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1. KÖSZÖNTŐ 
 

Tisztelt Olvasó! 

Talán mindenki érzi, hogy lakókörnyezetünk az életminőségünk egyik fontos meghatározója.  

Otthonunk, valamint tágabb értelemben vett épített és természeti környezetünk, utcáink, tereink szépsége és harmóniája mind-

mind hozzájárulnak emberi létünk méltóságához.  

Felelősek vagyunk azért, hogy ezeket az értékeket ismerjük és tiszteljük, hagyományainkat ápoljuk és ezt a szemléletet adjuk át az utánunk következő 

generációknak.  

A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével irányítja rá a figyelmet az épített környezet szépségeire. Az 

építészeti útmutatóban megfogalmazásra kerülnek azok az ajánlások, amelyek az illeszkedő, alkalmazkodó, és mégis egyedi építés alapját képezhetik. 

Szeretnénk, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami büszkeséggel töltheti el, ugyanakkor a település képéhez illeszkedik, azt jó ízléssel viszi 

tovább. 

Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a 

felek tekintettel vannak egymásra, értékelik egymás egyediségét és így képesek a saját egyéniségük feladása nélkül alkalmazkodni. Igaz ez az emberi 

kapcsolatokra és az épített környezetre is.  

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, az uniformizálás, hanem éppen a valós értékek 

megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. 

A jó példák bemutatása minden bizonnyal hiányos, hiszen sok színvonalas épület van még Buzsákon a bemutatottakon kívül is. A kézikönyv nem egy 

merev, lezárt mű, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem 

befejezett, hanem folyamatosan tovább íródik. Ezért, ha valami kimaradt, vagy újabb arra érdemes ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy 

kerüljön a könyvbe. Kérjük, ebben legyenek segítségünkre azzal, hogy javaslataikkal megkeresnek minket!  

Mi, a könyv létrehozásában közreműködők bízunk benne, hogy sok hasznos ismerethez jut, és ha épít, akkor döntéseihez sok megfontolandó 

szempontot kaphat e könyv tényleges, vagy virtuális forgatásával! 
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA, TÖRTÉNET, ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, 

TELEPÜLÉSKARAKTER 
Buzsák Somogy megyében, a Fonyódi járásban, a Nagy-berek szélén fekvő település. 

Közlekedési kapcsolata országos közúton Lengyeltótival és Táskával van. 

A vasúti kapcsolatot Lengyeltóti vasútállomása adja a hamarosan megújuló Fonyód-Kaposvár 
vonalon.  

Buzsák közigazgatási területe a 13. századig a Somogyi vár tartozéka volt. A középkorban Akts (első 
említése 1449) és Magyari falvakat ismerjük, valamint mai Kéka-puszta helyén egy nagyobb falut, 
melynek 1327-ben lelkészét is említik, ekkor tehát biztosan egyházas hely volt. 

Nem tudjuk, hogy Akts mikor pusztult el. Mára már csak a Fehér-kápolna őrzi az emlékét, ami ennek 
a falunak a temploma volt. Az 1536. évi adólajstrom szerint a Akts és Magyari már egyesült.  

A 15. és a 16. században nagy számú dalmát, illetve illír, horvát nemzetiségű család telepedett le a 
község területén. A faluba betelepedett délszláv népcsoportok által hozott tradíciók átfonták az itt 
élők életét. Kialakult egy olyan jellegzetes kultúra, amely csak erre a közösségre jellemző. 

A délről a török elől ide menekült népek elmagyarosodnak, a délszláv neveket a település nyugati 
oldalának dűlőnevei őrzik (pl. Bresztics, Ceria, Gustyerica, Cifranica, Glozsity, Sugavca, Radanovica 
stb.). 1910-ben 2295 lakosából 2286 magyarnak vallotta magát, vallását tekintve 2259 római 
katolikus, 34 izraelita volt. 

Ma állandó lakosainak száma 1550 fő, de nyaranta ennél sokkal többen töltik itt a szabadidejüket. 

A falu asszonyai ma is varrják a háromféle ősi hímzést. A kék-piros, vagy fekete-piros fonallal varrt a 
„vézás”, ezenkívül van a „rátétes” és a sok színben pompázó „boszorkányos”. A hímzett darabokat a 
Faluházban és a Tájházban mutatják be, de a motívumokkal több helyen is találkozunk, pl. a Főtér 
szoborszerű óriás tojásain. 

A népi hagyományok a falu nagy sikerrel tartott rendezvényein évről-évre újraélednek. 

Ma már sokan keresik fel a falut a 42 C fokos, ásványi anyagokban gazdag, hidrokarbonátos, kénes, 
gyógyhatású termálvize miatt is. Csiszta-fürdő vizét 1956-ban az olajkutatás hozta a felszínre. A 
csisztai víz nagy mennyiségű szénsavat is tartalmaz. A feltárt forrás vizét sokáig hagyták elfolyni, csak 
a helyiek kúrálták magukat a vizet elvezető árkokban. Kedvező összetétele alkalmassá teszi 
mozgásszervi és reumatikus betegségek, nőgyógyászati, bél- és gyomorpanaszok kezelésére. A 
csisztai termálvizet 2006 januárjában gyógyvízzé nyilvánították. 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogyv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/1449
https://hu.wikipedia.org/wiki/1327
https://hu.wikipedia.org/wiki/1536
https://hu.wikipedia.org/wiki/15._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ill%C3%ADrek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_horv%C3%A1tok
https://hu.wikipedia.org/wiki/1910
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_katolikus
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3. ÖRÖKSÉGÜNK 
3.1. AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG 

A településszerkezet kialakulása 

A település szerkezetének kialakulását jól nyomon 
követhetjük a monarchia katonai térképein, és 
rendelkezésünkre áll egy kataszteri térkép is 1880-
ból.  
A 18. században még a Berek körbeöleli a falut, 
ezáltal a történelem viharában jól védett helynek 
számíthatott. Megközelítése Fonyód és Lengyeltóti 
felől legfeljebb csónakon volt lehetséges, út csak 
Öreglakkal és Táskával kötötte össze. Ennek 
ellenére, vagy lehet, hogy pont ezért, a kor 
viszonyaihoz képest népesnek számíthatott. A falu 
szerkezete ekkor már kialakult, a telkek és a házak 
a patak két oldalán, a völgy magasabban fekvő 
részein sorakoznak. Az 1700-as évek végén 
keletkezett katonai felmérésen sziget volt Tatárvár, 
és már szőlőhegyként ábrázolják. Szőlő volt már a 
mai Ceria szőlő is. A ma Pogány-völgyi-víznek 
nevezett akkori Lak-patakon, Tatárvártól délre, 2 
vízimalom őröl. A mai temető helyén kereszt vagy 
kálvária állhatott. 
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A XIX. században nem sok minden változik. 1880-ban is még a két patakparti házsor féloldalas, az utcák csak a patakkal ellentétes oldalon 
állnak. A mai Ceria-hegyet Cseralyának (Cseralja) nevezik. 
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A XX. század első felének települése nagy vonalakban megegyezik a maival. Ekkorra már lecsapolják a Berek nagyobb részét, Tatárvár körül 
a halastó medrébe terelik a vizeket. A mai településszerkezet minden főbb elemét megtaláljuk: a korábbiakon túl szőlőt telepítenek a János-
hegyre és a temető mellé. A korábbi Magyar-pusztát, vagy Magyar majort már Csiszta-pusztaként jelöli az 1940-ben kiadott térkép. 
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 Buzsák műemlékei 

NAGYBOLDOGASSZONY TEMPLOM 

A templom építését 1748-ban kezdték meg, 1791. szeptember 28-án szentelték fel. 

Elődje egy fából készült templom volt, amely egy tűzvész folytán leégett, csak egy olasz mesterek által készített oltárkép maradt meg.  

Az 1990-es évek elején restaurálását követően, a szentélyben helyezkedik el a Fehér-kápolnából ide telepített Mária-oltár. Az oltár 1690-1701 között 

készült, francia mesterek alkotása; gazdagon díszített, szőlőindás, fából faragott, középen öltöztethető Mária szoborral. A szobrot alkalmanként egy 

helyi család nőtagjai a liturgia szerinti színnel, buzsáki hímzéssel készült ruhákba öltöztetik, mely összhangban van a templomot díszítő oltárterítőkkel, 

és az abban az adott időszakban használatos miseruhával. 

A faragott szószék a templommal egyidős, az 1750-90-es években készült. A nagyharangot 1728-ban a buzsáki Gréczi család, a másik harangot a falu 

öntette 1748-ban, egy meggyilkolt molnár emlékére. 

A jelenlegi főoltár egy Tiroli szárnyas oltár, mely a XIX. században készült. 

A templomban látható 
szobrokat helybeli családok 
ajánlották fel. A faragott 
bejárati ajtót az ’50-es 
években egy helybéli pap 
(Barnabás atya) saját 
kezűleg készítette. (Melki-
zedek: pap és írástudó). Az 
ablakok ólomüvegből 
készültek 1954-ben. A 
templom orgonáját 1846-
ban készítették Országh 
Sándor tervei alapján; a 
Zenetudományi Intézet 
által nyilvántartott darab.  
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A FEHÉR-KÁPOLNA 
A település legrégebbi műemléke a XIII. században épült, egyhajós, félköríves 
szentélyű, román kori Fehér Kápolna, amely az Akts nevű, elpusztult középkori 
település plébániatemploma volt. 
A Fehér Mária-kápolnának nevezett emléket az Öreglak felé vezető régi úton 
haladva, erdős részen, a Kápolnási-dűlőben találjuk. Szépen gondozott kis park és 
egy néhány sírból álló temető veszi körül. 
A kisméretű, téglalap alaprajzú hajó keleti oldalához félköríves szentély csatlakozik. 
Az eredetileg torony nélküli, téglából épült templom román stílusú bejárata a déli 
oldalon került elő. A magas lábazat fölött egyszerű, henger formájú faloszlop alkot 
bélletet, amelyet fölül félkör alakú, dísztelen kapuzat foglal keretbe. A déli hajófalon 
előkerült két apró román kori tölcsérablak is – az alacsonyabban lévő, nagyméretű 
ablaknyílás az újkorban készült. Újabb keletű a tetőgerinc nyugati végén ülő karcsú 
huszártorony is. A templom szerény berendezése és az oltára 1703-ban készült, 
népies barokk ízlés szerint. 

  

A TÁJHÁZ 
A Tájház egy megőrzött módos parasztporta épületeiből álló 
együttes része, mely a XIX. század második felében épült vert 
falú, oszlopos, mellvédes tornácú lakóház, első helyiségében 
tisztaszobával, a másodikban szabadkéményes, kemencés 
konyhával. Hátul a lakószobában kiállítás mutatja be a 
hírneves buzsáki hímzést, a rátétes és szőttes díszű textíliákat. 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
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A településszerkezet  

Meg kell becsülnünk a település szempontjából 
hagyományt őrző, az itt élt és élő emberek, 
közösségek munkáját és kultúráját tükröző sajátos 
megjelenésű, a településképet meghatározó 
építészeti és táji értékeket! 

A központi belterület szerkezete legalább több 
évszázados múlt nyomát őrzi. 

Vigyáznunk kell a tájhoz és a domborzathoz 
alkalmazkodó, több száz év alatt az itt élők 
munkájával és kultúrájával kialakult struktúrára.  

Kedvesek a szívünknek a lendületesen kanyargó 
utcák, a Főtér tágassága, az oromfalas parasztházak 
és a közéjük illeszkedő, városiasabb épületek, a 
szobrokkal ékesített, szabálytalan térfalakkal, organi-
kusan beépített utcák és terek. 

Ez az ember által létrehozott, de a környező 
természeti tájjal szimbiózisban létező és 
folyamatosan alakuló alkotás, ami a település 
identitását meghatározza, amitől Buzsák egyedi, és 
sehol máshol meg nem található hangulatú.  

Ez az érték olyan érték, ami belénk ivódik, többek 
leszünk általa; az itt élők jól-létéhez is hozzáad, de 
pénzre is váltható, ami az ingatlanárakban és az ide 
látogató vendégek számában nyilvánul meg 

 

.  



3. ÖRÖKSÉGÜNK 12 

 A helyi építészeti örökség 

A 2. világháborút megelőző időkből kevés épített emlék maradt meg Buzsákon. Ezek többsége műemlék. Nem védett a templomhoz a XIX. 

században megépült klasszicista plébánia. Régi képeslapokon látjuk, hogy az iskola és a körjegyzőség épülete is nagyon egyszerűek voltak. 

  

A lakóházak sokáig még ezeknél is egyszerűbbek voltak. A Tájház alapján alkothatunk képet arról, hogy milyen lehetett a XIX. század végén az itt élő 

egyszerű emberek környezete.  

A XIX. században ezen a vidéken az egyik legkedveltebb építési technológia a sárfal volt. A Dunántúlon tömésfal, tömött fal, a Tiszántúlon a vert fal az 

elterjedt neve. A tömésfal abban különbözik a rakott faltól, hogy mintadeszkázat, mai nyelven zsaluzat között készült. Azokon a területeken alkalmazták, 

amelyeken nem túl kövér, mégis megfelelő szilárdságú és csekély zsugorodású volt a vályogtalaj. Az agyagos, löszös földet, növényi anyagokkal keverten 

vagy anélkül, földnedvesen, de nem vizesen, két lapjára állított deszka vagy palló (ideiglenes kúszózsaluzat) közé szórták és azt keményre döngölték, 

vagy taposták. Minden sor elkészülte után följebb emelték a deszkákat, s hogy le ne csússzanak, a falon keresztbe tett vékony karókkal támasztották 

alá, vagy oszlopokhoz kötötték őket. Egy közepes nagyságú ház fala 8–10 nap alatt készült el és 50–60 cm vastag volt. A tető nádból készült. 
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A ma látható tömésház módos paraszt portája volt, ami jól látható a telek központi fekvésén, nagy méretén, gazdasági épületein. Tájházzá alakításakor 

szabadkéményes formában építették vissza, azaz a konyhában látható sárkemence fölött kéménynyílás található. Ezen keresztül a füst kihúz a 

konyhából, így nem gomolyog a térben. A szabadkémény nyílásába tették egykor a füstölni kívánt húsokat. A konyhától jobbra és balra található a ház 

két szobája, mindkettőt mázas szemeskályha melegíti, amit a konyhából fűtenek, így a szobába egyáltalán nem jut be a füst. A ház első szobája volt a 

család tisztaszobája, amit a legszebb textilneművel, szentképekkel öltöztettek fel és kímélték a mindennapi használattól.  

A Tájház udvarán áll a hatalmas színnel ellátott istállós pajta. 

A Tájház ma már ennek a háztípusnak egyedüli képviselője, pedig az 1970-es években még többedmagával volt megtalálható a faluban. 

A XX. században az építés módja megváltozott. Sok épületet alakítottak úgy ki, hogy a tornác már nem az utcára nyílt, hanem az eleinte nyitott, majd 

később beüvegezett, verandaszerűen kialakított pitvar által takartan, már csak az udvar felől lehet bemenni. A tornácot sokszor díszes, a paraszti 

kultúrától máshol idegen kanelúrázott, vagy „hasas” oszlopokkal támasztották alá. A homlokzatokat több helyen a templomhoz hasonló romantikus 

elemekkel díszítették.  
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3.2. TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK 
Buzsák természeti környezetét a Nagy- és a Kis-berek határozzák meg. 

A Nagy-berek kistájon a nyílt növénytársulások – nádasok, sásosok, láprétek és mocsárrétek – az uralkodóak. Láprétek az egykori égeres láperdők helyén, 
vagy a lefolyástalan, pangó vizes medencékben, ártereken alakultak ki. 

A lecsapolt részeken a gyenge termőképességű réti- és láptalajok a jellemzőek. Buzsákon a lecsapolt berek helyén nagy területen akácosokat és 
nyárasokat telepítettek. 

Természetvédelmi szempontból értékes erdő az őshonos fajokból álló égerfa- és tölgyerdő a halastó mellett.  

A szőlőhegyek ültetvényeit a víztől mentes magaslatokon telepítették felmenőink. A szőlőterületek, az itteni présházakkal együtt megőrzendő, a korábbi 
korok kultúráját továbbvivő értékes tájelemek. 

A Táska felőli nyugati határon a Nagybereki Fehérvíz országos jelentőségű védett természeti terület. 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek védettségét Magyarországon 2004-ben kormányrendelettel hozták létre. A 
Natura 2000 hálózatról bővebben a www.natura.2000.hu -n olvashatunk. Ezek közül Buzsákon a Balatoni Berkek különleges madárvédelmi terület, a 
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 Pogány-völgyi rétek és a Fehérvíz néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület található meg. Ezek közül a Pogány-völgyi rétekhez 
készült kezelési terv, melyet az itt gazdálkodóknak, az itteni tulajdonosoknak ismerniük kell. (Folyamatosan tájékozódhatunk a 
http://www.termeszetvedelem.hu/elfogadott-fenntartasi-tervek oldalon, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság alatti táblázatban keresve). 

 

http://www.termeszetvedelem.hu/elfogadott-fenntartasi-tervek
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A 

TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL  
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK TERÜLETI LEHATÁROLÁSA 
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 A LAKOTT TERÜLETEK 
A központi belterület 

A község központja ott alakult ki, ahol a patakon átjárás volt. Ide koncentrálódnak a falu jelentősebb épületei, mint a templom, az iskola és a 

polgármesteri hivatal, és itt épült fel a faluház. 
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 A történelmileg kialakult település területén a 
parasztházak esetében az oldalhatáron álló 
beépítés, utcafrontra merőleges épülettömeg 
és az oromfalas nyeregtető volt jellemző, 
azonban a folyamatos átépítéseknek 
köszönhetően sok helyen, már ezek esetében 
is megjelentek keresztszárnyként a pitvarok 
és a polgáriasabb és városiasabb 
megjelenésű, kontyolt tetejű épületek.  
A belterület beépítése, tradicionális utca- és 
térszerkezete a mai napig meghatározó. A 
lényegében a XIX. században kialakult 
utcahálózat mellett a beépítés egyes 
szakaszokon megőrizte sajátosságait, máshol 
annyira átépült, hogy arculata kevésbé 
jellegzetes. 
A közterületek és az épületek, az előkertek és 
a kerítések is rendezettek.  
Buzsák lakott területein igen sok helyen 
jelennek meg az egyházi jelképek. 
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Csisztafürdő 
A fürdő családias hangulatú, több épületből álló együttes. Építészete nem különbözik a lakóházakon 
alkalmazott formavilágtól: tégla falazatú, cseréptetővel fedett egyszerű épületek fogadják be a gyógyfürdő 
és strand funkciókat. 

A fürdő mellett felépült telep telkei nagyon aprók, a beépítés heterogén.  
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 A GAZDASÁGI TERÜLETEK 
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 SZŐLŐHEGY 

   

A szőlőhegyen ma már kevés az igazán régi présház, de a felújítások, újabb építések sikerrel igyekeznek a régieket megidézni. Az anyaghasználat az 

újabb pincék esetében is hagyományos: általában náddal fedettek a tetők, a falak vakoltak, a kapuk fából készülnek.  
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 TÁJTERÜLET  
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 Buzsákot hajdan 3 irányból a nagy-bereki láp határolta. Ma ezek a 
területek különböző szintű védettséget élveznek, és szinte teljesen lefedik 
vagy az országos, vagy a Balaton törvény tájképvédelmi övezetei. 
A település déli része hasznosítható leginkább a szántóföldi művelésre, de 
nagy, összefüggő táblák itt sincsenek.  

 

 
 

 



AJÁNLÁSOK / ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 33 

 5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK 
ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉSKÉP FORMÁLÁSÁRA 
Telepítés 

Buzsákon az épületek döntő többsége az utcai telekhatártól kicsit visszahúzva áll. Az új épület utcai homlozatát a szomszéd épületek által meghatározott 
vonalra helyezzük!  
Ha elbontunk egy épületet, akkor legjobb, ha az épületünk a régi épület helyére kerül. 
Ha egy telken belül több épületet kell elhelyezni, akkor az utcaképi, a tájképi és az egymáshoz illeszkedést is figyelembe kell venni. 

Terepalakítás, támfalak 

A terepet úgy alakítsuk, hogy lehetőleg ne kelljen támfalat, meredek rézsűket építeni. A buzsáki beépített területeken a terep nem nevezhető teljesen 
síknak, de lejtésük nem nagy, túlnyomó többségük kellemesen lankás. Az építési telkeken belül általában az épület lábazata ki tudja egyenlíteni a terep 
változásait. 

Tetőidom 

Bármelyik településrészen igaz, hogy mindig illeszkedni kell a szűkebb környezet tömegeihez, térarányaihoz. Ha egy telken belül több épület van, akkor 
általában rendezettebb a kép, ha az ezeken alkalmazott tetőhajlásszögek azonosak. 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 

Nem volt szokás a vakolt épületeken az ablakok más anyaggal, pl. téglával vagy kővel való keretezése, legfeljebb a tégla boltozatot emelték ki más 

színnel.  

A homlokzatokon gyakran alkalmaztak viszont vakolatból kialakított díszítést. Épületfelújításoknál ezeket őrizzük meg, új épületen viszont csak nagyon 

visszafogottan alkalmazzuk ezt a megoldást. 

Buzsákon a pincéket és talán a ma már nem megfigyelhető pajtákat, állatartó épületeket leszámítva, soha nem alakították ki az oromfalat fából. 

Építsünk hagyományos vagy újszerű, de mindig igényes, időtálló anyagokból!  
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 A LAKOTT TERÜLETEK településképi útmutatója 
TELEPÍTÉS 

A falu területén jellegzetes a településszerkezet. Ez azt jelenti, hogy a telekstruktúra, és az utcák 
térfala, azaz az épített határok megőrzendők. 

Ilyen területen legjobb, ha az épületet nem bontjuk le, hanem felújítjuk, és ha szükséges, az 
utcától távolabbi részen kibővítjük. 

Ha ez semmiképp nem lehetséges, akkor az új épületet az elbontott épület utcai, és oldalsó 
falával meghatározott területre illesszük. 

Üres telek elvétve akad, ezeket a szomszédokhoz igazodva kell beépíteni. 

Ha a környező beépítés utcára merőleges gerincű, akkor legalább az utához közeli részen így 
helyezzük el az új épületet. Buzsákon ez a legáltalánosabb, ezt fésüs beépítésnek nevezzük, 
mert felülnézetből úgy sorakoznak az épületek, mint a fésű fogai.  

Az elmúlt 100 évben már gyakran építettek a hosszú, egyszerű nyeregtetős ház elé 
keresztszárnyat, amiben az előtér kapott helyet. A keresztszárny intimebbé teszi az oldal- és 
hátsókertet, és az utcakép rendjét sem zavarja meg. 

 

Sok szomszédsági perpatvartól kíméljük meg magunkat, ha a helyi hagyománynak megfelelően 
úgynevezett csurgóra építjük a házunkat, vagyis az ereszünk nem lóg a szomszéd telke fölé! 
Ennek a megoldásnak az is a előnye, hogy lejtős terepen sem folyik a víz a házunkra, és nem kell 
egyeztetnünk a szomszéddal, ha le akarjuk festeni a homlokzatot, vagy ki akarjuk tisztítani az 
ereszt. 
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
A faluban a tetők hajlásszöge elég egységesen 40- 42 fok körüli.  

 

Soha ne alkalmazzunk, különösen az utcai oromfalon, asszimetrikus 
tetőt! 

 

A hagyományos házakon az utcai homlokzatok nagy többsége 
oromfalas, ami azt jelenti, hogy a tetőt egy függőleges fal zárja le. 

 

Kontyolt tetőnek hívjuk, amikor a tető nem oromfallal végződik, 
hanem egy másik tetősíkban. A kontyolt tetőforma megfelel a 
hagyományoknak, ha a tető gerince az utcával párhuzamos, és jó 
megoldás akkor, ha az utcai homlokzat szélesebb 6-7 m-nél. 

 

 

Ha oldalhatáron áll az épületünk, akkor az oldalhatárra ne építsünk oromfalat, se 
félnyereg tetőt, mert a magas tűzfal nyomasztóan hathat a szomszéd telek felől 
nézve. 
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MAGASSÁG  

A régi épületek mind alacsony lábazattal, kis belmagassággal és kis 
fesztávolsággal épültek, ezért a tetőgerinc ritkán magasabb 7-8 m-
nél. Az új beépítéseknél ezt figyelembe kell venni, és legalább az 
utcavonalon ügyelni kell arra, hogy az épületünk magasságával is 
illeszkedjen az utcaképbe! 

 

TORNÁCOK 

A hagyományos építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oszlopos tornác. A tornác kialakítására, elhelyezkedésére számos, 
részleteiben eltérő megoldás lehetséges. A tornác védetté teszi a bejáratot, átmenetet képez a kint és a bent között, végighaladva rajta felkészülünk a 
megérkezésre. Nyáron árnyékol, télen véd a hótól. Ha tornácot építünk, egy csapásra megoldódik az előtető kérdése. Megszélesítve, vagy a formát 
terasz fedésként használva egyszerre mai és hagyományos lehet a házunk. A terasz és a tornác feletti tető, a hagyományos beépítésű településrészen 
helyenként megfigyelhető hagyományos építészet mintájára, lehet sokkal kisebb hajlásszögű, mint a tetőnk többi része. 

Buzsákon, Magyarországon elég szokatlan módon, a tornácok ritkán nyúlnak az utcáig, és soha nincs onnan közvetlen bejáratuk. 

A tornácoszlop általában falazott oszlop, a Tájházon pl. négyzet keresztmetszetű pillér. A tornácot a kerttől Buzsákon általában mellvédfal választja el. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

A régi buzsáki épületek falazata vályog, vagy az újabbaknál tégla, vakolva.  

A lábazat anyaga vakolt tégla, a homlokzat többi részétől csak színezéssel választották el. 

Hagyományosan Buzsákon az oromfal vályogból vagy téglából készül, ugyanúgy, mint a falazat többi része. Az oromfalak gyakran díszesek, de a díszítést 

csak a vakolat vastagságának változása adja, a díszítés színezése nem szokásos (bár előfordul). 

KAPUK 

A lakóépületek bejáratai a tornácról nyíltak, az ajtók egyszerűek, és mivel a közterülettől távolabb vannak, utcaképi megjelenésük korlátozott. 
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 ABLAKOK 

A XIX. század első felében, egészen kb. a kiegyezésig, úgynevezett pallótokos ablakokat alkalmaztak. 
Ezeknél a külső szárny kifelé, a belső befelé nyílik, a szárnyak sarkait sarokvasakkal erősítették meg.  
Ilyen ablak még sok van Buzsákon, de legtöbbször az utcai homlokzaton lecserélték őket, csak az oldalkert 
felé néző homlokzatokon gyakoriak. 
Lehetőleg ne cseréljük le őket, mert az épület megjelenésének fontos elemei. Gondoljunk csak bele! Ezek 
az ablakok legalább 150 éve ellátják feladatukat, egyáltalán nem biztos, hogy a mai ablakok is ilyen tartósak 
lesznek! A hőszigetelésüket javíthatjuk azzal, ha az üveget cseréljük ki, pl. a belső szárnyba teszünk 
hőszigetelő üveget. Az üvegfelület árnyékolását a 2 szárny közé helyezett rolóval oldhatjuk meg. 

A XX. század elejére elterjedt a gerébtokos ablak, és ezt alkalmazták az 1970-es évekig. Ezek esetében mind 
a két, egymás mögötti szárny befelé nyílik, köztük 10-15 cm helyet hagyva.  

Az ablakok mérete, aránya nagyon sokáig változatlan volt, a szélessége 90 cm körüli, a magassága ennek 
másfélszerese, néha a gazdagabb, magasabb épületeken, pl. a plébánián ennél kicsit több. Az ablak 
szélessége 2 szárnyra tagolt, a magassága 3 osztásra, 1, vagy 2 szárnyban kialakítva. Az összesen 6 osztás 
részei négyzetesek. A régi épületek felújítása során az utcai homlokzaton mindig meg kell őrizni, esetleg 
vissza kell állítani az eredeti nyílásrendet, ablakosztásokat! 

A szép, régi ablakokat ne takarjuk el külső redőnyökkel, a felújítások során a meglévő redőnyöket távolítsuk 
el! Az ablakközök kiválóan alkalmasak arra, különösen a pallótokos ablaknál, hogy ebbe a redőnyt pótló 
rolót szereljünk, de pl. hanggátlás tekintetében a legjobb eredményt vastag, megfelelően kiválasztott 
kétrétegű függönnyel érhetjük el.  

A XX. század negyvenes éveiben, ahogy az életmód megváltozott, és a polgárok egyre több időt töltöttek 
zárt térben, megnőtt az igény a világosabb belső terekre. Kezdtek elterjedni a négyzetes befoglaló formájú, 
3 részre osztott ablakok, és sok kisebb ablakot is ilyenre cseréltek le.  

A polgári villák, nyaralóépületek elengedhetetlen kelléke a veranda. Sokan a tornácokat, pitvarokat 
beüvegezték, de ezek az üvegezések már semmilyen hagyományt nem követnek.  

Az ablakokat a főúri kastélyok és a balatoni nyaralók mintájára Buzsákon sok helyen zsalugáterrel 
egészítették ki. 
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RÉSZLETEK 

Buzsákon legtöbbször az ablakok, a tornácok és vakolatarchitektúrák 
sokféleségét vesszük észre. Ezeket a hagyományos díszítéseket ma már nem 
akarjuk lemásolni, de megőrzésük nagyon fontos! Ne takarjuk el a szép régi 
ablakot ráccsal, redőnnyel! 

A régi épületeken nagyon gyakori a vakolatból kialakított díszítés, -ezt hívják 
vakolatarchitektúrának-, ami Buzsákon általában azért egyszerű rajzolatú volt. 
Az épületek felújításakor ezeket soha ne szüntessük meg, vigyázzunk, hogy ezek 
épségben maradjanak. Sajnos, ezért ezeknél az épületeknél az utcai homlokzat 
külső hőszigetelése nem javasolható / nem végezhető el a szép részletek 
megrongálása nélkül. Inkább mondjunk le erről, mert az utcai homlokzatok 
olyan kicsik, hogy a hővesztességük sem nagy. 
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 SZÍN  

Az épületek színezése Magyar-
országon korábban mindig 
visszafogott, nyugodt, derűs 
volt.  

A tetők csak az új házakon 
vörösek, a régiek teteje cserép, 
vagy pala, nagyon gyakran a 
héjalás mára már patinásan 
szürke. 

A parasztházakat fehérre 
meszelték, részben, mert ez 
volt a legolcsóbb, részben, 
mert a mész kémiai 
tulajdonságainál fogva jó 
légáteresztő, a belső tér nem 
penészedik, az időjárásnak 
ellenáll és fertőtlenít. A XIX. 
században a polgárházak falait 
már színezték, de ihletet a 
tégla színeiből merítettek: a 
sárga és a vörös telítetlen, 
általában világos, de néha 
sötét, de soha nem rikító 
árnyalatait alkalmazták.  

 

   

  

A nyílászárókat barnára, zöldre, és néha a halványszürke kékes árnyalatára, a XX. század színes falazatú házain fehérre festették. 

A színezés a festékek elterjedésével leginkább ki van téve a divatoknak, és manapság a gyártók által diktált trendeknek. Az új épületek illeszkedését 
nagyban elősegítheti, ha a színezésük alkalmazkodik a környezethez.  
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KERÍTÉSEK 

A község belterületén a kerítések zöme áttört fém kerítés, legtöbbször még a 2. világháborút megelőzően divatba jött, rácsszerű (a gyártóról 
elnevezett un. Haidekker típusú) kerítés. A rácsos betéteket vékony kis vas-, beton, vagy falazott tégla oszlopok tartják, Buzsákon lábazat is szokott 
készülni. 

 

Mivel az előkertek kicsik, ügyeljünk arra, 
hogy az épület ablakai előtt a kerítés ne 
legyen magasabb, mint az ablakpárkány. 
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KERTEK 

A falu kertjei közül már csak a legidősebb házak körül vannak haszonkertek. Az új beépítéseket díszkertek veszik körül. Különösen az utcához 
közelebbi részen, a kerítés két oldalán sokan telepítettek nagy lombú cserjéket és örökzöldeket. 

A szerszámok tárolására lehetőleg ne vásároljunk készen kapható, a helyi hagyományoknak nem megfelelő kertiszerszám-tárolót, inkább 
ácsoltassunk olyat, amilyenek a korábbi házkörüli építmények voltak. 
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 A GAZDASÁGI TERÜLETEK településképi útmutatója 
A gazdasági területek Buzsákon településképi szempontból érzékeny elhelyezkedésűek, mert a falu szélén, vagy önállóan, a tájba ágyazódva 

helyezkednek el. A tájképi illeszkedés elsődleges. 

Ahol a régi majorból kialakult mezőgazdasági üzemi terület a lakóterülettel határos, ott az új beépítések léptékét és formálását a lakóterületre is 

tekintettel kell megválasztani.  

A jelenleg beépítetlen területek beépítésekor a településképi kitettségre, az exponált elhelyezkedésre mind a tömegalakításnál, mind a homlokzatok 

anyagválasztásánál és színezésénél, mind a növénysávok kialakításánál tekintettel kell lenni. 

Telepítés, kerítés 

Ne helyezzük az épületet mesterséges 
dombra, az épületeket és műtárgyakat mindig 
úgy kell elhelyezni, hogy belesimuljanak a 
terepbe, a tájba.  

A kerítés a lehető legátláthatóbb legyen. A tájjal 
határosan leginkább a vadon élő állatoktól kell 
megóvni a területünket, ezért a legjobb 
megoldás a drótfonat, vagy a vadháló. Szükség 
esetén karámszerű kerítés is jó megoldás lehet, 
ez azonban ne legyen mellmagasságnál 
magasabb. 

  

Tömeg, Magasság, Tetőhajlásszög, Tetőforma 

A gazdasági területeken az épülettömegek változatos méretűek lehetnek. Kialakításukkor törekedjünk az egyszerűségre. Rendeltetésüktől, 

alapterületüktől, elhelyezkedésüktől függően követhetik a hagyományos falusias formavilágot (nyeregtető, oromfal, tornác), vagy éppen ellenkezőleg, 

lehetnek újszerűek, akár formabontóak is, de mindig illeszkedniük kell a környezetükbe. 

Az épületek legfeljebb 1-2 szintesek legyenek. Ne legyenek túl magasak, –semmiképp ne közelítsék meg a lombkorona-szintet–, sem túl hosszúak! 
Kerüljük a sematikus, unalmas épületkialakítást! Példának tekinthetjük a meglévő magtárat, amely illeszkedik a tájba és a faluba is, és egyszerű 
kialakításával, időtálló anyaghasználatával ma is szerethető, értéket képvisel. 

Ügyelni kell arra, hogy a telephelyen belül a kisebb és a nagyobb épületek építészeti kialakítása illeszkedjen egymáshoz. A rendeltetés és az épülettömeg 
lakóterülethez és a tájhoz illesztését növénysávok kialakításával lehet a legkönnyebben elérni. 

A tető hajlásszöge szabadon választható meg azzal, hogy el kell kerülni a 6 m-nél magasabb tetőket. A nagyobb fesztávolságokra alacsony hajlású tető 
kialakítása javasolt. Többszintes tetőtérbeépítés nem szerencsés.  
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Homlokzati kialakítás, anyaghasználat 

Az anyaghasználat legyen igényes és egyben korszerű, és tükrözze az épület rendeltetését. A természetes anyagok használata mindenképpen jó 
választás, különösen az ökológiai szempontból értékes területeken. 

A tető, előtető ne legyen bitumenes zsindellyel, bitumenes vagy szálcement hullámlemezzel fedve! A tető héjalásaként az égetett kerámiacserepeken 

kívül acélszürke, grafit és antracit színű fémlemez fedés is ajánlható. Jó megoldás, ha a tetőre matt felületű, nem csillogó napelemek kerülnek, mert 

ezek is árnyékolják a tetőt, és természetesen csökkentik az egyes létesítmények energia-igényét. 

A nagy, monoton, nyílás nélküli felületeken javasolt a növényekkel szakszerűen kiegészített, un. zöldhomlokzat kialakítása. A zöldhomlokzatokkal 
egyszerűbben megoldható a tájbaillesztés is. 

Színek 

A szín megválasztásánál legyünk visszafogottak! A vakolt homlokzati falfelületek színezésénél csak a fehér, okker, drapp, téglavörös színek és árnyalataik, 
illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színe közül ajánlott választani. Faburkolat, faszerkezet szürke, barna, okkersárga, zöld és 
szürkéskék színű is lehet. Erős színek csak kis felületen, kis tömegű épületen alkalmazhatók. 

Zöldfelületek 

A gazdasági területeken különösen fontos a zöldfelületek helyes és szakszerű kialakítása. 

Telepítsünk a táji és környezeti adottságoknak megfelelő, nagy lombkoronájú fákat. Ezek a nagy nyári melegben árnyékolni fogják az épületeket, 
építményeket, burkolt felületeket, miközben segítenek a táji illeszkedésben.  

Az utak mellett, a mezőgazdasági területekkel határos részen és a lakóterületek felé a lehető legszélesebb, összefüggő növénysávot javasolt telepíteni. 

Ez a gazdasági területet is védi a portól, széltől, miközben a környezet porterhelését csökkenti, és segít a tájképi illeszkedésben is. 

Gyepes felületeket csak ott alakítsunk ki, ahol elegendő napot kap, és az öntözést is meg tudjuk és akarjuk oldani. A szigetszerű, kisméretű gyepfelület 

karbantartása szinte megoldhatatlan feladat, és településképi hatása is jóval szerényebb, mint a nagy felületeknek.  

A kellően nagy gyepes területek látványa viszont megnyugtató, hatása elegáns. A mezőgazdasági területekkel határosan szépek az extenzíven karban 

tartott gyepek, a virágos rétek, amiken akár legeltetni is lehet. 

Az épületek közötti kisebb, nem fásított felületeken inkább talajtakarókat, cserjéket ültessünk. 

Minden növénytelepítésnél vegyük figyelembe a termőhelyi adottságokat, hogy növényeink egészségesek, nagy lombtömegűek lehessenek! 
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A SZŐLŐHEGY településképi útmutatója  
A szőlőhegyek új beépítésének a lehető legnagyobb mértékben kell 
hasonulnia a meglévő pincékhez. 

Az épület ne legyen nagy, léptékében és anyaghasználatában, valamint 
színezésében is legyen hagyományos. 

A tető lehet nád, vagy síkcserép. A fal fehér vakolt. A nyílászárók fából 
készülhetnek, színük barna, szürkéskék vagy zöld lehet. 

Tégla burkolatot a szőlőkben ne alkalmazzunk! 

Tornác, fedett terasz kialakítása megengedhető a nem utcai homlokzatokon, 
de ezek legyenek fa tartószerkezetűek. 

Használjunk természetes anyagokat! 

Ahol elég hosszúak a kertek, és kötelező építési vonalat sem határoznak meg 
az előírások, ott nyugodtan hagyhatunk nagyobb távolságot az úttól, de azért 
az új pince ne szakadjon el attól a sávtól, ahol a többi pince áll. 

Az előkertbe telepített nagy fákkal ellensúlyozhatjuk az esetleg keskeny 
utcák fásításának hiányát.  

Kerítést ne építsünk! 
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 TÁJTERÜLET településképi útmutatója 
Elhelyezés, terepre illesztés, kerítés 

Buzsák külterületeinek jelentős része valamelyik törvény által tájképvédelmi szempontból védett, ahol a beépítés korlátozott. 

A tájkép szempontjából az a legszerencsésebb, ha nem épül semmilyen épület a beépítésre nem szánt területeken. 

Az itt megfogalmazott ajánlások elsősorban építményekre vonatkoznak, de, ha nincs jogszabályi akadálya az épületek elhelyezésének, akkor azokra is. 

Ne helyezzük az épületet mesterséges dombra, az épületeket és műtárgyakat mindig úgy kell elhelyezni, hogy belesimuljanak a terepbe, a tájba.  

Ha út halad el a telek előtt, hagyjunk elegendő távolságot az épület és az út között. Ezzel egyrészt az épületet érő zaj és porszennyezés is kisebb lesz, 

másrészt fontos ez azért is, mert így nem veszik el az úton haladva a tágasság érzése. 

A nem közterületi telekhatároktól tartsunk legalább 3 m távolságot, hogy az épület minden homlokzatára 
kerülhessen nyílászáró. Még jobb, ha tudunk akkora helyet hagyni, hogy az épületet köré fákat, cserjéket 
telepíthessünk. 

A kerítés a lehető legátláthatóbb legyen. A tájterületen leginkább a vadon élő állatoktól kell megóvni a 
területünket, ezért a legjobb megoldás a vadháló. Természetesen házi- és haszonállatainknak lehet 
karámot is építeni. 

 

Tömeg, Magasság, Tetőhajlásszög, Tetőforma 

Az épületek legfeljebb 1 szintesek lehetnek. Rendeltetésüktől, alapterületüktől, elhelyezkedésüktől függően követhetik a hagyományos falusias 

formavilágot (nyeregtető, oromfal, tornác), vagy éppen ellenkezőleg, lehetnek újszerűek, akár formabontóak is, de mindig illeszkedniük kell a 

környezetükbe.  

A tető hajlásszöge szabadon választható meg azzal, hogy el kell kerülni a 6 m-nél magasabb tetőket. Többszintes tetőtérbeépítés nem szerencsés.  

Lapostető csak kivételes esetben jó megoldás; ha mégis lapostető kerül kialakításra, akkor azt zöld-, esetleg üveg, vagy járható tetőként ajánlott 

megvalósítani. 

Homlokzati kialakítás, anyaghasználat 

Az anyaghasználat legyen igényes és egyben korszerű, és tükrözze az épület rendeltetését. A természetes anyagok használata mindenképpen jó 

választás. A műanyag alkalmazása, akár nyílászárók esetében, akár máshol, nem szerencsés. 



5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ / TÁJTERÜLET 

 

 

47 

 

 

A tető, előtető ne legyen igénytelen anyaggal, bitumenes zsindellyel, bitumenes vagy szálcement, vagy műanyag hullámlemezzel fedve! 

Színek 

A szín megválasztásánál legyünk visszafogottak. A vakolt homlokzati 
falfelületek színezését a környezettől függően kell megválasztani. 
Természetes építőanyagok esetén azok természetes színe biztosan jó 
megoldás lehet. Faburkolat, faszerkezet szürke, barna és zöld és 
szürkéskék színű is lehet.  

A tető héjalásaként az égetett kerámiacserepeken kívül acélszürke, 
grafit és antracit színű fémlemez fedést is ajánlható.  

Zöldfelületek 

A tájterületen telepítsünk a táji és környezeti adottságoknak megfelelő, 
nagy lombkoronájú fákat.  

A termőföldek környezetében szépek az extenzíven karbantartott 
gyepek, a virágos rétek. Az épületek, építmények körül és a 
mezőgazdasági táblák között telepítsünk fasorokat, erdősávokat. 

Minden növénytelepítésnél vegyük figyelembe a termőhelyi 
adottságokat, hogy növényeink egészségesek, nagy lombtömegűek 
lehessenek! 

 

 

 

 

 

.



KÖZTEREK, KÖZPARKOK ÚTMUTATÓJA 
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 UTCÁK, KÖZPARKOK ÚTMUTATÓJA 

Buzsákon a központ és a tájház környéke példaszerűen van kialakítva. 

A burkolatok igényesek. A padok egyszerűek, de elegáns vonalvezetésűek. 

A közterületek gyalogos burkolataként az elkészült terekhez hasomlóan ajánlott 
kiselemes tégla, vagy beton burkolatot készíteni. 

Az utcabútorok kiválasztásánál szem előtt kell tartani, hogy összefüggő 
közterületeken azonos jellegűek legyenek. 

Az utcabútorok legyenek egyszerűek, minél kisebb mértékben avatkozzanak be 
az utca- és tájképbe, ugyanakkor legyenek funkcionálisak. 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
Jó példa az épületfelújításra  

Az épület utcai homlokzatát minden elemében példásan újították meg: 

1. megtartották az összes homlokzati díszítést, 

2.az ablakokat megőrizték, 

3.síkcserép héjalást alkalmaztak, 

4. ajánlott színeket használtak: nem élénk sárga, fehér, zöld nyílászárókkal, 

5. az utcai kerítés nem takarja el az ablakot, 

6. az utcai kerítést növényzettel egészítették ki. 

Jó példa kerítésre 
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 Jó példák a hagyományos környezethez illeszkedésre 

Mindkét épület jelentős tömegű, mégsem hat idegenül a maga környezetében. 
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Jó példák a hagyományos anyaghasználatra, az értékes részek megőrzésére 
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 Építészeti részletek: pinceajtók 
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, HIRDETŐFELÜLETEK, CÉGÉREK, 
REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

A távközlő antennákat a meglévő tornyon helyezték el, nem kellett saját átjátszó, 
vagy adótornyot építeni. 
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