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BEVEZETÉS

1

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének célja az, hogy Óbudavár települési értékeinek bemutatásán
keresztül tárja fel a település szépségeit és értékeit, és hívja fel lakosságának figyelmét az épített és táji környezet
kiemelkedő értékeire.
A bemutatott értékeken keresztül tudunk a jövő számára utat mutatni a települési környezet fejlődéséhez.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján minden településnek el kell készíteni a teljes
közigazgatási területére kiterjedő, új településképi rendeletét, illetve az alátámasztó munkarészét, a Településképi
Arculati Kézikönyvet. A Településképi Arculati Kézikönyv, azaz a TAK meghatározza a településképi jellemzőket,
településrészek arculati jellemzőit és értékeit, a minőségi formálásra vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez illeszkedő építészeti elemeket.
A TAK elkészítésével, annak ajánlásaival a településen élők számára szeretnénk iránymutatást adni személyes
álmaik és építési szándékuk minél jobb színvonalú megvalósításához.
A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól
elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat
az építtetőknek.
„ ...a Nivegy- vagy Nevegy völgyben is saját kis univerzum él. Óbudavár, Balatoncsicsó, Szentjakabfa, Szentantalfa,
Tagyon -, ahogy a Bakony felől közelítünk a tóhoz e földhajlat ráncaiban itt is, ott is apró falucskák bújnak meg.
Rendszerint két templom tornya böki át a horizontot, ahogy a kanyargós úton közelítünk feléjük. Enyészet és
megújulás e két alapélmény dialektikája, harca jellemzi a tájat.
Mostanában jobb idők járnak, a Nivegy-völgy falvait új élet tölti ki....”1
Ez az öt Nivegy- völgyi település (Balatoncsicsó, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon , Óbudavár) évszázadok óta
együtt él. Ez az együttélés az utóbbi évtizedekben tovább erősödött, ezért a TAK és a TER készítését is együttes
szemléletmóddal a Nivegy-völgy arculatát kiemelve készítjük el.
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/Veress D. Csaba könyve alapján 1/
A Balaton-felvidék közepén fekvő, a Balaton irányába lejtő és szélesedő Nivegy-völgy mélyén a Csorsza-patak
(Cserkúti) folyik.
A medencében már mintegy ötezer évvel ezelőtt megjelentek az újkori embercsoportok, akik szinte kizárólag a
Balatonra néző domboldalon telepedtek le.
A legrégebbi emberi településre a mai Szentjakabfa falutól északra emelkedő Mogyorós-hegy fennsíkján
találtak rá a régészek. E falunál nagyobb őskori falu maradványait pusztították el Szentjakabfától délkeletre az
Almakút (Ómakút) forrása feletti dombháton 1962-ben szőlőtelepítés közben. Óbudavár és Szentjakabfa között a
Dobogó-hegy déli magasfekvésű lejtőjén is előkerültek egy őskori falu maradványai.
A legjelentősebb ókori népesség a Római Birodalom 500 éves dunántúli uralma alatt telepedett le. A Nivegy-völgy
legjelentősebb római települése Zánka közelében – Ságpuszta – alakult ki, de volt római település a völgy magasan
fekvő északi részén, Szentjakabfa területén is.
A római uralom után a VI. században az avarok szállták meg a Balaton-felvidéket. A Nivegy-völgy középrészén
Szentantalfa község közelében kerültek elő avar települések maradványai.
A magyar honfoglalás korából elenyészően kevés a lelet a Nivegy-völgyben.
A Kézei Simon által jegyzett Gesta Hungarorum szerint Vérbúcsú – Kál-horka fia – Zalában, a Balaton környékén
szállt meg.
(Megjegyzés: A Balaton-felvidék nagy része 1950-ig Zala megyéhez tartozott!)
„A Balaton zalai partvidékét így Kál-horkának a „hétmagyar” főszövetség főbírájának nemzetsége a Lád nemzetség
kapta meg az első foglalás jogán.”
A XI-XIII. században a Nivegy-völgyben királyi udvarnokok által lakott kis települések alakultak ki.
„Ezek az alábbiak voltak: Nivegy (későbbi nevén: Szentantalfalu), Csicsó, Szentjakabfalu, Herend, Tagyon, Óbudavár,
Szentbereckfalu. E királyi udvarnok falvak mellett Herend speciális jogállású királyi birtok volt, mert lakói királyi
agarászok (pecérek) voltak, akik a hajtóvadászatokhoz tenyésztették a vadászkutyákat.
Szentantalfa (a hajdani Nivegy falu) lakói „farkasvadászok voltak”. Kiváltságos helyzetüket a Nivegy-völgy
magánkézbe kerülését követően a veszprémi püspök a lakosok egyházi nemessé való minősítésével ismerte el.
Egy 1368. július 8-án kiadott oklevél szerint Anjou I. Lajos király a veszprémi püspöknek adományozta az óbudavári
Szent Péter egyház mellett lévő házat, amelyet korábban a király solymászai laktak.
A török időkben számos katonai támadás érte a medencét és több település részben a törökök és részben a
végvári katonaság által sanyargatva elpusztult (lásd pl. Herend, Szentbereckfalva, Ároktő).
Igen érdekes azonban a történész Veress D. Csaba megállapítása, miszerint „A háborús körülmények között sem
szűnt meg a bor utáni kereslet, a helyi jobbágyok és egyházi nemesek szőleiket minden körülmények között
művelni igyekeztek.”
Biztosra vehető, hogy abban az esetben is művelték a faluk körül lévő szőlőket, ha a település épp lakatlan volt. A
béke csak a törökök veszprémi várból történt kivonulását – 1608 – követően állt helyre. A Nivegy-völgy falvai ekkor
siralmas állapotban voltak.
Ároktő teljesen elpusztult.
Csicsó 1696-ig pusztán állt.
Óbudaváron az 1613. évi összeíráskor egy lakatlan és puszta nemesi portát találtak.
Szentantalfalva – Csicsóhoz hasonlóan – 1696-ig teljesen pusztán állt.
Szentbereckfalva lakatlanul állt, többé nem is írták össze.
Szentjakabfalvának az 1609-es adóösszeíráskor csak egy adófizető portája, telke volt, és a falu csak a XVIII. század
végén települt újra.
Tagyon is gyakorlatilag lakatlanul állt, a XVII. századi adóösszeírások csak egy fél adófizető telket találtak.
A szőlők felújítása feltehetően folytatódott, mert a tagyoni szőlőhegyen – az 1676-os dézsma és hegyvám
összeírás szerint a veszprémi püspök birtokán – 80 adózó szőlőbirtokos tevékenykedett, a másik promontóriumon
– amelyhez Agyaglik, Bád, Mocsár és Szentbalázs is tartozott – 36 adózó szőlőbirtokos művelte a szőlőjét.
A tizedeket és a hegyvámot a püspökség Tagyonban gyűjtötte össze, s onnan szállították tovább a sümegi uradalmi
központba.
A mezőgazdasági területek között a szőlőknek volt a legnagyobb értéke, s ez volt a legkeresettebb.
A 150 éves török uralom, a folyamatos háborúságot követően, a XVIII. század elején a Rákóczi szabadságharc, majd
1705-ben a pestis pusztította a lakosságot. A pestisjárványban a Nivegy-völgyben is sokan meghaltak.
1
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1715-ben országos felmérés készült a gazdaság állapotáról, ebből kiderült, hogy ekkor Óbudavár még mindig
lakatlan, Tagyonban mindössze 5 család lakott, és a szőlőhegy a háborús idők miatt műveletlen és elpusztult.
1711-ben például mindössze 22 akó, kb. 1200 liter bort termeltek.
Szentjakabfán is 5 család lakott, s a szőlőhegy nagy része itt is megműveletlen. Érdekesség, hogy amikor 1723-ban
a veszprémi püspök rendezni kívánta a jakabfai lakosság úrbéri kötelességeit, a teljes lakosság – mind az 5 család
– testületileg eltávozott és 15 évig lakatlan volt a falu!
Balatoncsicsón 1711-ben 8 gazda volt a faluban, akik 49 akó bortermésről tettek bevallást. 1725-ben pedig 14
család vallotta magát egyházi nemesnek.
Szentantalfa, mint nemesi kurialista falu nem tartozott a veszprémi püspök földesúri joghatósága alá, s így az
adóösszeírások sem említették, de egy 1759. évi feljegyzés szerint „a török háborúban és a kuruc világban” alig volt
lakója a falunak.
A török és részben kuruc időkben elpusztult falvak közül négy – Ároktő, Szentbereckfalva, Herend és Szentbalázs
– soha többé nem épült újjá, s csak a romtemplomok és faluhely jelzi, hogy ott valaha emberek éltek.
A veszprémi püspökség 1738-ban Herend prédiumot – az elpusztult faluhelyet – bérbe adta a csicsói lakosoknak
és 1756-ban engedélyezte, hogy az elhagyott faluhelyet szőlővel betelepítsék. 1750-ben Csicsón 21 család lakott
és a szőlőhegyeken 56 akó szőlő termett.
Igen érdekes történet, hogy miután a csicsói református nemesek nem fizették meg a püspöknek az adókat, és
nem engedték meg, hogy német telepesek költözzenek a faluba, Padányi Bíró Márton püspök kibecsültette a
csicsói reformátusokat a házaikból. A csicsói reformátusok többsége így a szomszédos Szentantalfára költözött.
Az 1750-60-as évektől kezdődően a Nivegy-völgy falvaiba elsősorban a már túlnépesedett környékbeli német
falvakból – Városlőd, Kislőd – érkeztek katolikus német telepesek, akiknek őshazájuk Karlsruhe környékére
tehető. Ebben az időben telepítették újra – de magyar lakosokkal – az óbudai prépostság elhagyatva álló birtokát,
Óbudavárat is.
A betelepítésekkel erősödött a gazdaság is. Csak érdekesség, hogy Tagyonban 1750-ben 298 akó, 1770-ben pedig
424 akó bort termeltek.
A szőlőterületek növekedésének eredményeként Tagyon határában 1781-ben már 918 kapás szőlő volt, amelyből
146 kapást a helyiek, 677 kapást a vidékiek birtokoltak. (1 kapás szőlő átlagban 2,5 akó ~135,75 liter bort termett.)
Szentjakabfán a Balatoncsicsóhoz hasonló történet játszódott le. 1770 és 1774 között a veszprémi püspökség a
falu magyar lakosságát (86 lélek) elköltöztette és helyükre a környező Zichy uradalom falvaiból német parasztokat
telepített be, s így 1774-re 181 főre növekedett a falu lélekszáma, akik közül 173 római katolikus német jövevény
volt.
Csicsóban is jelentős volt a szőlőtermesztés és a Szentgyörgy-hegyi, Szentbalázs-hegyi és bádi szőlőhegyeken 252
szőlő állt művelés alatt.
Érdekes, hogy a helyiek mindössze 62 szőlőt műveltek, az óbudaváriak 17, a szentantalfaiak 31, a jakabfaiak 19 szőlőt
műveltek, de jelentős volt a szomszédos, de már akkor is Veszprém megyéhez tartozó mencshelyiek bebírása is,
akik 67 szőlőt műveltek a csicsói szőlőhegyeken.
Az 1770. évre az óbudai prépostság faluja, Óbudavár már nem fogadott új telepest. A falut ekkor 3 nemesi, 6
jobbágy és 7 zsellércsalád lakta. A falu határa olyan kicsiny volt, hogy egyedül Gyarmati Istvánnak volt teljes telke.
A munkánk szempontjából fontos, hogy az 1780 körüli gazdasági helyzet értékelésekor milyen tájhasználat
jellemezte a falvak határait. A kérdésre, hogy milyen haszonvételei vannak a helységnek és határának Szentantalfán,
kiemelték, hogy „a Szőlő-hegy határukban és közel szomszédságukban alkalmatos vagyon, s borok is alkalmatosak,
s jó áron elkelendően teremnek.”
A budavári, azaz óbudavári válasz is fontos, miszerint „Szomszédságunkban Herendi Pusztán többnyire szőlőket
bírunk, melyek alkalmatos bort teremnek”, azaz ezek szerint Óbudaváron ekkor nem volt szőlő.
A bevándorlás 1761-től volt megfigyelhető, s kereken 10 év múlva, 1771-ben Csicsó és Szentjakabfa veszprémi
püspöki jobbágyfalvak szinte teljesen német falvakká váltak. A szorgalmas, munkabíró, céltudatos németek, jól
megépített házaikkal, rendezett falvaikkal családi és társadalmi fegyelmükkel keresettek voltak az egyházi vagy
világi uradalmak számára.
1774-ben
Tagyon		
198 személy,
Óbudavár
170 személy,
Szentjakabfa 181 személy,
Csicsó		
441 személy,
Szentantalfa
534 személy lakott,
azaz a Nivegy-völgyben mintegy 1524 fő. A völgy lakosságának sokszínűségét is mutatja, hogy 1783-ban
engedélyezték az antalfai református templom felépítését, amely 1785-re fel is épült torony nélkül, melyet utólag,
1841-ben építettek hozzá. Az evangélikusok is templomépítésbe fogtak, templomuk alapkövét 1785. május 12-én
tették le és 1787 novemberében avatták fel a kész hajlékot.
A XVIII.sz. utolsó évtizedeiben a Nivegy-völgy, egyben a betelepült németség legjelentősebb települése Csicsó volt.
A háborúk mellett a járványok pusztították a lakosságot.
1831-ben Galícia-felől súlyos kolerajárvány tört be. Augusztus első napjaiban lezárták Veszprém és Zala vármegyék
határát. A vesztegzár azonban kevéssé volt hatásos, hiszen a kolera 4-12 óra alatt megölte a megfertőzött
Óbudavár
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embereket.
Fényes Elek 1842-ben megjelent állapotleírása szerint Szentantalfa magyar falunak 693(!) – 144 katolikus, 219
evangélikus, 298 református, 32 zsidó – lakosa van. Határa felettébb kicsiny, és az is szőlőkkel van beültetve. Bora
felettébb kemény és tartós.
Csicsó magyar-német falu, 451 katolikus és 8 zsidó lakossal. Szőlőhegye mind tulajdon határában, mind
balási-pusztáján elég. Vidékén, mely felette szép három puszta szentegyház találkoztak úgy, mint a szentbalázsi,
herendi és bereczfai.
Szentjakabfa német falu. Lakosai más határokban bírnak szőlőket.
Tagyon 286 lakosú. Határa majd csaknem egészen szőlőhegyből áll, mely olajos, erős, de meszes bort terem.
Óbudavár német falu, 148 lakossal. Határa szűk, földművelésből él. A Nivegy-völgyben a betelepítések
eredményeként magyar, német és zsidó lakosság élt. Nem volt gondoktól mentes a magyarok és németek
együttélése, de sok volt a vegyes házasság, ami egyfajta együttműködésre, megbékélésre vezetett.
A zsidóknak Szentantalfán volt imaházuk és a Bánfa-dűlőben volt hivatalosan kijelölt temetőjük. Igen érdekes, hogy
Fényes Elek már 1841-42-ben a herendi, balázspusztai részeket csicsói határként írja le. Ezzel összhangban van
az is, hogy Szentjakabfa lakosai más határokban bírnak szőlőket. Ennek ellenére az 1858-as kataszteri térkép még
szentjakabfai határ részeként tartalmazza a Szentgyörgy-hegyi, bádi, herendi és Szentbalázs-hegyi szőlőket.
Az úrbéri kapcsolatból és a földesúri joghatóságból eredő jogok, járandóságok, kötelezettségek megszüntetését,
továbbá a volt jobbágyoknak a kezükben lévő úrbéri földbirtokok feletti szabad rendelkezés jogát az 1853. évi
úrbéri pátens határozta meg.
A változást szolgálta 1856-tól az 1:2880 léptékű földmérési kataszteri térképek elkészítése, mely az ősiség
törvényének megszüntetését, a tagosítást készítette elő.
A települések határainak pontos felmérése is megtörtént.

Szentantalfa 655 lakossal, 1141 kataszteri holddal (kh) rendelkezett:
szántó		
488 kh (42,8%)
erdő		
288 kh (25,2%)
szőlő		
185 kh (16,2%)
rét		
89 kh (7,8%)
legelő		
48 kh (4,2%)
egyéb		
43 kh (3,8%)
Csicsón 481 lakos élt, az összterülete 2256 kh, ebből:
szántó		
680 kh (30,1%)
erdő		
1046 kh (46,3%)
szőlő		
236 kh (10,5%)
rét		
76 kh (3,4%)
legelő		
112 kh (5,0%)
egyéb		
106 kh (4,7%)
Óbudavár 155 lakosú, az összterülete 557 kh, ebből:
szántó		
227 kh (40,8%)
erdő		
219 kh (39,3%)
szőlő		
–
rét		
38 kh (6,8%)
legelő		
60 kh (10,8%)
egyéb		
13 kh (2,3%)
Szentjakabfa 191 lakosú, az összterülete 996 kh, ebből:
szántó		
328 kh (32,9%)
erdő		
504 kh (50,6%)
szőlő		
–
rét		
30 kh (3,0%)
legelő		
107 kh (10,8%)
egyéb		
27 kh (2,7%)
Tagyon 184 lakosú, területe 567 kh, ebből:
szántó		
231 kh (40,7%)
erdő		
–
szőlő		
195 kh (34,4%)
rét		
33 kh (5,8%)
8/
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legelő		
egyéb		

58 kh (10,3%)
50 kh (8,8%)

Az adatok szerint az öt faluból kettőben, Óbudaváron és Szentjakabfán nem voltak szőlők, míg a másik háromban
összesen 616 kh (átszámítva 355 ha) szőlő volt. Jelentős iparág volt a malomipar, a Csorsza-Cserkúti patak mentén
Veress D. 11 malmot számolt össze, amelyből 8 érinti a Nivegy-völgyi falvakat:
I.
Tagyon:
Tagyoni alsó-malom
Tagyoni felső-malom
Hidi malom
Enesei vagy Sólyom malom (Ágoston, Rádóczy, Berki-malom).
II.
Szentantalfa
Csuti vagy Vidosa malom
Dalosi-Barocza malom
Rimai-malom
Barcfa-malom
Az 1858-as kataszteri térkép Szentantalfán a Barczfai Mühle-t, a Rima Mühle-t, a Boros Mühle-t, a Csuti-Mühle-t.
Tagyon határában a Sólyom-Mühle-t, a Horváth-malmot, és név nélküli, a 24-es, 38-as, a 39-es és 40-es hrsz-on
további 4 malomkerekes épületet, összesen 9 malmot ábrázol.
1881-83-ra fejeződtek be a tagosítási munkák, amely során szabad összefüggő paraszti birtoktestté alakították ki
a szerte-széjjel fekvő birtokrészeket.
Ám alighogy elmúltak az öröm napjai, a szőlő legveszedelmesebb betegsége, a filoxéravész 1886-ban már Csicsót
és Szentantalfát is elérte.
		
1873:
1895:
Csicsó
215 kh
7 kh
Szentantalfa
1 47 kh
1 kh
Tagyon
197 kh
17 kh
Szentjakabfa
?
13 kh
A számok mutatják, hogy a filoxéra hihetetlen mértékű pusztítást okozott, amelyből csak keserves munkával,
eladósodással a következő nemzedék tudott kilábalni.
A Nivegy-völgyi falvak a magyar államiság kezdetétől Zala vármegyéhez tartoztak. A „Zalavég” falvai – 19 település
– 1889-ben kérelmezték, hogy ne a tapolcai járáshoz tartozzanak, hanem Balatonfüred legyen a járási központ. A
Nivegy-völgy falvait is – bár ők nem kérték – ide csatolták.
1910: Szentantalfa
538 fő
Szentjakabfa 260 fő
Tagyon		
208 fő
Óbudavár
168 fő
Csicsó
464 fő
1910-ben
1638 fő élt a Nivegy-völgyben.
1935-ben:
Szentjakabfa 1002 kh, ebből:
szántó		
305 kh (30,4%)
erdő		
501 kh (50%)
szőlő		
36 kh (3,6%)
rét		
22 kh (2,2%)
legelő		
97 kh (9,7%)
kert		
5 kh (0,5%)
egyéb		
36 kh (3,6%)
Balatoncsicsó 2287 kh, ebből:
szántó		
557 kh (24,4%)
erdő
1198 kh (52,4%)
szőlő		
239 kh (10,4%)
rét		
54 kh (2,4%)
legelő		
137 kh
(6%)
kert		
37 kh (16%)
egyéb		
65 kh (2,8%)
Óbudavár
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Szentantalfa 1140 kh, ebből:
szántó		
499 kh (43,8%)
erdő
192 kh (16,9%)
szőlő		
168 kh (14,7%)
rét		
88 kh (7,7%)
legelő		
112 kh (9,8%)
kert		
30 kh (2,6%)
egyéb		
51 kh (4,5%)
Tagyon 575 kh, ebből:
szántó		
274 kh (47,4%)
erdő
26 kh (4,5%)
szőlő		
149 kh (25,9%)
rét		
35 kh (6,1%)
legelő		
60 kh (10,4%)
kert		
8 kh (1,4%)
egyéb		
23 kh (4%)
Óbudavár 552 kh, ebből:
szántó		
338 kh (61,2%)
erdő
34 kh (6,2%)
szőlő		
30 kh (5,4%)
rét		
28 kh (5,1%)
legelő		
94 kh (17%)
kert		
10 kh (1,8%)
egyéb		
18 kh (3,3%)
A tájváltozás folyamatát jól tükrözi a művelési ágak változása. Az 1850-es évekbeli első megbízható adatokat ezért
érdemes összevetni a későbbi idők adataival. 1856-ban 1666 lakos élt a völgy falvaiban, 1910-ben 1638, azaz
elenyésző a változás. A művelési ágak változása már jelentősebb. Feltehetően kisebb határváltoztatások is voltak a
szomszédos településekkel, mert 5517 kh-ról 5556 kh-ra növekedett a települések közigazgatási területe, bár ez az
eltérés akár a mérések pontosabbá válásából is adódhatott. A lényeg, hogy a filoxéra vészt követően a szőlőterület
622 kh volt, amely csaknem teljesen azonos a 80 évvel korábbi értékkel, azaz a Nivegy-völgyi szőlőrekonstrukció
megvalósult. Az erdő kismértékben, mintegy 100 kh-dal csökkent 2057 kh-ról 1951 kh-ra, a szántóterület pedig
2013 kh-ra nőtt 1954 kh-ról. A gyepterületek nagysága is nőtt kismértékben, mintegy 70 kh-dal, és nőtt az egyéb
területek nagysága is 239 kh-ról 283 kh-ra.
Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a táj művelésében, jellegében jelentős változás 1856-tól 1935-ig nem
következett be.
A II. világháborút követően a földosztás és a földreform a Nivegy-völgyben felosztható nagybirtok hiányában nem
okozott változást, mindössze a veszprémi püspökség erdőbirtokai kerültek állami tulajdonba.
1946. január 5-én Balatonfüredi járást, 1950. március 16-án pedig a teljes Tapolcai járást Veszprém megyéhez
csatolták.
Nagyon fontos tény, hogy a Nivegy-völgyből egyetlen németet sem telepítettek ki, mert Németh Miklós szentantalfai
körjegyző nem továbbította az összeírások iratanyagait az Áttelepítési Bizottsághoz.
A szocialista nagyüzemi mezőgazdaság kialakítása itt lassan haladt előre.
Tagyonban az „Október 22.” TSz. 1950. október 22-én (24 fő), Szentantalfán az „Igazság” TSzG. 1951. november
1-jén, Balatoncsicsón „Új Élet” TSzCs. 1950. szeptember 20-án alakult meg.
A politikai diktatúra ellenére megjelent a fejlődés is, 1954-ben a valósult meg a villamosítás, 1955-ben pedig
vezetékes vízhálózat épült.
Az is ennek a korszaknak a fontos tanulsága, hogy – bár nem volt kitelepítés – a németekre vonatkozó
birtokrendeletet végrehajtották és 1 hold szőlő és 7 hold szántón kívül minden földet elvettek. Ezeket a földeket
tartalékföldeknek minősítették, s az állam ezeket bérbe adta. Megdöbbentő, és az itt élők összetartozásának
példamutató kifejeződése, hogy ezeket a földeket senki nem igényelte ki, nem vette bérbe! Ennek következtében a
csicsói Balázsi-dűlőben és az óbudavári mezőn nagyon sok föld maradt parlagon.
1957-re a tagyoni kivételével a termelőszövetkezeti csoportok széthullottak. A megújuló politikai erőszak
következtében, azonban 1959-ben, mint egy parancsszóra megalakultak az új szövetkezetek:
Szentjakabfa 1959. március 14.
„Hunyadi János”
Óbudavár
1959. március 14.
„Búzakalász”
Szentantalfa
1959. március 15.
„Március 15.”
Balatoncsicsó 1959. március 15.
„Petőfi Sándor”
10/
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A falvak állapota ebben az időszakban nagyon lehangoló volt. Elhanyagoltak voltak az épületek, közterületek, s bár
a nép rengeteget dolgozott, a kereset azonban nagyon kevés volt. Mindenki a háztájiból és a tartalékaiból élt.
1960. december 31–én az „Október 22., a „Búzakalász” és a „Március 15.” TSz. „Március 15.” néven egyesült. Az
egyesült TSz a tájhasználat történelmi hagyományainak megfelelően 1967-70-es évekre 170 kh új szőlőültetvény
telepítését tervezte Szentantalfa és Tagyon határában. Megépült a szőlőtermést feldolgozó üzem is Antalfán, a
Szentbalázs-hegy aljában.
A csicsói Petőfi TSz-nek az 1970-es években már 130 kh új telepítésű szőlője volt. 1969-71 között a tagok háztáji
szőlőjét is alkalmassá tették nagyüzemi művelésre és saját borfeldolgozó és tároló épületeket építettek.
A jakabfai Hunyadi János TSz-nek 1967-ben 115 kh szőlője volt!
A gazdaság fejlődése megindult, de a Nivegy-völgy 5 községének lakossága csökkent.
1960.:		
1349 fő
1970.:		
1136 fő
összterület:
5581 kh.
1974. január 1-jén a zánkai „Egyetértés”, a csicsói „Petőfi”, a monoszlói „Egyetértés”, a szentantalfai „Március 15.”
és a szentjakabfai „Hunyadi” egyesült, Zánkai Magyar Tenger Mgtsz. elnevezéssel, balatoncsicsói székhellyel. A
gazdaság központosítását követte a közigazgatás központosítása is. 1977-ben a települések a zánkai közös tanács
alá tartoztak. Csak 1991-ben lett újra a történelmi hagyományoknak megfelelően szentantalfai körjegyzőség.
1992-ben a Magyar Tenger TSz teljes földtulajdonát kárpótlási földalapra, és ún. tagi-alkalmazotti részarányos
földalapra osztották, így egyetlen m2 közös földtulajdon sem maradt.
A TSz szűk maradványa, Zánka és Környéke Pinceszövetkezet néven pinceszövetkezetté alakult. A fentiek
következtében, a kárpótlást követően az 1990-es évektől kezdődően ismét a magángazdálkodás lett a meghatározó.
A Balaton-felvidék legszebb szőlőültetvényei ma is a Nivegy-völgyben találhatók. Részben kedvező, hogy a
külterületek jelentős része 1997 óta a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba tartozik, amely egyrészt okoz bizonyos
nehézségeket, de megkönnyíti az értékek fennmaradását, megőrzését is.
A földhivatali nyilvántartás szerint ma az 5 település közigazgatási területe 3158,2 ha (~5488 kh), a szőlő 520,8 ha
(905 kh), a szántó 626 ha (1088 kh), az erdő 1233 ha (2043 kh), a belterület (régi „egyéb” megnevezésű terület) 93,6
ha (162,7 kh).
A számok egyértelműen azt mutatják, hogy másfélszeresére nőtt a szőlőterület a XIX. és XX. századi értékhez
képest. Az erdő területe csaknem megegyezik az 1856-os adattal, a szántóterület viszont nagy mértékben
csökkent. A 626 ha (1088 kh) a 2000 kh körüli értéknek csaknem a fele, azaz az egyik látványosabb változás a
belterületek növekedése (Csicsó, Szentantalfa, Tagyon) mellett a szántóterületek csökkenése, és a szőlő valamint
kertes mezőgazdasági területek növekedése.
A Nivegy-völgyre is jellemző, hogy a filoxéra-vészt követően, majd a TSz-időkben a szőlőtelepítéseket a történelmi
szőlőhegyeken kívül a jobb termőtalajú, géppel könnyebben művelhető szoknyaalji szántóterületeken valósították
meg. Ezzel a meredekebb hegyi szőlőterületek óhatatlanul a háztáji és hétvégi kertészkedés, kikapcsolódás
területeivé váltak, jelentős arculati változást okozva, az árutermelő szőlőtermelés pedig a hegyek lábánál talált
helyet. Ez a változás gazdaságilag talán nevezhető kedvezőnek is, és bár vannak szépen művelt szőlőhegyi részek
is, de különösen a Szentbalázs-hegy és a Tagyon-hegy látványa, látképe is kedvezőtlenül alakult.

Óbudavár
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A községet először egy 14131 -as oklevélben, mint az Óbudai Káptalan birtokát említik Budavary néven. 1753-tól
hívják Óbudavárnak, 1771-ben a falu földesura az Esztergomi Káptalan volt, a lakosai a magyar és német gazdák,
mind katolikusok voltak. A Szent Márton tiszteletére szentelt templom építése a lakók közadakozásából 1836-ban
fejeződött be. A káptalan a falu teljes határát 7 holdas parcellákra osztotta és 1890-es években az óbudavári,
szentjakabfai, balatoncsicsói gazdáknak eladta. Mivel szőlőterületei nem voltak, az 1880-as évek filoxéra vésze
nem érintette a községet. 1936-ban ünnepelték meg az óbudavári templom építésének 100 éves évfordulóját.
A templom tatarozását ekkor 500 pengős államsegélyből elvégezték. Oltárán Szent Márton püspök szobra áll. a
szentély festett felirata: „SZENT MÁRTON PÜSPÖK MEGHALNI SEM FÉLT, ÉLNI SEM VONAKODOTT, E VILÁGBAN
SZEGÉNY VOLT ÉS SZERÉNY DE GAZDAGON VONULT BE A MENNYEKBE. Hertling József és felesége Tóth Mária a
templom kertben jubileumi emlék keresztet állítatott fel. A templom a Balaton- felvidék népi építészet szép példája,
ezért pontos mását a Szentendrei Néprajzi Múzeum Bakony- Balaton tájegységének elemeként felépítették.
Óbudavár szülötte és jelenlegi lakójaként csak elfogultan tudok beszélni erről a csodás Nivegy-völgyi ékszeres
dobozról. Északról közelítve a falut gyönyörű kilátás nyílik a szőlős dombokkal övezett Balatonra. Gyermekkorom
emlékei szeretném, ha tovább élnének a falu arculatában, megőrizve a 100- 200 évvel ezelőtti építészet, valamint
a mezőgazdaságból élő lakosság gazdálkodásának nyomait. Meg kell említenem az elkerülő út hiányát, bízva
kérésünk az egekig hallatszik, hiszen az itt élők életét megkeseríti a nagy átmenő forgalom, illetve annak sebessége.
Szeretném, ha a műemlékeink felújított állapotban tennék széppé ezt a kicsi falut. Hiszen jelenünk a múltunkban,
jövőnk a jelenünkben valósul meg.
Véghné Gyarmati Ágota polgármester

1 Egy 1368. július 8-án kiadott oklevél szerint Anjou I. Lajos király László veszprémi püspöknek adományozta az óbudavári Szent Péter egyház (templom)mellett lévő házat,
amelyben korábban a király solymászai laktak. (forrás: Veress D. Csaba: A Nivegy- völgy falvainak története)
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Óbudavár a Balaton-felvidék középső részén, a Nivegy-völgyben helyezkedik el.
A mintegy 8 km hosszú és átlagosan 3-4 km széles Nivegy medencét északról a Veszprémi- fennsík 320-330m
magas kiemelkedése határolja le. Földrajzi szempontból igen változatos képet mutat, a Balatonhoz közel,
viszonylag alacsony magasságú, többnyire sík területek találhatók, míg a vízparttól távolabb magasabb térszínű
enyhébb és meredekebb oldalak, dombok, völgyek alkotják. A medence alsó térszíne a Balatontól távolodva
fokozatosan emelkedik. A medence alsó kapuja Zánka üdülőterületei, 110-120m magasságban fekszik. Tagyont 170,
Szentantalfát 200, Balatoncsicsót 230, Szentjakabfát 260 méter tengerszint feletti magasság jellemzi. Óbudavár a
Nivegy-völgy legészakibb és legmagasabban fekvő települése. Közigazgatási területe 245 és 350 méter tengerfeletti
magasságban terül el.
A völgy alján a Csorsza vagy más néven a Cserkúti patak folyik végig. A mélyebb részeken gyepek, rétek, legelők,
szántók találhatóak, míg a domboldalakon a római kor óta a szőlőművelés jellemző. A völgyet északról a Fenyves
-hegy (bazaltvulkán) és a fennsíki plató zárja le, míg nyugatról a Kő-hegy és a Hangyás- tető, Bárócza 300 méter
feletti erdős vonulatai határolják. Kelet felől a Szent Balázs hegy (Balázs- tető), a Herendi erdő és a Bád szintén 300
méter feletti magasságú domboldalai zárják le a medencét. A domb és a hegyvonulatok gerincét, északi oldalait
erdők, borítják. A medence alján gyep- és szántóterületek találhatóak. A domboldalak lejtős részén 170 és 320
méter magasság között történelmi szőlőhegyek, szőlőterületek találhatóak.
A Balaton-felvidék szőlőkultúrája immár több mint kétezer éves és a Balaton- felvidék máig legjobban művelt
szőlőterületei a Nivegy- völgyben találhatóak.
A Nivegy- völgyi települések a Balatonfüred- csopaki borvidék részét képezik. A szőlőkataszterbe sorolt területek
nagysága, a termőhelyek pontszámban kifejezett értéke és a művelt, gondozott szőlő nagysága is egyértelműen
kifejezi a borvidéki jelleget.
Az öt településen több, mint 900ha szőlő termőhelyi kataszter szerinti I. osztályú terület van. A pontszámok
rendkívül magasak, hiszen Balatoncsicsóban van 384 pontos érték is, amely a 400-as maximum értékhez igen
közel van. A többi termőhely is azonban rendkívül magas, a Balaton-felvidék termőhelyi átlagát jóval meghaladó 360
pont feletti értéket képvisel. A Nivegy- völgy I. osztályú kataszteri területeinek átlagértéke 358,2 pont kimagasló
–hiszen a Badacsony-hegy legmagasabb pontján 324, a Somló-hegyé 321!
A Nivegy- völgy fő szerkezeti eleme a Zánka- Nagyvázsony (Mendehely) közötti 7312 jelű országút, amely áthalad
Tagyon, Szentantalfa és Óbudavár településen és viszonylag közel esik az úthoz Balatoncsicsó és Szentjakabfa is.
A felújított és nyáron jelentős forgalmat bonyolító út különösen Tagyon és Óbudavár települést érinti hátrányosan
és nemcsak a település életét, hanem kifejezetten az arculatot is hátrányosan befolyásolja.
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ÓBUDAVÁR MEGJELENÉSE A TÁJBAN (ÖRÖKSÉGÜNK SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ
TÁJ JELLEMZÉS)
Óbudavár a Nivegy- medence északi, magasabb részén fekszik. A Veszprémi- fennsík törésétől, szélétől néhány
száz méternyi távolságban. A 270-280 méter magasságban kiépített falu már messziről jól látszik a tájban és a
település épületeit a kertek fás növényzete jótékonyan zöld keretbe foglalja.
Az alig több, mint 30 ház szerényen megbújva helyezkedik el a templom környezetében. Messzebbről Szentjakabfa
és Balatoncsicsó felől a templom mellett hangsúlyosan látszanak a Schönstatt család vallási egyesület fehér
homlokzatú épületei is, amelyekhez lassan hozzászokik a szemlélő. Bántó elem, a falu látképét zavaró építmény,
tevékenység nem érzékelhető. A Mosóház- forrás fölé/ közelébe települő falu értékes népi épületeivel, egyszerű
szerkezetével is egy jellegzetes kicsiny balaton-felvidéki település.
A tájtörténeti részben említettük, hogy ezen a szőlőtermesztésre ideális adottságú tájon Óbudaváron nem volt
szőlő egészen a 19. század végéig!
Az elmúlt 130-140 évben azonban több helyen is telepítettek szőlőt, sőt az Irtás- dűlőben még jellegzetes présházak
is épültek. Ez a folyamat az elmúlt évtizedekben is folytatódott és több lakóház is található ma ezen a rendkívüli
kilátást adó határrészen.
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ÓBUDAVÁR TÁJHASZNÁLATA
Óbudavár tájhasználatának alakulásáról a leírások, felmérések, jegyzőkönyvek mellett leghitelesebben a korabeli
térképek adnak ismereteket.

ELSŐ KATONAI FELMÉRÉS
A XVIII. század második felében (1763-1787 között) készült Első katonai felmérés Óbudavárt Budaváry néven említi.
A határ északi részén, a mai szántók helyén, a fennsíkon jelentős erdőségek találhatók. Szőlőt csak a közigazgatási
határon túl, déli és keleti irányban a Baádon, Szent György- hegyen és Halom-hegyen jelez a térkép. Óbudavár
területén nem. Így azt kell mondanunk, hogy az írásos és térképi adatok megegyeznek. Az út- országút már akkor
is áthaladt a kb. 20 házból álló településen. A déli határrészen a bádi erdőt a mai állapothoz hasonlóan tartalmazza
a térkép és kereszt jellel jelzi a temetőben található keresztet!

MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉS
A XIX. század közepén készült térkép jól kivehetően ábrázolja a kb 30 lakóházból és a lakóházak mögött a telek hosszú
oldalára merőlegesen álló pajták (csűrök) sorát. A védelmül is szolgáló pajták egészen sajátos településszerkezetet
alkottak. Ezen a térképen nem látszik még a Falupajtai utca és nem találunk a szőlőre utaló jeleket sem. Az északi
fennsíki részen kisebb az erdő és nagyobb a művelt szántóterület.
A település Óbudavári néven szerepel a térképen, amelyen zöld színnel találjuk a gyepes rétterületeket és sötétzöldfeketés színnel az erdőterületeket.
A falutól délre eső bádi erdő és a temetőben lévő kereszt ezen a térképen is megtalálható. Jelentős változás nem
következett be a két térkép készítése között. Mindössze, annyi említhető, hogy az országút nyomvonalvezetése a
maihoz közelítően változott.

HARMADIK KATONAI FELMÉRÉS
A XIX. század nyolcvanas éveiben késztett térképen már Budavár néven szerepel a település és az Irtás-dűlőben
már hét épület -feltehetően pince- présház jele is felfedezhető, lévén feltehetően tévesen ezen a dűlőn a Kutasút
szőlők felirat található. Az északi határról gyakorlatilag eltűntek az erdők és a falu körüli szántó és gyepterületek
nehezen különböztethetők meg. A település beépített területe sem lett nagyobb, így megőrizte a tájban való
kedvező látványát.

KATASZTERI TÉRKÉP
A katonai felmérések mellett 1858-ban a részletes gazdasági felmérés mellé pontos helyrajzi számos kataszteri
térkép is készült. Ezen a térképen az Irtás-dűlő Belső Irtás névvel szerepel, de sem épület, sem szőlő nincs rajta,
valószínű szántóföldként hasznosították. Biztosan igaz, ám van az Irtás-dűlőben 3-4 régi építésű présház és az
egyik homlokzaton az 1784 évszám olvasható!
A Belső- Irtás felett Felső- erdő felirattal erdőterület található a fennsík letörésénél. A Belső-Irtás alatti Pereszmeges
és Alsó- ill. Felsőöreg földeket szántóként használták és a faluhoz közelebbi mélyebb részek -Csirkehely- gyepként,
rétként hasznosultak.
Tájképi, arculati szempontból a lényeg, hogy ezek a leglátványosabb felülről, illetve a medence alsó és középső
részéről is jól látható tájrészletek épületmentesek, nincsenek beépítve, így mind a falu tájban való megjelenését,
mind a táj egészének látványát kedvezően befolyásolják.
Ezen a térképen jól látszik a Mosóházi-forrás, illetve a forrásból eredő patak menti káposztásföld jellegzetes apró
parcelláival.
A belterületen jól látszanak az épületek: 32 lakóház és a Szent Márton templom. Feltehetően pontosan ábrázolja a
térkép a pajtákat is. 18db, a lakóház tengelyére merőleges, a telek szélességét többnyire teljesen elfoglaló pajta volt
még 1858-ban, köztük a falupajta is, ahol a falu bikáját tartották. Itt volt a jégverem is, amelyet télen a Balatonból
vágott jéggel töltöttek meg és a romlandó ételeket hűtötték. A falu szerkezete annyiban változott, hogy már szerepel
rajta a Falupajtai út és a kenderföld, illetve a hátsó kertek felé vezető földút is.
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SZENT MÁRTON PÜSPÖK RÓMAI KATOLIKUS
TEMPLOM
Az 1836-ban épült klasszicizáló, későbarokk stílusú,
háromosztatú, előtornyos, poligonális szentélyzáródású
templom Óbudavár főutcáján áll. A Balaton-felvidéki
falusi templomok közé sorolható, amelynek belső
kifestése a provinciális, népies falfestmények ritka
példája közé tartozik. Országos védelem alá eső
építészeti érték.
Szabadon álló, keletelt, egyhajós, háromoszatú
későbarokk stílusú templom.
A templom előtornyos, nyeregtetős, palafedésű.
Szentélye a hatszög három oldalával záródik. Délről a
hajó és a szentély falhoz téglány alaprajzú, nyeregtetős
sekrestye kapcsolódik.
A templomon azonos magasságban lábazat fut körbe.
A háromtengelyes oldalhomlokzatokat vakolt falsávok
keretezik és osztják három mezőre. Az ablakok is fehér,
simára vakolt falsávval keretezettek.
A kősisakos, órapárkányos torony háromszintes,
homlokoldalait falsávok keretezik. A főhomlokzat alsó
szintjét a tető magasságában cseréppel fedett, kis
kiülésű golyvázott párkány zárja le. A torony középső
zónája és a homorúívű oromzat mellvédmezőre állított.

EGYKORI ISKOLA ÉS KÁNTORLAKÁS
A templomtól keletre, az udvarban ‘L’ alaprajzú, szabadon álló, földszintes, cserépfedésű, kőfalazású egykori paplak
és gazdasági épület áll. Az épület alápincézett. A pince boltozott, lejárata délről nyílik, félnyeregtetős toldalékkal.
Az épület ajtó és ablaknyílásai egyenes illetve szegmentíves záródásúak, szabálytalan kiosztásban.
A déli szárny gazdasági épület, a nyugati szárny lakrész volt.
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• Helyi védelemre javasolt épületek
254 HRSZ.
A 254 hrsz-ú épület bejárata a nyugati oldalon található
az első homlokzattól mintegy 5 méterre. A szintvonalakra
merőleges, a lejtővel párhuzamos épület első részében
pihenőszoba található, amelynek ablaka nyugatra és az
első homlokzaton lévő délre néz.
A kovácsoltvas szegekkel kivert ajtó a présházba nyílik,
amely felett található a kémény, tehát feltehetően itt volt
a fűtőalkalmatosság. A présházból nyílt a pince, amely
viszonylag nagy méretű lehetett, hiszen az a cseréppel
borított nyeregtető végig lefedi a mintegy 14m hosszú
épületet.
Az épület pince része félig, kb 2 méteres magasságig
földben van, hogy a pince hőmérséklete ne melegedjen
fel nagyon. Miután ezeket a régi épületeket helyi
mészkőből építették és a kőfalak vastagsága 60- 80cm
volt, feltehetően a belső pincehőmérséklet még nyáron
is ideális volt.
A kémény is jellegzetes, a Balaton- felvidékre jellemző
vakolt, fehérre meszelt kialakítású!
Az ajtó és ablak körüli fehérre meszelt vakolatkeret is
a népi építészet jellegzetes díszítő eleme. Az épület
állapota, állaga felújítást igényel, de még nincs
komolyabb kívül látható károsodás.

247 HRSZ.
A 247 hrsz-ú épület homlokzatán 1748-as évszám
szerepel! Nem tudjuk kétségbevonni a meglévő épületen
olvasható évszám hitelességét, s így mindenképp
Óbudavár arculati értékei közé soroljuk -helyi védelemre
javasolva. A 247 hrsz-ú présház hasonlóan egyszintes,
feltehetően háromosztatú présház, amelynek bejárata a
keleti oldalon van. Érdekes módon a tó, a medence felőli
homlokzaton itt is csak egy ablak található! A homlokzat
nyugati oldalán egy kis toldalékot építettek. Ez az épület
sokkal rosszabb állapotban van és a környezete is teljesen
elhanyagolt. Láthatóan elöregedett a tetőszerkezet és a
kőfal is több helyen veszélyesen megrepedt. Az épület
mielőbbi felújítást igényel.

FŐ U. 21.
Az oromfali faltükör szerint 1816-os dátum látható az
építés kelteként.
A képen egy utcára merőleges traktusú Balatonfelvidéki hosszúház látható, szimmetrikus oromzattal,
téglás macskalépcsővel, pallótokos ablakokkal, melyek
eredetinek látszanak. Az épület szabad kéményes, ebből
adódóan háromosztatú.
Egyéb:
csurgóereszes,
barokkos
oromzati
padlásszellőzők és faltükör. Az ablakok simított vakolatú
meszelt keretezésűek. Ablakok alatti beton párkány
újabb keletű.
Óbudavár
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FŐ U. 19.
A régi ház felújításánál sok helyen indokolatlan
díszítések láthatók. Az udvari gádor (középrizalit)
oszlopos díszítése művi, ilyen sosem volt, de példa sincs
rá a környéken. A mellette levő ablakok belemetszenek
a rizalit keretezésébe, az ablakok aránya és mérete nem
autentikus, az ablak süllyesztett, nem külső falsíkon
van. Színezése jól sikerült és összességében pozitív
eredményű. A ház utcai része alatt pince van.

FŐ U. 17.
Hasonló méretek és elrendezés mint a Fő u. 11-nél,
de oromfalas és mischung-gal kikent a macskalépcső
helyett. Mellette a kis melléképület szépen őrzi,
hogy milyen lehetett egy-két száz éve a tipikus helyi
oromfalkialakítás. Az utcai ablakok már a tüzépi 3
osztatúak, azokat vissza kellene alakítani az eredeti
méretűre és parapetmagasságúra (ezek általában csak
70-80 cm körül voltak). Az oromfali címke évszáma
nem olvasható. Borított fafödémes, kő-tégla vegyesfal,
sárgára meszelt oromzat, fehér vakolat keretezéssel.

FŐ U. 11.
Zsalugáteres, egy traktusos épület. Az oromfali címkében
1982-es (felújítási) dátum van, de a homlokzatszín és
a keretezés módja akár régebbi és eredeti is lehet. A
padlásszellőzők befalazása tilos, de ez így vakablak.
Csonkakontyos oromfalas. A cserepek alig lógnak túl
az oromfalon, ezért kikenték habarccsal, ez viszont régi
bevált módszer. Óbudaváron viszont a macskalépcsős
oromfal a jellemző, ha a szomszéd épületeket
megnézzük. Az épület utcára merőleges gerincű
nyeregtetős, melyre az udvar felől egy kisebb gádoros
előtér csatlakozik rá merőleges kontyolt nyeregidommal.
Hagyományos megoldás, bár az azt megtoldó bejárati
előtető eltávolítandó.

FŐ U. 2.
Nyeregtetős, oromfalas polgári ház. Szokatlan, hogy az
utca felé szinte teljesen üres a homlokzat. Oromfala
macskalépcsős. Ablaka T osztatú pallótokos ablak. Kő
lábazat, falazat kő, lábazatig biztos, felette tégla esetleg
vegyes.
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FŐ U. 1. PÁSZTORHÁZ
Az épület 19. század eleji, fafödémes. Legalább két
helyiség fűtött volt. A fal anyaga, kő ill. vegyesfal
kővel. Oromfalas, utcára merőleges nyeregtetős, ami
jellemző a régebbi házakra. Ablaka homlokzati síkra
nyíló pallótokos ablak (a barokkra és a klasszicista korra
jellemző).

FALUPAJTA
Az 1858-as térképen még szerepel a falupajta is, ahol a
falu bikáját tartották.

SCHÖNSTATT SZŰZANYA KÁPOLNA
Az arculati szempontból meghatározó tájelem még
a Magyar Schönstatt Család Családok a Családért
Egyesület által 2004- 2005-ben létesített kápolna,
illetve a kápolnából induló házaspárok útja. A Magyar
Schönstatt Család 2004-ben kezdte építeni a kicsiny
Schönstatt Szűzanya Kápolnát, amelyet 2005. ápr. 2-án
szenteltek fel. Az a szentély egy újabb kristályosodási
pontot jelent a magyar családok számára. Az egyszerű,
egyosztatú tiszta megjelenésű fehér homlokzatú
kápolna nem elsősorban építészeti értékei miatt, hanem
szellemi, társadalmi jelentősége és alapvető rendeltetése
következtében része Óbudavár arculatának.

HÁZASPÁROK ÚTJA
A különleges szellemi, lelki és természeti út a Magyar
Schönstatt Család kápolnájától indul és oda érkezik
vissza. Az 1,5 km hosszú, az erdőn és mezőn átvezető
ösvény mellett 15 állomás található, amely a házasság,
az együttélés fontos céljait, feladatait, eseményeit
különböző nehézségeit és korszakait jelenítik meg.
Az állomásoknál lévő képek, szentírási idézetek
ösztönzést adnak arra, hogy a párok elgondolkodjanak
és elbeszélgessenek egymással eddigi és jövőbeni
életükről. A házaspárok útjának célja az, hogy a családi
életben felmerült nehézségek megoldódjanak és azok,
akik ezt az utat végigjárták, azok kapcsolatukban
megújuljanak és házasságukban megerősödjenek.

MOSÓHÁZ- FORRÁS
A Mosóház- forrás és megújult, parkosított közösségi
környezete szintén igen fontos természetközeli tájelem
Óbudavár arculatában. A TAK azonban a rendelet
szerint a természeti értékekkel nem foglalkozik, ezért
a Mosóház- forrás és környezete elsősorban, mint
közösségi teret, a település történetéhez kötődő
emléket mutatjuk be.
Óbudavár
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• Feszületek

Fő u. 2. előtt álló kereszt

A templom kertben keresztet Isten dicsőségére Hertling
József és neje Tóth Mária állítatta 1936-ban.

A temetőben álló , fehér, szépen felújított kőkereszten az 1885 -ös
évszám olvasható.
Nem az első kereszt ezen a helyen, mert már az első katonai felmérés
az 1700-as évek második feléből jelöl itt keresztet a temetőben.
A példásan gondozott környezetben, a temető középső részén álló
keresztet áttört, vaskos kőkerítés fogja körbe. A feszület közepén,
egy előreugró talapzaton az imádkozó Mária néz felfelé, fölötte
pedig a korpusz, a megfeszített Krisztus látható.
A kereszteket utak mentén, útkereszteződéseknél, dűlők, birtokok
határán, templomok előtt, temetőkben emelték. Szolgálták
az eligazodást és főleg a hegytetőn álló keresztek a határok
megmutatását. Átvitt értelemben a lelki eligazodást is segítették a
létezés határainak - a kezdet és a vég, a magasság és a mélységjelentőségének felidézésével.
A szántóföldeken, szőlőkben, keresztutakon felállított keresztek
a pogány istenszobornak keresztyén átalakítása. A kereszt jele
mindenféle felhasználásban gonoszűző célú, rendeltetésű, a
természeti csapásoktól, tolvajoktól, madaraktól óvja a termést,
bajtól a falut és az útonjárót, és távol tartja a gonoszt és a betegséget.
Az áldozócsütörtök előtti keresztjáró napok célja - körösztjárás
- a föld jó termésének biztosítása, a bajok, természeti csapások
elhárítása volt.
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Településképi
szempontból
meghatározó terület
Helyi területi védelem
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Tájképileg értékes erdőterület
Szántóföldi illetve gyep
hasznosítású -beépítésmentesárutermelő mezőgazdasági terület
Vegyes karakterű terület
Szőlő és gyümölcsműveléssel
hasznosított árutermelő
mezőgazdasági területek
Szőlő, gyümölcs és kertműveléssel
jellemezhető kertgazdasági terület
Falusias karakter
Egyedi idegenforgalmi karakter

Óbudavár

Eltérő karakterű településrészek
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK, TÁJRÉSZLETEK, AZOK
KIEMELKEDŐ TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐI
Óbudavár területét a tájhasználat, a táji megjelenés, tájképi jellemzők szerint, valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park útmutatója alapján több eltérő részre osztottuk. A településképi, tájképi megjelenés, az arculat jellege
szempontjából meghatározó táji elemeket részletesebben elemezzük.
A falu elhelyezkedéséből adódóan a település belterülete és az attól nyugatra eső határrésze különösen érzékeny
látképi szempontból. Ebbe az övezetbe tartozik az Irtásdűlő szőlő-, gyümölcs- és kertműveléssel jellemezhető
kertgazdasági területe, a szentjakabfai határral párhuzamos szőlőműveléssel hasznosított árutermelő domboldal
és a falu alatti gyephasznosítású épületmentes terület a Csirkehely, valamint az erdőterületek (Pincesűrű, Bád,
Vaskapu).
A történelem során folyamatosan fogyatkozó erdőterületeket tájképileg értékes erdőterületként kiemelt
védelemben kívánjuk részesíteni.

TÁJKÉPILEG ÉRTÉKES ERDŐTERÜLET
A változatos domborzatú, kisebb völgyekkel, medencékkel, dombhátakkal jellemezhető Balaton-felvidéken az
egyes településeket körbeölelő dombok, hegyek gerincén, lejtőin helyezkednek el a tájképileg értékes erdős
területek, amelyek már többnyire hosszú évszázadok óta erdők. Ezek az erdők foglalják keretbe a településeket,
vagy azok egy részét és határozzák meg alapvetően a tájképet, a látványt. Hiányuk teljesen más jellegű sivárabb,
jóval érdektelenebb tájképet eredményezne.
Ezeken a területeken az erdők hosszú távú fennmaradását, a folyamatos erdőborítottságot biztosító
erdőgazdálkodási módszerek alkalmazhatók.
Az Irtás-dűlő felett lévő Pincesűrű elnevezésű erdőterület, a Veszprémi- fennsík letörésénél mintegy lezárja,
bekeretezi a tájképet. Hasonló a jelentősége az északkeleti határrészen —Vaskapu- Csemfa— lévő erdőknek. Ezek
az erdők Mencshely felé zárják le a látványt eltakarva a beépített területeket, s ezáltal Óbudavár faluképe egy
vonzó, sötétzöld háttérben jelenik meg. A falu belterülete 270 és 290 méter magasságban helyezkedik el, az erdők
pedig 300- 350 méter magasságban vannak, s így a házak mögötti kertekben lévő gyümölcsfákkal együtt az erdők
tökéletesen beleillesztik a tájba a falu épületeit. Közvetlenül a belterülettől délre- délkeletre található a Bádi- erdő
összefüggő tömbje. Ez a falu feletti erdős gerinc 260-330 méteres magasságával szintén meghatározó tájesztétikai
szempontból, mert a bádi erdőséggel együtt az erdők csaknem félkör szerűen körbeölelik Óbudavár épületeit. A
meglévő tájképileg értékes erdőterületeket kiemelt védelemben javasoljuk megőrizni.

SZÁNTÓFÖLDI ILLETVE GYEP HASZNOSÍTÁSÚ -BEÉPÍTÉSMENTES- ÁRUTERMELŐ
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
A változatos tájhasználat - erdő, rét, szántó, gyümölcs, gyógynövény, beépített területek, stb. - fontos eleme
a gépekkel gondozott, nagy belátható felületével nyugalmat sugárzó szántóföldi, ill. gyepterület, a mező. A
növekvő belterületi és szőlőhegyi beépítés miatt is fontosak a beépítésmentes mezőgazdasági területek, azaz
az épülethalmazok helyett a táj, a mezőgazdasági tájjelleg megőrzése. Az utóbbi két évtizedben - elsősorban
gazdaságossági okokból- gyors ütemben csökkent a szántó és gyepterületek nagysága. Ez a csökkenés együtt
jár a tájkép, a látvány sokszínűségének csökkenésével, s így esztétikai szempontból sem kívánatos ezen területek
további csökkenése.
A Balaton-felvidéken több helyen előfordul, hogy a ma szántóként hasznosított, vagy felhagyott gyepterületek a
szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó I. osztályú területek, amelyek közül a legértékesebb domboldali fekvések
szőlővel, gyümölccsel való betelepítése támogatandó. Hasonlóan támogatni szükséges a legeltetés, kaszálás
hiányában bokrosodó, fásodó területek újbóli hasznosítása céljából a hagyományos állattartást, állattenyésztést.

VEGYES KARAKTERŰ TERÜLET
Vannak kisebb kiterjedésű, vegyes - szőlő, szántó, gyümölcs gyep- hasznosítású területek, amelyek részben kevésbé
látszatos helyeken, részben pedig tájképi szempontból értékes helyen találhatóak. Ezen területek tájhasználata
a jelenlegi kialakult állapotban elfogadható, azonban a szőlő termőhelyi kataszterébe tartozó területeken a szőlőés gyümölcstermesztés javasolt. A területek jellemző épület mentességét meg kell őrizni és szigorúan csak a
kertészeti, mezőgazdasági rendeltetést szolgáló építmények helyezhetők el a művelési ággal összhangban.
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SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCSMŰVELÉSSEL HASZNOSÍTOTT BEÉPÍTÉSMENTES ÁRUTERMELŐ
MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A szocialista mezőgazdaság idején az 1960-80-as években az első és második szőlőrekonstrukció időszakában
jelentős nagyságú szőlő- és gyümölcs ültetvény telepítése történt, zömmel a frissen szőlőkataszterbe sorolt
dombháti, illetve dombalji, szoknya területeken. Sok helyütt az időjárás – kora tavaszi fagyok – felszámolta ezeket
az ültetvényeket, de ahol nem volt fagy és beérett a szőlő ill a gyümölcs, ott megmaradtak ezek az ültetvények.
Az egységesen telepített és egységes művelésű táblák látványa kifejezetten kedvező és a Balaton-felvidéken, ahol
több ezeréves a szőlő- és gyümölcskultúra, a történelmi előzményekre is visszautalnak ezek az ültetvények, azaz a
karakternek az esztétikai mellett van történeti, szellemi, kulturális jellege és kisugárzása is.
Ott, ahol a mai tulajdonosok fenn akarják tartani ezt a tájhasználatot, a szőlő- ill. gyümölcs kultúrát, azt támogatni
kell. A megváltozott gazdálkodás a családi gazdaságok megerősödése következtében várható, hogy jelentkezik a
feldolgozó létesítmények, korszerű pincészetek építésének igénye.
Ezeken a területeken arculati szempontból fontos az egységesség látványának megőrzése a sorirányok, művelési
módok egyeztetése, a meglévő adottságokhoz történő igazítása, az épületek tájba illesztése. Mindenképp csak
nagyobb, legalább 5- 10ha nagyságú területeken célszerű az új feldolgozó építmények létesítését engedélyezni.

SZŐLŐ, GYÜMÖLCS ÉS KERTMŰVELÉSSEL JELLEMEZHETŐ KERTGAZDASÁGI TERÜLET
Balaton-felvidéken a történelmi szőlőhegyek területén jelölték ki 1967-ben a zártkerteket, a mai kertgazdasági
területek elődjét. Az idők folyamán a korábbi szőlőhegyeken kívüli területek is kertgazdasági területekké váltak.
Ezeknek a területeknek a jelentősége 1967-től a privatizáció megvalósulásáig – 1990-es ével elejéig – rendkívül
nagy volt, mert ez időszak alatt személyi földtulajdonba csak ezek a területek kerülhettek, magyarul magánszemély
csak itt tudott korlátozott mértékben földet vásárolni. A mindenkori jogszabályok – bár különböző nagyságban
és mértékben – megengedték pincék, gazdasági épületek, majd több helyen pihenő- és lakófunkciójú hétvégi
házak építését. Ennek eredményeképp ezek a zömmel kertműveléssel hasznosított területek változó mértékben
beépültek.
A történelmi szőlőhegyekben a régi parcellákat általában több részre felosztották és a jó kilátást adó és jól
megközelíthető részeken több épület is épült hektáronként. Az ilyen átalakuló területekre a vegyesség a jellemző,
azaz mind a telekhasználatában – szőlő, gyümölcs, díszkert, parlag, bozót, úszómedence stb.- mind a telek és az
épület rendeltetésében – árutermelés, saját szükséglet kielégítése, pihenés, nyaralás, vendégfogadás, mind az
épületek megjelenésében ez, az esztétikailag is kedvezőtlen vegyesség, jellegtelenség a meghatározó.
Az Irtás-dűlő kertes mezőgazdasági területén a szintvonalakkal párhuzamos útra merőlegesen kialakult 20004000m² nagyságú telkek jellemzőek. Az út alatti részen jellemző a gyümölcs, szőlőművelés, az út feletti részen
inkább a gyepművelés a meghatározó.
A terület tájesztétikai szempontból rendkívül érzékeny. Feltárul innen gyakorlatilag a teljes Nivegy- medence, a
zánkai Balatonpart. Ugyanakkor erre a területre gyakorlatilag alulról, felülről egyaránt rálátni, ezért a területen folyó
tevékenységeket úgy kell szabályozni, hogy azok esztétikai, tájesztétikai szempontból is legkedvezőbb változást
eredményezzék. Az Irtás-dűlő beletartozik a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkba, szőlőkataszter I. osztályú terület,
Nemzeti ökológiai Hálózat szerint puffer terület és a Balaton- törvény szerint tájképvédelmi övezet területe, ahol
2700m²-nél kisebb terület nem építhető be. Óbudavár teljes területe a történeti település övezetébe tartozik, ahol
a látványvédelmet kiemelten kell érvényesíteni, s új építmény elhelyezése csak a történelmi tájszerkezet, tájképi
adottságok megőrzésével történhet!
A tájtörténeti részben említettük, hogy ezen a területen a XIX. század második felében telepítettek először szőlőket.
A korábbi leírások és térképek szerint sem volt itt szőlő és az 1858-as telkenkénti kataszteri térképen Belsőírtás
néven a középső út nélkül szántóföldként szerepel a terület. A fő gond az, hogy ugyanakkor van két kifejezetten
régi építésű épület a 247 illetve a 254 hrsz-on. A 247 hrsz-ú épület homlokzatán 1748-as évszám szerepel! Nem
tudjuk kétségbevonni a meglévő épületen olvasható évszám hitelességét, s így mindenképp Óbudavár arculati
értékei közé soroljuk -helyi védelemre javasolva- ezt a két épületet.
A két présház a Balaton- felvidéki szőlőhegyek népi építészeti jegyeit viseli magán. Ezen épületek kapcsolata a
tájjal sajátos jellegű és kifejezik az ember és a táj egykori kapcsolatát, a korábbi szőlőhegyi gazdálkodás rendjét. A
szőlőhegyekben, így feltehetően itt is, az 1-2 holdas parcellák voltak a jellemzők. Az épületek építésénél a termelés
elsődlegessége és a célszerűség volt a meghatározó. A tulajdonosok vagyoni helyzetétől függően kisebb, nagyobb
épületek épültek. Az itt található épületek a módosabb réteg által épített egyszintes, háromosztatú szőlőbeli
hajlékok közé tartoznak, amelyeknél a pince és a présház előtt egy kicsiny pihenőszoba is kialakításra került.
Ezt a határrészt az Öregföldekkel együtt tájképi, tájesztétikai szempontból kiemelt figyelembe kell részesíteni.
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FALUSIAS KARAKTER
A település igazából egy egyutcás szerkezetű falu, melynek szerkezete az elmúlt évszázadok során nem változott. A
település szerkezetére jellemző, hogy a házak gyakorlatilag előkert nélkül, a telek utcafrontjára épültek. Nyomaiban
még felfedezhető, a régi térképek pedig híven mutatják, hogy egykor az egész falut körbevette a telek szinte teljes
szélességében épített pajtasor (csűr, szín). A falusias karakter és ezzel együtt a település egyedi arculatát részben a
hagyományos, kétoldali oldalhatáros beépítésű telekszerkezete, a fűrészfogasan egymáshoz kapcsolt 16-20 méter
széles telkek, valamint a főépület mellett a telek másik oldalhatárán épült kisebb, egykori nyári konyha, kamra, ól
jellegű melléképületek rendszere adja. A falusias karakter jellegzetessége a lakóépületek építészeti megjelenése,
összhangja. A lakóingatlanok jellemzően oldalhatáros, jellemzően földszintes kialakításúak, egyes épületek tetőtere
is beépített. A tetőszerkezetek utcára merőleges nyeregtetők (42-45 fokos hajlásszöggel), oromfalas, macskalépcsős
kialakítással. A lakóépületek vakoltak, festettek, a Balaton-felvidéki népi építészetre jellemzőek. Ezek az épületek
többségükben az 1800-as évek második felében épültek és alapvetően egységes településképet alkotnak.
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EGYEDI IDEGENFORGALMI KARAKTER
Az egyedi idegenforgalmi karaktert egyrészt a belterület északi részén elhelyzekedő Magyar Schönstatt Család
Vallási Egyesület központi épületei adják, jellemzően kiszolgáló (szállás vendéglátás, hitélet, stb.) funkciókkal,
másrészt pedig a belterülettől nyugatra még be nem épült terület. A Schönstatt Központ épületei a falusias
karakterrel szemben már jellemzően három szintesek. Építészeti megformálását, színezését, anyaghasználatát
tekintve a hagyományos falusi házak világát követi.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

6

Óbudavár építészetére az egyszerűség jellemző. Kialakításuk a funkcióból, a kerthez kapcsolódó életformából
adódott. A telkek és házméretek soha sem a véletlen vagy önkény művei voltak, azokat évszázadok tapasztalatai,
szükségletei formálták, hogy ideális lakókörnyezet legyen a benne élő családok számára. A falusias karakter
bemutatásakor leírt általános bemutatás után ebben a fejezetben azokat az elemeket, tervezési szempontokat
szeretnénk felsorakoztatni, amik a mai igényekhez igazítva követendő például szolgálhatnak, hogy az épület
megtalálja a helyét Óbudavár történeti környezetében.
A település épületeinek legfontosabb ismérvei:
• Egyszerű forma
•
Díszítés az elülső homlokzaton
• Jó arányok
• Egyensúly
• Minőségi anyagok
• Finom, egyszerű szerkesztés
• A kert a ház része
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TELEPÍTÉS
A falusias karakter házainak beépítése utcafronti, oldalhatáron álló, az utcára merőleges. Az épületek telken belüli
elhelyezkedése az utcára merőleges. Új épületek telepítésekor is ezt a történetileg kialakult rendet kell követni.

KÖZMŰELHELYEZÉS
Kifejezetten zavaró és arculati szempontból bántó jellegű a szőlőhegyi területeken az elektromos és hírközlési
vezetékek megjelenése. A magas oszlopok —több helyen betonoszlopok— és a vezetékek belerontanak a
tájképbe, megtörve annak folyamatosságát, történeti hangulatát. A kiváló dűlőkben mindenképp egy külön
program keretében kell az infrastruktúrális berendezések, vezetékek, építmények elhelyezését történeti és arculati
szempontból is a legkedvezőbben megoldani! Beépítésre szánt területen a villamosenergia bekötés házi hálózati
csatlakozását földkábellel kell kiépíteni.

Óbudavár

Építészeti útmutató

/31

TETŐK
Minden beépíthető karakterre igaz, hogy építési telkein kizárólag magastetős, tájbaillő, a meglévő hagyományos
épületekhez igazodó tömeg és téralakítású oromfalas épületek építhetők, 37-43° közötti tetőhajlásszöggel,
jellemzően az utcára merőleges tetőgerinccel. Nádfedés esetén a 43-45°-os tetőhajlás megengedett.

Sima, egyenes vonalú nyeregtető

Bonyolult, tagolt síkú tető
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TETŐFEDÉS ANYAGA

nád

fényes cserepeslemez

kettős hódfarkú

síkpala

hódfarkú cserép

hullámpala

égetett cserép

trapézlemez

hornyolt cserép

bitumenes zsindely

terméspala

rikító, mintás betoncserép
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AJTÓK, ABLAKOK

Szimmetrikus ablak Tömör oromfal

Aránytalanul nagy ablakok
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Arányosan kicsi nyílások

Asszimetrikus nagy ablak

Garázs az oromfalon
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Négyzet Aranymetszés SZ/M= 1/2
Dupla
átlós
Négyzetes négyzetes

Vízszintes nagy ablak

Bontsuk

fel két függőleges
arányúra

A felső sarokból húzott
ív a függőleges oldalt a A felső sarokból húzott A felső sarokból
felezőpont felett messe ív a függőleges oldalt a húzott ív a vízszintes
felezőpont alatt metszi
oldalt metszi

Széles nagy ablak

Majdnem szimetrikus

Különböző osztások

Vízszintes és függőleges osztások
keveréke

Óbudavár

Helyette két kisebb

Széles, vízszintes osztás

Eklektikus

Felülvilágítós

Északi típus
Építészeti útmutató
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Fabetétes ajtó

Napsugaras ajtó

Nútolt deszkabetétes

Osztott üvegezet

Halszálkás betétes

Egyszerű „filungos”

Kerüljük az eklektikus, túlzott formájú, műanyag ajtókat
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TETŐTÉRI ABLAKOK

Tetősík ablak

Kicsi ökörszemablak

Túl sok tetőkiállás
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A tornác népi építészetünkben gyakran alkalmazott átmeneti tér, ahol a szabadban lehetünk és közben védettséget
élvezünk az eső, szél és napsütés ellen. Kiváló helyszín lehet kikapcsolódásra, munkavégzésre, vagy raktározásra
is.
Óbudavár településmagjában találkozhatunk ezzel a megoldással, ahol a cseréppel fedett kontytető alatt bújik meg
a tornác. A tető szimmetrikusan, mindkét oldalt egyenletesen fut le az ereszig. Madártávlatból nem kiolvasható,
hogy tornácos házzal állunk-e szemben.
Óbudavár területének előtetőinél a műanyag/eternit hullámlemez és az üveg használatát nem javasoljuk, mert
ezen anyagok nem illeszkednek jól a falazott szerkezetű házakhoz, valamint csúnyán öregszenek. Felületükön
könnyen meglátszik a kosz, így gyakori tisztítást igényelnek. Helyettük preferált megoldás a cseréptető túlnyújtása,
illetve az alkalmazott tetőfedés anyagával fedett előtető, és a természetes anyagok használata.

Tornácok, előtetők kialakítási szempontjainak összefoglalása:
•
•
•
•
•
•
•

vékony, ritka pillérek, oszlopok kerülendők
törekedjünk a falazott, vakolt tartó- és tornácoszlopok használatára
tornác és előtető fedése a főépülettel anyagban és színben egyező legyen
kerüljük a tornác beüvegezését és a tornác beépítésével történő épületbővítést
utcai homlokzaton kerüljük az előtetők alkalmazását
erkély és terasz a hátsó kertre nézően alakítsunk ki
épületenként maximum egy előtetőt helyezzünk el
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HOMLOKZATOK, SZÍNEZÉSEK

Az övezet területén az egyes épületek közterületről látható homlokzati felületének színezésénél a jellegzetes
településkép védelme érdekében, csak fehér, szürkésfehér, valamint a sárga világos árnyalatai alkalmazhatóak. A
természetes építőanyagok színezés nélkül felhasználhatóak.
Régi falusi rész: az utcára néző főhomlokzaton a téglalap alakú, fából készült ablakokon kívül más nyílás nem
nyitható, alkalmazható. Tetőtéri loggia, erkély nem létesíthető.

Homlokzat színek

Nyílászáró színek
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Sima fehér homlokzat
tagozatokkal

Sima fehér homlokzat
tagozatokkal, höbörcsös
vakolattal

Látszó tégla tagozatok

Rikító tagozatok

Világos homokszínű
homlokzat

Fehér homlokzat
festett lábazattal

Szürke homlokzat
világos tagozatokkal

Rikító zöld homlokzat Rikító sárga homlokzat Rikító kék homlokzat
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VAKOLATDÍSZEK

A díszítmények soha nem

Szimmetrikus

A díszítményekeket mindig

magukban álltak

keretbe foglalták

szimmetrikus keretbe foglalták
vagy maga a keret volt a dísz

A vakolatdíszek

Önmagában szám vagy felirat

Minidg keretbe fogalták a

szimmetrikusak

soha sem volt

díszeket

A homlokzat díszek szimmetrikusam helyezkedtek
el. Mindig a napos oldalon. Sohasem utólag rátett
gipszstukkók.
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KERÍTÉSEK
A településkép szempontjából a kerítések kitüntetett szereppel bírnak, mivel az épületekhez hasonlóan
horizontmagasságban „zárnak”, s mint vertikális „térfalak” erőteljesen jelennek meg az általunk érzékelt közterület
határfelületeként. Ezért felépítésük, anyaguk, struktúrájuk, s áttörtségük fontos település karaktert meghatározó
elem.
Felépítésük szerint lehetnek tömör falak, vagy lábazatos kerítések kerítésmezővel, illetve előfordulhatnak még
lábazat nélküli kerítések is. A kerítésmezők a felhasznált anyagok tekintetében csoportosíthatók fém illetve fa
szerkezetűként. Áttörtség tekintetében a kevéssé áttört, vagy egyáltalán nem átlátható kerítések a jellemzőek.
Óbudavár szerencsés helyzetben van, mivel a falu fejlődése
során a közelben többféle helyben bányászott építő
kő is rendelkezésre állt nagyobb mennyiségben. Ennek
köszönhetően a látszó kőfelületek gyakori megjelenése
tapasztalható (épületek lábazata, támfalak, kőfalak,
kerítéslábazatok stb.), melynek erőteljes karakterképző
hatása ma is tetten érhető a településképben. A függőleges
felületek építésekor a térségi kőanyag használata elsődleges
a településkarakter megőrzése, erősítése szempontjából
fontos. Törekedni kell a tömör kőfalak kialakítására, azonban
kevesebb rendelkezésre álló kő esetében elfogadható a
beton bélés-testtel épült, de a helyi tömbköveket, görgeteg
köveket felhasználó falak építése is.
A fa szerkezetű kerítések az egykori hagyományos falusi
kerítések világát idézik. Ezért fontos, hogy kialakításuknál a
hagyományokhoz híven, ahhoz hasonló arányú, felépítésű,
megjelenésű legyen a végeredmény.
Fa szerkezetű kerítés építésénél, illetve átalakításnál a
megcélzott falusi karakter erősítése érdekében:
• elsősorban függőleges struktúra, tagolás, lécezés
• megfelelően sűrű lécezés (-35 %-nál kisebb áttörtség)
• egyszerű szerkezet, erőteljes ismétlődő formai játékok
kerülése a deszkázat elemeiben
• természeteshez közeli színezés (pácolás: tölgy, dió,
juhar)
• az élénk, telített színek és a fehér szín kerülése
• javasolt a helyi hagyományos megoldások megidézése,
alkalmazása
Viszonylag gyakran előfordulnak jelentősen áttört
kovácsoltvas vagy egyéb fémszerkezetű kerítésmezők is.
A következőkben felsoroltak felhívják a figyelmet a
településképbe illeszthetőségi szempontokra:
• kerülendő a vízszintes tagolás
• ugyancsak kerülendő a cső vagy henger keresztmetszetű
anyagok alkalmazása
• célszerű kerülni a gazdag hagyományostól eltérő
motívum rendszert (modern, figurális, pl. napsugár
motívumok stb.) világos, vagy fehér színnel kombinálva
• kerülendő a hullámlemez (hullámpala), alumínium lemez
(festés nélkül) alkalmazásal
• kerülendő a huzalos, drótfonatos kerítés
• javasolt a hagyományos kovácsoltvas kerítés, a
hagyományoknak
megfelelő
díszítéssel,
esetleg
acéllemezzel kombinált változatban
• sötét, elsősorban pasztell barna és zöld, esetleg szürke
színek alkalmazása
• kerülendők az élénk, telített színek
• javasolt egy szín két árnyalatának kombinációja, egyes
díszítő elemek világosabb árnyalatú kiemelésével
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KORTÁRS PÉLDÁK

FALUSIAS KARAKTER

[1] NOSZVAJI LAKÓHÁZ
tervező: Varga Rita
[2] LAKÓHÁZ BALATONCSICSÓN
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EGYEDI IDEGENFORGALMI KARAKTER

[3] BADACSONY, SZŐLŐKERT ÉTTEREM
forrás: http://kep.cdn.indexvas.hu/1/0/1215/12151/121518/12151813_9d637c5895433ae31b6f29019cdd6d4d_wm.jpg
[4] VILLA PÁTZAY BORHOTEL
forrás: https://www.facebook.com/villapatzay/
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SZŐLŐ, GYÜMÖLCS ÉS KERTMŰVELÉSSEL JELLEMEZHETŐ KERTGAZDASÁGI
TERÜLET

[5] PRÉSHÁZ
forrás: http://static.panoramio.com/photos/large/129036179.jpg
[6] PRÉSHÁZ
Építészek Atelier Ulrike Tinnacher
Elhelyezkedés Gamlitz, Ausztria, 2015
fényképek: Simon Oberhofer
forrás: https://www.archdaily.com/795931/house-t-atelier-ulrike-tinnacher
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TELEPÜLÉSKÉPET FORMÁLÓ ZÖLDFELÜLETEK

7

Alapvető szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék használatával kerüljenek kialakításra.
Nagyszámú fa, bokor alkalmazása esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét kevésbé határozzák meg,
a növények nemesítésével távoli területeken honos virágok mindennapi alkalmazása elterjedt. A díszparkokban a
honos fajok alkalmazása mellett lágyszárúak esetében kisebb mértékben elfogadott a zöldfelületek karakteréhez
igazodó nemesített más fajok ültetése is.
A településközpontban, a templom körül és a jelentősebb középületeknél a kislevelű hárs (Tilia cordata),
vadgesztenye vagy bokréta (Aesculus hippocastanum), molyhos tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy
(Quercus petraea) fafajokat ajánljuk.

kislevelű hárs (Tilia cordata)

Közterületek fásításához a további
honos fajok közül lehet válogtani:
• mezei juhar (Acer campestre),
• mezei szil (Ulmus minor),
• magas kőris (Fraxinus excelsior),
• virágos v. mannakőris (Fraxinus
ornus),
• madárberkenye (Sorbus
aucuparia)
Színezheti az összetételt egy-egy
rezgő nyár (Populus tremula), nyír
(Betula pendula), eperfa (Morus
alba)

rezgő nyár (Populus tremula)
Óbudavár

molyhos tölgy (Quercus pubescens)

vadgesztenye vagy bokréta
(Aesculus hippocastanum)

orgona (Syringa vulgaris)

közönséges fagyal (Ligustum)

Cserjék közül közterületek tervezésekor a
következők közül válogassunk:
• madárbirs (Cotoneaster sp.)
• cserszömörce (Cotinus coggygria),
• egybibés
galagonya
(Crataegus
monogyna),
• kecskerágó (Euonymus sp.),
• veresgyűrű som (Cornus sanguinea),
• kökény (Prunus spinosa)

Díszcserjék közül ajánlott
fajták:
• közönséges fagyal
(Ligustum),
• mogyoró (Corylus avellana),
• orgona (Syringa vulgaris)

cserszömörce
(Cotinus coggygria)
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KÜLTERÜLETEKEN AJÁNLOTT NÖVÉNYZET
Szőlőhegyeken a történeti szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis gyepterület. Az
épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a pince árnyékolását is szolgálják. Esetleg
telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és cserjék. A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképp
kerülni kell.

dió (Juglans regia)

mandulafa (Prunus dulcis)

A települések további külterületén megtalálhatók a természet értékét hordozó rétek, gyepek, nádasok, mélyfekvésű,
vizes élőhelyek és a patakokat, élővízfolyásokat kísérő természetes növényzet. E területek természetes
növényzetének megőrzése, a változatlan élőhely feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai
kapcsolatot, sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyező és az út menti fasorok, sövények.
A védett táj egyediségének megőrzéséhez a településeken, különösen
a külterületen kerülni kell a tájidegen növényfajok használatát. Az
arborétumok és díszparkok gyűjteményének kivételével a Balaton-felvidéki
táj szépségét a sokféle élőhelyet jellemző honos növényzet gazdagsága
adja. Ezért a tájidegen fajok egyedi (pl. a fenyők (Picea sp) csak igen kis
mértékben, inkább csak egy-két jelentős épülethez
kapcsolva jelenjenek meg a településen. A lakó- és üdülőterületek, de
különösen a külterületek, szőlőhegyek területén a tájidegen fajok (tű- és
pikkelylevelűek, tuják (Thuja occidentalis) ültetése feltétlenül kerülendő.

Thuja orientalis
A nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út,
közművezetékek) különösen fontos a bolygatott területek
helyreállítása, a telepítésre kerülő növényzetnek a
honos állományból történő megválasztása, a terület
élőhelyi adottságainak függvényében.
Az adventív fajok betelepítését minden áron meg kell
akadályozni!
Az
adventív
fajok
ellenőrizhetetlen
mértékű
szaporodásukkal a növényzet összetételében, a
települési és természetes zöldfelületekben óriási
károkat okoznak, terjeszkedésük meg nem állítható. Ide
sorolható pl. a bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác
(Amorpha fruticosa), akác (Robinia pseudo-acacia),
aranyvessző (Solidago canadensis, S. gigantea).
akác (Robinia pseudo-acacia)
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LAKÓTERÜLETEK KERTJE
Javasolt kialakításának előzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek
számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthető a
klimatikus adottságoknak megfelelő, honos növényzet.

GYEPTERÜLETEK, GYEPSZINT
Kialakításánál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a
területen előforduló több fűfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával
virágos gyep létesítése javasolt.
Kialakítása természetes úton, vagy fűmag keverék vetésével történhet. (pl. Sport
keverékkel megerősödő gyepre Margitsziget keverékkel és apró díszítő lágyszárúakkal
fajgazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyep széleinél, vagy kevésbé
taposott foltokban a környék szép vadvirágai ültethetők.
Több fűmag használatával a természeteshez közelebb álló gyep kialakítása.
Javasolt alkotók:
• francia perje (Arrhenatherum elatius), karcsú fényperje (Koeleria cristata), prémes
gyöngyperje (Melica ciliate), sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), kései
perje (Cleistogenes serotina), vékony csenkesz (Festuca valesiaca)
A gyepszintet alkotó javasolt növények:
• A fű felületét apró növésű lágyszárúak díszíthetik, pl.: szászorszép (Bellis perennis),
vajszínű ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfű (Thymus sp.), veronika fajok
(Veronica sp.), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium
repens)
• A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai
telepíthetők, pl.: hóvirág (Galanthus nivalis), széles levelű salamonpecsét
(Polygonatum latifolium), illatos ibolya (Viola odorata), gyöngyvirág (Convallaria
majalis), télizöld meténg (Vinca minor)
• A kertet szegélyezhetik alacsony növésű, ill. helyenként magasabb virágos
növények. Kedvező a fűszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak
felületét díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges
a kőbástyára, kerítésre felkúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése.
• Alacsony növésű szegélyvirágok: porcsinrózsa (Portulaca grandilora),
petúnia
(Petunia
hybrida),
árvácska(Viola
wittrockiana),
körömvirág
(Calendula oficinalis), jácintok (Hyacinthus sp.), lila sáfrány (Crocus vernus),
fehér nárcisz (Narcissus poeticus), aranysáfrány (Crocus aureus), csupros
nárcisz (N. pseudonercissus), kék nőszirom (Iris germanica), tazetta nárcisz
(N. tazetta), pompás nárcisz (N. incomparabilis), törökszegfű (Dianthus barbatus),
törpe bársonyvirág (Tagetes patula), kerti szegfű (Dianthus caryophyllus), búzavirág
(Centaurea cyanus), lenvirágú habszegfű (D.plumaris), szikla-bőrlevél (Bergenia
crassifolia)
• Magasabb kerti virágok: nefelejcs (Myosotis silvestris), tornyos harangvirág
(Campanula pyramidalis), őszirózsa fajok (Aster sp.), ezüstös pipitér (Anthemis
biebersteiniaia), kerti margaréta (Chrysanthhemum maximum), estike (Hesperis
matronalis), mezei margaréta (C. leucantheum), erdei szellőrózsa (Anemone
sylvestris), kerti szarkaláb (Consolida ajacis), fehér liliom (Lilium candidum),
japán árnyliliom (Hosta lancifolia), tűzliliom (Lilium bulbiferum), pálmaliliom
(Yucca filamentosa), tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás lángvirág (Phlox paniculata),
oroszlánszáj (Antirrhinum majus), kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans), bárányfarok
(Amaranthus hypochondriacus)
• Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: üröm fajok (Artemisia
sp.), izsóp (Hypossus officinalis), levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring
(Rosmarinus officinalis), kerti ruta (Ruta graveolens), orvosi zsálya (Salvia officinalis),
kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, T. sp.) bazsalikom (Ocymumbasalicum)
Óbudavár
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KERÍTÉST KÍSÉRŐ DÍSZCSERJÉK
kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis), tűztövis (Pyracantha coccinea), egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), szederfajták (Rubus sp.), nyári orgona (Buddleia
davidii), közönséges orgona (Syringa vulgaris), mályva (Hibiscus siriacus)

TÁMFALRA, KERÍTÉSHEZ, KŐFAL ELÉ
• felkúszó és lecsüngő növényzet: trombita folyondár (Campsis radicans),
sarkantyúka (Tropaelum majus), tatár lonc (Lonicera tatarica), magyar lonc
(Lonicera tellmaniana), borostyán (Hedera helix), kék hajnalka (Ipomoea tricolor),
ligeti szőlő (Vitis silvestris), bíboros hajnalka (I. purpurea)
• kőfalakat, támfalakat élénkítő növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):
sziklai ternye (Alyssum saxatile), fehér varjúháj (Sedum album), rózsás kővirózsa
(Sempervivum marmoreum), borsos varjúháj (Sedum acre)

A LAKÓTELEK FÁI
A régi falusi kertekben jellemzően a haszonfák voltak, főleg a kevés permetezést
igénylő gyümölcsfák. Más fákat csak megtűrtek – nem vágtak ki -, ha kivételesen szép
volt. pl.: kislevelű hárs (Tilia cordata), berkenye (sorbus sp.), vadkörte (Pyrus pyraster),
tölgy (Quercus sp.)
Javasolt gyümölcsfák és cserjék: dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca),
őszibarack (Prunus persica), mandula (Prunus dulcis), szilva (Prunus domestica),
meggy (Prunus cerasus), cseresznye (Cerasus sp.), alma (Malus domestica), körte
(Pyrus communis), eperfa (Morus alba), szőlő (Vitis vinifera), füge (Ficus carica), málna
(Rubus ideaus), piros ribizli (Ribes spicatum), egres (Ribes uva-crispa), mogyoró
(Corylus avellana)
Sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó bab
(Phaseolus sp.), napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása.
A lakótelken felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos
gyep, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő
magasabb virágok vagy cserjesor, nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat derítő
kúszónövények, sziklai növényzet.
A lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes dísznövények gazdagíthatják,
legjellemzőbb a muskátli (Pelargonium zonale).

50/

Településképet formáló zöldfelületek 									 Óbudavár

IMPRESSZUM
MEGBÍZÓ
ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
http://www.obudavar.hu
Óbudavár postai címe: 8272 Óbudavár, Fő u. 18/1.
Polgármester: Véghné Gyarmati Ágota
polgármester email címe: gyarmati.agota@freemail.hu
Főépítész: Németh Balázs

SZERZŐK
GENERÁLTERVEZŐ:
Tájterv Műhely Kft.
8261 Badacsony, Római út 197.
dr. Laposa József - okl. városépítési-városgazdasági szakmérnök,
településtervezési vezető tervező, okl. kertészmérnök
TERVEZŐ MUNKATÁRSAK:
Mohácsi Katalin- településtervezési mérnök
Tölgyesi Diána- településtervezési mérnök
KIADVÁNYSZERKESZTÉS: Poltrade Bt.
MEG NEM NEVEZETT KÉPEK FORRÁSJEGYZÉKE:
fényképek: dr. Laposa József, Mohácsi Katalin, Tölgyesi Diána
légi felvételek: Carrot Media (https://carrotmedia.hu)
a 6. fejezet grafikus ábrái a Lechner Tudásközpont honlapjáról származnak, http://tak.lechnerkozpont.hu/, valamint
Balaton-felvidéki építészeti útmutató c. kiadványból (szerző: Krizsán András, 2014)

BETŰTÍPUS: Open sans, Titillium
KÉSZÜLT: Magyarország kormánya előírása alapján, önkormányzati megbízásból, a településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvényhez kapcsolódóan.

Óbudavár, 2017.

52/

IMPRESSZUM									

Óbudavár

