezete
Ház ex-lege műemléki
környezete
Fő u. Lakóház
83.

Műemléki
környezet
Műemléki
környezet
Műemléki
környezet
Műemlék

8170

Fő u. Ház
120.

Műemlék

8168

Fő u.

Műemlék

R. k. templom

HELYRAJZI SZÁM

VÉDÉSI ÜGYIRATOK

BÍRSÁG KATEGÓRIA

VÉDELEM

NÉV

CÍM

AZONOSÍTÓ

TÖRZSSZÁM

NYILVÁNTARTOTT MŰEMLÉKEK

2465, 2499/3, 2501/1, 2323,
2319/1, 2319/2
2396, 2406, 2407, 2531, 2530/1,
2397, 2465
2311, 2465, 2309/1, 2307/1,
2307/2, 2310, 2493/3, 2492/1
I. 22509/1958. ÉM 2395
120344/1958.
MM,
179/1966.
ÉM 66.549/1966.
MM
II 22509/1958. ÉM 2308
. 120344/1958.
MM
II 22509/1958. ÉM 2466
. 120344/1958.
MM

A település történeti magjában található az római katolikus
templom; barokk stílusban épült 1771-1774-között, ezzel a
település legrégebbi épülete. A plébániatemplom felépítése Vajda
Sámuel apát nevéhez fűződik. Az építkezés 1771-ben kezdődött, a
felszentelés 1774-ben, Kisboldogasszony ünnepén történt Szűz
Mária, az Angyalok Királynője tiszteletére, de védőszentje a
templomnak Szent József és Keresztelő Szent János is.
Berendezései közül a főoltár, a szószék, a keresztelőkút barokk, a
18. sz. végére tehetők. Az oltár, oltárkép és a szószék Lingzer
György fehérvári képíró alkotása. A templomnak egy mellékoltára
van, ez most Jézus Szíve tiszteletét szolgálja, de eredetileg Szent
Vendelnek lett megáldva. A templomtorony egy tűz miatt 1905.
március 28-án leégett, ekkor a harangok is elolvadtak.
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Az új harangokat Halbik Ciprián tihanyi apát öntette. A
bástyafalat a templom köré 1899-ben emelték tihanyi
kőből. A templom állapota kifogástalan.

A Fő utca 83. alatt található a Tájház, amely
a XIX. századi népi jellegű életformát tükrözi. Az
épület egykor a Friesz család tulajdona volt (Friesz
Benedek építette), amely egyike a török pusztítás
után

Lécs

Ágoston

által

betelepített

jobbágycsaládoknak. A szép oszlopos tornácos,
vályogból készült, nádtetővel fedett épület az
önkormányzat kezelésében van. A tájház épülete
már kéményes, de archaikus vonása, hogy minden
helyiség az oszlopos tornácról nyílik.

A Fő utca 120. alatt található egy műemléki
védelem alatt álló lakóház, amely a tájházhoz
hasonlóan

a

Balaton-vidék

jellegzetes

népi

építészeti vonásait viseli magán. Az épület
magántulajdonban van, de az önkormányzat
minden segítséget megad az épület méltó
fenntartására.
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HELYI EGYEDI ÉRTÉKEK

A város rendelkezik értékkataszter-listával, melyből a teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatásra
kerül néhány, Zamárdi városában található, helyi védelem alatt álló épület, épületrész. A védelem
kiterjedhet az épület egészére, épületrészre, kerítésre, szoborra, műalkotásra. A területi védelem azokat a
történelmileg kialakult beépítéseket, térfalakat, térszerkezetet érinti, melyek a Zamárdiról alkotott
képünket meghatározzák, ezért megőrzésük elemi érdekünk.

SZÁM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

MEGNEVEZÉS

kőkereszt
kőkereszt
kőkereszt
kerítés
lakóház
lakóház
lakóház
lakóház
kerítés
lakóház
lakóház
kerítés
kerítés
lakóház, kerítés
volt óvoda
villaépület
villaépület
volt nevelőotthon
orvos lakás
orvos rendelő
MÁV vasútállomás épülete
R.k. kápolna,kút és lakóház
villa
villa
üdülő
Maár villa
villa
Szamárkő
parasztház
Garami villa
régi iskola
Pugin villa
autentikus faház
villa
villa
villa
villa
villa

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK
HRSZ.
2465, a 2484/1 előtt
2465
2537/1
2487
2492
2501/1
2502/1
2503/4
2515
2528
2380
2323
2300/4
2300/6
1709/2
2044
1782
1679
2108
2106
2225
2098
1946
1916
2952
1580
2043/1
2652/12
2276
1992
1989
2057/1
1520
1580
2082
2128
1962
2981

CÍM

Fő utca 9. előtt
Fő utca templomnál
Fő utca Szélescsapásnál
Fő utca 12.
Fő utca 16.
Fő utca 23.
Fő utca 24.
Fő utca 25.
Fő utca 36.
Fő utca 46.
Fő utca 98.
Fő utca 113.
Fő utca 125.
Fő utca 126.
József Attila u.4.
Kiss Ernő u.4.
Kiss Ernő u.5.
Knézich Károly u. 1.
Kossuth L. u. 8.
Kossuth L. u. 12.
Petőfi Sándor u. 9.
Petőfi Sándor u. 21.
Petőfi Sándor u. 27.
Rákóczi u. 15.
Schweidel János u. 2.
Poeltenberg köz 15.
külterület
Fő u. 134.
Aradi u. 23.
Damjanich u. 18.
Damjanich u. 7.
Gáspár A. u. 1.
József Attila u. 14.
Kossuth Lajos u. 18.
Kossuth Lajos u. 6.
Lahner Köz 6.
Margittai u. 20.
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39
40

villa 1929-ből
villa 1925-ből

2983
3012

Margittai u. 24.
Széchenyi u. 4. (tanárok sora)

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

villa
villa
villa
villa
villa
villa
kör alakú nyaraló, modern
villa
villa
villa
villa
villa, kerítés
villa
kovácsoltvas kerítés
kápolna

3015
3016
3017
2002
1841
1997
1751
1971
3007
3062
3060
2147
1582
1569/2
2459

Széchenyi u. 10.
Széchenyi u. 12.
Széchenyi u. 14.
Aradi u. 27/b
Aradi u. 31.
Damjanich u. 22.
Damjanich u. 39.
Lahner köz 2.
Margittai u. 3.
Nagyváradi u. 12.
Nagyváradi u. 16.
Rákóczi u. 26.
Schweidel u. 4.
Schweidel u. 7.
temető

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban bemutatunk néhányat ezekből az értékeinkből.
R.k. kápolna, kút és lakóház

2098 Hrsz.

Petőfi Sándor u. 9.

A kápolna a déli Balaton-part egyik legszebb szakrális épülete. Az üdülőkápolnák gyöngyének nevezett
kicsiny épület a plébániatemplomtól távol lakó hívek számára létesült az I. világháború után kialakult
üdülőterületen. Az 1929. augusztus 15-én felszentelt épület építtetője Purébl Győző, tervezője Körmendy
Nándor építész. Belsejét Margó Ede szobrászművész alkotásai díszítik. A Petőfi utcában álló kápolna
különleges stílusú és formájú épület, kör alakú belseje fölé lanternás kupola borul, a belső teret félköríves
ablakok világítják meg. Felfelé keskenyedő harangtoronyának két oldalán egy-egy lépcsőtorony áll. Egyenes
záródású bejárati ajtaja fölött Jézus szíve szobor. A széles kiülésű párkány fölött, a harangház szintjén a
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torony erőteljesebben összeszűkül, tetején hegyes toronysüveg magasodik. A kápolnához egy kapuátjárón
keresztül kapcsolódik az azonos stílusú kántorlakás, amely 2003-ban lett újjáépítve, a kápolna teljes külső
felújításával együtt.
Ekkor a kápolna mögötti területen új, 300 fős szabadtéri liturgikus tér került kialakításra, mely a nyári
szentmisék színhelye. Az oltár és az ambó ötvösmunkája Albert András, a Madonna kerámiadombormű
Mecseki Hargita művészek alkotásai. A felújítás során igényes új utcai kerítés is készült.
lakóház

2380 Hrsz.

Fő utca 98.

Az épület a Balaton déli partjára jellemző autentikus szerkesztésmód és formálás jegyeit hordozza.
A Balaton-vidék népének építészetét általánosságban két dolog jellemzi: egyszerűség az alaprajzban és a
tömegekben, változatosság a formákban és szerkezetekben. Valamikor e vidéken is, mint szerte az egész
magyar földön, egysejtű ház lehetett a mai lakóház őse. Egy helyiség, melyet egyaránt használtak lakásra és
főzésre. A lakókonyhában az általánosan használt szabad tűzhely állott, melynek füstje a nyitott ajtón vagy
a falon vágott kicsiny nyíláson keresztül távozott. A konyhához később hozzácsatolt külön lakószoba
bejárata nem a konyhából, hanem kívülről nyílt. A két helyiség közti közlekedés kényelmét szolgálta az
erősen előreugratott eresz, melyet kezdetben egyáltalában nem, később pedig csak az oromfalakkal
gyámolítottak. A fejlődés folyamán a ház hosszának növekedésével a szarufákat hordó talpszelemenek
gyámolításáról a tornác mentén felállított fa- és kőoszlopokkal vagy pillérekkel gondoskodtak. A Balaton
déli oldalán az oromfalon is nyílást hagytak a tornác vonalában, melybe kapu is került, ha a ház az
utcavonalon állt.
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1580 Hrsz.

Schweidel János u. 2.

Egy másik típusú védelmet érdemelnek a villaépületek. Zamárdi történetileg legrégebben kialakult
üdülőterületi településrésze, a Szabadság tér környéke fennmaradt hagyományos villaépületeivel olyan
karakteres értékeket képvisel, melyek helyi védelemre méltók, megőrzésre érdemesek. Ezekre a
villaépületekre a századforduló építészeti stílusjegyei jellemzők.

Az egykori villaépületek és régi üdülők többsége a vasút és a Balaton közötti üdülőterületen, a Batthyány és
Petőfi utcákban, ill. környékükön található, de előfordul a régi falu területén, a Siófoki út mentén, a szakadó
parton is.. Ezek az épületek az üdülőterület kialakulásának, a XX. sz. első évtizedeinek emlékei. Nagyszámú
előfordulásukkal, az építési idejüket tükröző és az üdülőterületekre jellemző stílusukkal karakterhordozó, az
üdülőtelep egységes hangulatát, jellegét meghatározó, feltétlenül védendő értékek. Ezek az épületek olyan
kertvárosias, fürdőhelyekre jellemző karaktert hordoznak, melyekhez való igazodás iránymutató lehet az
esetleges új beépítések során.
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2652/12

külterület

A Szamárkövet, az érdekes sziklatömböt Zamárdi nyugati végén, a Kiserdő dombhajlatai között találjuk meg.
Az erősen lekopott, hullámos felszínű sziklán egy vályúszerű mélyedést és ennek végén “tűzgödröt” látunk.
A sziklához délről egy kör alakú, nehéz, faragott kő támaszkodik, a közelben álló kisebb kövön pedig két
nyom látható. A legenda szerint erre járt a gyermek Jézus Szűz Máriával és Szent Józseffel szamárháton. A
kő mellett elmenve, a szamár odakapott a szikla oldalán kinőtt fűcsomóhoz, ezért lett a kő neve Szamárkő.
A két nyom pedig Jézus lábnyoma és a szamár patájának nyoma. Eddig a legenda.

A régi öregek azt vallják, hogy a követ a tihanyi tűzhányó dobta át ide, vagy a vízözön hagyta itt.
Egy régebbi balatoni ismertető pedig ezt írja: „A Szentföldről hozták a keresztes vitézek.” Mindez mese. A
valóság az, hogy a kő helyben képződött a vulkáni utóműködés idején. A mélyből feltörő gőzök és gázok, a
forró víz és a benne lévő ásványi anyagok cementezték össze a homokot szilárd kőzetté. A szürke
homokkőben megkövült csigák láthatók.
Évezredekkel ezelőtt egy ismeretlen nép a kő körül “termékenység-varázslatot” mutatott be bizonyos
szertartások között. A pogány isten-anya és napisten tiszteletére terményeket és állatokat áldoztak fel,
égettek el, hogy bő termésük és sok állatuk legyen. Később a kelták is megülték e helyet, és a kő körül
földvárat építettek. A honfoglalás óta a kő határjelként szerepelt. 1942-ben Margittay Richárd író és
villatulajdonos kutatta az eredetét és szerepét; ő a követ fehér ló áldozati kövének tartotta.
A régészek találtak is mellette kis istennő szobrocskákat, idolokat. Valóban ősidők óta élt itt ember; e kőtől
nyugatra, 100 méterre a szántóföldön ma is található kőbaltadarab, csont nyílhegy, sok ősi cserépdarabka.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET

A történeti települési terület lehatárolása egybeesik a II. Katonai Felmérés (1806-1869) térképén ábrázolt
lakott területtel, mely a település magját adja. E belső mag utcaszerkezete és az utcák nyomvonalvezetése
tehát védendő. Rajzolatuk organikusan fejlődött képet mutat. A lehatárolt terület magába foglalja a
műemlékek összességét, illetve az épített örökség egységének legjelentősebb részét.

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET

Forrás: II. Katonai Felmérés (1806-1869)
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AZ ÁTHALADÁS SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

A XVIII. sz. új állami berendezkedése magával hozta a postautak hálózatát. A Balaton déli partja mentén a
sík, partközeli sávon alakult ki postaút, melynek legfőbb iránya a pesti rév volt. A part mentén végigmenő
kocsiút már a XVIII. szd-i katonai térképen is jól látható; nyomvonala a mai 7-es útnak felel meg.
Másik fontos, meghatározó közlekedési „csomópont” a rév, mely Tihany felé jelentős forgalmat bonyolít, s
fontosságából a mai napig nem veszített; már a XVIII. szd-i térképen kőépület is jelzi a helyét.
A településkép szempontjából a belterületen áthaladó fő közutakat övező teleksorok érdemelnek fokozott
figyelmet, mivel a településre érkezők és azon áthaladók főképp ezt látják Zamárdiból, ez a kép rögződik
bennük. Ezeknek a településképet formáló hatása jelentősnek mondható. Kelet-nyugati irányban két ilyen
nyomvonal halad. Az egyik a 70. sz. főútvonal belterületi szakasza, valamint a 7102. sz. Szántódi révhez
vezető Szent István út. Hasonló jelentőségű a keleti üdülőterület tengelyében a Siófok felé fő összekötő
Dessewffy utca, mely a központtól nyugatra a part menti sávra vált (Kiss Ernő utca – Panoráma út). A két
útvonal észak–déli összekötése és váltása a dombon lévő történelmi településmagot és az üdülőterületet
összekötő tengelynél, a Honvéd utcánál történik. Ez a tengely az új vasúti átjáró megépítésével került
fizikailag olyan helyzetbe, hogy látható és érzékelhető.
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TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Zamárdi közigazgatási területe a Dunántúli-dombság nagytáj, a Balatoni-medence és Külső-Somogy
középtájak és a Somogyi parti-sík, illetve Kelet-Külső-Somogy kistájak területén helyezkedik el. A térség
karakterét leginkább a Balaton, valamint a dombsági jelleg határozza meg. Táj- és természeti értékei
jellemzően a Balatonhoz, a vízfolyásokhoz és azok környezetéhez köthetők. Zamárdi a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság működési területébe tartozik, nemzeti park azonban nem érinti.
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezetébe olyan kialakult területek tartoznak,
amelyek a táj látványa szempontjából sajátos és
megkülönböztetett fontosságú, megőrzésre érdemes
esztétikai

jellemzőkkel

bírnak.

A

tájképvédelmi

szempontból kiemelten kezelendő területek az Országos
Terület-rendezési

Tervről

szóló

2003.

évi

XXVI.

törvényben (OTrT) kerültek lehatárolásra.
Zamárdi területén tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetbe esik a közigazgatási terület
közel

teljes

egésze.

Az

ismertetett

területek

tájképvédelmi szempontból történő kijelölésének oka a
Balaton és a kísérő természetes vegetáció jelenléte.
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A Natura2000 területek közül az alábbiak érintik a
város közigazgatási területét: SPA és SCI Balaton
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és
különleges madárvédelmi terület (HUBF30002),
SCI Dél-balatoni berkek különleges természetmegőrzési terület (HUDD20041), az SCI köröshegyi
erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
területe (HUDD20042). A dél-balatoni berek
közösségi jelentőségű élőhelye a település keleti
és nyugati szélén helyezkedik el.
Az

országos ökológiai hálózat

jelentőségű

természetes

és

az országos

természetközeli

területek, valamint az azok között kapcsolatot
teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő
rendszere, és amelynek részei a magterületek, az
ökológiai folyosók és a pufferterületek.
Magterületnek nevezzük az olyan természetes vagy természetközeli élőhelyeket, amelyek az adott területre
jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek, és
számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont, a pufferterületek pedig egyfajta védőzónát
jelentenek a magterület körül. Az ökológiai folyosó biztosítja a magterületek, pufferterületek közötti
biológiai kapcsolatokat, amelyek döntő részben természetes eredetű, lineáris kiterjedésű, folytonos vagy
megszakított élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, élőhelyláncolatok.

Zamárdi területét az országos ökológiai hálózat
magterülete, pufferterülete és ökológia folyosó
besorolása is érinti. A magterület érintettsége
gyakorlatilag a Natura 2000 területekkel közel
azonos, kivéve a dél-balatoni berek esetében, ahol
a magterület sokkal nagyobb kiterjedést mutat, az
ökológiai folyosó területe elsősorban a vizes
élőhelyekhez kötődik, míg pufferterület csak a
település legdélebbi részén található.
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A településen ezen túlmenően még található 2 darab forrás és egy láp., melyek a törvény erejénél fogva (ex
lege) védettek. A források a 6501 j. összekötőút mentén találhatók, míg a láp a siófoki közigazgatási határ
közelébe esik, amely egyebekben Natura 2000 és magterülettel is érintett.
TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM ALATT ÁLLÓ TERÜLETEK
SZÁM

MEGNEVEZÉS

1

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület

2

SPA Balaton kiemelt jelentőségű
madárvédelmi terület (HUBF30002)

3

SCI Dél-balatoni berkek különleges természet-megőrzési terület (HUDD20041)

4

SCI Köröshegyi erdők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területe (HUDD20042)

5

Országos ökológiai hálózat - magterülete

6

Országos ökológiai hálózat - ökológiai folyosó területe

7

Országos ökológiai hálózat - pufferterülete

8

Törvény erejénél fogva (ex lege) védett forrás

5

Törvény erejénél fogva (ex lege) védett láp

természetmegőrzési

terület

és

különleges

Forrás: Dél-balatoni berkek - http://bfnp.hu/

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

30

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

4.

2018. JANUÁR HÓ

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

A településkép szempontjából Zamárdi több egymástól eltérő karakterű településrészből áll, melyek az
épített és természeti környezet tekintetében egymástól tisztán megkülönböztethetők. Az eltérések a
történelmi hagyományokból, az eltérő helyzetből, az időben eltérő fejlődési lehetőségekből és más-más
életmódból adódnak. Az egyes részek jellegzetességeit érdemes szemügyre venni, átértékelni, azoknak
valóban értékes elemeit megtartani, mert ez az egységes, de részleteiben gazdag településkép záloga.
Egy-egy településrésznek a következő elemek kölcsönöznek eltérő megjelenést:
❖ Telek környezetéhez kötött elemek:
❖
morfológiai viszonyok
❖
látványelemek (kilátás, rálátás)
❖
térfalak
❖
teresedések
❖
színek
❖
növények
❖ Telekhez kötött elemek:
❖
telekszerkezet
❖
telekméret
❖
beépítési mód
❖
kerítéskialakítás
❖
növényzet
❖ Épülethez kötött elemek:
❖
épületmagasság
❖
épülettömeg
❖
tetőidom
❖
anyaghasználat
❖
nyílászárók
❖
részletképzés
❖
színek
A különböző területi szintű elemek közül több is meghatározhatja a karaktert, de előfordul, hogy egyik vagy
másik elem túlsúlya alapján is besorolható a szomszédságától eltérő karakterbe. A kézikönyv által
beazonosított, eltérő karakterű településrészek és jellemzőik bemutatása az alábbiakban szerepel.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET

Falusias jellegű karakter

Ide tartoznak a Fő utca körüli lakóterületek, melyek Zamárdi eredeti központi magját alkotják; kezdetben
egyutcás település volt. A telekkialakítás a falusias jellegű lakóterületekre jellemző módon hosszútelkes,
oldalhatáron álló, hosszházas beépítéssel, a lakóház mögött melléképületekkel. Az oromfalas házak
földszintesek, gyakori a tornác, a nyeregtető hajlásszöge jellemzően 35-45 fok között van. Mindezek
értelmében a terület tipikusan falusi képet mutat, melyet egyelőre kevés helyen zavarnak meg új építésű
házak. Az utcakép értékes elemeit adja a néhány utcára beforduló polgárház is.
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Falusias - kertvárosias karakter

A karakter-terület a Fő utca északnyugati
részén helyezkedik el, a Fő utca és a 7-es
főút között. Egy része a történeti
településmag alkotója, amit azonban átsző a
kertvárosias jelleg. Az utcahálózat már
többnyire szabályos képet mutat, a telkek
szélesebbek, de lényegesen kisebbek, mint
a Fő utcai telekosztás. A régi hosszházak
mellett megjelennek újabb építésű, kevésbé
karakteres családi házak is, melyek a régi
falusias jelleget tovább bontják. Ahogyan az
egész országban, itt is megjelentek a
sátortetős kockaházak, szerencsére ezek is
egy-egy utcában és csoportosan, így a
maguk módján ezek is rendezett képet
mutatnak. Az északi településrész a
viszonylag kötött építési szabályoknak, az
egyforma
előkertnek
köszönhetően
viszonylag rendezett utcaképeket mondhat
magáénak. A házak ugyan a más
életformának
köszönhetően
a
régi
parasztházaktól eltérő arányúak, tetőtérbeépítéssel és gyakran az utcára néző
loggiával készültek, de utcára merőleges
gerincű nyeregtetős formálásukkal és az
egyenletes ritmusú oldalhatáros beépítéssel
még érezhetően dominálnak az utcaképben.
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Kertvárosias jellegű

A karakterterület a Rétföldi út két
oldalán helyezkedik el, a falusias
jellegű településmaggal szomszédos
helyzetben. Kialakulása, fejlődése
jelenleg is zajlik, mivel még nem
épült be az összes rendelkezésre
álló ingatlan. A tájkarakter-típus
annak ellenére kapott településmag
megjelölést, hogy eredetileg nem
volt beépített terület, ugyanakkor a
történeti

településrészhez

szervesen, integránsan kapcsolódik,
nem választható el tőle. A jelenleg
felépült

ingatlanok

elsősorban

modern

stílusúak,

többnyire

minőségi

anyaghasználatúak

kialakításúak,

de

az

és

épületek

megformálása zavaróan változó. Itt
nem jellemző olyan egységesség,
mint a régi építésű utcákban, az
épületek

elrendezésének

és

formálásának változatossága jóval
nagyobb.

A

területen

az

utcaszélesség hasonlóan nagy, mint
a falusias településmag részen, így
itt is helyet foglal mindkét oldalon
vegyes faji összetételű fasor.
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Történeti központ

A terület a Fő utca középső részén
helyezkedik el, ahol a Fő utca a templom és
a Honvéd utca között orsószerűen
kiszélesedik,
illetve
lehúzódik
a
városközpont felé a Honvéd utca mentén.
Ezen a részen intenzívebb, szolgáltató és
kereskedelmi funkciókat is tartalmazó
vegyes beépítés alakult ki (üzletek,
közösségi ház, orvosi rendelő, csárda,
posta). Itt a beépítés nem nevezhető
egységesnek. A templom és az iskola körüli
térrész
a
közelmúltban
történt
fejlesztéseknek köszönhetően igényesen fel
lett újítva.
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A Honvéd utca településképi
szerepe az új vasúti átjáró, illetve
ennek kapcsán az új közúti
csomópont
megépítésével
jelentősen
megnövekedett,
hiszen ezzel létrejött egy
látványában is jól érzékelhető
észak-déli tengely a város
történeti
magja
és
üdülőközpontja között. Itt az
utca mentén az eltérő időben
megvalósult,
különböző
funkciójú
épületek
miatt
egyelőre nem beszélhetünk
harmóniáról, inkább egyfajta
koncepciótlanság
érezhető.
Vannak
teljesen
zöldbe
ágyazottan, szabadon állóan
elhelyezett épületek (pl. a
közösségi ház, az orvosi rendelő),
és vannak szinte zártsorúan
telepített létesítmények, mint az
utca nyugati oldalán lévő
üzletsor. A közösségi ház és az
orvosi rendelő felújítása ezen a
helyzeten valamit enyhített, de a
jövő fejlesztései során ezt a
területet - nagy odafigyeléssel kezelni kell az esztétikusabb
településkép érdekében.
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Közlekedési zárvány lakóterület

A tájkarakter-terület a település közigazgatási területének nyugati részén, a 7-es főút és a vasút közti
keskeny területen helyezkedik el. Ez a lakóterület nem tud a települési szövetbe illeszkedni, mivel teljesen
körülfogja a 7-es főút, illetve a vasút területe. Így a terület zárvánnyá vált, lakóterületi funkciók betöltésére
korlátozottan alkalmas. A területet alkotó ingatlanok viszonylag keskenyek, átlagosan 15 m szélesek, ehhez
azonban nem párosul jelentős hossz; a leghosszabb telek 33 m körüli, így a telekméretek viszonylag kicsik,
500 m2 alattiak. A történeti térképek tanúsága szerint a terület kialakulásában elsődleges szerepet játszott a
vasút megjelenése: az 1858-as kataszteri térkép szerint a terület a Káposztás kert nevet viselte, melyet két
hosszútelkes teleksor alkotott, a mai 7-es főút nyomvonalától észak felé indulva. A területre jellemző az
oldalhatáron álló, hosszházas beépítés; jellemző a nyeregtetős forma.
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ZAMÁRDI ÜDÜLŐTERÜLET

Sűrű, vegyes beépítésű üdülőterület karakter

A terület a Balaton parti sávját kíséri végig a település közigazgatási területének majdnem teljes
szélességében, a Balaton és a vasút között, illetve kisebb területen a vasút és a 7-es főút között.
A terület kialakulása a 20. század első felére tehető a történeti térképek tanúsága szerint, amikor a
településen a turizmus felfutásnak indult. A turizmus fellendülését vélhetően a „filléres gyorsvonatok”
megjelenése is tovább erősítette, így fokozódó igény jelent meg a terület üdülési hasznosítására. A
tájkarakterre jellemző tulajdonságok a Balaton déli partján fekvő településeken máshol is megjelennek,
azaz nem beszélhetünk kifejezetten Zamárdira igaz egyedi tájkarakter-típusról. Jellemző a szabályos
utcaszerkezet a Balaton partjával párhuzamosan futó, igen hosszú utcákkal, melyeket keresztutcák
viszonylag ritkán szelnek át. Mind a parttal párhuzamos, mind az őket átszelő utcák többsége viszonylag
keskeny, utcafásítás csak a kevés szélesebb utcában látható; itt általában honos fajtákból álló kétoldali
lombos fasor található (platán, fűz, hárs, kőris). A terület jellemzően sík vagy kis lejtésű.

A tájkarakter-típus épületállománya rendkívül vegyes; többségében alacsony, földszintes, sokszor lapos
tetős nyaralók alkotják, de gyakoriak a nagyobb, elsősorban újépítésű családi házak, szálláshely-szolgáltató
épületek. A Balaton más településein gyakori 18. századi villaépületek itt csak ritkán fordulnak elő, és a
területnek nincs egységes építészeti karaktere. Az apró kis nyaralók közé gyakran beékelődik egy-egy
nagyobb tömegű vállalati üdülő vagy társasüdülő. A terület zöldfelületeit elsősorban a magánkertek
alkotják, jellemző a mély előkert és a kert mélyén megbúvó kis épület. A kertek növényállománya változó,
de gyakoriak az ártéri, nedves közegre jellemző nyár és fűzfajok, sok a feketefenyő.
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Városközpont, főtér

A közelmúltban teljesen megújult Szabadság tér a város főtere, a település központjában helyezkedik el,
közvetlenül a 7-es számú főút mentén.
A Budapest-Nagykanizsa vasútvonal felújítása során a korábbi vasúti átjáró átkerült a vasútállomás
épületétől nyugatra, a Honvéd utca vonalába. Ezzel létrejött a történeti településközpont és az üdülőterület
„bejáratánál” fekvő városközpont közötti térbeli kapcsolat. A tér központi épületei a városháza, a
vasútállomás és a térfalakat képező vendéglátóhelyek. Innen 3 párhuzamos utca (Kossuth-, Rákóczi- és
Eötvös utca) vezet a tópart felé, ezek beépítése vegyes, hosszú távon egyre városiasabb karakterű.
A település központjának mondható a terület, mely inkább kapcsolódik az üdülőterületekhez, mint a
település korábbi központjához. Ez egyben súlybeli eltolódásokat is jelez, a településen mára fontosabbá
vált a turizmus, mint a mezőgazdaság; a település karakteres főtere is ezt szimbolizálja. Ez a terület az
elmúlt években jelentős átalakításon ment keresztül, melynek fő eleme a zöldfelület fejlesztése, illetve a
városháza átépítése volt. Ennek eredményeképpen egy karakteres, a település lényegi arculatát
reprezentálni kívánó tér jött létre, mely modern üdülőhelyi hangulatot tükröz. A terület zöldfelületére a
változatos, érett korú növényállomány jellemző, különböző növényfajokkal, melyek között – ahogy a
Balaton menti településeken általában – jelentős hangsúlyt kap a platán.

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

42

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

2018. JANUÁR HÓ

43

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

K03

2018. JANUÁR HÓ

INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ VÍZPARTI TERÜLET

Modern kialakítású üdülőpark

A karakterterület a Balaton parti részén helyezkedik el, a fesztiválterülettől keletre.
A tájkarakter-típusban újépítésű, modern megjelenésű, többemeletes, lapostetős apartmanházak a
jellemzőek, melyekhez zárt kert, igényesen kialakított zöldfelület tartozik. A tájkarakter-típus fiatal, mivel
kialakítása jelen évtizedben történt, így a zöldfelülete nem tekinthető kialakultnak. Ide soroljuk a Kiss Ernő
utca, illetve Panoráma utca déli oldalán lévő nagyméretű telkeket is.
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Szálláshely-komplexum

A

tájkarakter-típusra

a

területnagysághoz képest rendkívül
nagy,

többszintes

szálláshely-

szolgáltató épületek jellemzőek. A
terület fenntartási intenzitása és
színvonala igen magas, zöldfelülete
és

az

épületek

kialakítása

reprezentációt,
célozza.

a

dekorativitást

A

terület

exkluzív,

monumentális hangulatot sugároz.
Ide tartozik a Wellamarin szálló és a
Sirály

Hotel.

Az

épületek,

zöldfelületek konkrét kialakítása, a
domborzati viszonyok, a növényzet
fajkészlete nem konkrét jellemzője a
tájkarakter-típusnak,

mégis

jellemzőek az idegenhonos, nagy
díszítő-értékű,
virágukkal,

levelükkel,
lombjuk

színével

gyönyörködtető növényfajták, nem
ritkán a trópusi eredetű fajok.
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VEGYES TERÜLET

A terület a 7-es út déli oldalán, a település közigazgatási területének keleti oldalán fekszik.
Vegyes képet mutató terület, kialakulását tekintve vélhetően először lakóterület volt, majd a 7-es út
forgalmának növekedésével jelentek meg kereskedelmi, szolgáltató, illetve üzemi jellegű létesítmények. A
területen szalagtelkes telekosztás a jellemző, oldalhatáson álló beépítési móddal, ebből kifolyólag a terület
déli fele jelentősen eltérő megjelenésű, mint az északi. A terület lakóépületei vegyes képet mutatnak, mind
építési kor, mind stílus terén, megtalálhatók régi hosszházak, sátortetős kockaházak, de modernebb
építésű, részben mediterrán stílusú épületek is. A kereskedelmi egységeknél nem ritka a lakóházból
átalakított, burkolt udvarú megoldás, de megjelenik a funkcionális, hangárszerű épület is, elsősorban
építőanyag-kereskedelmi egységnél. A terület kevésbé tud települési szövetet alkotni, mivel lényegében a
7-es útra néző teleksorból áll, más irányokból csak elenyésző mennyiségű ingatlan került feltárásra a
külterületi major felé vezető út mentén. A terület zöldfelületi rendszerét lényegében a lakóingatlanokhoz
tartozó kertek adják, a 7-es út mentén nincs összefüggő fásítás.
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GAZDASÁGI TERÜLET

Ipari-üzemi terület

Ezek a tájkarakter-területek a
település

területén

elszórtan

helyezkednek el, elsősorban a 7es főút, illetve az Endrédi út
közelében.
A tájkarakter-típusra jellemző az
ipari tevékenység jelenléte, a
konkrét megjelenés azonban a
végzett tevékenységtől függően
változatos, nem beszélhetünk
tehát homogén megjelenésről. A
típusra jellemző - az ipari, kisipari
tevékenységből fakadóan -, a
zöldfelület teljes hiánya vagy
másodlagossága,

a

terület

funkciójától függően legfeljebb
csak megtűrt helyzetben létezik.
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Külterületi major

A terület neve Tóköz puszta, mely az
autópályától délre, a Tóköz nevű berektől
keletre található. Eredetileg a terület
mezőgazdasági tevékenységét összefogó
majorság. Mai funkcióját kevésbé tölti be,
mivel a mezőgazdasági művelési szokások a
19.

század

óta

megváltoztak.

jelentős
A

mértékben

tájkarakter-típus

épületállománya igen idősnek tekinthető,
eredeti

funkciói

tevékenységhez

a

mezőgazdasági

köthetők:

állattartó

épületek, lakóházak, illetve magtárépület.
A zöldfelületre a gyepek és a mezőgazdasági
területekhez

kapcsolódó

növények

jellemzők, sok az akácfa is, mely a település
más területein ritkábban fordul elő.
Hulladéklerakó

A település közigazgatási területének déli részén helyezkedik el, az autópálya, illetve az endrédi út mellett.
A terület erősen mesterséges jelleget mutat, fő funkciója a hulladék-elhelyezés, mely jelentősen módosítja
a korábbi táj képét és jellegét a területen. A lerakás prizmába történik, így a területen új terepforma jelenik
meg a lerakás befejeztével, melyen később másodlagos gyep jelenik meg a rehabilitáció, rekultiváció
befejeztével. A jelentős közlekedési igények miatt a burkolt felületek kiterjedtek, a zöldfelületekre kisebb
hangsúly kerül, de a hulladéklerakó tájba illesztésére - a látvány enyhítése érdekében - erre is figyelnek; a
kiültetések közt jelentős arányban jelennek meg örökzöldek. A kiszolgáló épületek erősen funkcionálisak,
többnyire egyszintes, lapos tetős kiszolgáló épületek, és egyéb műszaki létesítmények a jellemzők.

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

48

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

K06

2018. JANUÁR HÓ

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET

Autópálya

A terület a közigazgatási terület keleti
részét szeli át. A tájkarakter-típus
jellemzői

országszerte

általánosak.

Jellemző a széles, burkolt felület, a
burkolatokat szegélyező zöldsáv, a
biztonságos
telepített

közlekedés
műszaki

érdekében

berendezések,

pihenők, valamint a nagy haladási
sebesség, mely során a tájkaraktertípusról

a

szemlélő

tapasztalatot

szerezhet. Az autópályák legnagyobb
lejtése jogszabályhoz kötött, ezért a
területen gyakoriak a tereprendezésből
megmaradó

terepformák,

jelentős

bevágások, illetve feltöltések.

Intenzív forgalmat bonyolító közlekedési terület

A tájkarakter-típusba tartozó útvonalak a település belterületén áthaladó jelentős útvonalak: a 7-es főút
belterületi része, a Szent István utca, illetve az autópálya bekötőútja, valamint a vasút belterületi része.
A közlekedési funkció és a jelentős forgalom együtt nagymértékben meghatározzák a területek képét. A
területek közös tulajdonsága a lakó- és üdülőterületek felé irányuló jelentős zajemisszió, illetve a
kerékpáros, gyalogos közlekedés erős korlátozottsága. Az útvonalak mentén a kevés zöldfelület
megjelenése változó, nem mutat egységes képet. Jellemzőek a vasút mentén megjelenő műszaki
létesítmények, melyek jelen esetben szorosan összefonódnak a mellettük haladó főúttal, ezért tájkaraktertípus szintjén nem kerültek elkülönítésre.
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Jelentős külterületi út

A tájkarakter-típusba tartozó utak a 7-es főút és a mellette haladó vasút külterületi szakasza, illetve a 8621es összekötő út. Mivel a típusba tartozó utak külterületen haladnak, közös jellemzőjük a szomszédságukban
megjelenő épületek hiánya; ehelyett nagyobb hangsúlyt kap a környező növényzet. A növényzet
milyensége nem általános jellemzője ezeknek az utaknak, míg a 7-es főút külterületi szakaszait erdő, illetve
nádas kíséri, a 8621-es utat többnyire mezőgazdasági területek.
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JELENTŐS ZÖLDFELÜLETTEL RENDELKEZŐ TERÜLETEK

Sportpálya

A terület a város főterének közvetlen szomszédságában helyezkedik el, a vasúti átjárótól nyugatra, a 7-es
főút és a Szent István utca találkozásánál. Előtte a Sport park található, mely a Szabadság térrel látványban
egységként érzékelhető.
A terület sík, intenzíven fenntartott, fajszegény, másodlagos gyep. A sportpályát alacsony, szabályosra nyírt
sövény szegélyezi, lelátója nincs. A területen egy lapos tetős öltözőépület található.

Speciális funkciójú szabadidőhely

A tájkarakter-típusba tartozó területek a település változatos pontjain helyezkednek el, elsősorban a
frekventált, forgalmas útszakaszok mentén, a 7-es főút és a Szent István utca mellett; közös jellemzőjük,
hogy valamilyen ritka, speciális szórakozási formának nyújtanak helyet. Éppen emiatt egymástól igen sok
tekintetben különböznek, a köztük lévő hasonlóság alapja a speciális funkció, a réteg-igény kielégítése.
Ebbe a karakter-típusba sorolható a településen a paintball-pálya, a kalandpark, valamint a gokartpálya.
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Nagy kiterjedésű kemping

A tájkarakter-területek a település nyugati végén, a Szent István utca két oldalán helyezkednek el.
A tájkarakter-típusra jellemző a nagy kiterjedés, az átláthatóság és a gazdag, árnyat adó érett zöldfelület.
Egy kempingnél e három feltétel alapkövetelmény, ezek jelen vannak. A területeken jellemző a honos
növényállomány, melynek egyedei többnyire idősek, ezért az összhatás egyfajta keverékét adja egy idős
közparknak és egy üdülőkomplexumnak. A terület képére, terhelésére jellemző a szezonalitás, hiszen
ezeket alapvetően a nyári szezon idején keresik fel. Az utóbbi időben a turizmusban jelentkező komfortigények miatt elterjedtek a fixen telepített mobil házak, faszerkezetű teraszokkal kiegészítve.
A hangsúlyos növényállomány mellett jellemzőek a szálláshely-szolgáltatáshoz kapcsolódó épületek,
objektumok: apartmanok, kemping-parcellák, vizesblokkok és egyéb kiszolgáló épületek, melyek a területen
elszórtan helyezkednek el.
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Történeti temető

A történeti temető a 7-es főút közelségében, attól délre helyezkedik el a történeti településközpontban.
Történeti sírkövei, illetve idős növényállomány mellett különleges értéke az egyedi megformálású, kör alakú
kupolás, bevilágító opeionos temetőkápolna. A tájkarakterre jellemző az idős, szép hársfákból álló ligetes
jelleg, mely meghittséget kölcsönöz a területnek, és hűvösebb klímát biztosít.

Új temető

A temető az Endrédi út mellett, a történeti településmagtól délre helyezkedik el.
Karakterének meghatározója a terület közepén elhelyezkedő ravatalozókápolna. Mivel a temető nem
régóta üzemel, növényállománya is fiatal, nagy fák még nincsenek, az út felől nézve gyorsan növő tujasorok
jelzik a rendeltetést. A területről egyelőre még hiányzik a meghittség; ezen a továbbiakban a ligetes park
karakter irányába őshonos lombos fák ültetésével lehet segíteni.
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BALATON-PARTI TERÜLET

Tópart - Kikötő

A két kikötő a Balaton-parton, a település közigazgatási területének nyugati felében található.
A tájkarakter-területek betonmólók, melyek átlagosan 100 m hosszan nyúlnak el a parttól. A három móló
közül kettő egymással szembefordul, így egy kisebb vízfelületet közrefog, megváltoztatva ezzel az áramlási
és hullámzási viszonyokat.
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Tópart - Fesztiválterület

A tájkarakter-terület a Balaton parti sávjában helyezkedik el, a közigazgatási terület nyugati felében. A
terület ligetes zöldterületi jellegénél fogva a legkülönfélébb szezonális események megrendezésére
alkalmas. Ezzel a település számára rendkívüli turisztikai jelentőséggel bír, ugyanakkor a területen
koncentráltan rendkívüli terhelés jelenik meg időszakosan, mely hatással van a növényállományra,
megváltoztatja a talajviszonyokat. Évek óta itt talál helyet az egyik fő esemény, a Balaton Sound fesztivál. A
rendszeres intenzív terhelés hatására a területen a növényzet időszakosan nagyobb foltokban eltűnik, a
megmaradó részeken a leginkább tűrőképes fajok maradnak meg, ezért a terület növényzete szélsőségesen
fajszegény, fás szárú növényzet csak elenyésző mértékben jellemző. A talaj az intenzív taposás hatására
erősen tömörödött, mely szintén nem kedvez a növényzetnek.

Tópart – Szabad strand

Zamárdi egyik fő vonzereje a mintegy 2,5 km hosszú szabad strand. A tájkarakter-terület a Balaton-part
szűken vett parti sávját fedi le a település közigazgatási területének nyugati részében, a fesztiválterület
kivételével, mintegy 25 m széles sávban. Eredetileg a Balaton természetes parti sávjához tartozott, mára
azonban erősen mesterséges jelleget kapott, a terméskő partvédő-mű miatt. A terület növényzete
mesterséges fenntartású, a természetszerű jelleget nélkülözi, fajszegény, elsősorban mesterséges gyepek
fajai jelennek meg, valamint a Balaton-parti településeken közkedvelt platán (Platanus x acerifolia), illetve
fehér fűz (Salix alba). A keleti városrészben az utcák vége van szabad strandként kialakítva, kis parkokkal.
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Tópart – Vegyes funkciójú létesítményekkel

A tájkarakter-típus a Balaton parti részén található zöldsáv egy részét foglalja magába, a település
közigazgatási területének nyugati felében, a tó és az üdülőterületek között.
A tájkarakter-típus vegyes képet mutat, nem homogén megjelenésű. Részben hasonló a fesztiválterülethez, de nem éri olyan mértékű terhelés, emellett a strandra érkezőket kiszolgáló, változó építészeti
értéket képviselő árusító-vendéglátó épületek, pavilonok is találhatók. Növényzete is hasonló a korábban
taglalt tájkarakter-típusokhoz, azonban a fás növényállomány gazdagabb.
Ahogy a szabad strandon és a fesztivál-területen, itt is rendkívül hangsúlyos és fontos látványelem az északi
part, illetve a Tihanyi-félsziget.
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KISKERT - SZŐLŐHEGY

A volt zártkert a település közigazgatási területének nyugati felén helyezkedik el, a történeti településmag
mellett, területe a teljes Kőhegyet jelenti az Alsó pincesorral együtt.
A történeti térképek tanúsága szerint a legtöbb zártkert a szántóföldi művelésre alkalmatlan, meredekebb
területeken jelent meg; a település gyümölcsös-szőlőskertjei itt alakultak ki. Ezeken a területeken jellemző
a kis telekméret, a területen ezért korábban elsősorban a funkcióval kapcsolatos épületek jelentek meg,
szerszámoskamrák, présházak, azonban a szokások változásával, illetve a szőlő- és gyümölcstermesztés
visszaszorulásával párhuzamosan az épületek funkciója is megváltozott, egyre inkább a kis alapterületű
hétvégi házak a jellemzőek. Ezek telken belüli elhelyezése változatos, többnyire szabadon álló beépítés a
jellemző. A terület növényállományát a szőlő és gyümölcstermő fák adják, a cserjék mellett gyakoriak a
honos fák, illetve idegenhonos örökzöldek, melyek a település más területein kevésbé általánosak. A
funkció változásában a legfontosabb tényező a panoráma, mely jelen esetben a terület egyik legértékesebb
tulajdonságát is jelenti a Tihanyi-félsziget és a Balaton látványával.
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NAGYTÁBLÁS MŰVELÉSŰ SZÁNTÓTERÜLET

A tájkarakter-típusba tartozó területek a 7-es főúttól
délre találhatók, összesen mintegy 670 ha területen.
A tájkarakter-típus legfőbb jellemzői a funkcióból és a
használat módjából fakadnak. A területek enyhe
lejtésűek; ez egyben a művelés egyik feltétele is.
Szezonálisan változó megjelenésű területek, a terület
képe jelentősen eltérhet a termesztett növény és a
művelési ciklus függvényében. Gyakori a növényzet
nélküli állapot, mely során a területen a csupasz
talajfelszín jelenik meg. A nagy táblaméretek miatt
mezsgyék, határoló sövények, erdősávok nincsenek,
emiatt a terület megjelenése monoton, ingermentes.
A változatosság, búvóhelyek hiánya okozza, hogy a
terület

fajszegény,

ökológiai

értelemben

rossz

állapotú.
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TÁJI TERÜLETEK

Balaton

A Balaton Zamárdi területének jelentős részét teszi ki a város északi felén. Vízmélysége átlagosan 3-4 m, de
a város közigazgatási területén lévő rész sokkal sekélyebb. Nem véletlenül volt Zamárdi a gyermeküdülők
kedvelt helye, a sekély meder messze kifut a parttól. A partvonal széle a település jelentős hosszában
mesterséges hatású, kőszórással stabilizált. A tó szabályozott vízszintjének köszönhetően a tájkarakter képe
viszonylag állandó. Zamárdiból páratlanul szép a Tihanyi félsziget látványa, nyugat felé a Badacsony
sziluettje is jól látszik. A turisták szerint a balatoni naplementék a legszebbek között vannak a világon.

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

59

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2018. JANUÁR HÓ

Tópart menti nádas

A nádasok a Balaton-part kevésbé szabályozott szakaszain találhatók, mivel ezeken a részeken jobban
biztosított a meglétük. A nádasok az eredeti parti sáv megmaradt hírnökei a település területén. A nádas
szélessége a parthoz képest változó, néhol öblöket, szigeteket képez. A nád a vízben 0,5-1 m mélységben
áll. A hullámzás miatt a nádas fokozatosan babásodik, azaz a ritkulás jeleit mutatja. Az összefüggő nádasok
gazdag madárvilág számára jelentenek élőhelyet.
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Fás-nádas-vizenyős terület

A tájkarakter-területek a Brettyó és a Tóköz területét fedik le, a 8621-es összekötő út mentén elszórtan
helyezkednek el. A tájkarakter-típus összefüggő lápot alkot, melyben az uralkodó növényfaj a nád, a terület
talaja síklápi talaj. Ahol azonban nincs elég víz ahhoz, hogy a nádas jelenléte kizárólagos legyen, ott a
szukcesszió előrehaladt, megjelentek pionír jellegű, honos cserje- és fafajok. Domborzati szempontból a
területek mélyületben helyezkednek el, ahonnan a vizek nem tudnak akadálytalanul elfolyni, hanem
meggyűlnek; mely a terület növényzetének fennmaradását biztosítja. Madártani szempontból rendkívül
értékes élőhelyek, számos madárfaj fészkelő- és búvóhelyét nyújtják, élőviláguk gazdag. A Tóköz területét
átszeli az M7-es jelzésű autópálya, jelentős mértékű fragmentáló hatást fejtve ki. A Brettyó területe,
valamint a Tóköz északi fele Natura2000 madárvédelmi terület.

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

61

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2018. JANUÁR HÓ

Lombos erdő

Az erdők Zamárdi területén elszórtan, elsősorban a 7-es főút mentén, illetve attól délre helyezkednek el; a
település közigazgatási területéből jelentős hányadot foglalnak el.
A tájkarakter-típus gyűjtőnevet takar, mely elsősorban arra hivatott rávilágítani, hogy a területen a
lomblevelű erdők jelenléte jellemző, egyben a területek tulajdonságait leginkább meghatározó. Ennek
megfelelően a konkrét növénytársulásokról nem áll rendelkezésre információ. A területek domborzati,
földtani, alapkőzeti viszonyai változatosak: alapkőzetként megjelenik a lösz, a tihanyi formáció, de a
deluviális kőzettörmelékes aleurit is; ezeken barnaföldek és csernozjom-barna erdőtalajok képződtek.
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AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Egy település arculatát sok-sok tényező együttese határozza meg. A táji háttér, a mezőgazdasági művelés, a
tájhasználati hagyományok, a morfológiai adottságok, a település közlekedés-földrajzi pozíciója, a
hagyományos településszerkezet, az utcakialakítás jellege, a porták rendezettsége éppúgy belejátszik a
kialakuló összképbe, mint ahogy az egyes épületek, épületrészletek mívessége, kidolgozottsága,
anyaghasználata, a mindezeket keretező növényzet minősége.
Ha csak egyetlen tényező megváltozik a fenti – nem is teljes körű – felsorolásból, már nem ugyanazt az
utcaképet kapjuk. Vannak szerencsés települések, amelyek hagyományos arculatukat hosszú időn át meg
tudják őrizni, vannak olyanok, melyek az idők során a mindenkori minőségre törekedve átépültek, mégis
koherens összképet teremtve léptek tovább. Vannak átépülésre került, annak hozadékait és hátrányait
egyaránt magukon viselő települések, amelyek a lakók számára tartogatják rejtett szépségeiket. Zamárdi a
fenti három adottságot egyaránt magán viseli: elmondható, hogy örökségünk ritka sokszínűséget mutat,
mint azt az előzőekben bemutatott eltérő karakterek szemléltetik.
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Zamárdi napjainkban igen sokszínű, gazdag természeti és épített környezettel rendelkező, fejlődő, élhető
kisváros, a karakterét adó értékes és védendő táji és épített örökséggel. Pontosan ez a sokszínűség adja
Zamárdi egyediségét, ez jelenti vonzerejét. Ezért fontos, hogy az egyes városrészek sajátos, eltérő
karakterét megismerjük, értékeljük egy tervezett építkezés előtt. Érdemes megfigyelni a környezetben lévő
jellemző telepítést, az utcában lévő jó példák arányait, a színeket, anyaghasználatot és tetőformákat, és
ezeket átértékelve, súlyozva figyelembe venni házunk tervezésénél. Egyedül így lehetséges, hogy az
utcaképek a harmónia irányába fejlődjenek, ami mindannyiunk érdeke, az itt élőké és a vendégeké
egyaránt. Az utcaképet 3 fő tényező együtteseként érzékeljük: az infrastruktúra, az építmények, valamint a
növényzet látványa. Formálására a terepviszonyok megváltoztatása, az építmények megjelenése és a
növényzet megtartása vagy átváltoztatása van a legnagyobb hatással.
A településképi arculati kézikönyv ajánlásaival nem kíván mozgásteret szűkíteni, nem kívánja átvenni az
építtetőtől a gondolkodás és döntés lehetőségét. Az útmutató célja sokkal inkább a segítségnyújtás,
bemutatva azokat a szempontokat, melyekre egy építkezés folyamán már a tervezés megkezdése előtt
érdemes és kell gondolni. A javaslatok bemutatására azért kerül sor, hogy fogódzót nyújtson a városban
építkezni szándékozóknak abban, hogyan lehet jól építeni úgy, hogy saját szándékaik megvalósítása során a
település összképe is pozitív irányba fejődhessen. Az ábrák magukért beszélnek, de azért egy-egy kiegészítő
gondolatébresztő leírás szerepel mellettük. A rajzok sematikus, mégis kifejező grafikai megjelenítése az
érthetőséget szolgálja. Az ajánlások célja olyan közös értékrend elérése, amelyben a település egészének
megjelenése fontossá válik az összes érintett számára, miközben a megjelenésről alkotott nézeteink is
közelednek egymáshoz. Az értékrendek hasonlósága azonban nem jelent szolgai másolást, uniformizálást,
az egyedi jelleg mindig megmaradhat, amint a népművészetben ugyanazon népviselet egyazon
elemkészletéből is végtelen sokfajta létezik.
Az útmutató ajánlásai értelemszerűen az eltérő karakterű beépített területekre vonatkozóan készültek el.
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Falusias karakter

Itt az oldalhatáron álló fésűs beépítés a jellemző, utcára merőleges nyeregtetős hosszházakkal, esetleg
beforduló utcai épületszárnnyal. Az előkertek viszonylag keskenyek. A melléképületek a lakóházak mögött
sorakoznak.
Javaslatok, ajánlások:
Telkek: - a zöldterületet minél teljesebben őrizzük meg, a meglévő oldalhatáros beépítést kövessük
- a melléképületek, gazdasági épületek a telek hátsó részén legyenek elhelyezve
- a telkek első részében legyen a díszkert, hátsó részén a haszonkertek
- az utcai kerítés áttört legyen, anyagában és magasságában a szomszédokhoz illeszkedjék;
szerencsés, ha anyagában, színében is rokonságot mutat a házzal
- tartsuk magunkat a kialakult beépítési vonalhoz
Épület: - földszintesre, esetleg tetőtér-beépítéssel tervezzük a házat
- egyszerű tömegű, magas tetős formálás javasolt (35-45 fokos hajlásszög)
- a fő tetőn pikkelyes tetőfedést alkalmazzunk, visszafogott színben (cserép, szürke vagy barna)
- kerüljük az élénk színeket, az összetett, alacsony hajlású és manzárdtetőt, a nagy kiugrókat
- az utcai homlokzaton hagyományos 2 álló ablakforma javasolt
- a falak vakoltak, fehér vagy világos pasztellszínűek legyenek, kerüljük a harsány színezést
- törekedjünk az igényes anyaghasználatra, ez minőségi megjelenést kölcsönöz
- a részletekben lehetünk kreatívak; szépen formálva, igényesen megépítve házunk védjegye lehet
Mire érdemes figyelnünk?
Magasság:
Figyeljük meg, hogy az utcasorokban közel azonos magasságú házak állnak egymás mellett. Az ezektől
eltérő aránytalan épületmagasság pöffeszkedőnek hat, és egyetlen ház is elronthatja a teljes utcaképet.

Tető hajlásszög:
Egymáshoz közeli hajlásszögű tetők sorába tervezett házra ne akarjunk meredekebb vagy laposabb tetőt
ráerőltetni, mert ez megbontja az eddigi meglévő utcaképet, és zavaró elemet eredményez a látványban.
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Tetőforma:
Az oromfalas házak sorába oromfalas ház illik egyszerű nyeregtetővel. A lekontyolt, összetett tetőidom
jóvátehetetlenül megzavarja az utcasor egységét, ráadásul aránytalanul költségesebb. Ha keresztben álló
épületszárnyra van szükségünk, azt az utcától hátrahúzva tehetjük meg anélkül, hogy elrontanánk az
utcaképet.
.

Arányosság, épülettömeg:
A kialakult sátortetős utcasorba tervezett ház sátortetős legyen, de ez önmagában nem elég. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy a ház méretei, arányai és nagysága is megadják a tiszteletet a környezetnek
azzal, hogy illeszkednek. A mediterrán tetőforma a történeti Zamárditól teljesen idegen; törekedjünk az
egyszerű nyereg- vagy sátortetős formálásra. Az esetleges szükséges tetőfelépítményeket is a lehető
legegyszerűbb formában és a visszafogott méretekben alakítsuk ki.

Telepítés:
A kialakult előkertmélységgel sorolt házak sorában a kialakult beépítési vonalhoz kell illeszkedni. Az azonos
vonalon (vagy íven) álló épületek sorát már egy néhány méterrel hátrébb húzott vagy előreugró épület is
megzavarja.
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Színezés és anyaghasználat:
A hagyományos falusi parasztházakra a fehér, meszelt, vakolt falak a legjellemzőbbek, bár néhol halvány,
feltűnést kerülő színezés is előfordul. Az új beépítésű utcákban, a sátortetős házaknál már erősebb színek is
megjelennek, de ezek nem kívánatosak. A tetők többnyire cserépfedésűek, általában natúr piros, illetve
cserépszínben. Ezek ismeretében kerülni kell a feltűnő, erős színeket mind a tetők, mind pedig a homlokzat
színezésében. A mégoly arányos és illeszkedő tömegű, jó tetőformájú házat is illetlenül tolakodóvá teszik a
harsány színek, de egy mesterkélt „mediterrán cirmos” tető is leronthatja az illeszkedést. Törekedjünk az
egyszerűségre. A homlokzatokon a vakolt felületek mellett nyugodtan lehet a természetes anyagokat
használni.

Terepre illesztés:
Zamárdi dimbes-dombos utcái a lejtős terepviszonyok miatt komoly odafigyelést érdemelnek e tekintetben.
A hosszúházaknál megfigyelhető lépcsőzött elrendezés mutatja, hogy őseink megfontoltan és
természetesen telepítették házaikat. Ha a tervezett ház hossza megkívánja, mi is ezt tegyük, kerülve a terep
túlzott megmozgatását. A nagy bevágással költséges támfalak építése válik szükségessé, és az erózió
veszélye is megnövekedik, a ház pedig belesüllyed a terepbe. A túlzott feltöltés természetellenes
műdombot eredményez, a ház pedig tolakodóan kiemelkedik természetes környezetéből. A lépcsőzés
lehetősége mellett törekedjünk a földegyensúly irányába.

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

67

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2018. JANUÁR HÓ

Falusias-kertvárosias, kertvárosias karakter

Itt az oldalhatáron álló fésűs beépítés helyett már a szabadon álló telepítés jellemző, az épületek és tetők
formája is változatosabb, az utcára merőleges és utcával párhuzamos nyeregtető éppúgy megtalálható,
mint a sátortetős forma. Az előkertek mélysége viszonylag egyenletes. A melléképületek a lakóházak
mögött vannak elhelyezve.
Javaslatok, ajánlások:
Telkek: - a zöldterületet minél teljesebben őrizzük meg, a szabadon álló beépítést kövessük
- a melléképületek a telek hátsó részén legyenek összevontan elhelyezve
- az udvaron alakítsunk ki díszkertet, a telek hátsó részén lehetnek a haszonkertek
- az utcai kerítés legyen áttört, magasságában a szomszédokhoz, anyagában a házhoz illeszkedjék
- a kialakult beépítési vonalhoz igazodjunk, ha ez nem látható határozottan, keressük a
legjobb telepítési helyzetet a megengedett határokon belül
Épület: - a ház lehet földszintes, tetőteres és részben emeletes is a megengedett magasságig
- a fő tömegre magas tetős formálás javasolt (35-45 fokos hajlásszög)
- a fő tetőn ajánlott a cserépfedés natúr piros, szürke vagy barna színben
- kerüljük a bonyolult, lépcsőzött mediterrán tetőformát és a manzárdtetőt
- a homlokzaton a vakolat mellett természetes anyagú burkolt felületek is alkalmazhatók
- a vakolatok fehér vagy világos pasztellszínűek legyenek, kerüljük az élénk, erős színeket
- az igényes anyaghasználat minőségi megjelenést kölcsönöz, a gazda gondosságát tükrözi
- a részletekben lehetünk kreatívak; szépen formálva, igényesen megépítve házunk védjegye lehet
Mire érdemes figyelnünk?
Magasság:
A magasabb és a feltűnően alacsonyabb ház egyaránt megzavarja az utcaképet. Ha eltérő magasságú
szomszédaink vannak, a köztes magasság is megoldás, de ajánlatos a tömegformálással is érzékenyen
reagálni az épített környezetre.

Tető hajlásszög:
A tető hajlásszögében igyekezzünk az utcában lévő jellemzőbb tetősíkokat követni. Két eltérő szomszédos
ház közé ne tervezzünk egy harmadikat, amely egyik szomszédjához sem igazodik.
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Tetőforma:
Az oromfalas házak sorába oromfalas ház, a sátortetős sorba lekontyolt tetőforma illik. A túlzottan
összetett, bonyolult tetőidomok nem illenek Zamárdi történeti részébe, ezekről jobb lemondani. A magas
tetős házak között lapos a lapos tetős tömeg is idegenül hat, ezért a fő tömeget magas tetővel tervezzük.

.

Arányosság, épülettömeg:
Érdemes figyelnünk arra, hogy a ház méretei, arányai és nagysága ne üssenek el jelentősen a környezettől.
A régebben, saját célra megépült házak szerénysége mellett ma gyakran a túlépítkezés szándéka
tapasztalható. De ez fordítva is igaz; adott esetben a meglévő nagyobb házakhoz viszonyított, a
formálásban megnyilvánuló túlzott puritánság is feltűnően kilóg a környezetből.

Telepítés:
A kialakult előkertmélységgel sorolt házak sorában a kialakult beépítési vonal a mértékadó. Ahol ez a vonal
nem alakult ki markánsan, ott mindig a helyszíni adottságokat figyelembe véve keressük a harmonikus
megoldást.
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Színezés és anyaghasználat:
A hagyományos épületekre a vakolt falak a jellemzőek, fehér vagy halvány pasztellszínben. A tetők
többnyire cserépfedésűek, általában natúr piros, barna, szürke színben. Az egyébként jól sikerült ház
minőségét sajnos teljesen el tudja rontani a túlzottan élénk, harsány homlokzatszínezés vagy egy tájidegen
„cirmos” cserépfedés a tetőn. Törekedjünk a visszafogott, fegyelmezett színezésre, mellette bátran
alkalmazhatunk természetes anyagú felületeket a homlokzatképzésben.

Terepre illesztés:
Zamárdi történeti részén a terepviszonyok miatt ez a szempont fokozott figyelmet érdemel. Ha a ház
túlzottan belesüllyed a terepbe, nagy bevágást kell készíteni. A löszös talajon azonnal jelentkezik az erózió
veszélye, költséges támfalak építése válik szükségessé. Ha a ház tolakodóan kiemelkedik természetes
környezetéből, nagy feltöltés szükséges, amivel feltűnően természetellenes műdomb jelenik meg. Ezért
törekedjünk arra, hogy a talajt csak az okvetlenül szükséges minimális mértékben bolygassuk meg.
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Üdülőterület karakter

A vasúttól északra fekvő terület szembetűnő jellemzője, hogy az első generációs kis nyaralók a nagy telkek
hátsó részén, fák között megbújva épültek, nyáron gyakran nem is láthatók az utcáról. A háború után lett a
Balaton mindenkié, ekkor sorra osztották meg a telkeket, és elöl, az utca közelében épültek a nyaralók.
Ebből adódóan a legtöbb utcán az egymás melletti épületeknél szélsőségesen változó és esetleges az
előkertek mélysége. Kivételek ez alól azok az utcák, amelyek egy időben épültek be. A terület a más-más
időben, más-más szabályozás alapján beépült tömbökben igen vegyes beépítést mutat a legkorábban
megépült kis villaépületektől a mai modern jegyeket viselő nyaralókig. Az épületállomány a közben eltelt
évtizedek alatt a tulajdonosi körrel együtt sok telken kicserélődött, de vannak csendesebb, főleg a vízparttól
távolabb fekvő utcák, ahol állni látszik az idő. Összességében ezen a területen van a legnagyobb építkezési
kedv: van, ahol az új generáció felújítja az örökölt nyaralót, másutt teljesen új ház épül a régi helyett.
Érthetően itt találtuk a legtöbb jó példát is a környezetre odafigyelő módon tervezett és igényesen
megépült házakra.
A magánkertekben meglévő és megőrzött gazdag faállománynak köszönhetően Zamárdinak ez a része
szinte egységes zöldterületként érzékelhető, nyáron az utcaképet teljesen uralja a növényzet, főképpen a
régebbi építésű házak esetében. Ez kellemes klímát és meghitt üdülőhelyi hangulatot kölcsönöz a
területnek, növelve Zamárdi vonzerejét.
A kis nyaralóépületekből álló tömbökbe beékelődött korábbi gyerektáborok nagy részét (ahol korábban a
fák között megbújó faházak álltak) privatizálták. Az új tulajdonosok részéről két szándék érzékelhető: van,
ahol ezeket a nagy telkeket felosztották, és kis parcellánként eladták, s ide hasonló léptékű nyaralók
épültek, mint amilyenek a környezetben találhatók. A másik eset problémásabb: a magasabb beépítési
lehetőségekre és a szerzett jogokra alapozva üzleti célú társasház-építési hullám indult meg. A dolog
természetéből adódóan a cél a lehető legnagyobb profit elérése, ami a telkek beépítési lehetőségeinek
maximális kihasználását feltételezi. Ezek a beruházások ezért sajnos érezhetően idegen testek maradnak a
környező városszövetben, amit csak kissé enyhít a többnyire magas színvonalú, igényes megvalósítás.
Javaslatok, ajánlások:
Telkek: - a kert ugyanolyan fontos, mint a a ház: őrizzük meg, a szabadon álló beépítést kihasználva
- az udvaron alakítsunk ki díszkertet, fontosak a teraszok mint köztes terek
- ha szükség van garázsra, azt integráljuk az épületbe, vagy csak fedett beállót építsünk a kertbe
- az utcai kerítés legyen áttört, a házzal rokon anyaghasználattal és formálással
- a kialakult beépítési vonalhoz igazodjunk, ha ez nem látható határozottan, keressük az
optimális telepítési helyzetet, a ház és kert egységét kialakítva
Épület: - a ház szintszáma szabadon formálható a megengedett magasságon belül
- a fő tömeg tetőformája legyen párbeszédben a szomszédos és szemközti épületekkel
- magas tetőn ajánlott a sima cserépfedés natúr piros, szürke vagy barna színben
- kerüljük az indokolatlanul összetett mediterrán tetőformát , a „köténytetőt” és a manzárdtetőt
- a homlokzaton a vakolat mellett igényes burkolt felületek bátran alkalmazhatók
- a vakolatok fehér vagy világos pasztellszínűek legyenek, az élénkebb színek csak kis felületen
- az igényesen kialakított és ápolt kert minőségi megjelenést ad, a gazda gondosságát tükrözi
- a részletek lehetnek bátran egyediek; igényesen megépítve a mívességet mentik át napjainkba
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Mire érdemes figyelnünk?
Magasság:
Figyeljük meg a szomszédos épületek tömegét. Legyen a ház a magasabb felé kétszintes, az alacsonyabb
felé földszintes. Ezek kombinációjával házunknak a környezetre érzékeny építészeti arca lesz. A formálást
gazdagítják a jól hasznosítható köztes terek, árnyékoló teraszok, pergolák.

Tető hajlásszög:
Mivel nincs határozott hajlásszög, igazodjunk az utcában lévő jellemzőbb tetősíkokhoz. Ha lapos tetősek a
szomszédos házak, ne tervezzünk melléje magas tetős formát. Nehéz feladat a vegyes formálású házak
között az illeszkedést megtalálni. Ne sajnáljuk rá az időt, nézzünk meg több változatot, megéri!

Tetőforma:
Az oromfalas házak sorába oromfalas ház, a sátortetős sorba lekontyolt tetőforma illik. A túlzottan
összetett, bonyolult tetőidomokat kerüljük. A magas tetős házak között a lapos, a alacsonyabb hajlásszögű
tetős tömeg is idegenül hat, a fő tömeget ezért magas tetővel tervezzük.

Arányosság, épülettömeg:
A ház arányai, szélességi méretei és tömegének nagysága ne üssenek el jelentősen a környezettől. A
régebben, saját célra megépült házak kis mérete helyett ma gyakran a túl nagy helyiségprogramból eredő,
aránytalan léptékű épületvolumen erőltetése tapasztalható. De ez fordítva is igaz, adott esetben a meglévő
szélesebb házak ritmusát megtöri egy, az utca felől jelentősen keskenyebb épület.
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Telepítés:
A kialakult változó előkertmélység miatt mindig érdemes mérlegelnünk a telepítési lehetőségeket a
megengedett kereteken belül. A telepítésben fontos szempont a növényzet is; próbáljuk a házat úgy
elhelyezni, hogy az értékes, idős fákat megtarthassuk, hiszen az üdülőterületen ezeknek a nyári árnyékolás,
kellemes klíma és meghitt környezet szempontjából óriási jelentőségük és értékük van.
Színezés és anyaghasználat:
Az üdülőterületre a világos színű vakolt falak a jellemzőek, fehér, esetleg pasztellszínben. A tetők piros,
barna, szürke színű cseréppel fedettek, az alacsonyabb hajlásszögnél és tető-felépítményeknél korcolt
szürkés fémfedéssel. Különösen kerüljük a tetőkön az élénk színek használatát. Élénkebb színeket a
homlokzatképzésnél építészeti gesztusként kisebb részeken lehet alkalmazni, de a nagy felületek
visszafogott színezést kapjanak. Előnyös lehet a természetes anyagok használata burkolatként a homlokzat
bizonyos részén, de mellette törekedjünk a fegyelmezett színezésre.

Terepre illesztés:
Az üdülőterület sík terepen található, itt nincs szükség a terep látható megváltoztatására. Arra figyeljünk,
hogy a vízközeli telkeken a padlószintet az udvar szintjéhez képest megemeljük annyira, hogy a csapadékvíz
el tudjon folyni a ház mellől. Szerencsés és esztétikus megoldás, ha ezt a kiemelést enyhe rézsűként,
finoman oldjuk meg, igényes növénykiültetéssel.
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Szőlőhegy karakter

A Kőhegy mint Zamárdi egyik fontos ismérve, hagyományosan a szőlők és gyümölcsöskertek helye. A
turizmus megjelenése óta az innen feltárulkozó gyönyörű panoráma miatt –érthetően- folyamatosan az
érdeklődés középpontjában áll. A helyi tulajdonosok még művelték a kerteket, de egyre több az olyan
hétvégi ház, melyet már csak kifejezetten nyaralóként használnak, és itt már csak gondozott gyepet találunk
a kertben, jó esetben a gyümölcsfák megtartásával. Az őshonos növényzet megmaradása tájképi
jelentőséggel bír. Remélhetőleg a borkultúra feléledése és a telkek viszonylag kis mérete a mai nemzedéket
is arra indítja, hogy ápolják ezt a hagyományt. A területre vonatkozó szigorúbb szabályozásnak
köszönhetően a hegy beépítése mértéktartó, és az újabb épületek is beleilleszkednek az elszórtan telepített
hagyományos házak közé.
Javaslatok, ajánlások:
Telkek: - a telken a gyümölcsfákat, szőlőt minél teljesebben őrizzük meg, műveljük, gondozzuk
- az épületek a telek szabályozási terv szerinti részén legyenek elhelyezve
- a telken csak a legszükségesebb részen készüljön térburkolat, a kapu környékén
- a kerítés áttört és lábazat nélküli legyen, vékony oszlopokkal, kerüljük a falazott pilléreket;
szerencsés, ha minél természetesebb, csak faoszlopokra feszített drótfonat, növényzettel kísérve
- kerüljük a tájidegen örökzöldeket, ültessünk gyümölcsfákat: diófát, szilvát, mandulát,
barackot, meggyet, cseresznyét, a ház mellé virágoskertet, őrizzük a természetes növényzetet
Épület: - földszintesre, esetleg tetőtér-beépítéssel tervezzük a házat
- egyszerű tömegű, magas tetős formálás kötelező (35-45 fokos hajlásszög)
- a tetőn cserép tetőfedést alkalmazzunk, természetes színben (natúr piros vagy barna)
- a tetőn ne tervezzünk nagy kiugrókat, az ablakokat az oromfalba, esetleg tetősíkba helyezzük
- az oromfali homlokzaton hagyományos, 2 álló ablakforma javasolt
- a falak vakoltak, fehérek vagy világos pasztellszínűek legyenek, a nyílászárók lehetnek színesek
- gondoljuk át, mire van szükségünk, a programban legyünk mértéktartóak, a szükséges minimumot
építsük, de azt minőségi módon tegyük; ha nagy házat szeretnénk, ne itt vegyünk telket
- a részletekben lehetünk egyediek, de maradjunk egyszerűek, természetesek és igényesek
Mire érdemes figyelnünk?
Magasság:
Figyeljük meg, hogy a Kőhegyen csak földszintes, nyeregtetős épületek vannak. Ha többet akarunk, azt
pinceszinten oldjuk meg. A meredek lejtő miatt kerüljük a hosszú épülettömeget.
Tető-hajlásszög:
Az egész Kőhegyre a hagyományokra épülő 35-45 fok közötti tetősík kötelező! Ne akarjunk meredekebb
vagy laposabb tetőt erőltetni, mert az nem ide való, megbontja a harmóniát, és zavaró elemet eredményez
a látványban.
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Tetőforma, arányosság, épülettömeg:
A területre csak oromfalas ház illik egyszerű nyeregtetővel. A lekontyolt, összetett tetőidom idegen elem.
Ha keresztben álló épületszárnyra van szükségünk, azt az oromfaltól hátrahúzva tehetjük meg anélkül, hogy
elrontanánk a látképet. A szabályozás szigorún korlátozza az épületek nagyságát, legyünk mértéktartók.
Tanulmányozzuk a hagyományos népi építészet Balaton környéki példáit, kövessük a jó előképeket.
Telepítés:
Az épületet valamelyik telekhatárral párhuzamosan, a lejtőre merőlegesen vagy azzal párhuzamosan
helyezzük el. Tartsuk be a szabályozási terv által kijelölt telepítési helyet, még ha nem is onnan a legszebb a
kilátás. Így tud a házunk szépen beleilleszkedni a Kőhegy egyedi, értékes tájképébe.
Színezés és anyaghasználat:
A hagyományos szőlőhegyi présházakra a fehérre meszelt, vakolt falak a jellemzőek, ezt kövessük. A tető
egyszínű piros vagy barna cserép, a mediterrán „cirmos” fedés mesterkélt és tájidegen. Nádfedés is
alkalmazható; a régi présházakon elég gyakori volt. A homlokzatképzésben törekedjünk az egyszerűségre. A
homlokzatokon a vakolatdíszek a hagyományos építészet természetes elemei, ezek alkalmazhatók, de
azonos színben. A vakolt felületek mellett lehet a faburkolatokat használni, a kő- és téglaburkolatot inkább
a pinceszinten, lábazaton lehet alkalmazni.
Terepre illesztés:
A Kőhegy meredek útjai, a lejtős terepviszonyok miatt ez nagyon kiemelt szempont. Alapelv, hogy az
eredeti terepet ne változtassuk meg a ház elhelyezése miatt; a házat illesszük a terephez, és ne fordítva!
Kerüljük a terep túlzott megmozgatását, szigorúan csak a pince helyén bolygassuk meg a talajt. Ha
valamennyi bevágás szükséges, azt alacsony, lépcsőzött támfallal biztosítsuk, de a növényzettel beültetett
rézsű az igazán természetközeli megoldás. A túlzott feltöltés természetellenes műdombot eredményez, a
ház pedig tolakodóan kiemelkedik természetes környezetéből.
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B) ÚTMUTATÓ – KÖZTERÜLETEK: UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A Zamárdiban megforduló vendég alapvető benyomását a közterületek minősége és az ezeket keretező
épülethomlokzatok, valamint az utcáról feltáruló magánkertek látványa határozza meg. A közterületek
igényes kialakítása azért fontos, mert ezekben mozgunk, élünk a mindennapokban, az átutazó is főleg ezt
látja. Közterületnek tekintjük a közlekedési célra szolgáló területeket: a közutakat, utcákat, tereket,
kerékpárutakat, gyalogutakat, sétányokat, valamint a zöldterületeket: a közparkokat, közkerteket.
A közterületek lehetnek karakteres elemek, melyek a település ikonikus pontjaivá válhatnak, de
szolgálhatnak stílus nélküli, jellegtelen, netán nyomasztó közlekedő felületként is, melyet az áthaladó
elfelejt, vagy igyekszik elfelejteni. Rajtunk is múlik, hogy milyen minőségben szeretnénk ezeket látni.
A következő fejezetekben a közterületek minőségi kialakítására vonatkozó ajánlásokat gondoljuk át.
Utcák

Az utcák településképi szerepénél azok meghatározó tulajdonságaira, javítható elemeire tudunk
javaslatokat megfogalmazni.

A történeti településen őrizzük meg a hagyományos nyomvonalat és utcakeresztmetszetet. Itt forgalmi
növekedés nem várható, megvannak a szép, árnyat adó fasorok, a gondozott árokpartok, a rendezett
behajtók. A Fő utca szélessége impozáns, jó példaként elkészült a központi, templom körüli, orsószerűen
kiszélesedő szakaszon az útszegélyek, parkolók, buszmegálló igényes kialakítása. Javasolt a következő
időszakban a Honvéd utcai csatlakozás környékének és az egész Honvéd utcának hasonló szellemben
történő megújítása.
Ennek kapcsán legalább a központi részen szükséges lenne a csúnya beton villanyoszlopok, légkábelek
földkábelre történő kiváltása.
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Új utcák kialakításakor a látvány és a melegedő klíma miatt is fontos az utcákban az árnyékot adó fák
jelenléte, gondolni kell ezek helyigényére is. Erre jó példa a Rétföldi út vagy a nevének megfelelően széles,
majdani összekötő Széles csapás út, melyeknél már most növekednek a későbbi impozáns fasor egyedei.

Új utcák kialakításakor javasolt a változó közlekedési szokásokhoz való alkalmazkodás: ma már nem
feltétlenül a gépjárműközlekedés az elsődleges, éppen emiatt nem feltétlenül a gépjárművekhez kell szabni
az utcákat, sokkal inkább a kerékpáros, illetve gyalogos közlekedés igényeihez. Az alacsony gépjárműforgalmú utcákban, ahol a gyalogosok, kerékpárosok forgalma nagyobb, mindenképp jelentős hangsúlyt kell
kapnia a fáknak, hiszen a gyalogos, kerékpáros forgalom védtelenebb az időjárás viszontagságaival
szemben.
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Az utcák megjelenése függ az ezt kísérő térfal látványától. Emiatt az épületek utcai homlokzatkialakítása,
anyaghasználata és színezése ennek tudatában érdemel kellő figyelmet. Előnyösnek tekinthetők a
hagyományokat tükröző homlokzati arányok és kialakítások, a világos, pasztell árnyalatú épületszínek, a
világosabb kő-, illetve téglaburkolatok. Térfalakat nemcsak homlokzatokkal, hanem növényzettel,
zöldfelületekkel is képezhetünk, melyek hatékonyan alkalmazhatók nem kívánt látványok eltakarására, de
kiemelésére, hangsúlyok megjelölésére is. Ezen kívül a lombhullató növényzet az utcaképek örömteli
változatosságát is eredményezi az évszakoktól függően, a tavaszi színpompás illatos virágzástól a dús, zöld
nyári lombokon át az őszi, festői elszíneződésen egészen lombhullásig, a hóesésig vagy téli zúzmaráig.

Burkolat:
Az utcák burkolatánál a funkcióra helyeződik a hangsúly, mindemellett az esztétikum szerepét is
hangsúlyosan kell kezelni. A jó utcaburkolat kifejezi, hogy mely járművek számára került kialakításra; kellő
szélességet biztosít a használói számára, valamint színét és minőségét hosszú távon megőrző anyagból
készül. Kisebb terhelésű utcáknál általános elvként mondható ki, hogy tartóssági, fenntarthatósági,
esztétikai szempontok miatt előnyösebb a beton térkő alkalmazása, mint az aszfaltburkolaté. Noha
kivitelezése drágább, de mivel könnyebben felszedhető és újra lerakható, hosszabb távon mégis olcsóbb az
aszfaltnál; az időközben szükségessé váló közmű-munkák, üzemzavarok esetén könnyebben kezelhető,
javítható, esztétikai minőségét hosszabb távon megőrzi, és kátyúk kialakulásától sem kell tartani.
Zöldfelület:
A zöldfelületek hátteret biztosíthatnak az épületek
számára,
keretezhetik
a
közlekedőfelületeket.
Minőségi kialakítás esetén önálló látványtényezővé
növik ki magukat. A növényzet szerepe esztétikai,
ökológiai és éghajlati szempontból is nélkülözhetetlen
a települések életében, így az utcákban is. A
gyalogosok, kerékpárosok védelme mellett a jól
fenntartott zöldfelületek alkalmasak az előnytelen
látványok takarására, hangsúlyok megváltoztatására,
aránytalanságok kiküszöbölésére, emellett a települési
klímára is jótékony hatást gyakorolnak.
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A közterületek zöldfelületi kialakítása sohasem
lehet koncepció nélküli, különben a szemlélőben
bizonytalanságot kelt, ezért ugyanúgy, ahogy az
épületek

esetében

egy-egy

tömegforma

meghatározó

szükséges

következetesség

a

motívum,

tényező
a

lehet,

növényzet

kialakításában is. Ilyen motívumok lehetnek az
alkalmazott fajok, fajták, sorrend, habitus,
virágzó felületek, az utcabútorok, köztárgyak és a
növényzet kapcsolata, és még számos további
szempont.
Közmű:
A közművekről a vezetékek, műtárgyak településképet romboló hatása jut általában eszünkbe, ezek között
is elsősorban a légvezetékek és a tájkép, utcakép, illetve a növényzet konfliktusos kapcsolata. A látképben
megjelenő vezetékek látványa erősen csökkenti annak élvezeti értékét; a településekben a természet
nyomait kereső ember szívét melengeti, mikor a látványt nem zavarják tartóoszlopok és kábelek. Különösen
komoly konfliktust jelentenek a vezetékek védőtávolságán belül, netalán a vezetékek alatt megjelenő fák,
fasorok, melyeknek jövője a vezetékek kényszerű védelme miatt megpecsételt: a gyakran szakszerűtlen
metszés hatására a fák hamar megbetegszenek és elpusztulnak. A fentiek miatt javasolt minden lehetséges
helyzetben a légvezetékek föld alá helyezése. Noha kivitelezésük és fenntartásuk így drágább, arculati
szempontból mindenképpen előnyösebb. Emellett az utca képére védőtávolságuk okán hatással vannak a
föld alatt húzódó vezetékek is, ezért a közművek kialakításánál törekedni kell arra, hogy a növényzet
számára minél több hely jusson.

Üdítő színfolt, amikor a településképbe kombinálva egy-egy míves részleten megjelenő, közművekhez
köthető jelzés, szépen kidolgozott műtárgy kap helyet a közterületen. Ilyen lehet egy-egy ivókút vagy
közkút, vagy a település arculatába illeszkedő megjelenésű világítótest.
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Elsődlegesen a közterületek minősége határozza meg a Zamárdiban megfordulók településünkről kialakított
képét. Az utcákon a házak előtti utcakertek állapota jól tükrözi a lakók önmagukról és településükről
alkotott képét, és ezáltal hangulatuk meghatározó a településre érkezők számára is. Zöldfelületi
kialakításukban fontos, hogy harmonikus, egységes képet mutassanak, tükrözzék a helyi adottságokat,
ugyanakkor ne váljanak túl hivalkodóvá, őrizzék meg a zöldháttér-szerepüket, amellyel a kiemelt
közterületeket támogatják.
Fontos megemlíteni a fennmaradó gyepes területeket. Egy utcát akkor tekintünk rendezettnek, ha
gyepfelületei összefüggőek, gyomtól mentesek, és rendszeresen kaszáltak. Előbbi csak akkor érhető el, ha
az autóval történő ráhajtás akadályozott (pl. kiemelt szegéllyel). Amennyiben a nyílt vízelvezetés miatt ez
nem valósítható meg, süllyesztett szegéllyel, szórt burkolatsávval, illetve figyelemfelkeltő cserjesorral
érdemes védeni a gyepet. Rendkívül személyessé tudja tenni az utcaképet, ha az utcakertekben a lakosok
által létrehozott egynyári-, illetve évelőkiültetések láthatók, így ezek létesítése, valamint egyedi
utcabútorzat (virágládák, padok, hulladékgyűjtők stb.) használata egyaránt javasolt.

A rendezettség érzetét segíti, ha a különböző felületeket (járda, út, parkoló, zöldfelület) határozott vonalak,
például szegélykövek, burkolatváltások választják el egymástól. Ezek a vonalas elemek vezetik a tekintetet,
és tagolják a közterületeket, ezért harmonikus kialakításukra kiemelt figyelmet kell fordítani.
Fontos, hogy csak a környezet arculatához illeszkedő közterületi tájékoztató és információs táblák,
utcabútorok és egyéb köztárgyak létesüljenek.
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Terek

A terek mint a lakosság találkozási színtere,i meghatározó szerepet játszanak a város közösségi életének
alakításában, emellett rekreációs funkciójuk is van. Általában a közintézmények is tereken találhatók, s
mivel ezek utcák metszéspontjában jöttek létre, közlekedési csomópontok is. A tereken zajlanak a
társadalmi, közösségi összejövetelek. Fontos ezért, hogy a közterek kialakítása megfeleljen mindezen
igényeknek.
Lényeges, hogy a különböző rendeltetésű térrészek egymástól jól el legyenek határolva, amit növényzettel,
burkolatváltással lehet elérni. Előnyös, ha a köztéren a gépjármű közlekedés csillapított, elsősorban
gyalogos területeket biztosítva; ez teszi élhetővé a teret. Fontos szempont, hogy jól átlátható és napos-árnyékos helyek egyaránt legyenek a tereken. Megfelelően elhelyezett padokkal, utcabútorokkal lehetőség
nyílik az ücsörgésre, időtöltésre, nyugodt nézelődésre.
A tereken belül a legelőnyösebb térhatároló elemként a növényzet alkalmazható. A terület nagyságához
mérten kell a növényfajtákat megválasztani, hogy a térmélység és a “határoló fal” magassága ne keltse a
bezártság érzését. Ezt különböző alakú és méretű fákkal és a fák előtti cserjék, évelőágyak és egynyáriak
kiültetésével lehet elérni. Évszaktól függően is változik egy lehatárolt terület nagyságának érzékelése. Az
örökzöldek állandó térfalat képeznek egész évben, míg a lombhullató növények télen átlátást engednek,
megnyitva a teret.
Zamárdiban 3 jelentősebb köztér található, ezek:
1. a történeti település főtere a templommal,
2. a történeti település és az üdülőterület találkozásánál fekvő Szabadság tér a városházával,
3. az üdülőterület keleti központját képező Jegenye tér.
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Ezek mellett kisebb teresedéseket a fontosabb utcák találkozásánál is találhatunk.
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Közparkok, közkertek kialakítására szóló javaslat

A közparkokat, közkerteket általában mindegyik korosztály használja, a használat módja és az igények
azonban korosztályok szerint változnak. Míg a gyermekek számára elsősorban a szabadtéri játékok jelentik
a szinte kizárólagos igényt, az idősebb korosztály felől a mozgás változatosabb formái jelenhetnek meg
igényként, de értékelik a közösségi tereket, díszkerteket is. Zamárdi abban a kivételes helyzetben van, hogy
közvetlenül a tópart mentén egybefüggő 2,5 km hosszú, 120-160 m széles közparkkal büszkélkedhet. A
zöldterület aránya a Balaton-parti települések között kimagasló. Nagy kihívás egy ekkora területnek a
változatos, átgondolt, esztétikus és fenntartható kialakítása. Nem véletlenül szerepel szinte állandó
jelleggel diplomaterv-témaként a tájtervező szakmában.

A víz jelenléte mágnesként vonzza a használókat, különösen itt, ahol az a használattól nem elzártan jelenik
meg szökőkutas medenceként vagy kerti tóként, hanem szabadon hozzáférhető strandként. A terület nagy
hosszúságánál fogva ideális sétány, melyen - a partra lefutó utcák ritmusában lévő, változatos funkciójú
hangsúlyos pontokat érintve - élményekben gazdag térbeli sétát tehet bárki. Az időbeli változatosságot
maga a természet garantálja az évszakok változásával, a széljárással együtt változó vízfelülettel, mindennap
más és más naplementével.
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Egy közpark vonzáskörzetének nagysága több a méretétől és attól, mennyire egyedi funkciókkal
rendelkezik. A közpark közlekedési és infrastruktúra-hálózata akkor jó, ha arányos a várható terheléssel. Az
utcabútorok megjelenése, esztétikai és anyagi minőségének kiválasztása körültekintést igényel: egy rosszul
megválasztott bútorzat egy modern kialakítású közterületet modorossá, egy historizáló, tájképi kertet idéző
kialakítású kertet idegenné, szétesővé, következetlenné tehet. Az egyes bútorok elhelyezési módja szintén
körültekintést igényel, attól is függően, mi az elérendő cél; kevesebb hulladékgyűjtő kihelyezése egy
tájékoztató tábla kíséretében növelheti a használók környezettudatosságát, csökkentheti a keletkező
hulladék mennyiségét, egy jól elhelyezett pad lehetőséget nyújthat nyugodt beszélgetésre, míg ha rossz
helyre kerül, senki sem ül rá.
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A tervezett közpark fő alkotóelemei, „építőkövei” a növények, melyek a használók számára árnyat,
esztétikai élményt, kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak. Mindezek mellett ökológiai szerepük sem
elhanyagolható, hiszen a madarak, rovarok számára élőhelyet nyújtanak, más növényfajokkal társulásokat
alkotnak, így nem engedhető meg olyan fajok alkalmazása, melyek kivadulva gyomosítanak, inváziósan
terjednek, a meglévő természetközeli élőhelyeket károsítani képesek.
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A közparkok fontos hangsúlyképző elemei a köztéri keresztek, szobrok, emlékművek. Ezek jó elhelyezése,
környezetbe ágyazása erősítheti és kiegészítheti üzenetüket, találkozóhelyet kínál, elgondolkodásra,
emlékezésre hív. Ennek eszközei a kiemelés, a körbejárhatóság, hozzá illő növényzettel történő keretezés.

Végezetül érdemes néhány szót szólnunk a jól
megválasztott és összehangolt, a műszaki
létesítményeket szépen integráló igényes
burkolatok
mintázatukkal

fontos

szerepéről,

összekötnek,

melyek

elválasztanak,

kijelölnek helyeket a köztereken belül, a
rendezettség érzetét nyújtják.
Mindezek tükrében az is látható, hogy egyetlen közkert, közpark sem kezelhető önmagában, hiszen egy
nagyobb zöldfelületi rendszernek a része. Az utcák közparkok, közkertek kialakítása, tervezése, ápolása az
önkormányzat egyik kiemelten fontos feladata, mely összehangolt fenntartási rendszerben biztosítja, hogy
azonos szemléletben, azonos minőségben működhessenek a település közterületei és közparkjai.
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA : ÉPÜLETEK, RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, KERTEK

Előrebocsátva, hogy az alábbiakban szereplő példák kiragadottak, nem törekedtünk a teljes körű
bemutatásra. Célunk annak felvillantása volt, hogy többféle megoldás is tekinthető jó példának. A minőség
nem építészeti stílus kérdése, sokkal inkább nyitott látásmód, megértő figyelem, párbeszédre való készség
és közösségi gondolkodás függvénye. Nem kell tehát egyen-településtől félni, mindenki számára nyitva áll a
lehetőség, hogy otthonát, udvarát, kerítését, kertjét szándékai szerint gondos megfigyelésre alapozva
megépítse, álmait megvalósítsa azzal a jó érzéssel, hogy ezzel egyben hozzájárult a szép utcakép
megteremtéséhez, Zamárdi településképi minőségéhez. Hosszú távon is csak így lesz értékálló, amit
építettünk, hiszen egy remekül sikerült ház is leértékelődik, ha a környéke kevésbé színvonalas.
A jó példák utat mutatnak, inspirálnak, vezetnek, de nem irányítanak. A markáns településvonások
megállapításán túl számolunk azzal, hogy nem egy skanzen részei vagyunk, hanem egy folyamatosan
változó település mindennapjait éljük.
A jó példák keresgélése közben örömmel tapasztaltuk, hogy nem kell idegenbe mennünk, Zamárdiban is sok
igényes, jó épület, a házakkal és a szomszédokkal is harmóniában lévő igényes kerítés, szépen
megkomponált és gondozott kert található. Vannak kellően megőrzött, felújított nyaralók a korai időkből és
a 70-es, 80-as évekből is, és vannak mai modern házak, melyek a balatoni, korai modern villaépítészet
legjobb hagyományait követik.
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A) Épületek

Végigjárva a település területét megállapítható, hogy az épületállomány korszakokhoz köthető
stílusjegyeket mutat föl. A jó példák között éppen ezért többfajta épület is képviselteti magát.
Jó példává válhat egy épület építészeti értéke, arányos tömege, minőségi anyaghasználata, visszafogott
színhasználata, igényes homlokzata, környezetéhez való érzékeny alkalmazkodása vagy szép kertjének
köszönhetően. Ideális esetben ezek mind - vagy többségükben- együtt jelentkeznek.
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B) Építészeti részletek (ajtók, ablakok, anyaghasználat, színek)

Az épületrészletek fotózása rávilágította a figyelmünket azokra az épületekre is, amelyek egészében talán
nem tűnnek ki, ám részleteikben jó példaként szolgálhatnak.
Jó példa lehet egy építészeti részlet arányos kialakítása, összeillő anyaghasználata, táji jellege, míves
megformálása és harmonikus színhasználata miatt.
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Kerítések

A kerítések szerepe a településkép formálásában óriási. A közterület és a magántelek határán ezek látványa
jelenik meg legmarkánsabban az utcaképben. Általánosságban az áttört jelleg kívánatos és ajánlott, de
adott esetben ezt a környezeti terhelés, a történeti hagyományok vagy az építészeti koncepció elvárása
felülírhatja.
Jó példává válhat egy kerítés arányos magasságával, szép utcaképi jellegével, minőségi anyaghasználatával,
az épülettel való összhangjával és szép részletképzéseivel.
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D) Kertek

A kertek intim magánterületek. A jó példák az utcáról feltáruló részleteket mutatják. Az ellentmondás itt
feszül e két állítás között, elbizonytalanítva bennünket, hogy láthattuk-e a település igazán szép kertjeit,
megismerhettük-e a felüdülést adó rejtett lugasokat, szaletliket.
Jó példát adhatnak egy kert jól elrendezett elemei, nyugalmat árasztó érzete, gondozott jellege, minőségi
kerti építményei, változatos növényállománya vagy egy-egy meghatározó fa.
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E) Zöldfelületek

Zöldfelületeken a település közterületi, közintézményi zöldfelületeit értjük.
Követendő példává jól kidolgozott funkcionalitása, mértéktartó és igényesen burkolt felületei, színes,
változatos növényállománya, vízfelület megléte, meghatározó fák jelenléte folytán válhat egy zöldfelület.
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F) Reklámok, feliratok

A településkép védelme szempontjából különös figyelmet érdemel a különböző útbaigazító és információs
táblák, hirdetések és reklámok esztétikus kialakítása és elhelyezése. Tapasztalatból tudjuk, hogy a legszebb
utca, tér, park látványát is megzavarja egy rosszul elhelyezett, túlméretezett vagy ízléstelen reklámtábla. A
legarányosabb, igényes épület homlokzatát is lerontja egy harsány, nem odaillő reklámfelirat.
Ahol több kereskedelmi egység koncentrálódik, fontos, hogy ne akarják egymást túllicitálni, ebből csak
vizuális hangzavar támad és ellenkező hatást ér el. Fontos tudni, hogy középületeknél, de üzleteknél is egyegy jól megtervezett arculatú, a homlokzatba tudatosan beillesztett, az épülethez illő cégér vagy tábla, egy
visszafogott reklámfelirat a tulajdonos vagy üzemeltető jó ízléséről is árulkodik, így bizalmat ébreszt. A
példaként bemutatott cégérekből Zamárdiban sajnos egyelőre nagyon kevés található, de törekedjünk arra,
hogy ezekhez hasonlók terjedjenek el. Aki vendégszobát üzemeltet, annak hirdetésére is egy ízléses, egyedi
cégér vagy grafikailag megtervezett felirat ajánlott. A házszámokra igazán jó példák a kerámiából készített
egyedi megoldások, melyekből városunkban is jó néhány található.
A reklámhordozók, tartóberendezések elhelyezése Zamárdi területén kizárólag utcabútor igénybevételével
lehetséges. A település belterületén óriásplakát kitétele településképi szempontból még ideiglenes jelleggel
sem megengedett.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

A sajátos építményfajták alatt többnyire az épületnek nem minősülő, közlekedési, hírközlési, közmű- és
energiaellátási, vízellátási és vízgazdálkodási, sajátos technológiájú építményeket értjük. Ide tartoznak a
nyomvonal jellegű építmények is: a vasúti pálya, az út, a vízilétesítmény, a vízellátási vezeték, a csatorna, a
villamosenergia-átviteli és elosztóhálózat, a villamosenergia-termelői, magán- és közvetlen vezeték, az
elektronikus hírközlési építmény.

Előírás javasolt a belterületi 132kV-nál kisebb szabadvezetékek földkábelre történő cseréjének általános
szabályozására. Új épület villamos bekötése csak földkábellel történhet. Az utcákon meglévő szabad
vezetékeket javasolt ütemezve fokozatosan földkábelre cserélni; erre jó példaként szolgálhat a történeti
településközpontban a közelmúltban megtörtént térrekonstrukció.
A mérőórákat könnyen hozzáférhetően, az előkertben kell elhelyezni; ezt javasolt a kerítésbe integráltan
vagy a fenti kép példájához hasonlóan takartan elhelyezni. Adott esetben a fedés növényzettel is
kulturáltan megoldható.
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A hírközlési tevékenységgel kapcsolatos építményfajtákra korlátozás nem állapítható meg;
az elektronikus hírközlési építmény elhelyezését a közterület tulajdonosa (használója vagy kezelője) tűrni
köteles. A helyi önkormányzat a közterület használati hozzájárulást annak kérelmezésétől számított 30
napon belül köteles kiadni. A katolikus templom tornyában elrejtett és a Kiserdőben meglévő hírközlési
tornyok mellett újabb hírközlési létesítmények telepítése a belterületi határon belül településképi
szempontból nem ajánlott.

Egyéb célú speciális építmény a kilátó
a Kőhegyen.
A
messziről
látható
torony
megformálása teljesen egyedi és
összetéveszthetetlen.
A
régi
szélmalmokat idéző formájú, felfelé
keskenyedő
hengeres építmény
tetején kör alakú, gúlatetővel fedett
kilátó-terasz található, melybe egyedi
módon egy meredek, boltívre
helyezett egykarú lépcső vezet fel. Az
épület mellett kis pihenőpark van
kialakítva, a gépkocsikat a hegy
lábánál, a Kiserdő mellett kialakított
parkolóban
lehet
leállítani.
Napsütéses időben, szeles napokon a
kilátóból a Balaton partvonala körben
végig, teljes egészében látható,
Keszthelytől Balatonkeneséig.
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Közlekedési építmények: A település közigazgatási területén áthalad az M7 autópálya, mely a várost délről
kerüli meg. Zamárdiban két lehajtó csomópont is van; az egyik a város keleti határában, a másik az Endrédi
úton, a hulladékkezelővel szemben található. A város történeti településközpontja és a vízparti
üdülőterületi rész között kelet-nyugati irányban halad át a 7. sz. országos főútvonal. A közutak mentén
elhelyezett valamennyi közlekedési és információs tábla, valamint a vasúti átjáróknál lévő
közlekedésirányító lámparendszerek mind ebbe a csoportba tartoznak.
A Budapest-Nagykanizsa vasútvonal kelet-nyugat irányban áthalad a település teljes hosszában. A vasút
működtetéséhez szükséges valamennyi műszaki létesítmény ebbe a kategóriába sorolható (sorompók,
gyalogos átjárók, trafók, a villamos vezeték oszlopai, a vasútállomások peronjai és a hangvédő falak,
információs táblák).

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

116

ZAMÁRDI VÁROS, TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2018. JANUÁR HÓ

FELHASZNÁLT IRODALOM
❖
❖
❖
❖
❖
❖

https://www.ksh.hu/
http://mapire.eu/hu/
https://www.google.hu/
Magyarország kistájainak katasztere, MTA, Budapest, 2010.
http://zamardi.hu/szamarko/
http://www.nemzetijelkepek.hu/

1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ● TELEFON: 06-1/413-0958 ● FAX: 06-1/413-0959
HONLAP: HTTP://VATIKFT.HU/ ● E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU

117

