
2021. évi módosítással



2021. évi módosítás célja, hogy Buzsák község új Településszerkezeti terv, Helyi Építési Szabályzat és településkép védelmi rendeletével az összhang 
biztosított legyen. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3.§ (4) bekezdése szerint: A koncepció, a településszerkezeti 
terv, a kézikönyv és a településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül.

A módosított és új szövegrészek piros színnek kerültek kiemelésre a könnyebb áttekinthetőség érdekébe.
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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 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. 

A LAKOTT TERÜLETEK 

A központi belterület jelentős része, mely főleg a lakóterületeket tartalmazza
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INTÉZMÉNYI ÉS KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK 
A központi belterület és Csisztafürdő azon része, ahol az intézmények található

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. Buzsák világörökség várományos területe a tájház is itt található.

Csisztafürdő területén a gyógyfürdő és bővítési területe és több fejlesztési terület is ebbe a településképi szempontból meghatározó területbe 

sorolható. A fürdő családias hangulatú, több épületből álló együttes. Építészete nem különbözik jelentősen a lakóházakon alkalmazott formavilágtól: 

tégla falazatú, cseréptetővel fedett egyszerű épületek fogadják be a gyógyfürdő és strand funkciókat. 









Védett területek 





AJÁNLÁSOK/ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 

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 el bontunk 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 rézsüket 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! 



■ 
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 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 csakran 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 kímél ük 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 a 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 38- 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. 

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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• 

• 

MAGASSÁG 

A régi épületek mind alacsony lábazattal, kis belmagassággal és kis fesztávolsággal épültek, ezért 

a tetőgerinc ritkán magasabb 7-8 mnél. Az új beépítéseknél ezt figyelembe kell venni, és 

legalább az utcavonalon ügyelni kell arra, hogy az épületünk magasságával is illeszkedjen az 

utcaképbe! 

A INTÉZMÉNYI ÉS KÖZÖSSÉGI 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. Az Intézményi területek a 

falu központjában találhatók, teljesen eltérő elrendezésben, mint a lakóterületi 

egységek, de kialakult struktúrában. Az intézmények jellemzően szabadon állóak, 

utcafronti kerítés nem jellemző. 

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 

A faluban a tetők hajlásszöge elég egységesen 38- 42 fok körüli, azonban az intézményi 

és közösségi területeken található lapos tetős épület is és Makovecz stílusban épült 

épület is melynek jóval meredekett a tetőhajlásszöge. Ebben a karakterben a 

tetőforma sem egységes. Ezeken az épületeken nem jellemző az oromfal.

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. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

A területen jellemző falazat a tégla, vakolva. 

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

el. 



5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ/ LAKOTT TERÜLETEK ÉS INTÉZMÉNYI-KÖZÖSSÉGI TERÜLETEK

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 szűntessük 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. 



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. 
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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. 

•















■ 
Védett területek 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. 

















A módosítást készítette, Szöveg és fotók: Székely Nóra és Mikus Melinda
A módosítás alatt a főépítész: Steiner Mónika
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