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VÉLEMÉNYEZÉSI

1. Bevezetés, köszöntő
„A badacsonyi olyan, mint a világhírű művész, a szentgyörgyhegyi olyan, mint az a művész,
aki világéletében szobájából is alig mozdult ki és mégis nagyobb művet teremtett, mint akit
ünnepeltek.”
Hamvas Béla: A bor filozófiája

Hegymagas egy festői szépségű falu a Szent György-hegy lábánál, ahol a szőlőművelés és a
borkultúra évszázadok óta meghatározza az itt élő emberek mindennapjait. A hegy, a szőlő, a
pincék és présházak, az út menti kőkeresztek és kápolnák, a díszes oromfalak és a bazaltkövek
adják Hegymagas festői szépségét, ahol nem csak élni, hanem – kimozdulva a mindennapok
rutinjából - pihenni, kikapcsolódni is jó.
Amikor az ember házat tervez, nem csak az épület küllemét határozza meg, hanem része lesz a
választott település jelenének, majd a történelmének is. Így gondolkodhattak erről eleink is,
akik a takaros, emberléptékű lakóházakat, a hegyoldalból előbukkanó pincéket hagyták ránk
örökül. A kérdés, mihez kezdünk mi, hegymagasiak a ránk bízott örökséggel a XXI. században?
Hogyan tudjuk ezeket megőrizni úgy, hogy mindemellett községünk fejlődjön, gyarapodjon is?
Ebben nyújt segítséget az Arculati Kézikönyv.
Az Arculati Kézikönyv célja Hegymagas község arculata, történelme, identitása szempontjából
meghatározó épített értékek védelme, a község építészeti örökségének megtartása, védett
értékeinek fenntartása. Egyrészt tehát egy ismeretterjesztő dokumentum, amely felhívja a
figyelmet a község értékeire, védelmük fontosságára. Másrészt viszont segítséget nyújt ahhoz
is, hogy új építések esetén hogyan lehet igazodni ezekhez az értékekhez, hogyan lehet a XXI.
században is tovább gazdagítani Hegymagas épített örökségét.
A Kézikönyv tehát abban nyújt segítséget a helyi lakosoknak és a Hegymagasra beköltözőknek,
hogy rögzíti azokat az alapvető elvárásokat, amelyek alapján községünk arculata formálódik,
illetve meghatározza azokat az értékeket, jó példákat, amelyeket követendőnek, maradandónak
tartunk.

Tóth János Zoltán
polgármester
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2. Hegymagas bemutatása
Hegymagas a Tapolcai-medence közepén kiemelkedő csodálatos Szent György-hegy déli,
délnyugati oldalán fekvő varázslatos szépségű község. Arculatát, településképét a hegy oldalán
kígyózó szőlőültetvények, a hegytetőn lévő erdők határozzák meg. A Szent György-hegyről
páratlan kilátás nyílik a Balatonra, a közelben található Szigligeti várra, a Badacsonyi
hegygerincre, a Keszthelyi-fennsíkra és Tapolca városára.

A település első okleveles említése Vgmogos néven a XI. század végéről származik, míg a
Szent György-hegyről, mint Hegymagas-hegyről 1274-ből maradt fent az első írásos emlék.
Ekkoriban még két Hegymagas létezett: az egyik a Pannonhalmi Bencés Főapátsághoz tartozó
Kisapáti, a másik pedig maga Hegymagas község.
A középkorban a területén három település keletkezett. A feltehetően a mai Lengyel-kápolna
körüli, a szigligeti várhoz tartozó Hegymagas, a hegy északnyugati peremén lévő ismeretlen
település, valamint a hegy déli oldalán elterülő Sűrűdomb körüli falu, amely a veszprémi
egyházé volt.
A három település létezésére vall az okleveles és a régészeti adatokban szereplő három templom
is. Hegymagas Szent György egyházát — amelyről a hegy mai nevét kapta — a XIII. századtól
kezdve ismerjük, plébániája még 1550-ben is működött. A hegy peremén levő település
románkori templomát 1818-ban még leírták, romjait 1932-ben ásta ki Darnay Béla.
Sűrűdombon 1245 előtt a Szent Kereszt tiszteletére a pannonhalmi apát építtetett fából készült
kápolnát. Mindhárom templom a XVI. század második felében pusztulhatott el a településekkel
együtt.
Hegymagas élete mindig szervesen kapcsolódott a hegyhez. A település fejlődése a
mezőgazdaság fejlődésével indult meg erőteljesen, fő profilját a szőlőtermesztés és az
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állattenyésztés jelentette. Ma a szőlőművelés mellett az idegenforgalom kap egyre
hangsúlyosabb szerepet.

A település történeti településmagja a Tapolca –patak és a Szigligeti út közötti területen, a mai
Széchenyi és József Attila út környezetében alakult ki. A Szent György-hegy irányába futó
Kossuth, Táncsics és Petőfi utcák kiépülése csak a XX. század második felében vette kezdetét.
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3. Örökségünk
Hegymagason számos műemlék, helyi építészeti érték és természetvédelmi szempontból
értékes terület található. A fejezetben ezeket tekintjük át.
Műemlékek
Hegymagas műemlékei a településközpontban és a Szent György-hegyen koncentrálódnak.
A település központjában áll az eredetileg barokk stílusban épült Római katolikus templom.
Az egykori Szent Kereszt kápolna a török idők alatt teljesen megsemmisült. A romokból 1755ben a Lengyel család állíttatott új templomot Szent Lőrinc tiszteletére, amelyet 1914-ben
neoromán stílusban alakítottak át. A teljes körű külső és belső felújítása 1983-ban történt meg,
tornyát legutóbb 2000-ben tatarozták. A templom előtt álló kőkereszt szintén műemléki
védettséget élvez. A talapzatán feltüntetett 1834-es évszám a keletkezésének korára utal.

A Római katolikus templom és a kőkereszt
A Szent György-hegyen, 215 méter magasan található a Lengyel-kápolna, amelyet a
Boldogságos Szűz tiszteletére emeltetett a Lengyel család 1760 körül. A kápolna tornyát 1885ben építették. Az épület homlokzatán látható fülkékben magyar szentek szobrai vannak
elhelyezve: a torony fülkéiben a lovas Szent György, felette Szent Imre, az oldalsó fülkékben
Szent Péter, Szent Pál, Szent Antal és Szent József, míg az oromzaton Szent István és Szent
László látható. Gyönyörű fából faragott barokk-rokokó oltárának oszlopait - a hagyomány
szerint – a Lengyel család tagjai tartják. Tetején Szent István, Szent László és Szűz Mária
aranyozott szobrai találhatók. A szószék művészi faragású, a padok rokokó stílusúak,
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tölgyfából készültek. A kápolna a Balaton-vidéki barokk építészet egyik legszebb példája
egyben meghatározó tájelem is.
A Kápolna előtti gyepen látható egy mintegy 4 méter magas kőkereszt, amelynek faragott,
díszes kő talapzatán Szűz Mária áll.

A Lengyel-kápolna a kőkereszttel
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A Szent György-hegyen számos présház áll, amelyek az agrárműemlékek sorát bővítik. A déli
oldalán, a vele egyidőben emelt szobordíszes kápolna közelében áll a barokk stílusú LengyelTarányi présház. Az épületet a Tóti Lengyel család emeltette 1780-ban. Közismertebb neve
későbbi tulajdonosától, a Tarányiaktól származik. Háromtengelyes, íves oromzatú homlokzata
előtt két kerekmetszetű kőoszlopon áttört mellvédes kőerkély áll. Tetőzete nyeregtető, héjazata
égetett cserép. Belső terei fehérre meszeltek, a külső falak sárga színű höbörccsel vakoltak. Az
épületen a Tóthi-Lengyel család címere látható.

Lengyel-Tarányi présház
Az oromzatban levő padlásablakok közötti fülkében és az oromzat tetején naiv faragású barokk
szobrok láthatóak, amelyek a görög-mitológiai szőlőműveléssel összefüggő alakjait - Bacchust,
Cerest, Dianát, Flórát - hordón lovagolva, ábrázolják. Az épület alsó szintjén 26 m hosszú,
kéthajós, dongaboltozatú pince, felső szintjén az erkélyes nagyszoba mögött kétmenetes
elosztásban gazdasági mellékhelyiségek, hátul középpilléres istálló helyezkedik el. Az
eredetileg nádfedeles, igen rossz állapotú épület helyreállítására 1967-68-ban került sor, amikor
falai között borozót, éttermet alakítottak ki.
A hegy másik értékes épülete az 1787-ben épült, barokk stílusú Sárközy-Marton-féle présház,
amelynek falában kőtáblákon Marton Mihály fűzfapoéta naiv, de kedves feliratai, versei
olvashatóak. A veranda fülkéjében pedig Bíró Márton egykori veszprémi püspök címerének
vasgalambja látható, amely egykor a monostorapáti templom kettős keresztjéről esett le.
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Sárközy-Marton-féle présház
A Lengyel-kápolna, valamint a Tarányi és Sárközi présházak környező épületei műemléki
környezetet alkotnak.

Az Eszterházy-présház és vincellérház épülete a szőlő- és borfeldolgozás mellett az Esterházy
birtok uradalmi szőlőmunkásainak szálláshelyéül szolgált. Az épület kora bizonytalan, a 18.
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századra vagy az 1800-as évek elejére tehető. A présház és vincellérház épületét 1958-ban
nyilvánították műemlékké, azonban az idők folyamán, az 1990-es évek közepére igen rossz
állapotba került. Az épületet egy védőtetővel látták el, a tetőszerkezet legnagyobb része
elpusztult. A felújítás során a régi háznak csupán a külső falai, konyhájának füstös kéménye és
30 méter hosszú, téglaboltozatos pincéje maradt épen. A présház és vincellérház jelenleg a
Gilvesy Pincészet kézműves borászataként működik.

Az egykori Eszterházy-présház és vincellérház, ma Gilvesy Pincészet
A XVIII. század végén barokk stílusban épült Leszner-présház a világháborút követő
államosítás után került a műemlékvédelem tulajdonába. A korábbi présházat később OMF
üdülőként hasznosították. A földszint + tetőtér beépítéses épület lejtő felőli oldalán további
pince nyílik. A présház barna-fehér vakolt falmezőkkel, az északi oromfalon látszó terméskő
felülettel, szalagcserép fedéssel és kisméretű álló tetőablakokkal, barna színű zsalus fa
nyílászárókkal, szép kéméynekkel készült. Műemléki értéke mellett jelentős méretű,
látványban is meghatározó tájelem. A présházhoz tartozik egy kisebb épület is a főépülettel
nagyban megegyező kialakítással, de egyszerűbb eszközökkel. Földszintes, alápincézett, kisebb
téglány épület, cserépfedéssel, rajta míves fém tetőszellőző elemekkel, szép
kéményfejezetekkel, barna-fehér homlokzatszínezéssel, egyik oldalon ferde tetős terasz
bővítménnyel. Az alsó szint terméskő felülete fehérre festett. Az épület körül méretes, szép
diófák sora áll, az épülettel együtt harmonikus, szép megjelenésű tájelemet alkotva. A
főépületből és melléképületből álló épületcsoport felújítására 2016-ban került sor.
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Leszner-présház
A Szent György-hegyen még egy présház műemléki védettség alatt áll.

Présház, 970/1
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Hegymagas további építészeti értékei
Hegymagason helyi védett épületek és objektumok mellett további építészeti értékek, egyedi
tájértékek is megtalálhatóak.
A helyi művi értékvédelemre érdemes épületek többsége a község főutcáján és a hegyoldalban
található. Ezek a települési múltra jellemző karakteres épületek a XIX-XX. századból származó,
a népi építészeti emlékét őrző objektumok.
A térség legjellegzetesebb formajegye az oromfal megoldás. A zömmel kőből, téglából falazott
oromfa mögé süllyesztett tetőidom e területen általánosan elterjedt. Hegymagas egyik
legkarakterisztikusabb lakóépülete a Széchenyi utca 18. szám alatt áll. A helyi védelmet élvező
ház bazalt támfalakkal megtámasztott homlokzata, a nyílászárók rendje, osztata és színezése, a
falazott oromzat, a tömegarányok és a tetőszerkezet a népi építészet egyik remeke. Ugyanez
elmondható a Széchenyi és József Attila utca számos további épületéről is, ahol a kialakult
telekszerkezet, a beépítési mód, a tér- és tömegarányok, a homlokzatarchitektúrák miatt az
utcakép is védendő értéket képvisel. A József Attila utca 4. szám alatt álló klasszicista jellegű
kocsmaépület attikafalas homlokzata, tetőszerkezete, a szomszédos lakóépület oromfalának
díszítettsége szintén megőrzendő.

Széchenyi u. 18.
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Bolt- és kocsmaépület
Az épületek egységes homlokzatkialakítása, nyílásrendje és a falazott oromfalak egyedi
hangulatot kölcsönöznek az utcának.

A Széchenyi és József Attila utca néhány karakterisztikus épülete
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A Szent György-hegyen szintén számos szőlőhegyi gazdasági épület és borospince található,
amelyek lejtőirányú elhelyezésükkel, nádtetejűkkel, falazott oromzatukkal, kontyolt
nyeregtetőkkel, egyedi diszítettségükkel, tömegformálásukkal meghatározzák a hegyvidék
arculatát, így a helyi védettség mellett megőrzendő egyedi tájértéki elemek is.
Szép példája ennek a 997/4 hrsz-en álló földszintes, szép arányú, kis méretű régi pinceépület
(Gesztenyés vendégház), lejtő irányban álló téglány épülettömegével, nádfedésű, szépen
formált kéményfejezetével, oromfali macskalépcsőjével. A nádfedés a nyugati hosszoldalon fa
oszlopokra támaszkodva nyúlik túl. Az épület mellett méretes diófa áll, az ingatlan szőlővel
művelt.

A hegyen nagyobb méretű épületeket is találunk, amelyek épülettömegük ellenére szépen
illeszkednek a tájba. A Nyári Pince (881. hrsz) is egy ilyen nagyméretű, alápincézett, felújított
borház, lejtőirányú elhelyezéssel, nyeregtetővel, szépen formált kéményfejekkel,
cserépfedéssel, az oromfalnál macskalépcsővel. Az épület hosszoldalán az oszlopok felett íves
nyílásokkal határolt tornác húzódik. A borház kialakítása vakolt fehér falazatokkal, az
oromfalon vakolatdíszítésekkel (évszám, felirati táblák, vakolatkeretezés) történt.

13

A Nyári Pince homlokzata
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által adományozott a Balaton-felvidék legszebb pincéje
címet elnyerő épület a Szent György-hegy déli oldalán fekszik. A családi gazdaság területén
megőrzött hagyományos, kis méretű ház földszintes, alápincézett, a lejtő felőli oromfal előtt
pincegádorral. Kicsi, téglány épület, két oromfal között hagyományos festett fémlemez
fedéssel, kis fém tetőszellőzővel, szürke-fehér színű vakolt falfelületekkel, a szürke falmezőket
keretező simított fehér vakolatsávokkal, sötétbarna fa zsalus nyílászárókkal. Az épület előtt
diófa és eperfa található.
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A Tarányi kápolnához felvezető út mellett gazdagon formált és díszesen faragott kőoszlop
talapzaton áll Szűz Mária szobra. A talapzat felirata: Isten dicsőségére állíttatta Czánka Ferencz.
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Természeti, táji értékek

Hegymagas közigazgatási területét az ökológiai hálózat övezetei közül a magterület és a
pufferterület is érinti. A Tapolcai-medence és a Szent György-hegy Natura 2000 oltalom alatt
áll.

Hegymagas legjellegzetesebb tájképi eleme a Szent György-hegy, amelynek egésze a Balatonfelvidéki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területén fekszik; kiemelt
jelentőségű területmegőrzési terület. A hegy a Balaton-felvidék egyik jellegzetes tanúhegye,
oldalán hatalmas bazaltoszlopok találhatóak. Nevét az egykori Szent György-kápolnáról kapta.
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A heggyel kapcsolatos mondák egy része is összefonódik Szent György és a sárkány
legendájával.
A Szent György-hegy a történeti Badacsonyi Borvidék egyik meghatározó szőlőhegye. A lejtős
terepen a művelést a mikroteraszok kialakításával segítették, ehhez alacsony, 60-100 cm magas
szárazon rakott bazaltkő (helyi kő) anyagú támfalakat építettek.

A szőlőhegyre jellemző minimális térburkolat és a lépcsők is bazaltkő használatával készültek.
Az így kialakult látkép szerkezetként és színében is meghatározó, jellemző tájelem, egyedi
agrártörténeti tájérték.
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A bazalttörmelékes lejtők - különösen a hegy déli és nyugati oldalán - ideálisak a
szőlőművelésre. Az alacsony bazaltkő támfalakkal határolt földteraszokon és lejtőkön régebben
tőkés, később kordonos szőlőművelést folytattak. A hegy arculata szempontjából meghatározó
látványt nyújtanak a szőlőterületek, amelyek jellemzően nagy, összefüggő táblákat alkottak. A
zártkertek - későbbi kisparcellás területek - kialakításával is a hagyományos művelés
fenntartását kívánták elősegíteni, egyebek között a gazdasági épület létesítésének feltételeként
meghatározott nagyságú - jelenleg legalább 2700 m2-es- művelt szőlőterület előírásával. A
terület természeti védelmének célja a történeti szőlőművelés és ezzel a tájkarakter megőrzése.
A hegy lábánál jött létre a mélyút, amelyet helyenként a kísérő növények gyökérzete rögzít,
másutt bazaltkő támfalak erősítik. Az út melletti bazaltkő támfalak a szőlőművelés
mikroteraszaival azonos módon alakultak ki.
A szomszédos Raposka nevű település határán 2000-ben tárták fel a 26 méter hosszú Araszolóbarlangot. A hasadékbarlang bazaltperem falaiban 5 különös barlangot, ún. orgonaközt sikerült
észlelni.
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Hegymagas a Balaton vízgyűjtő területéhez tartozik. A település külterületén halad át a
Tapolca- és a Kétölespatak, amelyek több csatornával együtt a tóba vezetik a fölös
csapadékvizet. A Balaton-felvidékhez hasonlóan a Szent György-hegyen is több forrás fakad.
Ezek közül a legismertebb a hegy déli lejtőjén, a szőlőbirtokok közt, az Országos Kéktúra
útvonalán áll az Oroszlánfejű-kút nevű természetes forrás, amely az oroszlánfejet mintázó
kialakításáról kapta a nevét. A forrás alatt itatókádat alakítottak ki, környékét bazaltkő
burkolattal és paddal szépen kiépítették. Jelenleg szőlőhegyi pihenő- és kilátóhelyként
funkcionál.
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek
A Hegymagast keletről és nyugatról határoló Szent György-hegy, illetve Tapolca-patak
meghatározták a község fejlődéi irányait, amelyek alapján egymástól jellegükben eltérő
településrészek alakultak ki.

Településképi szempontból meghatározó területek
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1. KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK
Hegymagas történeti településmagja a mai Széchenyi és József Attila út környezetében alakult
ki, majd innen terjeszkedett tovább a hegy irányába.
A XVIII. század végén készült első katonai felmérésen a Széchenyi utca vonalán létrejött
egyutcás falu, valamint a templom épülete már szépen kirajzolódik. A Szent György-hegyet az
akkori feljegyzések még Magoshegyként emlegetik.

A Széchenyi utca az első katonai felmérésen, Forrás: mapire.eu
A Széchenyi és József Attila utca a második katonai felmérésen, Forrás: mapire.eu
A XIX. század közepéről való második katonai felmérésen (1806-1869) a település a Széchenyi
út mentén tovább növekedett egyrészt a Tapolca-patak irányába, másrészt a mai Szigligeti út
felé. A templom körül is megjelentek a lakóépületek és a József Attila utca nyomvonala is
felfedezhető. A nyeregtetős házak a szalagtelkek oldalán álltak és mögöttük kaptak helyet a
kertek. Ebben az időszakban jelentek meg a hegy lábánál az első gazdasági épületek, egymástól
szétszórtan, a hegyvidéki utakra felfűződve.
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A hegyoldal felé történő terjeszkedés a XX. század második felében indult meg. Ekkor épült ki
a Petőfi, Kossuth és Táncsics utca környezete. Itt a telkek és utcák vonalvezetése – a domborzati
adottságokhoz igazodva – szabályos, egységes. A lakóépületek ugyanakkor megőrizték az
oldalhatáron álló, merőleges beépítési jelleget, jelentősen meghatározva ezzel a település- és
utcakép hangulatát.

(Elődeink háza, forrás: Tapolcai Újság Facebook oldala)
A község funkcionális központja a Széchenyi utca, a József Attila utca és a Szigligeti utca által
határolt területen alakult ki. Itt található a polgármesteri hivatal - amely az orvosi rendelőnek is
helyet ad, a boltot- és kocsmát magába foglaló épület, a templom, kultúrház, az ún. Elődeink
Háza, a faluház könyvtárral, valamint a kultúrház.
A településrész többi területén a falusias beépítésű lakóterületek dominálnak. Itt sok esetben
gazdasági épületek is megtalálhatóak elsősorban a lakóépületek udvar irányú
meghosszabbításával, de ritkán előfordul a szomszédos lakóépülettel közvetlenül összeépített
gazdasági épület is.
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Az épületállomány ugyanakkor rendkívül változatos: a hosszú háztól, a hajlított házon, a
félzártsorú és udvarházas elrendezésen keresztül a nyolcvanas-kilencvenes évek családi házaiig
szinte minden változat megjelenhet a településrészen.
Az udvar és az oldalszárny gazdasági célú használata miatt az utcai front általában nem épült
be teljesen. A hézagos zártsorú építészeti elrendezés változatait az utcai homlokzat kialakítása,
valamint a nyeregtető két végének kezelése hozza létre. Felvidéki hatásra vezethető vissza az
épülettípus szimmetrikus homlokzati kialakítása. A háztípuson belül Hegymagason mind a
nyeregtetős családi házas forma, mind a hézagos zártsorú polgári lakóépületek megtalálhatóak.
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2. FEJLŐDŐ LAKÓTERÜLETEK
Az újabb lakóterületek a Széchenyi utca külterület felé eső oldalán, szabályos, mérnöki logika
alapján kialakított telekosztás mentén alakultak ki. Beépülése az elmúlt 15-20 évben kezdődött
meg. A Fenyősi utca mentén az oldalhatáron álló, fűrészfogas beépítés eredményez egyedi
utcaképet, míg a Szent György utcán a szabályosan egymás mellett sorakozó, előkertes
kialakítás az uralkodó.

Fenyősi utca utcakép
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Szent György utca utcakép (részlet)
Az épületállomány új, így általában a XXI. század elejei földszintes-tetőteres lakóházak a
meghatározóak. A terület ugyanakkor még nem épült ki teljesen, a beépítésre szánt,
felparcellázott telkek szinte a Tapolca-patakig sorakoznak.

Újabb és legújabb lakóépület a Szent György utcában
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3. KERTES-SZŐLŐS TERÜLETEK
Hegymagas jellegzetes területrésze a Szent György-hegyre felkúszó szőlővidék, ahol számos
lakófunkcióval kiegészült présház található. A hagyományosan szőlőművelési területen a
domborzati viszonyokból adódó nagyüzemi gazdálkodás korlátozott volta miatt kisparcellás
szőlők alakultak ki a Szent György-hegy oldalában. A szőlőskertek területén a meghatározó
épülettípus a szintkülönbséget kihasználó, pincékkel megemelt épület szimmetrikus kialakítású
oromfallal.

A Szent György hegy épületei
A településrész műemlékekben és helyi védett épületekben igen gazdag, noha néhány épület
megújulása még várat magára. Mindezek mellett az utóbbi években megjelentek a XXI.
századra jellemző, tetőablakos, tetőteres kialakítású házak, amelyek magasságukkal, erőteljes
tetőformájukkal megbontják a terület egységes látképét.
A településrészen a turizmus – azon belül is a neves borászatokhoz köthető bor és gasztronómia
- egyre hangsúlyosabb szerepet kap.
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4. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Hegymagas mezőgazdasági területein egyrészt növénytermesztés folyik (szőlőművelés,
földművelés), másrészt a legelőterületeken az állattenyésztés a jellemző.
A településrész természetvédelmi oltalom alatt áll: kelet része térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület , míg a Tapolca-pataktól nyugatra eső sávja a Tapolca-medence részeként Natura 2000
védelmet élvez. Mindezek mellett a nemzeti ökológiai hálózat mag- és pufferterülete teljesen
lefedi a mezőgazdasági területeket. Mindezek azt is eredményezik, hogy a településrészen a
természetközeli állapot megőrzése, megtartása és védelme elsőrendű feladat.
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5. SZENT GYÖRGY-HEGY
A 415 m magas vulkanikus kőzetű Szent György-hegy szigetszerűen emelkedik ki a medence
síkságából. A hegyet 70–90 m vastag bazalttakaró fedi, belőle 30 méter magas 1-1,5 m átmérőjű
sokszög alakú európai hírű bazaltoszlopok merednek az ég felé. A természeti ritkaságként
számon tartott, népnyelven bazaltorgonák, kőzsákok a hegy ékességeként szolgálnak. Nem csak
geológiai értékek, hanem botanikai különlegességek is megtekinthetők a tanösvény és a
Kéktúra útvonal segítségével. Növénytani ritkaság a fehér virágú Lumnitzer-szegfű és a
bazaltorgonák repedéseiben tenyésző, hazánkban csak itt előforduló páfrányfaj, a cselling.
Páratlan kilátásban lehet részük a hegyre látogatóknak a Balatonra, a közelben található
Szigligeti várra, a Badacsonyi hegygerincre, Keszthelyi-fennsíkra és Tapolca városára.
A Szent György-hegy a Balatoni borrégió, azon belül a Badacsonyi borvidék része. A borvidék
többi részéhez hasonlóan a hely legjellemzőbb szőlőfajtái az olaszrizling, a szürkebarát, a
tramini, a muskotály, a rajnai rizling és a chardonnay.
A hegyláb talaja borszőlő termeléséhez kiváló. Az üledékes pannon-rétegek agyagos, homokos
anyaga vulkanikus bazalttufával rétegződik, a hegylábat pedig a vulkanikus tevékenységet
követő újabb elöntés következtében löszös talaj fedi. A bazalttartalom ásványi anyagban
gazdaggá teszi a talajt, továbbá sötét színe miatt jobban felmelegszik a napsugárzás hatására. A
terület szubmediterrán jellegére a Balaton közelgése alapvető hatással van.
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
A földrajzi adottságok meghatározzák Hegymagas arculatát, települési karakterét. Ennek
következtében különböző településrészek alakultak ki, amelyekre többé-kevésbé eltérő
építészeti ajánlások fogalmazhatóak meg.
A fejezetben az egységes településkép megőrzése, megtartása érdekében sematikus ábrák és jó
példák segítségével mutatjuk be az ajánlott építési módokat a korábban ismertetett
településrészi bontásban.
HEGYMAGAS EGÉSZÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
Általános alapelvként minden esetben szem előtt kell tartani a meglévő történeti, természeti
értékeket, szerkezeti, műszaki, infrastrukturális adottságokat. Az építmény és környezete
tervezésekor figyelemmel kell lenni azok tájba illesztésére. Az építményt oly módon kell
megtervezni, hogy az a tájképi értékek fennmaradását és a településkép védelmét ne
veszélyeztesse. A látványvédelem szempontjait az építészeti tervezés, az övezeti előírások
szerint elhelyezhető építmények megvalósítása során kiemelten érvényesíteni kell.
A beépítési jelleg vonatkozásában a település léptékéhez, karakteréhez kell igazodni és meg
kell őrizni a tájhoz való szerves kapcsolódást is. A kialakult településrészeken a meglévő épület
felújítását, bővítését a helyi, az adott településrészre jellemző építészeti hagyományoknak
megfelelően javasolt megvalósítani.
A település közigazgatási területe a jelenlegi belterület kivételével a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park területébe tartozik. Új épületek építésénél vagy meglévő felújításánál a kialakult
tájkarakterhez kell illeszkedni és az adott területi egységre jellemző építészeti megoldások
alkalmazására kell törekedni.
Telepítés
A településkép védelme érdekében az
épületeket a lehető legjobban terepre
szükséges
illeszteni
úgy,
hogy
a
környezetében kialakult tereprendezés,
valamint a terepadottságok legyenek a
meghatározóak.
A beépítési mód tekintetében a környező és
jellemző telepítési módok az irányadóak.
A látvány- és rálátás védelmét – minden
esetben vizsgálni és biztosítani szükséges.

Homlokzatok
Hegymagason az épületek utcai homlokzati felújítása csak teljes homlokzatként javasolt.
Közparkok, közterületek
A közparkok, közterületek kialakítása lehetőség szerint egységes koncepció mentén, egységes
stílusú utcabútorok alkalmazásával történjen. Anyaghasználat során a természetes anyagokat
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(kő, tégla, fa, nád) előnyben kell részesíteni és a beton vagy vasbeton elemek látszóelemként
lehetőleg ne jelenjenek meg. A telepítendő növényfajok kiválasztásakor a honos, a termőhelyi
adottságoknak megfelelő növényfajokat kell telepíteni. Közparkban bármilyen építmény csak
úgy helyezhető el, hogy az esetlegesen kivágott fákat pótolni szükséges.
A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor telepíthető, a meglévő, hiányos
utcafásításokat pótolandó.
Hegymagas területén kizárólag a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által ajánlott
honos növények telepíthetőek.
Reklámok, cégérek
Üzletfelirat, cégtábla, cégér csak az épület homlokzatához, stílusához, anyaghasználatához
illeszkedően, lehetőség szerint egységes arculat mentén helyezhető el. Műemlékeken, helyi
védett épületeken, illetve annak kerítésén semmilyen reklámhordozó nem helyezhető el.
Közparkban önálló reklámberendezés nem létesíthető. A természeti védettség alatt álló
területeken reklámhordozó és reklám elhelyezésére nincs lehetőség.
Az állandó díszvilágítást, fényreklámot és egyéb fénylő hirdető berendezést csak úgy lehet
kialakítani, hogy a fényhatás a környező épületek és közterületek rendeltetésszerű használatát
ne zavarja, a közlekedés biztonságát, a természetes élőhelyek életfolyamatait ne veszélyeztesse
és a terület látványát kedvezőtlenül ne befolyásolja.
Egyéb
A

közművezetékek,

járulékos

közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi
megjelenésre, esztétikai követelmények
betartására figyelemmel kell lenni. A
településkép
védelme,
javítása
érdekében a település területén a
villamosenergia-ellátás és közvilágítás,
táv- és hírközlő kiépítése, illetve a
meglévő hálózat továbbépítése csak
földkábellel történhet, kivéve, ha a
terepszint alatti elhelyezés védendő
értéket veszélyeztetne, károsítana. Egyéb közművezetékek és műtárgyaik csak rejtett, illetve
növényzettel takart módon helyezhetők el, kivéve, ha a természetvédelmi hatóság egyéb
feltételt határoz meg.
Védett épületekre vonatkozó általános előírások
A védett épületek korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az épület
védettségére okot adó jellegzetességek indokolatlanul nem változtathatók meg. A védett
építményeket elsősorban a védelem alapját jelentő tömeg, tetőforma, nyílásrendszer,
homlokzati
tagolások,
részletképzés,
anyag
és
színhasználat
megtartásának
figyelembevételével lehet ki- vagy átalakítani, azaz:


A védett épületeket lehetőség szerint úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület
tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi megjelenése ne változzon, illetve a
legkisebb kárt szenvedjen, valamint a tervezett bővítés a régi épület formálásával,
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szerkezetével, anyaghasználatával összhangban legyen. Ez alól kivételt képez a védett
épület megsemmisülése ellen végzett tevékenység.
A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem
akadályozza, sőt a védelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek mai igényeknek
megfelelő hasznosítását.
A védett épületeket – ha az az épület megmaradását, állagának további romlását nem
veszélyezteti - hagyományos építészeti megjelenésükben, tetőformájukban kell
megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendet és a nyílások osztásait,
megőrizve a homlokzati tagozatokat és díszítéseket.

KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK
A kialakult lakóterületen belül a Széchenyi és József Attila utca utcaképe, a telekszerkezete, a
beépítési mód, az épületek tömegaránya, a homlokzatok függőleges és vízszintes kiosztása, a
szín- és anyaghasználat megőrzendő értéke Hegymagasnak.
Telepítés
A településrészen az épületek
oldalhatáron álló beépítési móddal
helyezhetőek el. A Széchenyi és
József Attila utcában a kialakult –
általában oldalhatáron álló – beépítési
formát kell követni.

Anyaghasználat, színek
A lakóépületek homlokzatát csak a
településre jellemző, természetes
anyagokkal és színekkel lehet
kialakítani. Erkély nem létesíthető, de
épülettömegbe
foglalt
loggia
kialakítható.

Tetőhajlásszög, tetőforma
Az épületek csak magastetővel
létesíthetők, azaz a tető hajlásszöge
40 foknál alacsonyabb, illetve 45
foknál meredekebb nem lehet.
Tetőhéjazatként cserépfedést, nádat,
vagy sötét tónusú kiselemes hatású
fedést javasolt alkalmazni, a bitumen
zsindely és egyéb, a településképbe
nem
illeszkedő
anyagés
színhasználat kerülendő.
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Kerítés, kert
A lakótelkek utcai telekhatárát legfeljebb 1,60 m magas, legalább 50%-ban áttört utcai
kerítéssel lehet bekeríteni, amelynek jellemző anyaga fa vagy kő lehet. A kerítést javasolt az
ingatlanon belül növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál azonban a beláthatóságot
akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 0,60 m-nél magasabb növényzetet ültetni
tilos.
A kialakult lakóterületek hagyományos, tömör, kővel és fával kombinált kerítései
megőrzendőek, azonban új épület építésénél ezek alkalmazása nem javasolt.
Lakóterületi építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket
zöldfelületként javasolt kialakítani és fenntartani, gyümölcsfákkal, szőlővel, kerti növényzettel.

FEJLŐDŐ LAKÓTERÜLETEK
A fejlődő lakóterültek további kiépülése az elkövetkezendő években várható. Fontos, hogy a
lakóterület bővülése szervesen illeszkedjen Hegymagas arculatába.
Telepítés
Új épület építésénél a meglévő épületekhez
igazodva kell az épületet elhelyezni. A
Fenyősi utca mentén az oldalhatáron álló,
fűrészfogas beépítés eredményez egyedi
utcaképet, míg a Szent György utcán a
szabályosan egymás mellett sorakozó,
előkertes kialakítás az uralkodó.
Magasság
A településrészen az épületek földszint+tetőtér kialakítással
épültek. A szomszédos házakhoz képest eltérő magasságot
mutató épületek törést eredményeznek az utcaképben, a
kialakult egységet megbontják. Alacsonyabb, vagy
magasabb kialakításuk, szomszédságtól eltérő hajlásszögük
kedvezőtlen megjelenést eredményez az érintett utcaszakasz
egészének.

Tetőhajlásszög, tetőforma
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Az épületek csak magastetővel létesíthetők, azaz a tető
hajlásszöge 40 foknál alacsonyabb, illetve 45 foknál
meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést,
nádat, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést javasolt
alkalmazni. Bitumen zsindely alkalmazása nem
megengedett.

Kerítés, kert
A lakótelkek utcai telekhatárát legfeljebb 1,60 m magas,
áttört utcai kerítéssel javasolt bekeríteni, amelynek jellemző
anyaga fa vagy kő lehet. A kerítést a telken belül javasolt
növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál azonban
beláthatóságot akadályozó létesítményeket elhelyezni,
valamint 0,60 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos.
Tömör és nem átlátható, vagy nádszövettel való zárás nem
elfogadható.
Lakóterületi építési telkeken a be nem épített, és burkolattal
el nem látott területeket zöldfelületként javasolt kialakítani
és
fenntartani,
gyümölcsfákkal,
szőlővel,
kerti
növényzettel.

KERTES SZŐLŐS TERÜLETEK
A kertes szőlős területek a Szent György-hegy szoknyáján található területeket öleli fel, ahol a
szőlőhegyek hangulatát a tájba simuló pincék és présházak, a közöttük húzódó
szőlőültetvények, a kőkeresztek és a kápolnák együttese határozza meg. A jövőben a
gasztronómia és a borturizmus növekvő népszerűségével a helyi pincészetek felértékelődése
prognosztizálható.
Telepítés
A kertes szőlős területeken oldalhatáron álló beépítési móddal telkenként egy épület helyezhető
el.
Az
épületeket
a
helyi
hagyományoknak
megfelelően
javasolt elhelyezni, hossztengelyükkel
a szintvonalakra merőlegesen. Az
épület kizárólag állandó jellegű tégla,
kőfalazatú épületként építhető. Az
épületeken erkély, loggia nem
létesíthető.
A
vendéglátóhelyek,
pincészetek teraszát igényes, nem
hivalkodó, a településrész jellegébe
illeszkedő megoldásokkal célszerű kialakítani, indokolt esetben a szintvonallal párhuzamosan.
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A területen a szőlőkultúrától idegen létesítmények (pl. kerti medence, állandó jellegű ponyvavagy sátor) nem létesíthetőek.

Anyaghasználat, színek
A kertes szőlős területeken az épületek homlokzatát csak a településre jellemző, természetes
anyagokkal és színekkel lehet kialakítani.
Tetőhajlásszög, tetőforma
Az épületek – pincék kivételével –
csak magas tetővel, a kialakult
állapotnak megfelelően létesíthetők.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park
területére eső építési övezetben a
tetőhajlásszög 38-45 fok között
készülhet. Lapostetős épület nem
illik bele Hegymagas arculatába. Az
ilyen – jellemzően félbehagyott – épületek magastetős lefedése ajánlott.
Tetőhéjazatként cserépfedést, nádat, vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést javasolt
alkalmazni.

Kerítés, kert
A területen kerítés nem létesíthető. Művelt
ingatlant
szőlőkordonnal,
honos
növényzettel határoljunk le.
A szőlőműveléssel nem hasznosított, be
nem épített területeket zöldfelületként kell
kialakítani
és
fenntartani.
Kertes
mezőgazdasági
övezetben
tájidegen
növényzet, egzóták (tuja, fenyő) nem
telepíthető.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
Mezőgazdasági rendeltetésű területeken figyelembe kell venni a természetvédelmi, tájvédelmi
és környezetvédelmi előírásokat. Ennek érdekében a területen csak a tájképi és a helyi építészeti
hagyományokat figyelembe vevő épületek építhetőek úgy, hogy a településrész alacsony
beépítettsége, természetközelisége megmaradjon.
A mezőgazdasági üzemi terület határai mentén az ingatlan tulajdonosának legkésőbb a
használatbavételi engedély kiadásának időpontjáig többszintes növényállománnyal fedett,
legalább 10 méter széles védősávot kell kialakítani.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területére eső építési övezetben a tetőhajlásszög 38-45 fok
között készülhet.
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SZENT GYÖRGY-HEGYI ERDŐ
A Szent György-hegyre való rálátás ugyanúgy fontos értéke a művi, táji környezetnek, mint az
onnan való kilátás: a hegyről zavartalan panoráma tárul elénk mind a település, mind a Balaton
irányába.
Az erdőterületeken kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve
erdőgazdálkodási célból szabad.
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6. Jó példák
Épületek, építészeti részletek
Épületek
Új épület építésénél mindenképpen a táji és éghajlati adottságokból, domborzati viszonyokból,
a hagyományos településszerkezetből, az épület és környezete közötti összhang
megteremtéséből kell kiindulni. Az udvarházak esetében a házat a kerttel összhangban kell
kezelni. Szem előtt kell tartani azt is, hogy a hagyományos utcaképbe tervezett épület mindig
gondosabb előkészítést és több odafigyelést igényel.
Az épületnek a formájával, magasságával illeszkednie kell az utca- vagy településképbe. Ha az
arány, a lépték, a forma és a tömeg egyensúlya adott, akkor az építészeti részletekkel,
díszítésekkel, kerítéssel és kerttel együtt az új vagy felújított épület Hegymagas épített
örökségét gazdagítja.
Lakóházak
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Pincék, présházak
hrsz. 935: Földszintes pinceépület, cserépfedéssel, annak síkjában fekvő tetőablakokkal, fehér
vakolt homlokzatokkal, durvább vakolatmezők simított vakolatsávokkal tagolva. A fa
nyílászárók fa zsalutáblákkal készültek. Összességében egyszerű, jó megjelenésű az átalakított
pince.
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hrsz. 1016: Gazdasági épület pincével és használati szinttel, egyik oldalon mellétoldott
pincerésszel Az oromfalon alul pincebejáróval, felette két zsalus ablakkal, az oromfal
macskalépcsős lezárásával. Cserépfedésű, a homlokzaton szürke-fehér vakolt falfelületekkel,
vakolatsávokkal. Körülötte művelt szőlő látható.
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hrsz. 961: Lejtős ingatlanon épült, alápincézett, földszintes kis gazdasági épület. Pincéje, az
épület megjelenése egyszerű. A pinceszint szürke simított felülettel, az épület világos szürke
dörzsölt falakkal készült. A fa tornác és nyílászárókzöld színűek, a tetőfedés szürke
rombuszpala. Az épület különleges értékét a csipkézetes fa tornác adja. A Tapolcai-medencére
különösen jellemző fa tornácok kialakítását minden részletében hordozza, ezek: a függőleges
fa korlátelemek mintázata, a tetőt alátámasztó fa oszlopos tornác oromzatának díszesen faragott
elemei, a fa oromzat szerkesztése, sőt még az épületfalon túlnyúló szarufa végek szép faragásai
is. Feltétlenül megőrzendő, különleges szépségű tájelem! Az épület méretes fák (dió, nyír,
fenyő) takarásában áll.
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hrsz. 850: Újonnan épített kis pince. A legfelső pincesorban, frekventált helyen fekszik.
Földszintes, macskalépcsős oromfalak között cserépfedéssel, íves (ökörszem) tetőablakkal.
Zsalutáblás fa ablakokkal, vakolatkeretezésekkel. Mértéktartó és arányos épület.
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hrsz. 987: A felújított pincék egyik jó példája. Földszintes, téglány épülettömegű gazdasági
épület tetőtérbeépítéssel, tetősíkban maradó ablakokkal. Lejtő irányú végfalán a földszinten 2,
tetőtérnél 1 kihajtható deszkatáblás fa ablakkal. Cserépfedésű, fehér színű durvább falmezőkkel
és simított vakolatsávokkal készült. Hosszoldalát az oroszlános kút vízköpőjével azonos elem
díszíti. Az épülthez hátul látszó kő felületű rész tartozik, a kerti lépcsők, támfalak is bazaltkő
felülettel készültek. Az épület m ellett méretes diófa és egy fenyő áll. Az ingatlan hátsó részén
szőlőművelés látható.
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hrsz. 879: Régi építésű présház, lejtőirányú elhelyezéssel, elől lekontyolt cserépfedéssel, látszó
felületű telehézagolt kő falazatokkal. Földszintes, ill. a lejtésből adódóan déli oromfala
kétszintes - alul vakolt oromfelületű, macskalépcsős pincebejáróval. Egyszerű, jó arányú, a
hozzátoldott rész ellenére is hagyományőrző épület. Előtte diófa, mogyoróbokor áll, mögötte
elhanyagolt szőlő látható.
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hrsz. 842/6: A régi pinceépület az Oroszlános kút melletti ingatlanon áll. Földszintes,
magastetős, alápincézett, lejtő felőli oromfala előtt pincelejáróval, macskalépcsős
oromfalakkal, cserépfedéssel, zsalutáblás fa ablakokkal, vakolt, fehér falakkal készült. Az
ingatlan művelt szőlővel hasznosított.
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Utcakép
Az egységes utcakép jól tükrözi a telkek, házak és utcák viszonyát, a település szerkezetét,
éppen ezért fontos, hogy harmonikus módon alakítsuk ki.
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Építészeti részletek
Homlokzatképzés, szín- és anyaghasználat
Mivel az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos az utcaképhez illeszkedő szín- és
anyaghasználat, valamint a hagyományos arányok megtartása.
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Ajtók, kapuk, ablakok
Az épületek megjelenését és hangulatát az ajtók, kapuk, ablakok nagyban befolyásolják. A zárt
épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy milyen módon tesszük ezt.
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Tornácok
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Tetők, kémények
A tetők, kémények szerves részét képezik az épületnek,
anyaghasználatukban, méretükben összhangban kell lenniük.

így

formájukban,
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Kerítések
A kerítések egyszerre teremtenek kapcsolatot az utcával, ugyanakkor térfalat képezve el is
választják az ingatlanokat a közterületektől.
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Kertek
A rendezett kertek, zöldfelületek szerves hozzátartozói az épületeknek és az utcaképnek, éppen
ezért kialakításukra, gondozásukra kellő figyelmet kell fordítani.
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7. Jó példák
Sajátos építményfajták, egyéb műszaki berendezések
Utcabútorok
A közterületeken elhelyezett utcabútorok stílusának illeszkedniük kell a közterület arculatához.
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Reklámok, cégérek
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az
épületek vagy a növényzet, éppen ezért azokat az épület stílusához, az egységes környezethez
illeszkedően kell elhelyezni. A településen ne használjunk világító, villogó feliratokat,
helyettük alkalmazzunk megvilágítást! Cégérek egyéb feliratok készítésekor használjunk
természetes alapanyagokat, például fát
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Napelem, napkollektor
Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelemen kívül a
napkollektor használata is kezd elterjedni. Mindkét esetben a technológia adott, a napelemek,
napkollektorok kinézetén esztétikailag nem lehet javítani, azonban a tetőkre való felhelyezésnél
az esztétikai megjelenésre már oda kell figyelni több szempontból is.
Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető legtávolabb, például a
hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a paneleket egy tömbben tartani, a
lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a tető egységes, nyugodt látványát.
Elhelyezésük csak magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne döntsük meg
semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek
nem egyeztethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra, esetleg a kerítésre való
telepítésük.

74

Parabola, légkondicionáló, parapetkonvektor, riasztó
Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső
egységét, illetve ha lehet parapetkonvektort se, valamint közművezetéket közterületről látható
módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még akkor is, ha egy
szépen felújított épületről beszélünk. Ezek kerüljenek a ház hátsókert felé néző falfelületére.

A riasztóberendezésről is külön szót kell ejteni. A riasztó külső egysége a legszebb homlokzat
látványát is meg tudja bontani. Nem javasolt a berendezést a főhomlokzat közepére helyezni,
hanem esztétikusabb és településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy
takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági
szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában.
Légvezetékek
Településeinken nagy gondot jelent a mára már kaotikussá vált légvezetékek látványa. Sok
település ófalui részén már csak földkábeles bekötéseket engedélyeznek. Hegymagasi is olyan
értékes településrészekkel rendelkezik, ahol érdemes lenne a kiváltások lehetőségével élni.
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