
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SZENTKIRÁLYSZABADJA 
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 



 
 

 
 

 
 

A település építészeti hagyományai, rendezett zöldfelületei kiemelkedőek. 
Túraútvonalainak, természeti környezetének és épített értékeinek következté- 
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1. BEVEZETÉS 
Szentkirályszabadja        Veszprém        megyének         ősi         települése.         A         Balaton-
felvidék kistájhoz tartozik és a Bakonyvidék középtáj része. Veszprémtől, Balatonalmáditól egyaránt 5-5 
kilométernyi távolságra fekszik, közúton jól megközelíthető. 

 
A település egyedülállóan szép táji környezetben fekszik. Egyediségét nem csak a természeti értékek, ha- 
nem a harmonikus településkép is biztosítja. 

 
 
 
 

ben  kitűnő  turisztikai   célpont   mind   a   kirándulni   vágyóknak,   mind   a   művelődni   vágyóknak. 
A    település    szerkezete     halmazfalu,     mely     több     utca     mentén     szabálytalanul     fejlődött. 
A   halmazfalu   az    egyik    legrégebbi    településforma.    Épületei    többnyire    tömören, 
egymáshoz   közel   épültek,   általában   egyszintesek.    Oromfalai    többnyire    enyhén    díszítettek. 
Ma is cél a hagyományos építészet, szerkezet továbbélése a mai kor  igényeinek  megfelelően. 
Ennek érdekében készült ezen településképi arculati kézikönyv, mely a település jellemző arculatát 
hivatott   bemutatni.   Felhívja   a   figyelmet   a   település   értékeire   valamint    segít    az    érzé- 
keny,  a  hagyományos  építészethez  és  táji  környezethez  illeszkedő   fejlesztések   kiala- 
kításában.  A  dokumentum  irányadó  példákkal  szolgál  az  építészeknek  és   a   betelepülni 
vágyóknak. Hiszen egy települést leginkább az utcaképe, arányai, tömegformálása, egységes anyaghasz- 
nálata, építészeti minőséget megkövető épületei határoznak meg és mindezt a hagyományok tiszteletében. 
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2. SZENTKIRÁLYSZABADJA   BEMUTATÁSA 
Szentkirályszabadja ősi település, területén már a újkőkorszak óta megtelepedtek 
az emberek. A Római Birodalom idejéből is kerültek elő kisebb villamaradványok. 
Árpád-kori     település.     Nevét     az     oklevelekben      már      1269-ben 
említették,  mely  ekkor  Szabadi  volt,  mivel  a  hagyományok  szerint  Szent 
István király adta  a  község  nemesi  kiváltságát  (lakói  adót  nem  fizettek). 
Később Urszabadi, Őrszabadi majd Szentkirályszabadi néven nevezték. 

 
Az 1488-ból fennmaradt adóösszeírásban Szentkirályszabadja 48 háztartásból áll. 
1550-től     a     falu     népessége     kisebb-nagyobb      megszakításokkal 
hódoltságba     és     alávetettségbe      került,      adót      fizetett      a      törököknek. 
A hódoltság  idején a  népesség   jelentősen   csökkent.  A  környéken   szétszóró- 
dott  lakosok  a  török  kiűzése  után  visszatértek,  földjeiket  újra  művelés  alá  vették. 

 
A középkorban a megye legnépesebb egytelkes nemesi falujaként jegyzett 
Szentkirályszabadja       jogállása       a       XVIII.       század       első        harmadá- 
ban  szilárdult   meg.   1703-ban   I.   Lipót   a   régi   birtokosokat   megerő- 
sítette.   Az   új    birtokosok    1718-ban    nyerték    el    a    királyi    jóváhagyást. 
A    Mária    Terézia    uralkodása     idején     tartott     népszámlálás     adatai 
szerint   1785-ben   1595-en    lakták    a    települést,    majd    1848    után    a 
nemesi   kiváltságok   elvesztésével   megállt    a    népesség    növekedése. 1910-
ben 1479 lakosból 1472 magyar volt,ebből 500 római katolikus, 932 református, 23 
izraelita . A falu lakosságának jelentős része áttért a református vallásra. 

 
A majdnem ezeréves település 1973-ben politikai döntés következtében elvesztette 
önállóságát, amelyet csak 1989 januárjában szerzett vissza. 

 
Itt írta utolsó versét, a Razglednicák negyedik darabját a kiváló költő, Radnóti Miklós. 
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2. SZENTKIRÁLYSZABADJA BEMUTATÁSA - ÉRDEKESSÉGEK 
A Bakony déli lejtői és a Balaton északi partvidéke között számos olyan útvonal húzódik napjainkban 
is, melynek eredete az ősidők homályába veszett. Egy ilyen útvonal az a - kora miatt jelen korunkban is 
„római útnak” nevezett - amely a mai Székesfehérvár felől a Tapolcai-medencén átvonuló út, mely természe- 
tesen érintette Szentkirályszabadját. 

 
A település a történelem  folyamán  kialakult  szerkezetéből  több  jegyet  is  megőrzött.  Az  egyik  ilyen 
az  összetartozás  emlékét  tükröző  tömör  építkezés.  A  települést  keresztül-kasul  átszelő   közök 
éppen  kocsi  szélességűek.  Az  együttlakásnak  ez  a   különleges   módja   tűnt   fel   századunk 
harmincas éveiben a Bakonyban barangoló Szeghalmy Gyulának: „Ha végigmegyünk ezeken a 
falvacskákon, melyek közül legeredetibb ház- és telektípusokat, sikátorokat, zsákutcákat Szentgálon, 
Nemesvámoson, Szentkirályszabadján, Dudaron találunk, igen gyakran látunk olyan épületeket, melyek 
homlokzatán 3-4 házszám is van. Vagyis egy telken egymással rokonságban nem álló 3-4 család népe él.” 

 
Érdekesség  továbbá  az  is,  hogy  egykor  a  környéken  ritkák  voltak  az  emeletes  épületek.   A 
vidéken   egyedül   Szentkirályszabadján,   Vámoson,   Csabrendeken,   Dörgicse   határában   látni   ilyet. 

 
 

A település  alakulására  nagy 
hatással vannak az azt lakó  embe- 
rek is. Fennmaradt egy feljegyzés, 
melyből a települést lakó népre 
következtethetünk: „Gál a vadász, 
Szabadi halász, Vámos kanász”  - 
jegyezte fel a rigmust a néprajzkutató 
az 1930-as években Szentkirály- 
szabadján egy idős embertől. A 
szöveg  a   régen   letűnt   kiváltsá- 
gos időkre vonatkozik, amikor „a 
három   falu   a   királyé”   volt   még. 
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3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK 
Szentkirályszabadja területén öt országos védelmet élvező örökség lelhető fel. 
Ezeken felül azonban sok értékes építészeti örökség és régészeti lelőhely is 
megtalálható a településen. Ilyen például a település külterületén feltárt rom-kút. A 
műemlékvédelem alatt álló épületei mellett számos régi, szép állapotban meglévő 
lakóháza van a településnek. 

 
Római katolikus templom 

 
A templom a XIII. században épült, román stílusban. A XIV-XV. században átala- 
kították, így gótikus jegyeket is visel magán. Később barokk stílusban a hajót 
is bővítették. 
Szent  István   király   tiszteletére   szentelt   templom   apszisa   félkör 
alaprajzú, tornyát a XIV-XV. században építették; a mai hajó a barokk kori 
újjáépítés  eredménye.  A  bejárat  felett   kis   román   stílusú   résablakot 
látunk, a torony felső részén lévő csúcsíves nagy ablakok mutatják a gótikus 
stílusú átalakítást. A hajóba vezető - késő gótikus, reneszánsz elemeket 
vegyítő - kapu felett az egykori birtokos család, a Rátold nemzetség címere látható. 
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Református templom 
 

Az egykori templomot 1677-ben építették. Először fatemplom, majd 1735-től 
kőtemplom volt. 1782-1785 között jelentősen átalakították a templomot, mely 
ekkor nyerte el mai formáját. 

 
A  késő  barokk  stílusban  történt  átépítés   következtében   a   templomhajó 
hosszát megnövelték, déli oldalára négy, keleti felére pedig egy nagy ablakot 
vágtak.  A  boltozatokat  és  a  falak  egy  részét  is  gazdag  stukko-díszítéssel 
látták el. A templomhajó keleti és nyugati végén is épült karzat. Az 1785-ös nagy 
átépítéskor készült el a templom tornya is, melyre 1852-ben szerelték a toronyórát. 

 
1890-ben     a     templom     nyugati      karzatára      orgonát      építtettek. 1985-
ben   a   berhidai   földrengés   súlyos   károkat   okozott   mind    a    templom-,   
mind   a   parókiaépületben,   de   ezeket   pár   év   alatt   sikerült   kijavítani. 

 

                                                           1934 
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1 Talián-Horváth kastély 1 

Az épület a XVII-XVIII. században barokk stílusban épült. Jelenleg polgármesteri hivatalként működik. 
Magas tetőszerkezettel rendelkezik, mely kitűnő állapotban van a legutóbbi részletes felújításnak 
köszönhetően.  Mutatósak  a  nyílások  körüli  falminták.  Gyönyörű  az  épületet  körülvevő  kert  is. 

2 Kossuth Lajos utca 48. 

Az épület egy hagyományos hosszú egy-másfél traktusú lakóház Szentkirályszabadján. Nádfedéssel 
rendelkezik. Jelenleg elhanyagolt állapotban van. 

3 Rom-kút 

Érdekesség, hogy a Balatontól északra fekvő területen négy olyan lelőhely van, ahol a feltárások a 
földbirtokközpontok csaknem teljes területét a felszínre hozták: Gyulafirátóton, Balácán, Örvényesen, 
valamint Szentkirályszabadján kerültek elő ezek a majorságok. Romkút villagazdasága platón fekszik, 
napjaink településétől északkelet-keletre. Rhé Gyula szerint az ókori Cimbriana települése található itt. 3 
Egykor nagybirtok tartozott hozzá. Az építkezésekhez szükséges kő- és faanyagban a Balaton-felvidék 
bővelkedett, a meszet pedig a mészégető gödrökben égették. 

2 
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Helyi védelem alatt álló épületek 
 

A képeken  látható épületek  mind  kitűnő 
példái Szentkirályszabadja  hagyomá- 
nyos  építészetének. Az Ady  Endre  utca 
16. alatt álló épület homlokzatán 1944 
évszám látható, szép keretbe  foglalva. 
Az épületen jellegzetesek az ablakok kö- 
rüli keretek. A ház vakolatának színhasz- 
nálata a régi időket idézi.  A Balaton utca 
28. címmel rendelkező épület jellegze- 
tessége a  macskalépcső  és  az  utcának 
„nekiütköző” oromfal, színhasználata 
szintén patinás. A Balaton utca 20-as 
számú épülete viszonylag nagynak 
mondható a település egyik legfőbb 
utcáján. A hosszan hátranyúló épület egy 
gazdagabb családé lehetett. A telepü- 
lés talán legszebb épülete a Balaton utca 
32-es, amelynek oromfalán  1751-es 
évszám látható a  padlásszellőzők  alatt. 
A Jókai utca 3. szintén egy nagyobb 
épület, akárcsak a gyönyörű színvilágú 
Jókai utca 7. A Kossuth utcában 
található Tájház egy gyönyörű népi  
épület  nádfedéssel. Ez kitűnő példaként 
szolgálhat az újabb vagy felújított 
nagyobb épületek kialakításánál. A 
Kossuth Lajos utca 28-as szám alatt álló 
ház különleges formájával kitűnik a többi 
közül. 
A Kossuth Lajos utca 30. egy egykor 
gyönyörű nagyobb épület volt.  Ma  is 
meghatározó    eleme    az    utcaképnek. 
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Helyi védelem alatt álló épületek 
 
Egyedülálló épülete a településnek a 
Református Templomhoz csatakozó 
lelkészi hivatal épülete, mely remek 
egységet alkot a templommal. 
A  következő  egyedisége   a 
településnek a volt kastély épülete, 
melyben ma Általános  Iskola  működik. 
A Tájház is a helyi védelem alatt álló 
épületek sorát gazdagítja. Emellett 
helyezkedik el a hosszanti oldalával az 
utca felé forduló Kossuth Lajos utca 36-
os háza, mely szintén egy nagyobb 
épületnek tekinthető. A volt Báthory 
kastély igen érdekes, szembetűnő, kiugró 
pontja a Petőfi utcának, sőt a 
településnek is. 
A Radnóti Miklós utca 1.  házszámú 
épület békésen megbújik a fák 
ölelésében, azonban érdemes közelebbről 
is megvizsgálni. Az oromfalán egy 1932- 
es évszámot láthatunk. Színhasználata 
ennek az épületnek is hagyományos. 
Azonban ha a színhasználatról esik szó, 
külön  említést  érdemel  a   Radnóti 
Miklós utca 6-os számú épülete, mely 
hosszanti   oldalával   csatlakozik   az 
utca vonalához és falán gyönyörű 
festéseket  láthatunk.  Az  épület 
gyönyörű, nádfedésével is erősíti 
tekintélyét. A  Kossuth Lajos utca 16. 
házszám alatt álló épület igen értékes. 
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Értékes épületek 
 

Szentkirályszabadja műemlékvédelem, illetve helyi védelem alatt álló épületei mellett számos régi, szép állapotban lévő lakóházzal is büszkélkedhet. Jellegzetes elemek 
többek   között   a   keretezett-díszített   oromfalak,   a   kisebb   padlásszellőzők,   a   keretezett   ablakok   és   az   emberi   arányok   az   épülettömegek   alakításánál. 
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Köztéri alkotások, közterületről látszó alkotások 
 

A  település  arculatába  illő,  a  községet  gazdagító  alkotásokból  rengeteg  található  Szentkirályszabadján.  Viszonylag  sok  a  településen  az  iránymutató  táblák 
száma, a közterületi padok és kutak. Szent Istvánról és történelmi múltjukról több helyen is megemlékezik a település. 
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10. TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK 
 

A település táji-, természeti környezete gyönyörű. Több jelentősebb értéket is magáénak tudhat a település. Ilyen értékek a Szentkirályszabadja területén található forrás 
és a barlangok is. A település dél-keleti sarkában tájképvédelmi területet találhatunk, emellett Natura2000 védettség fekszik a település északi részén, de ne feledkezzünk 
meg az ökológiai hálózatról sem 
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3. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
Szentkirályszabadján hat karakterében eltérő településrész határozható meg: Ófalu, Kialakult lakóterületek, Új/fejlődő lakóterületek, szőlőhegy, külterület és az egyéb területek, 
mely a repteret és a volt laktanyát foglalja magába. 

Külterület 
A külterületet dűlőutak szelik át. Legnagyobb része általános mezőgazdasági terület, 
kisebb része erdőterület. A település külterületén találhatunk Natura2000 területe- 
ket és tájképvédelmi területet is. Számos értékes régészeti terület és táji érték is 
fellelhető Szentkirályszabadján. 

 
Szőlőhegy 
Az éghajlati adottságok kedvezőek a szőlőművelés és a bortermelés szempontjából 
a térségben. A szőlőhegy nagy részéről csodás kilátás nyílik a Balatonra vagy a 
külterületi dombvonulatokra. Többnyire hasonló arculatot magukon hordozó préshá- 
zakból, pincékből áll Szentkirályszabadja szőlőhegye is. 

 
Egyéb 
Ebbe a kategóriába lett sorolva a település területén található reptér és az elhagya- 
tott volt laktanya területe, mely közkedvelt kiránduló célpont. A reptér és a laktanya 
egykor egy katonai tábort alkottak. A terület 33 hektár területen fekszik, három út 
szeli át, a Főút, egy déli és egy északi út, mindegyik gépkocsival járható. 

 
 
 
 

Külterület 
Szőlőhegy 
Egyéb területek 

Ófalu 
Kialakult lakóterületek 

 

Új, fejlődő lakóterületek 

5. Eltérő karakterű településrészek 15 
 



 
 

 
 
 

Ófalu 
Kialakult lakóterületek 

Új, fejlődő lakóterületek 

Ófalu 
Szentkirályszabadja a mai napig őrzi hagyományos szerke- 
zetét. A település organikusan alakult, halmazos szerkezetű. 
Jellemzőek a keskeny közök és a keskeny telkek, melyek 
a terepadottságokhoz igazodnak. Az épületek az északi ol- 
dalhatáron, általában utcafronton helyezkednek el. Az épü- 
letek elhelyezkedésének köszönhetően a kertek megfelelő- 
en benapozottak és szélvédettek. A településrész arculata 
egységes, egyedül az újabb, átalakulóban lévő periférikus 
részek lógnak ki enyhén ebből a képből. Az utcaképek jel- 
lemzője az oromfalas utcafront közeli házak, finom fa vagy 
kő kerítésekkel. Jellemzőek az út menti fasorok is. A Község 
központjában helyezkednek el a középületek. Érdekesség, 
hogy a korábban épült katolikus templom jóval perifériku- 
sabb szerepet kapott, mint a később épülő református. 

 
 
 
 

Kialakult lakóterületek 
Az újabb telekosztások illeszkedtek a meglévő struktúrához, 
a telkek közel azonos méretűek és formájúak. Az épületek 
igyekeznek illeszkedni az Ófalu épületeihez, azonban egy 
újabb stílus jegyeit hordozzák magukon. A házak 
többnyire az északi oldalhatáron állnak, ebből is látszik az 
egyértelmű törekvés. Ennél a településrésznél előfordulnak 
előkertek. 

 
Új, fejlődő lakóterületek 
A területeken a telkek szintén szabályosak és közel azonos 
méretűek. A telkek nagy része még beépületlen, de a már 
beépült telkek nagy részén szintén az északi oldalhatáron 
való építkezés a legelterjedtebb, emellett természetesen 
előfordulnak szabadon álló épületek is. 
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Külterület Szőlőhegy 

 

 
 

Egyéb 
 

 

5. Eltérő karakterű településrészek 17 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ófalu Kialakult lakóterületek 

 
 
 

Új, fejlődő lakóterületek 
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
Ajánlások az Ófalu településrészre 

 
Beépítés 
A településrészen többnyire az északi oldalhatáron álló vagy szabadon álló beépítés a jellemző. A hagyományos részeken az oldalhatáron álló, utca vonalára merőleges beépítés 
a javasolt. Az épületeknek az utca vonalához képest ferde elhelyezése nem indokolt, az épületek legyenek párhuzamosak a teleknek az utcához csatlakozó részével. Az épületek 
lehe- tőség szerint egy vonalba épüljenek, egyes épületek hátrahúzása nem javasolt. A harmonikus utcakép szempontjából fontos a ritmus, vagyis az, hogy az épületek arányai 
hasonlóak legyenek. Kerülendőek a szomszédhoz képest sokkal szélesebb vagy épp keskenyebb épületek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terepalakítás 
Az épületek elhelyezésekor figyelni kell a tájba illesztésre, a háznak igazodnia kell a terep- 
adottságokhoz. Nagy földmunka kerülendő, kerülni kell a nagy bevágásokat és feltöltéseket 
is. Érdemes a házat részben a földbe süllyeszteni. 

Épülettömeg 
A történeti település területén jellemzőek az egy- vagy kéttraktusos lakóházak. A hosz- 
szú, keskeny épületek földszintesek. Ezeket az arányokat kell továbbvinni a történeti 
területeken. Tetőtér beépítésre lehet mód, keresztszárny építésére is van lehetőség, 
úgy, hogy az utcaképet ne zavarja. 
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Magasság 
Az épületek magasságának illeszkednie kell egymáshoz. A régebbi épü- 
letek általában földszintesek, az újonnan épültek már tetőtérrel is rendel- 
keznek, de illeszkednek a szomszédjaikhoz. Az újonnan épülő lakóhá- 
zaknak követniük kell a kialakult mintát. 

Kerítés 
Utcai telekhatáron törekedni kell a természetes 
anyaghasználatra és az áttört kerítésekre. Nem 
elfogadhatóak a nádszövettel kísért áttört keríté- 
sek. A kerítés színvilága legyen összhangban az 
épületével. 

 
 
 
 
 
Tetőzet 
A településrészen épületek csak magas tetővel építhetők. A tetőknek il- 
leszkedniük kell szomszédjaikéhoz, hagyományos formát kell kövessenek. 
Törekedni kell anyaghasználatban a hagyományokhoz (cserép, nád, sötét 
kiselemes fedés). Az utcára merőleges tetőgerinc a javasolt, az osztott, bo- 
nyolult tetőket kerülni kell. 

Homlokzat 
Az épületek homlokzati részén a nyílászárók szín- 
világa harmonizáljon a vakolatszínnel. Műanyag 
nyílászárók és kirívó színek használata nem ja- 
vasolt. Utcai homlokzaton kerülni kell a gépészeti 
elemeket. Utcai homlokzaton kerülni kell a garázsok 
nyitását is. 

 
Anyag- és színhasználat 
A lakóépületeket a helyi építészeti hagyományok- 
nak megfelelően kell alakítani a településre jellemző 
paszteles színhasználattal. Nyerstégla felület kerü- 
lendő (macskalépcső kivételével). Az újonnan épült 
házaknak igazodniuk kell a hagyományos, vissza- 
fogott anyag- és színhasználathoz. A feltűnő, rikító 
színek kerülendőek. 
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Ajánlások a kialakult lakóterületekre 
Beépítés 
A településrészen többnyire az északi oldalhatáron álló vagy szabadonálló beépítés a jellemző. Az 
épületeknek az utca vonalához képest ferde elhelyezése nem indokolt, az épületek legyenek pár- 
huzamosak a teleknek az utcához csatlakozó részével. Az épületek lehetőség szerint egy vonalba 
épüljenek, egyes épületek hátrahúzása nem javasolt. 

Terepalakítás 
Az épületek elhelyezésekor figyelni kell a tájba illesztésre, a háznak igazod- 
nia kell a terepadottságokhoz. Nagy földmunka kerülendő, kerülni kell a nagy 
bevágásokat és feltöltéseket is. Érdemes a házat részben a földbe süllyesz- 
teni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerítés 
Utcai telekhatáron törekedni kell a természe- 
tes anyaghasználatra és az áttört kerítések- 
re. Nem elfogadhatóak a nádszövettel kísért 
áttört kerítések. A kerítés színvilága legyen 
összhangban az épületével. 

 
 
Tetőzet 
A településrészen épületek csak magas tetővel építhetők. A te- 
tőknek illeszkedniük kell szomszédjaikéhoz, hagyományos for- 
mát és anyaghasználatot kell kövessenek. Az utcára merőleges 
tetőgerinc a javasolt, az osztott, bonyolult tetőket kerülni kell. 

Magasság 
Az épületek magasságának illeszkednie kell egymáshoz. Az 
újonnan épülő lakóházaknak követniük kell a kialakult mintát. 

 
 

Homlokzat, színhasználat 
Az épületek homlokzati  
részén a nyílászárók szín- 
világa harmonizáljon a va- 
kolatszínnel. Műanyag nyí- 
lászárók és kirívó szí- 
nek használata nem javasolt. Utcai homlokzaton kerülni kell 
a gépészeti elemeket. A feltűnő, rikító színek kerülendőek. 
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Ajánlások az új, fejlődő lakóterületekre 
Beépítés 
A településrészen a telkek többnyire nem beépültek vagy az északi oldalhatáron álló vagy 
szabadonálló beépítés a jellemző. Az épületeknek az utca vonalához képest ferde elhelyezése nem 
indokolt, az épületek legyenek párhuzamosak a teleknek az utcához csatlakozó részével. Az épüle- 
tek lehetőség szerint egy vonalba épüljenek, egyes épületek hátrahúzása nem javasolt. 

Terepalakítás 
Az épületek elhelyezésekor figyelni kell a tájba illesztésre, a háznak iga- 
zodnia kell a terepadottságokhoz. Nagy földmunka kerülendő, kerülni kell 
a nagy bevágásokat és feltöltéseket is. Érdemes a házat részben a földbe 
süllyeszteni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerítés 
Utcai telekhatáron törekedni kell a természe- 
tes anyaghasználatra és az áttört kerítések- 
re. Nem elfogadhatóak a nádszövettel kísért 
áttört kerítések. A kerítés színvilága legyen 
összhangban az épületével. 

 
 
Tetőzet 
A településrészen épületek csak magas tetővel építhetők. A te- 
tőknek illeszkedniük kell szomszédjaikéhoz, hagyományos for- 
mát és anyaghasználatot kell kövessenek. Az utcára merőleges 
tetőgerinc a javasolt, az osztott, bonyolult tetőket kerülni kell 

Magasság 
Az épületek magasságának illeszkednie kell egymáshoz. Az 
újonnan épülő lakóházaknak követniük kell a kialakult mintát. 

 
Anyag- és színhasználat 
A lakóépületeket a helyi építészeti hagyományoknak meg- 
felelően kell alakítani a településre jellemző paszteles szín- 
használattal. Az újonnan épült házaknak igazodniuk kell a 
hagyományos, visszafogott anyag- és színhasználathoz. A 
feltűnő, rikító színek kerülendőek. 
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7. MAI IRÁNYADÓ PÉLDÁK - épületek 
A hagyományos épületek szerkezete  és  részletei,  az  eresz,  kémény,  az 
ablakok, az anyaghasználat, a  tömegformálás,  növényhasználat,  apróbb 
díszítések és a kerítések jól mutatják, hogy stílustól függetlenül hogyan lehet 
illeszkednie az új épületeknek, illetve a felújított épületeknek a falu régebbi épületeihez. 
A kortárs épületek egyszerűek, a környező épületekkel  azonos  léptékűek 
legyenek és hordozzák magukon a helyi jellegzetességeket. Ezek az épületek 
harmonizáljanak szomszédjaikkal és illeszkedjenek a település hagyományos képébe. 
A régi egytraktusos vagy kéttraktusos parasztházak az értékek megőrzése mellett is 
átalakíthatók a mai igényeknek megfelelő otthonokká. Tömegük, tagolásuk, aránya- 
ik, oromzatuk, utcához való viszonyuk megtartandó, hiszen részben ezek alkotják az 
egyedi arculatot. A cél nem az egykori állapot visszaállítása, egy skanzen szerű 
településkép létrehozása, hanem hogy a mai igényeknek is megfelelő, de a népi épí- 
tészeti elemeket még őrző értékes épületállománnyal büszkélkedhessen a település. 
Az első két kép azt mutatja, hogy egy védelem alatt álló épületet hogy 
érdemes a mai kor igényeinek megfelelően alakítani. Később  egy  régi 
épületekre  jellemző  tornácot  láthatunk,  mely  „élhetővé”   teszi   az   épületet. 
Ezt egy új épület oromfala követi,  mely  remekül  illeszkedik  a  környezetéhez. 
Egy hagyományos anyagokat alkalmazó épület következik. Az alsó sort egy 
remekül felújított régi épület követi, mellette ennek az oldalfala látható, mely 
illeszkedik a domborzat viszonyaihoz. A sort egy emberi léptékű, arányú középület 
zárja. 
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Présházak, pincék 

Szentkirályszabadja egy jelentős méretű szőlőheggyel büszkélkedhet, mely szinte 
összenőtt Balatonalmádi szőlőhegyével. A pincék építészetileg nem olyan 
jelentősek, mint néhány Balaton-felvidéki szomszédjuknál, de érdemes itt is az 
egységes megjelenésre törekedni. A pincék többnyire egyszerűek, visszafogottak. 
Jellemzőek a tetőtéri beépítések, a  fatáblák,  spaletták,  néhány  helyen  még  az 
ablakok  körüli  finom  festett  keret   is   megjelenik.   Fontos,   hogy   az 
épületek    nem    hivalkodnak,    szervesen    kapcsolódnak    a    környezetük- 
höz, a  táji  adottságokhoz  és  nem  próbálnak  meg  versenyre  kelni  azzal. 
Kerítés   nem   minden   telek   körül   található,   az   utak   viszonylag   járhatóak. 
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Kerítések 
A Balaton-felvidékre jellemzőek a kőkerítések. Szentkirályszabadján is gyakoriak az egykor kötőanyag nélkül, vagy agyagos sárba rakott kövek alkotta kőkerítések. Gyakori 
a kő és a kovácsoltvas kombinálása is, de a kő és a fa vegyítése is elterjedt. A településen megjelennek kovácsoltvas és fa kerítések is. Bevett gyakorlat, hogy a kerítéseket 
növényzettel futtatják, kísérik. 
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Kapuk 
Szentkirályszabadján a kerítések 
mellett érdemes beszélni a kapukról is. 
Az utcaképet  nagyban  befolyásolják 
a kerítések és kapuk is. A településen 
nagy szerepe van a hagyományokhoz 
illeszkedő kapuknak. Jellemzőek a 
dupla szárnyú kocsi beállók. Ezek 
többnyire fából vannak és viszonylag 
tömörek.  Az   egyszárnyú,   gyalo- 
gos  bejáratok  többnyire   kedves 
képet  mutatnak,   emberi   arányú- 
ak, fából vagy fémből vannak, és 
többnyire    kővel    kombinálják    őket. 
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Előkertek, kertek, növényalkalmazás, fasorok 
 

Az   előkertek   hozzájárulnak   a    település    igényes    utcaképének    kialakításához. 
Ezeket   az   előkerteket   úgy   kell   kialakítani,   hogy   a   közlekedést   ne    zavarják. 
Ennek   érdekében   évelők,   alacsony   cserjék   ültetése   javasolt.   Ezek    a    növé- 
nyek   gazdagítják   a   megjelenést,    változatosabbá    teszik    a    kerítéseket    és    élő- 
vé a homlokzatot.  A  településen  jellemzőek  a  futónövények  megjelenése  a  kerí- 
téseken   vagy   a   homlokzatokon,   ez   mindenképpen   élénkebbé   teszi   az   utcaképet. 
Néhány javasolt növényfaj:Kerti orgona (Syringa vulgaris),Puszpáng (Buxus sempervirens), Kökény 
(Prunus spinosa), Levendula (Lavandula angustifolia) ,Őszirózsa, rózsafajok (Astersp.,Rosasp.), 
Árnyékliliomfajok (Hostasp.), Vadszőlő (phartenocissus quinqefolia), Jukka(yucca filamentosa), 
Platán (Platanus acerifolia), Hárs fajok( Tilia sp.), Közönséges dió (Juglans regia), Füzek (Salix), 
Ezüstfa (Elaeagnus angustifolia) 
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Ablakok 
 

Szentkirályszabadja arculathoz hozzátartoznak a hagyományos, többosztatú fa ablakok. Általában két ablak van elhelyezve szimmetrikusan a homlokzaton az egytraktusos 
házaknál. Az ablakok körül gyakoriak a vakolt keretek, melyek kiemelik azokat. A Balaton—felvidékre jellemzően itt is gyakoriak a spalettás, zsalugáteres táblás ablakok, 
melyek színhasználata harmonizál az épület színével. 
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Homlokzatdíszek, „istenszemek” 
 

Az  épületeket  sokkal  szebbé,  egyedibbé  teszik  a  homlokzatdíszeik.  Szentkirályszabadján  az  építés  évének  a  tető  közelébe  írása  a  hagyomány.  Emel- 
lett  gyakoriak  az  ablakok  menti  díszítések  és  a  padlásszellőzök  (istenszemek)  különböző  megoldásai. A díszítmények  mindig  szimmetrikusan  helyezkednek  el. 
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Kémények 
 

A kémények sajnos manapság egyre kisebb szerepet kapnak, de fontos részei egy minőségi épületnek. Egykor a tető közepén, a gerinc közelében lévő kémények voltak 
jellemzőek. Szentkirályszabadján az egyszerű fehérre meszelt vagy nyers tégla kémény a követendő példa. 
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8. UTCÁK, TEREK 
Az Ófaluban jellemzőek a szűkebb utcák, közök, melyek kellemes érzetet keltenek a járókelőkben. Ezekben a keskeny utcákban a térfalat vagy a kerítések, vagy a házak 
oldalai adják. A szélesebb utcáknál már nyílt árkok és járdák is vannak, ezeknél az utcáknál jellemzőek az útszéli fasorok. A szebb látvány érdekében javasolt a közművek 
földben való vezetése. A településen több útkereszteződésből adódó teresedés jött létre, ezeken a helyeken többnyire a közlekedés dominál, csupán néhányuknál adódott 
lehetőség zöldfelület létesítésére. A kialakított tereken többnyire valamilyen emlékkel találkozhatunk. 
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9. HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 
A településen nem jellemző olyan kereskedelmi épület, melyre cégér lenne kihelyezve. Viszonylag kevés a meglévő reklámfelület, a meglévőek ötletesek, illeszkednek a 
településképbe. 
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KÉPJEGYZÉK 
Fedlap  bal felső: Szőllősi János képe 

középen fent: Kossuth Lajos u. 6, saját kép 
jobb szélső: Szabó László képe 
bal alsó: facebook.com 
középen lent: Balatoni út 32, saját kép 
jobb lent: Balatoni út 24, saját kép 

 
4. oldal jobb felső: facebook.com 

bal alsó: saját szerkesztés 
középen lent: saját szerkesztés 
jobb lent: facebook.com 

 
5. oldal jobb felső: mapire.eu 

bal felső: mapire.eu 
lent: mapire.eu 

 
6. oldal jobb: helytortenet.com 

lent: hungaricana.hu 
 
7. oldal jobb: saját kép 

bal szélső: regitemplomok.wordpress.hu 
középen fent: regitemplomok.wordpress.hu 
középen lent: regitemplomok.wordpress.hu 

 
8. oldal jobb fent: mapio.net 

alsó sor: saját kép, saját kép, refdunantul.hu 
jobb szélső lent: facebook.com 

 
 
 
9. oldal jobb felső: Polgármesteri Hivatal, saját kép 

bal lent: muemlekem.hu 
mellette: Kossuth Lajos u. 48, saját kép 
jobb lent: muemlekem.hu 

 
10. oldal bal felső: Ady Endre u.16, saját kép 

fenti közép:Balatoni út 28, saját kép 
fenti jobb: Balatoni út 20, saját kép 
középső bal: Balatoni út 32, saját kép 
középen: Jókai Mór u.3, saját kép 
középső jobb: Jókai Mór. u.7, saját kép 
lent bal: Kossuth u.20, saját kép 
lent közép: Kossuth Lajos u.28, saját kép 
lent jobb: Kossuth Lajos u.30, saját kép 

 
11. oldal bal felső: Kossuth Lajos u.16, saját kép 

fent közép:geocaching 
fent jobb: Kossuth Lajos u.34, saját kép 
közép bal: Kossuth Lajos u.36, saját kép 
közép jobb: Petőfi Sándor út 37, saját kép 
lent bal: Radnóti Miklós utca 1, saját kép 
közép: Radnóti M. utca 6, saját kép 
jobb lent: Kossuth Lajos u.16, saját kép 

 
12. oldal bal felső:Rákóczi Ferenc.u 24, saját kép 

közép fent: Kossuth Lajos u.43, saját kép 
jobb fent: Petőfi Sándor út 13, saját kép 
bal alsó: Petőfi Sándor u.6, saját kép 
mellette fent: Jókai Mór u.2, saját kép 
lent bal: Arany János u.28, saját kép 
mellette:Petőfi Sándor u.1, saját kép 

 
 
 
13. oldal felső sor: Balatoni út, saját kép mind 

tábla: Balatoni út, saját kép 
postaláda: Béke u.20, saját kép 
középső sor: saját kép 
mellette: Balatoni út, saját kép 
tábla:saját kép 
alsó sor első 4:saját kép 
mellette:  Balatoni út, saját kép mellette 
alul: Radnóti utca 6,saját kép 

 
14, 15, 16 oldal Mind saját készítés 

 
17. oldal külterület:1.:Farkas István képe 

2,3: Facebook.com 
szőlőhegy: Mind saját kép 
egyéb:első kettő: kameraaltal.blog.hu 

2,3: vaskarika.hu, virality.hu 
 
18. oldal ófalu:1, 4.:Civertan 

2,3: saját kép 
kialakult: 1: Arany János u.22, saját kép 

2: Arany János u.24,saját kép 
3: József A.u. 

Új lakó::mind saját kép 

Képjegyzék 33 
 



KÉPJEGYZÉK 
23. oldal felső sor: Radnóti M. utca1,Balatoni út 32 

középső sor: Ady E.u.50, Kossuth L.u.43, 
Rákóczi u.34 

alsó sor: Béke u.10, Jókai M. u.1. - mind saját kép 
 
24. oldal Mind saját kép, térképek is 

 
25. oldal bal felső: Balatoni út 32, saját kép 

közép fent: Béke u.12, saját kép 
jobb fent: Béke u.20, saját kép 
középső bal: Kossuth Lajos u.28, saját kép 
közép: Kossuth Lajos u.43, saját kép 
közép jobb:Nefelejcs u.4, saját kép 
bal lent: Petőfi S. út 6., saját kép 
lent közép: Radnóti utca18, saját kép 
lent jobb: Radnóti utca, saját kép 

 
26. oldal bal felső: Béke u.10, saját kép 

Fent közép: Béke u.6, saját kép 
jobb fent: Balatoni út 32, saját kép bal 
alsó: Kossuth Lajos u.28, saját kép 
mellette fent: Balatoni út 32, saját kép 
alatta bal: Kossuth Lajos u.34, saját kép 
mellette: Béke u.14., saját kép 

 
 
 
27. oldal mind saját kép 
 
28. oldal felső sor: Balatoni út 32, Balatoni út 20, 

Kossuth Lajos u.33, Polgármesteri Hivatal, 
Viola u.2 
középső sor: Béke u.6, Béke u.10, Radnóti 
utca 6, Ady Endre u.16, Rákóczi F.u.13, 
Rákóczi u.47 

alsó sor: Jókai M. u.3, Kossuth Lajos u.16 
Radnóti utca 25, Radnóti utca 6, Rákóczi u.42 

- Mind saját kép 
 
29. oldal bal felső:Balatoni út, Radnóti utca, saját 

kép jobbra mellette:Balatoni út 28, saját 
kép mellette: Radnóti utca 1, saját kép 
alatta: Radnóti utca 6, saját kép 
alatta: Balatoni út 32, saját kép mellette: 
Ady Endre u.16, saját kép mellette: 
Béke u.30, saját kép alatta:Jókai M. 
u.20, saját kép 

alsó bal nagy: Kossuth Lajos u.43, saját kép 
mellette: Radnóti utca 6, saját kép 

 
 
 
30. oldal felső sor:Ady Endre u.50, Kossuth Lajos 

u.30, Kossuth Lajos u.48, Kossuth Lajos 
u.34, 
Radnóti utca 6 
középső sor: Kossuth Lajos u.43, 
István kir. tér 9,  Rákóczi F.u.13, 
alsó sor: Jókai M. u.20, Rákóczi F.u.9, 

Kossuth Lajos u.36 - Mind saját kép 
 
 
31 oldal Mind saját készítés 
 
32. oldal Mind saját készítés 
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