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BEVEZETÉS 

1
Az építészet sokszínûségét a változatos utcák, terek,
épületek sokasága adja,  a  házak lehetnek eltérõek
egymástól, más rendeltetésûek, de ha nincsenek
tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet
alakítanak ki.

Kedves Olvasó!
Ez a  település arculatát bemutató kézikönyv Önnek
szól, aki már itt lakik, vagy most költözik ide, és ház,
melléképület, vagy kerítés építésével szeretne
beilleszkedni az évszázadok alatt kialakult összképbe,
illetve szeretné a település arculatát még jobbá tenni.
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VINDORNYAFOK  BEMUTATÁSA 

2
Vindornyafok természetföldrajzi  bemutatása

Vindornyafok a  Keszthelyi-fennsík nyugati szélénél a  Zalai-dombságtól keletre, a
Vindornya és a Gyöngyös-patak összefolyásánál található.
A Keszthelyt–Karmacsot–Kisgörbõt–Jánosházát összekötõ fontosabb mellékút a települést
nyugatról érinti, erre kapcsolódik a település egy bekötõúttal.

Összevont területe: 352 ha 
Lakosainak száma: 138 fõ

Vindornyafok és környékének történelmi múltja
Településünk Története A település elsõ említése 1358-ból való mint nemesi falu. 1508-

ban a nagybirtokos Sárkány család is részt
szerzett a faluból, azonban a jobbágyi rész
tulajdonosa nagyrészt a  Derecskei család
volt. A 16. század elején a törpefalu gazdag
mezõgazdasági területekkel és szõlõheggyel
bírt. Azonban 1548-tól folyamatos török
támadásoknak volt kitéve, így 1615-re
teljesen elnéptelenedett. 1757-ben válik
ismét lakottá a  község, azonban a
telepesekrõl kevés adat maradt fel. Egy
1773-as felmérés német nemzetiségûnek
mondja lakosságát. A falu szerkezete
nagyban hasonlított a korábbiéhoz, mivel a

jobbágyok mellett kuriális nemesek lakták. Lakosai
napszámosként a  környezõ falvak szõlõseiben
dolgoztak. A község a  20. századig semmilyen
komolyabb változást nem mutatott, bár a 19. századtól
nagyrészt a  Festeticsek szerezték meg a  nemesek
földjeit. A  település csak nagyon késõn, 1953-ban,
kapcsolódott az úthálózatba Karmacs községen
keresztül. Ezt követõen az addig is kis lakosságszámú
település népessége tovább csökkent. Az 1990-es
években azonban a térség gazdasági fellendülése a községre is kihatott, beindultak az
infrastrukturális beruházások. A település azonban továbbra is eléggé elszigetelve él a
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világtól. A falusi turizmus kiépülõben van.
A község mûemléke a római katolikus templom, mely a Kossuth utca közepén található,

és 1820-ban épült. A templom elõtt Kõkereszt látható.
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ÖRÖKSÉGÜNK

3 
Településszerkezet
A település szerkezetét, illetve annak kialakulását alapvetõen befolyásolta a domborzat és
a vízrajz.
Vindornyafok község Keszthelyi-hegység és a Zalai-dombság között emelkedõ dombháton
helyezkedik el. A  település határán folyik a  Gyöngyös-patak, és az abba torkolló
Vindornya-csatorna, melyek mentén alakult ki a mai belterület. A település gerincét alkotó
fõutca jól megfigyelhetõ már az I. katonai felmérés térképén  is, és ezt a szerkezetet a mai
napig megõrizte. A  közigazgatási terület domborzat szempontjából mozgalmasnak
mondható, a Gyöngyöspatak és a régi tõzegbánya irányába folyamatosan lejt, de erõs
emelkedéssel (gyakran 25-40%-os) indulnak a  dombhátak. A falu beépített része a
Gyöngyös-patak melletti dûlõkkel határolt dombháton alakult ki, mely adottságok a
fejlesztésre alkalmas területek kijelölését is meghatározzák. A lakóterület övez• dûl•k
(Horvát-Földdûl•, Haraszti-dûl•, Jóvizi-dûl•, Delenka-Domb).
A település közigazgatási területét a  kelet-nyugat irányú 73163-as számú  beköt•útról
közelíthetjük meg, mely nyugati irányban becsatlakozik az észak-déli irányban húzódó
7331.sz. Keszthelyt Zalaszentgróttal összeköt• útba.
A település jelent•s része mez•gazdasági terület, a  közigazgatási területen csak egy
kisebb összefügg• erd•terület található. A közigazgatási terület északi részén (régi
Vindornya-tó), alakult ki nagyobb, összefügg• természetközeli terület. A  belterülett•l
észak-nyugatra található az egyetlen major, mely jelenleg is állattartó funkcióval m•ködik.
A település belterülete gyakorlatilag homogén egyutcás lakóterület, ahol a  f•út mellett
találhatók a lakóházak és az intézmények is. 

Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
Az épületállomány els•sorban az 1945 utáni id•szakban készült, egy – két épület van a
XX. század els• harmadából, szaporodó számmal jelennek meg az elmúlt 15-20 évben
épült épületek. A településkaraktert az 1945 után épült épületek adják.
A lakókörnyezeti karakterek vizsgálatánál a következ•  jellemz•ket vettük figyelembe:
4 az utcahálózatot
4 a telek méretét, formáját
4 az épület elhelyezését
4 a lakóépület karakterét az udvar és kert használatát (melléképítmények elhelyezése)
4 építészeti elemeket kerítés és kapu kialakítását
A település  utcahálózata az elmúlt 200 évben jelent•sen nem változott. A Kossuth utca
szélessége 11m körüli, az elején és a végén kialakult teresedéseknél 19-22m közötti. A
sportpálya melletti bevezet• szakasz tekinthetõ karakteresnek a kialakult kett•s fasorával.
A Pet•fi utca szélesnek mondható a 14-20m-vel. A Dózsa György u.viszont keskeny a 7-
11m-es közterületével.
A  telekszerkezetre a  hosszú szalagtelkek a  jellemz•ek. A Kossuth u. déli oldalán a
telkekre a  19-23m közötti szélesség és a  150-160m közötti telekmélység a  jellemzõ.
Elvétve 9-12m szélességû telkek is elõfordulnak. Hasonló az utca északi oldalán a
telekszerkezet. Itt azonban nyomokban megjelenik a „közös udvaros” telekszerkezet, az
egymás mögé sorakozó lakóépületekkel és önálló közúti kapcsolat nélküli telkekkel. A
Pet•fi u. és Dózsa Gy. u. keleti oldalán a XX. században kialakult telkek szabályosabbak,
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a  telekszélesség 20-25m közötti a  telek mélység 95-100m közötti. A  hagyományos
beépítésû településen, csaknem valamennyi ház földszintes, a tetõtere is csak néhánynak
van beépítve. A  régi házak a  telekhatárra, utcafrontra merõleges tetõgerinccel,
nyeregtetõvel, végoromfallal, vagy kontyolt tetõvel az utcára nézve épültek. Késõbb, a
szélesebb telkeken épültek az utcával párhuzamos gerincû fõépületek is, kontyolt nyereg,
vagy oromfalas nyereg tetõvel. Ezek a  keresztbe fordított fõépületek is az utcára
merõleges gerincû, oldalhatárra épített szárnnyal folytatódnak.
A viszonylag alacsony homlokzatokon egy,  kettõ, de maximum  négy ablak található,
csaknem négyzetes formájú. A  hagyományos történeti ablakokhoz képest ezek a
nyílászárók alacsonyabbak és szélesebbek.
Az épületeket a  telken belül az oldalhatárra építették, a telek helyzetétõl függõen az
északi, keleti és nyugati telekhatárra egyaránt építettek lakóépületeket. 
Gyakori a lakóépület mögé épített melléképület, de gyakori az oldalkertbe épített nyári
konyha, kamra. A hosszú házak elõkert nélkül épültek, de ahol a régi fõépület elbontása
után úgynevezett kockaházat építettek, ott 1-3m elõkert alakult ki. Az 5m-nél mélyebb
elõkert nem jellemzõ a településen, csak egy-két helyen fordul elõ.
Hagyományosan a  falazatok és a kerítések  fõ építõanyagát a  környékbeli kõbányák
adták, a tetõfedésre szalmát vagy nádat használtak. A házakra a fehér szín volt a jellemzõ.
Ez ma már csak ritkán található meg. A  házak fedésére a  cserepet alkalmazzák
általánosan.  A kerítések is egyre hangsúlyosabbá válnak. Magas lábazattal, téglapillérrel,
faléces mezõvel.
Területfelhasználás
A  település szerkezete nem indokolja különbözõ beépítési lehetõségekkel bíró
lakóterületek kijelölését, az egész település egységes, és továbbra is ez a cél.
Beépítésre szánt területek
Falusias lakóterület
A település lakó és intézmény telkeit a rendezési terv falusias lakóterületként jelöli. A
szabályozási terv a  településen eltérõ beépítési intenzitást adó lakóövezetet nem
különböztet meg. Az egész településen hagyományosan szabálytalan telekosztású,
jellemzõen oldalhatáron álló épületekkel beépített, általában keskeny,  de  a
mezõgazdasági területekig kifutó nagy telkes lakóterületek találhatóak.
Új lakóépületek elhelyezését elsõsorban a meglévõ foghíjtelkeken, illetve az elhagyott
házak felújításával, újjáépítésével kell szorgalmazni. A meglévõ lakótelkek aprózása,
felosztása a településen igényként nem jelentkezik, falusi életforma a jellemzõ a telken
belüli kertek használatával. 
Új lakóterület fejlesztést csak a  településen való lakás igényének jelentõs változása
esetén javasolunk. A településszerkezeti terv – a magasabb szintû területrendezési tervek
elõírásainak figyelembevételével –  a  belterülettõl északra jelöl ki lakóterület fejlesztési
területet, a jelenlegi belterületi határ és a különleges mezõgazdasági üzemi terület között.
Ezen a területen, majd ha igény lesz rá, felmerülhet egy hagyományteremtõ, modern falusi
lakókörnyezet egységes, elõre tervezett kialakítása.
Különleges mez•gazdasági üzemi területbe került a belterület északi részén található
volt TSZ telep (041/3hrsz,041/3hrsz). A területen jelenleg is gazdasági tevékenységet,
állattartást folytatnak A major közvetlenül nem kapcsolódik a  tervezett, új,  belterületi
lakótelkekhez. Ennek ellenére az állattartó funkció továbbiakban is csak a védõtávolságot
nem igénylõ állatlétszám és tartási technológia esetén engedett meg. Az állattartás
megtartásának támogatása természetközeli technológiával a  védendõ gyepfelületek
fenntarthatósága miatt, idegenforgalmi szempontok miatt, valamint foglalkoztatási
szempontok miatt is indokolt.
Felhasznált adatok: Vindornyafok Rendezési terv alátámasztó munkarész 2010
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
ÉPÍTÉSZETILEG MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEK

4
Vindornyafokon nem utazik
keresztül az ember,  ide céllal
lehet érkezni. Mivel zsákfalu,
békés, csendes, biztonságos. 
Itt észreveszik, megnézik az
idegent.
A településre érkezve az embert
megragadja a gyönyörû táj, és a
rendezettség, díszítettség,
gondoskodás.
A házak nem feltûnõek, általában
nincs is történeti értékük, de
azonos léptékûek, azonos a
telken való elhelyezésük,
egységet alkotnak. 
A  telkek hagyományos értéke
pedig, hogy kifutnak a  falu
körülötti mezõig, azaz a tájba. 
A faluban lévõ értékes épületek,
a  templom, egy volt uradalmi
kúria, 4  kõkereszt, melyeket a
Balatoni Múzeum is felmért, és
néhány régebbi lakóház.
Kertgazdasági övezet nincs.
Vindornyafok teljes
közigazgatási területe a
Balatontörvény szerinti
magterületbe tartozik. A
megtarület és a  tájképvédelmi
terület védelmére a  magasabb
rendû 2000. évi CXII.
Balatontörvény vonatkozik. A
természeti és táji értékek
védelmérõl szóló térképfejezetet
a  településképi rendelet
tartalmazza.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS
Vindornyafok történeti
településrészén hagyományosan
földszintes, oldalhatáron álló,
utcára merõleges gerincû, cserép
fedésû magas tetõs épületek
állnak.
Jellemzõ a  kis fesztávú
épületsorból kiálló talán valamikor
nyitott, ma már zárt, kontyolt
nyeregtetõvel fedett tornác. A
fõépületet, istállók, mellék épületek
követték az általában keskeny
telken befelé haladva. A  telkek
eredetileg az épületeket körülvevõ
mezõgazdasági területekig
lenyúltak.
A  történeti településrészen,
amennyiben új épület építésére,
vagy a régi átalakítására kerül sor,
mindenképp követni kell az
illeszkedés szabályait, mely
elsõsorban azt jelenti, hogy az új
épület harmonikusan illeszkedik a
meglévõ utcaképbe. Különösen a
2-2 szomszédunkat kell figyelembe
venni.
Ahol történetileg kialakult
oldalhatáron álló beépítést kell
alkalmaznunk, javasolt az utcára
merõleges tetõgerinc és a
közvetlen környezetben jellemzõ
tetõhajlásszög tervezése. Ez
jellemzõen  35-45 fok közötti. Azért is érdemes ilyen tetõt alkalmazni, mert így nem
árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét.
Az épületek magassága nem több, mint 5  méter,  kivéve a  gazdasági épületeket. Így
klasszikus emeletes épület nem építhetõ.
Az utcára oromfalas megjelenésû épület-részek homlokzati szélessége max.9,0 m legyen,
ennél szélesebb közterület felõli homlokzati hossz tetõformálása az utcával párhuzamos
gerincû nyeregtetõvel épülhet. 
Utcával párhuzamos gerincû utcai szárnyat csak ott érdemes építeni, ahol a környezõ

épületek már ilyenek. Keresztbe beforduló belsõ épületszárnyat csak kellõen széles telek
esetén  alkalmazzunk, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet elsõ és hátsó kertre.
A kertes házak elengedhetetlen kelléke a  megfelelõ méretû tároló. A telkünk rendben
tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítõ épületrészek a fõépülettel összhangban, azzal
együtt tervezve alakulnak ki. 
A f•épületek, illetve az utcaképet meghatározó épületek és építmények tetõfedési anyaga
cserép, vagy hasonló esztétikai értékû korszerû pikkelyes fedõanyag lehet
(azbesztcement hullámlemez és mûanyag-hullámlemez, trapézlemez, felületkezelés
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nélküli fémlemezfedés nem alkalmazható).
Elõkertek tekintetében is illeszkedjünk az utcaképhez, de még ha a szomszédokban az
utcai telekhatáron áll is az épület-mivel a mai világban az utcai földszinti ablakok nem
célszerûek- megengedett az épület beljebb való (pl. 1,5 m-re való)  elhelyezése.
De az elõkert még szabadon álló épület esetében sem legyen több, mint 6 méter.
Közterület felé tûzfalas, alárendelt, nyílás nélküli homlokzat lakóépületen nem lehet.
Széles telken utcafronti melléképületen vak ablakkeret kialakítással, vagy más építészeti
megoldással kiváltható.
Utcafronton garázskapu nem helyezhetõ el, de ne építsünk utca fronti teraszt vagy  erkélyt
sem. Tetõtér beépítésénél legyünk rendkívül körültekintõek, emeletes épület építése nem
lehetséges. Az utca szinti homlokzaton klíma és egyéb szellõzõ berendezés, napelem és
napkollektor elhelyezése tilos, igény esetén keressünk neki kevéssé feltûnõ helyet. Pl.
melléképület déli tetõfelülete, vagy terepre elhelyezve.
Az utcai kerítésnél érdemes a  környezet szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai
módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedõ kerítést tervezni, építeni. 
A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendõ. Az oldalsó és hátsó kerítések
rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb
kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegõsebb lesz a
kertünk, és szabadon élvezhetjük a  táj egybefüggõ látványát. A belátás elkerülésére, ha
szükséges növénysövényt alkalmazzunk.
A kerítés építészeti kialakításánál az alábbiak a mérvadók:
-Utca szinti kerítés zárt bástya nem lehet
-Jellemzõen áttört kerítés, telekhatáron legfeljebb 2,0 m magasságig, utcafronti kerítés a
szomszédokkal megegyezõ magasságban (max.  1,5m) tömör lábazatos kialakítással
(faléc, farács, fémháló kitöltõ mezõvel) készülhet. A tömör lábazat magassága legfeljebb
0,65 m lehet.-
-Tömör, tele lemez borítású kerítés építése tilos!
Új épületet építeni a helyi emlékek,védett épületek és mûemlék figyelembe vételével lehet.
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A MAI TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

Megérkezés Vindornyafokra:

Bepillantás a Fõ utcába:
A villanyoszlopok illúzió romboló megjelenését kivéve a település harmonikus, egységes
képet mutat.
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A település lakóházai:
A Kossuth Lajos utca 79 számú házzal kezdõdik a falu, mely épület egyben a Major utca
saroképülete is. Összetett kontyolt nyeregtetõ jellemzi, az épülethez kapcsolódó
gazdasági melléképületekkel. Nem tipikus sarokház, csak Kossuth utcai fõhomlokzatot
mutat. Az oldalkertbe való belátást tujákkal gátolják. Az 1960-70-s éveket jellemzõ épület
és vaskerítés formát késõbb külsõ tokos mûanyag redõnnyel és parabola antennával
korszerûsítették.
A falu fõ utcájának északi oldala:
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Volt uradalmi kúria, jelenleg lakóház
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Fõ utca végi teresedés, körforgalom
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Hagyományos háztípus, keskeny homlokzat utcára merõleges gerinccel, oldalkerti
tornáccal, mely az életmód megváltozásával kissé módosult.A kerítés megújult, az ablakok
mûanyagok, külsõ redõnytokkal, az elõkertben tuják, az oldalkert jelentõs részét elfoglalja
az autó bejáró, a beépített tornáchoz újabb nyitott-fedett teraszt toldottak Tegola fedéssel,
a homlokzaton parabola antenna. A kert rendezett.

Dózsa György utca a falu végérõl rendezett látképpel
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Épülõ új ház a  faluban, amely beleillik az
utcaképbe, széles telken utcával

párhuzamos
gerincû kontyolt
nyeregtetõvel.
földszintes
beépítéssel.
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GAZDASÁGI BEÉPÍTÉSÛ 
TELEPÜLÉSRÉSZ

A  már említett gazdasági
beépítésû településrész, a  volt
major,  majd  TSZ terület, ma is
állattartó telep. Mezõgazdasági
jellege ellenére kulturált, képet
kell mutasson a   központban
lévõ települési karakterhez
képest. Az épületek mind
tömegformálásukban, mind
anyaghasználatukban
egységesek kell legyenek.
Épület építése itt építési
engedéllyel és településképi
véleménnyel lehetséges. A
mezõgazdasági területeket zöld
növényekkel illeszthetjük a tájba
és a településképbe. 
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AJÁNLÁSOK 
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK
a településkép minõségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

5  
VINDORNYAFOK egy városok közelében lévõ zsákfalu, a  béke szigete. Természeti
adottságai, fekvése  adja azt az identitást, ami épületei, közterületei szintjén is kifejezõdik.
A korábbi elzártság ma elõnnyé fordult. Szívesen laknak a  faluban a  gazdálkodást
kedvelõkön kívül, mûvészek, külföldiek, akik természetközeli életmódra vágynak, akik
szeretik a független, utcától mezõig tartó „birtokot”, a csendet. 

TELEPÍTÉS
A történeti településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli
elhelyezkedése az utcára merõleges rendszerû. A nem utcára merõlegesen telepített,
indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A családi
házak a  telek oldalhatárán állnak, a  ház mögött növényzettel határolva kialakítható a
védett kert.

MAGASSÁG
Vindornyafokon a  családi házak
magassága közel azonos. A meglévõ
épületek közé épülõ új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük,
mint környezetük. A túl magas házak,
netán emeletes házak nem
illeszkednek a hagyományos település
utcaképébe.
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TETÕHAJLÁSSZÖG
Vindornyafok történetileg kialakult településén a  családi házak tetõhajlásszöge közel
azonos. A meglévõ épületek közé épülõ új házaknak hasonló tetõhajlásszöggel kell
épülniük, mint környezetüknek, ami 35 fok és 45 fok közé esik.

TETÕFORMA
A településrészen lévõ családi házak fõépületének tetõformája egyszerû nyereg vagy
kontyolt nyeregtetõ, melyhez oldalhatáron álló melléképületsor kapcsolódik. Új házak
építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell illeszkedni.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Jellemzõ a vakolt felület, fehér színben. 

KERÍTÉS
Az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. 

TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhetõ, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác.
Ékes példái Vindornyafokon is jól megfigyelhetõek.  Ezek az átmeneti - „külsõ-belsõ” terek
készülhetnek az épület anyagából, de akár fából is, mint azt  néhány régi tornác is jól
példázza. A  tornác kialakítására, elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérõ
megoldás lehetséges. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat,
mely erõsíti a település egységes arculatát és identitását. Új épület tornáckialakításával és
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újszerû átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt új otthonunkba.

AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók
nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk
a  külvilág felé, ezért nem mindegy,  milyen módon
tesszük ezt. A  hagyományos nyíláskialakítás a  két
szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú, fa
anyagú ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus
kialakítással. Vindornyafokon azonban már alacsonyabb
és szélesebb egy,  illetve kétszárnyú nyílászárók
jellemzõek. Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is
gazdagítva az utcaképet.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Az épületeink díszítése,
vakolatának színezése,
megmunkálása mindig is
kedvelt tulajdonosi eszköz volt
településünkön. Használjuk
bátran, de figyeljünk a  végsõ
összképre! A  túldíszített,
túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és
utána inkább zavaróan hat a
nyugodt,tiszta
településképben. A  jól
megválasztott
homlokzatképzés nem csak a
hangulatot, hanem az épület
védelmét is szolgálja.
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VINDORNYAFOKON NÉHÁNY HELYÜTT FELLELHETÕ
a  polgári építészetre jellemzõ díszített oromzat, mely felületek a  visszafogott színû
falfestéssel és vakolat díszekkel esztétikus megjelenést kölcsönözhetnek az épületnek.

RÉSZLETEK
Házunk és kertünk folyton változó, gazdagodó élményanyagot kínálnak. Évrõl évre,
évszakról évszakra más képet mutatnak. A  növények egyrészt hangulatteremtõ,

díszítõelemek, másrészt hatékony,  természetes eszközei az
energiatudatos életmódnak –árnyékolnak!
Milyen különleges kaland ennek a képnek felfedezni a rétegeit! 
Míves épületrészletek, mint – az ereszképzés, ereszcsatorna
tartó és gyûjtõüst, homlokzati
vakolatdíszek, tornácok épített és
fa díszítései mind mind
gazdagítják a települést.
Ahol ilyen értéket találunk, õrizzük
meg!

Ne dobjuk ki a múltunkat!
A  múlt század elejét idézõ

felújított, gyakran már nem mûködõ kutak, kukoricagórék, földi
pincék, jégvermek és  füstölõk megteremtik az idõbeni folytonosság érzetét, és
gyöngyszemekként díszítik a települést.
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MELLÉKÉPÜLETEK:

Több háznál, ahol a  fõépület
elbontásra és újjáépítésre is
került, megmaradtak a
jellegzetes melléképületek,
pajták.
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KERÍTÉSEK

A  régi házak részleteit öröm
megfigyelni!
Elõdeink fa, mûkõ és fémmunkái
csodálatosak, formakincsük
idõtálló, az alkalmazott anyag
szépen öregszik. Házaink
kiegészítõi, a  kerítések, lámpák,
árnyékolók, postaládák, korlátok
egytõl egyik aktívan alakítják a
végsõ látható képet, hangulatot.
Akkor járunk jól, ha mindent
egyforma igényességgel,

odafigyeléssel tervezünk meg, választunk ki, vagy újítunk fel.
Vindornyafokon a  legrégebbi fennmaradt kerítésnek a
vasháló fonatos táblás kerítés tûnik a XX. század elejérõl.
Szép megmaradt példányai léthatóak.

KERTEK

Településünknek és épületeinknek egyaránt
illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az
adott helyen az ember és a  természet
közösen formált. A  történeti
településrészben a  tájba illesztés során a
hagyományos településkép megõrzése az
elsõdleges cél. Az elõkertbe ültetett fák,
cserjék helyének megválasztásakor vegyük
figyelembe a  ház homlokzati kialakítását,
nyílászáróinak elhelyezését. A  kerti

építményeket takarjuk, hogy az épület jobban
érvényesüljön. A régi épületek bõvítése, felújítása során
fokozottan ügyeljünk a  már meglévõ fásszárú
növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a
környezõ növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk
szerint magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony
növényekkel növelhetjük a ház méretének érzetét.

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a
természettel; annak változása tetten érhetõ benne, hiszen minden évszakban más-más
arcát mutatja. Változatos növényalkalmazással többféle élõlénynek biztosíthatunk
életteret. Általában a  rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a  szemlélõ elõtt észrevétlen
marad. Vindornyafokon néhány utcából azonban mégis megcsodálhatjuk a rendszeresen,
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szeretettel gondozott hátsó kerteket, amelyek nem csak pihenésre, felüdülésre szolgálnak,
hanem haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk bennük.
A hátsókerteken kívül sokszor jellemzõ, hogy az elõkert rendezettsége az áttört utcafronti
kerítéssel együtt az ingatlan tulajdonosának rendszeretetét tükrözi.
Ne felejtsük el, hogy régen még fellelhetõek voltak ezen lakóknak a kitüntetései -Tiszta
udvar, rendes ház!- táblával. Ez a rendszeretet egyben az utca rendbetételével együtt járt

UTCÁK

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség
érzésének elérése már fél siker. A közterületek megfelelõ fenntartása, a már nem használt
közterületi elemek elbontása látványos elõrelépést jelenthet. A különbözõ felületek
határozott szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentõs javulást
eredményezhet. Fontos odafigyelnünk a  folyamatosan átalakuló településszélek
rendezésére. A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfûzik a települést alkotó
elemeket, ezért harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A  településen áthaladók
leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a településrõl alkotott képüket. Külön figyelmet
kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére,
felszíni és felszín alatti elemeinek tájba illesztésére is.

Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a
telkek és az utcák viszonyát, a település szerkezetét, ezért fontos, hogy jól használható,
harmonikus módon alakítsuk ki. 

A fasorok kiemelik a település fõ
útvonalait, irányítják a tekintetet. A fasorok kialakításakor ügyeljünk arra, hogy a megfelelõ
távolságra ültessük õket, figyelembe véve végleges méretüket. Olyan fajokat válasszunk,
amelyek nem nõnek bele az elektromos felsõ vezetékbe, egyéb közmûvezetékekbe és az
út fölé, akadályozva a  biztonságos közlekedést. A  jó  faválasztással és ültetéssel
elkerülhetõ a  csonkolással kialakult fák csúnya látványa. Fontos, hogy a felszín alatti
vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) tervezésekor
kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére.

A járófelületek, burkolatok kialakítása
során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az akadálymentességre egyaránt
gondolnunk kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. Minden
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apró burkolatrészletet meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz illeszkedéstõl kezdve a
zöldfelületek szegélyéig.

KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK

A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez,
településrészhez és a helyi közösséghez tartozásunkat a
természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban
tartózkodunk ezeken
a  helyeken,
megjelenésük
fokozottan fontos.
Rendszerint ezért e
teresedések összetett
tervezését
szakemberek
csoportja végzi. A nem
megfelelõ tér
biztosítása rossz
használathoz, a
környezet gyors
leromlásához vezet. A
teresedések
kialakításakor fontos
felmérni a  használók
várható szokásait, a
használók számát, a
használat idõszakait,
jellegét. A  megfelelõ
mennyiségû és
minõségû teret
szükséges biztosítani
a  tevékenységekhez
és a közlekedéshez. A
növényfajok
megválasztása és
ültetése során azok
térigényét is
figyelembe kell venni,
számolva
növekedésükkel,
egymásra
árnyékolásukkal.
Vindornyafokon
szépen kialakított tér „tájképi kert” fogadja a településre érkezõt, és búcsúzik a távozótól.
A Polgármesteri Hivatal elõtt nyitott elõkert hangsúlyozza a középület jelleget, a falu felsõ
végén kereszt körüli virágos forduló jelenti a közterületet.
Az utcán pedig díszkõ oszlop útjelzõk, virágok és dísztökök mutatják a  lakosok
gondoskodását.
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AJÁNLOTT NÖVÉNYJEGYZÉK

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által telepítésre javasolt növényzet

Az alábbi jegyzék ajánlás, a  felsoroltakon kívül számos további honos növényfaj
megtalálható, alkalmazható. A jegyzék a  települési területeken ajánlott növényfajokat,
kertészeti kultúrát tartalmazza, nemesített növények alkalmazásával.

Védett fajok nem gyûjthetõk és nem telepíthetõk!

Az itt megadott általános jegyzéket az élõhelyi adottságok, települési hagyományok
tovább árnyalhatják.

A lakóterület kertje:

Javasolt kialakításának elõzménye és mintája a  parasztkertek hagyománya, melynek
számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthetõ a
klimatikus adottságoknak megfelelõ, honos növényzettel.

- gyepterületek:

Kialakításuknál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a területen
elõforduló több fûfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával virágos gyep
létesítése javasolt. Kialakítása természetes úton, vagy fûmag keverék vetésével történhet.
(Pl. Sport keverékkel megerõsödõ gyepre Margitsziget keverékkel és apró díszítõ
lágyszárúakkal fajgazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyep szélein, vagy a
kevésbé taposott foltokban a  környék szép vadvirágai {äzoknak kertészeti változatai}
ültethetõk.

Többféle fûmag 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 fû felületét apró növésû lágyszárúak díszíthetik, pl. százszorszép (Bellis perennis),
vajszínû ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfû (Thymus sp), veronika fajok (Veronica
sp), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium repens)

-  A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban telepíthetõk, pl. török
hóvirág (Galanthus elwesii) széles levelû salamonpecsét (Polygonatum latifolium), illatos
ibolya (Viola odorata), gyöngyvirág (Convallaria majalis).

A kertet szegélyezhetik alacsony növésû, ill. helyenként magasabb virágos növények.
Kedvezõ a  fûszer és gyógynövények használata is. A  kerítések, támfalak felületét
díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges a kõbástyára,
kerítésre felkúszó, vagy lecsüngõ növényzet telepítése.
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- Alacsony növésû szegélyvirágok:

porcsinrózsa (Portulaca grandiflora),  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 (Narcissus pseudonarcissus),  kék nõszirom (Iris germanica),
tazetta nárcisz (Narcissus. tazetta),  pompás nárcisz (Narcissus incomparabilis),
törökszegfû (Dianthus barbatus),  törpe bársonyvirág(Tagetes patula),  kerti
szegfû (Dianthus caryophyllus),  búzavirág (Centaurea cyanus),  habszegfû fajok (Silene
sp.), szikla-bõrlevél (Bergenia crassifolia)

- Magasabb kerti virágok:

nefelejcs (Myosotis silvestris),  tornyos harangvirág (Campanula pyramidalis),  ezüstös
pipitér(Anthemis biebersteiniaia),  kerti margaréta (Chrysanthhemum maximum),
estike (Hesperis matronalis),  mezei margaréta (C. leucantheum),  erdei
szellõrózsa (Anemone sylvestris),  kerti szarkaláb (Consolida ajacis),  fehér liliom (Lilium
candidum),  japán árnyliliom (Hosta lancifolia),  tûzliliom (Lilium bulbiferum),
pálmaliliom (Yucca filamentosa),  tulipánfélék (Tulipa sp.),  bugás lángvirág (Phlox
paniculata),  oroszlánszáj (Antirrhinum majus),  kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans),
bárányfarok (Amaranthus hypochondriacus), nagy meténg (Vinca major)

- kerti díszként is használható fûszer- és gyógynövények:

izsóp (Hypossus officinalis),  levendula (Lavandula angustifolia),  rozmaring (Rosmarinus
officinalis),  kerti ruta (Ruta graveolens),  orvosi zsálya (Salvia officinalis),  kakukkfû
fajok (Thymus serpyllum, T. sp.),  bazsalikom (Ocymum basalicum), szurokfû (Origanum
vulgare)

- kerítést kísérõ díszcserjék:

kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis),  tûztövis (Pyracantha coccinea),  egybibés
galagonya(Craetegus monogyna),  nyári orgona (Buddleia davidii),  mályva (Hibiscus
siriacus)

-felkúszó és lecsüngõ növényzet (támfalra, kerítéshez, kõfal elé):

trombita folyondár (Campsis radicans),  sarkantyúka (Tropaeolum majus),  tatár
lonc (Lonicera tatarica), magyar lonc (Lonicera tellmaniana), borostyán (Hedera helix), kék
hajnalka (Ipomoea tricolor),  ligeti szõlõ (Vitis silvestris),  bíboros hajnalka (Ipomoea
purpurea), lila akác (Wisteria sinensis)

- kõfalakat, támfalakat élénkító növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):

sz ik la i  ternye (Alyssum saxatile),  fehér varjúháj (Sedum album),  rózsás
kövirózsa (Sempervivum marmoreum),  borsos varjúháj (Sedum acre),  valamint
kertészetekben kapható termesztett fajok

A lakótelek fái:
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A régi falusi kertekben jellemzõek a haszonfák voltak, fõleg a kevés permetezést igénylõ
gyümölcsfák. Más fát csak megtûrtek -  nem vágtak ki -, ha kivételesen szép volt. pl.
kislevelû hárs(Tilia cordata),  berkenye (Sorbus sp.),  vadkörte (Pyrus pyraster),
tölgy (Quercus sp.), tájfajták

- javasolt gyümölcsfák és cserjék:

dió (Juglans regia),  kajszibarack (Prunus armeniaca),  õszibarack (Prunus persica),
mandula(Prunus dulcis),  szilva (Prunus domestica),  meggy (Prunus cerasus),
cseresznye (Cerasus sp.),  alma (Malus domestica),  körte (Pyrus communis),
eperfa (Morus alba), szõlõ (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 a  felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a  virágos
gyep, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérõ
magasabb virágok vagy cserjesor, a nagyobb függõleges felületeket vagy kõfalat derítõ
kúszónövények, sziklai növényzet. A  lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes
dísznövények gazdagíthatják, legjellemzõbb a muskátli (Pelargonium zonale).

Közterületek, parkok növényzete:

Alapvetõ szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék {és azok kertészeti
változatainak} használatával kerüljenek kialakításra. Nagyszámú fa, bokor alkalmazása
esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét kevésbé határozzák meg.

A növények nemesítésével a 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.

- Fák a településközpontban, a templom körül és a jelentõsebb középületeknél:

kislevelû hárs (Tilia cordata),  vadgesztenye vagy bokrétafa (Aesculus hippocastanum),
molyhos tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy (Quercus petrae)

-További ajánlott fafajok:

mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magas kõris (Fraxinus exceksior),
virágos v. mannakõris (Fraxinus ornus), madárberkenye (Sorbus aucuparia)

Színezheti az összetételt egy-egy rezgõ nyár (Populus tremula),  nyír (Betula pendula),
eperfa(Morus alba).

- Cserjék:

madárbirs (Cotoneaster sp.),  cserszömörce (Cotinus coggygria),  egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), kecskerágó (Euonymus sp.), veresgyûrû som (Cornus
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sanguinea),  kökény (Prunus spionosa),  közönséges fagyal (Ligustrum
vulgare), mogyoró (Corylus avellana)

A lakókerteknél felsorolt gyümölcsfák, cserjék, kúszónövények is alkalmazhatók a hely
függvényében.

Külterületeken ajánlott növényzet:

Szõlõhegyeken a történeti szõlõmûvelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemzõ a
kis gyepterület. Az épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a
pince árnyékolását is szolgálják. Esetleg telepíthetõ néhány gyümölcsfa, fõként
csonthéjasok, és cserjék. Gyakori a cseresznye, mandula, szelídgesztenye fa ültetése.

A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképpen kerülni kell.

A  települések további külterületén megtalálhatók a  természeti értéket hordozó rétek,
gyepek, nádasok, mélyfekvésû, vizes élõhelyek és a patakokat, élõvízfolyásokat kísérõ
természetes növényzet. E területek természetes növényzetének megõrzése, a változatlan
élõhelyi feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai kapcsolatot,
sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyezõ és az út mentén látható
fasorok, sövények.

A védett táj egyediségének megõrzéséhez a  településeken, különösen a  külterületen
kerülni kell a  tájidegen növényfajok használatát. Az arborétumok és díszparkok
gyûjteményének kivételével a Balaton-felvidéki táj szépségét a sokféle élõhelyet jellemzõ
honos növényzet gazdagsága adja. Ezért a tájidegen fajok egyedei (pl. a fenyõk (Picea
sp))  csak igen kis mértékben, inkább csak egy-két jelentõs épülethez kapcsolódva
jelenjenek meg a  településeken. A lakó- és üdülõtelkek, de különösen a külterületek,
szõlõhegyek területén a  tájidegen fajok (tû- és pikkelylevelûek, tuják(Thuja
occidentalis) ültetése feltétlenül kerülendõ.

A  nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út, közmûvezetékek) különösen fontos a
bolygatott területek helyreállítása, a telepítésre kerülõ növényzetnek a honos állományból
történõ megválasztása, a terület élõhelyi adottságainak függvényében.

Kerülendõ, inváziós növényfajok

Az adventív fajok betelepedését minden áron meg kell akadályozni!

Az adventív fajok ellenõrizhetetlen mértékû 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), aranyvesszõ (Solidago canadensis, S. gigantea),
ezüstfa(Elaeagnus angustifolia), selyemkóró (Asclepias syriaca).

Az inváziós növények listája

1143/2014. EU rendelet
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az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának

és terjedésének megelõzésérõl és kezelésérõl

A rendelet alapján a tagországok képviselõibõl álló inváziós fajok elleni védelemért felelõs
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentõ
inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplõ fajok egyedeire vonatkozó
szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe
kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a  behozatalra, tartásra, tenyésztésre,
szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú
szabályok vonatkoznak.

A listában szereplõ növényfajok:

Magyar név Tudományos név

Borfa, tengerparti seprûcserje Baccharis halimifolia

Kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana

Vízijácint Eichhornia crassipes

Perzsa medvetalp Heracleum persicum

Sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi

Hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides

Fodros átokhínár Lagarosiphon major

Nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora

Sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides

Sárga lápbuzogány Lysichiton americanus

Közönséges süllõhínár Myriophyllum aquaticum

Keserû hamisüröm Parthenium hysterophorus

Ördögfarok keserûfû Persicaria perfoliata

Kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bõvülni a lista: 

Magyar név Tudományos név
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Közönséges selyemkóró Asclepias syriaca

Vékonylevelû átokhínár Elodea nuttallii

Bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera

Felemáslevelû süllõhínár Myriophyllum heterophyllum

Kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum

Óriásrebarbara Gunnera tinctoria

Tollborzfû Pennisetum setaceum

Alternanthera philoxeroides

Microstegium vimineum

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet

a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós
és termõhely-idegen növényfajoknak tekinthetõk, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a
Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni,
állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális
növényvédõszer-kijuttatással.

Az érintett növényfajok:

1. Fásszárú inváziós és termõhely-idegen növényfajok:

Magyar név Tudományos név

akác Robinia pseudo-acacia

amerikai kõris Fraxinus americana

bálványfa Ailanthus altissima

keskenylevelû ezüstfa Elaeagnus angustifolia

fekete fenyõ Pinus nigra

erdei fenyõ Pinus silvestris

gyalogakác Amorpha fruticosa

kései meggy Prunus serotina

zöld juhar Acer negundo
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2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név

alkörmös Phytolacca americana

japánkeserûfû fajok Fallopia spp.

kanadai aranyvesszõ Solidago canadensis

magas aranyvesszõ Solidago gigantea

parlagfû Ambrosia artemisifolia

selyemkóró Asclepias syriaca

süntök Echinocystis lobata

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet

a növényvédelmi tevékenységrõl

A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelõ köteles védekezni
az alábbi növények ellen: parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), keserû csucsor (Solanum
dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).
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MEGÕRZENDÕ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK

6
Keresztek

A  Kossuth u.40. sz. ház elõtt 1825-ben
homokkõbõl készült kõkereszt, felül
szoborkorpusszal, alul féldombormû
Máriával. Barokkos-klasszicista stílusú.
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JÓ PÉLDÁK, ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK
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KEDVES  ÉPÍTKEZÕ!

Összefoglaltuk Önnek, hogy milyen a település és milyen arculatot szeretnénk
kialakítani, illetve megõrizni. Meghatároztuk az ehhez vezetõ beépítési elõírásokat
is.
Nem szeretnénk azonban sem a tervezõk, sem az építtetõk álmait béklyóba zárni,
sem a vidék fejlõdését korlátozni- 
-különösen hogy ez a település arculati elõírás hosszú évekre szólhat ,
-és mert egy általános szabályozás nem lehet célszerû különleges egyedi esetekre-,
ezért az elõírásoktól való színvonalas eltérés lehetõségét is biztosítjuk.
Ennek módja, ha az elkészült terv és annak környezete (min. 2-2 szomszéd)
ábrázolásával bizonyítható az alkotás létjogosultsága, és ezt elbírálandó a
polgármester minimum 3 építész zsûritagból álló tervtanácsot hív össze, és a
tervtanácsi döntés alapján településképi véleményt ad ki.
A  településképi véleményt az egyszerû bejelentés alapján
építhetõ lakóépületek terveinek „e -naplóba” való feltöltéséhez is
mellékelni kell.
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