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2 | Bevezetés 

 

   
Szeretettel üdvözöljük Monostorapátin! 

  

Településünk a Bakony és a Balaton-felvidék közötti Eger-víz völgyben fekszik két 

kistáj találkozásánál. A táj adottságait kihasználva lakosaink szőlőtermesztéssel, 

borászattal, erdőműveléssel, állattenyésztéssel és falusi vendéglátással foglalkoznak. 

 

A község pezsgő kulturális élete messze környékről is vonzza az aktív pihenésre 

vágyókat. A múlt század elejétől fogva folyamatosan működik a faluban színjátszó 

csoport, néptáncegyüttes, énekkar. Jelen vannak a hagyományos kulturális események 

is, a farsangi mulatság, búcsú és a szüreti felvonulás. 

 

A barátságos, rendezett és folyamatosan szépülő település kedvező természeti és 

épített adottságaival várja az itt élőket és az idelátogatókat.  

 

Kézikönyvünk segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek 

megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. 

Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, 

ami valódi büszkeséggel töltheti el, a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi 

tovább, ezáltal csatlakozik Monostorapáti közösségéhez. 

Célja a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a valódi 

szabadság megismertetése. 

 

Ez a kézikönyv nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő 

kezdeményezés, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan 

továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet a könyvbe, hogy ezáltal 

büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 

 

A ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédjaival és a 

településsel. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek 

egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással.  

 

Ismerjen meg bennünket közelebbről személyesen is! Szeretettel várjuk! 

 

Takács Péter  

polgármester 

BEVEZETÉS 1 
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4 | A település bemutatása 

 

 

 

  
Mononstorapáti Veszprém megyében a Tapolcát Veszprémmel összekötő 

77-es főút mentén, az Eger-patak völgyében, Veszprémtől kb. 36, 

Tapolcától kb. 12 km távolságra fekszik.  

Mai Monostorapáti közigazgatási területén a középkorban több település 

létezett: Almád oppidum, Győr, Csekőháza, Attak, Bécs. Ezeket a 

neveket többek között a korabeli adózási jegyzékek őrizték meg az 

utókor számára. A falu ma élő lakói községük ősének Almádot tekintik.  

A megyebeli többi Apátitól történő megkülönböztetésük 1485-ben 

Monostorapáti, 1520-ban pedig Almádapáti névvel szerepel a 

források¬ban. A 16. században még mind a három neve előfordul, később 

a mai Monostorapáti állandósul. 1342-ben találkozunk a névvel először, 

amikor a hegyesdi várnagy az általa Hegyesd várához csatolt villát királyi 

parancsra visszaadta az apátságnak. 1477-ben mezővárosként (oppdium) 

tartották számon. 1564-benl már a veszprémi püspök birtoka és a sümegi 

püspöki domíniumhoz tartozik egészen a jobbágyfelszabadításig. Apáti a 

török uralom alatt — és később is — állandóan lakott. A település 

határában a kiterjedt erdőségek makkoltatásra alkalmasak voltak, míg 

legeltetésre kevés terület állt rendelkezésre. Az összeírások szerint 

szőlőhegye tágas. A régi időben híresek voltak malmai az Eger-vize 

patakon. Az 18. század végén már saját tanítóval rendelkezett. A falu 

lakosságának a 19. század folyamán a szőlőtermelés és az állattartás 

jelentette a fő megélhetési forrást. 

MONOSTORAPÁTI BEMUTATÁSA 2 
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A 20. század közepétől falukép fejlődik, modernizálódik — bontják a régi 

házakat és építik az újat. A nádfedeles tetőt palára, vagy zsindelyre cserélik ki. 

1955—1975 között 84 új ház épült. 1962-ben iskoláját 4 tantermessé 

fejlesztették, majd 1972-ben egy új 4 tantermes iskolát építettek, 1985-ben 8 

tantermes, 8 tanerős iskolája volt.  

A falu karakterét meghatározzák azok a gazdasági és társadalmi körülmények, 

melyek évszázadok óta jellemzik az itt lakók életét. Lakossága szinte kizárólag 

a mezőgazdasági termelésből élt, jelentős számú állatot tartott, gabonát 

termelt, több malmot üzemeltetett az Eger-patakon. Iparosa kevés volt, a 

korabeli iratok kovács, lakatos, mészáros, stb. jelenlétéről szólnak, akik 

jobbára a helyi szükségleteket elégítették ki. Jelentősebb ipara soha nem 

fejlődött ki, így viszonylag megőrizte falusias, nyugodt életteret biztosító 

környezetét. A lakosság viszonylag konszolidáltan élt, épületállományának 

alakulása is méretéhez igazodott. Temploma barokk kori, értékes alkotás, s a 

faluban sok szép régi házat lehet látni, többségük a 19. század második, illetve 

a 20. század elejének emléke. Az Eger-patak gyakori áradásai miatt a település 

lakóházait az oltalmat biztosító domboldalra építették, így alakultak ki a 

hegyvidéki falvakra jellemző szűk, zsúfolt udvarok. Egy-egy udvaron akár 4-5 

lakást is építettek közös tűzfallal, egymás mögé.  

A település mára három jól elkülöníthető részből áll. Történeti településrész 

újfalu és Macskadombi lakóterület. 

A község, 1990 előtt közös tanácsú község székhelye volt, Hegyesd, Kapolcs, 

Taliándörögd és Vigántpetend községeknek, 1990-től önálló önkormányzat 

vezeti, 1992-től Hegyesd községgel közös Közös hivatalt alkotott. Mára Közös 

önkormányzati hivatal székhelyeként együttműködik Hegyesd, Kapolcs, Sáska, 

Taliándörögd, Vigándpetend településekkel. 
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A település követi az Eger-patak völgyét. A település közepén lévő 

dombról jó kilátás nyílik a falura. A község lakóinak száma eléri az 

1166 főt. A település tiszta rendezett, gondozott az infrastruktúra 

teljes körű. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás, az egészségügyi 

ellátás szervezett. Művészetek Völgye rendezvénysorozat nyaranta 

jelentős számban vonzza az ide látogatókat. 

Az eltérő karakterű településrészeken más és más építészet jelenik 

meg, az egymásra figyelő házak sokasága azonban békésen megfér 

egymással. Természetesen itt is vannak olyan házak, amelyek nem 

igazán illemek a településképbe. Ilyen épületek általában akkor 

születnek, amikor építtetőik mindenképpen szeretnék 

megkülönböztetni magukat környezetektől. Érthető, ha a sokszor 

túlgondolt, bonyolult formákból vagy össze nem Illő anyagokból 

összerakott, vagy túlzó méretű házak, zsúfolt kertek előtt 

fejcsóválva sétálnak el a helyiek.  

Monostorapáti hagyományos, a Balaton-felvidék népi építészet 

stílusát magán viselő épületei a falu belső magjában a régi utcákban 

(Petőfi utca, Kossuth ) találhatók. Az épületek telekhatáron állóak. 



 
 

Örökségünk |7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A régészeti kutatások során előkerült leletek azt igazolják, hogy ez a terület, ahol 

Monostorapáti elhelyezkedik - talán amióta az ember megjelent e tájon - rövidebb-

hosszabb megszakításokkal mindig lakott hely lehetett, köszönhetően a kedvező 

telepítő tényezőknek: ivóvízvételi lehetőség közelsége (Eger-patak), megtelepedésre 

alkalmas, belvízmentes területek, lankás domboldalak léte, amelyek lehetővé tették 

azt, hogy a tó vízszintingadozásai mellett biztos élettér jöjjön létre. 

Az 1760-as években megjelent első katonai-, illetve az 1852-ben kiadott második 

katonai térképeken, és az 1857-ben megjelent első kataszteri-, illetve az 1890-körül 

megjelent harmadik katonai térképen is egyaránt többutcás faluszerkezet azonosítható. 

A település terepviszonyait kanyarokkal követő főutcája (Petőfi Sándor u.) a 20. század 

első felében mindét végén tovább fejlődött, mi több Veszprém irányába, az Eger 

patakon túl új településrész is kialakult. A főutcából több mellékutca nyílik. A 

műemlékileg védett római katolikus plébániatemplom uralja a faluképet. A falu 

rendezett, ápolt megjelenésű, egy „lakható” kistelepülés képét mutatja. 

Monostorapáti bel- és külterületén, két országos védelem alatt építészeti emléke 

mellett, több helyi védett épület, örökségi érték is található.  

A műemléki védettséget élvező római katolikus plébániatemplom és az apátsági rom 

mellett, több lakóház, gazdasági épület, faragott kőemléke (útszéli kereszt és szobor, 

síremlék) van, mely helyi védelmet, de legfőképpen figyelmet érdemel. 

ÖRÖKSÉGÜNK 3 
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Nepomuki Szt. János tiszteletére építtetett római katolikus 

templom 

A templom a legújabb kori helyreállításokkal együtt jelenleg is a 

18. századi állapotában áll. 

Dór lizenákkal osztott, hármas tagolású főhomlokzata felett, 

órapárkányos, barokk sisakú torony emelkedik. Hajója 

háromboltszakaszos, a nyolcszög három oldalával záródó 

szentélye mellett kétoldalt kápolna és sekrestye, felettük 

oratóriumok. A főhomlokzat hármas főpárkányának középső, íves 

részében az építtető, Padányi Bíró Márton püspök címere. Kettős 

kompozit lizenákkal osztott belső falfelületein és boltozatain 

késő barokk architektúra-festés, mezőiben festett szoborfülkék, 

a boltozaton és a szentély falain Nepomuki Szent János életéből 

vett jelenetek, valamint a veszprémi Bucher Xavér Ferenc 

alkotása 1876-ból. Az oldalkápolnákban gótizáló elemekkel 

vegyes késő klasszicista falfestés, a karzat alatt még későbbi 

naiv falképek. Faragott barokk fő- és mellékoltárok, gazdag 

faragású rokokó szószék, vele szemben barokk keresztelőkút, 

egyszerű vonalú barokk padok. A bejárat mellett középkori 

szenteltvíztartó, a karzat alatt Szentsír-fülke, kihajtható ajtain 

festett alakokkal. 

Az épület környezete ex-lege védett.  

Szentkút. Almádi bencés kolostor romjai. 

A községtől keletre, a Boncsos-tető északi lejtőjének pihenőjén, 

az Apáti-hegy nevű részen középkori kolostor réttel körülvett 

erdőcsoporttal erősen benőtt maradványai. 

Az egykori bencés monostort Atyusz nembeli Bánd comes 

alapította a 12. század legelején a Boldogságos Szűz és 

Mindenszentek tiszteletére. 2014 től feltárásra került sor.Teljes 

egészében előkerült a rotunda, az elbontott hajó szentélyének 

egy szelete és a 16. századi erődítésfal. Az épületmaradványok 

konzerválása megtörtént. 

Az apátság romjainak környezete ex-lege védett. 
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Iskolaépület Iskola utca 

A templomtól jobbra, annak szomszédságában áll az épület. A 18. 

század derekán a katolikus tanító helyben működik, aki olvasást és 

írást tanít. 1745-ben, a helyben lakó mester (ludimagister) lakásáról 

írnak. Az iskola épületének állapotáról „romlott állapotának 

megszüntetéséről” 1778. augusztus 11-én számol be a Canonica 

Visitatio (Püspöki Lvt. Veszprém 1778. Kód: A 8/14. 299. old.). Ez 

az épület, ha átalakítva és jelentősen bővítve, ma is iskolaként 

szolgál. Az egyszintes épület átalakítására és az eredetinél még 

egyszer akkorára történt bővítésére, valamint eredeti 

homlokzatának és tömegének megváltoztatására 1972-ben került 

sor. A régi épületszárny boltozott helyiségei, vastag falai barokk 

eredetére utalnak. 

Plébániaépület Petőfi S. utca 

A templommal szemben, az utca másik oldalán áll. Többszörösen 

átalakított, az utcavonallal párhuzamosan épített L alaprajzú, 

oromfalas barokk épület, udvarán befalazott árkádokkal. 1816-ban 

felvett látogatási jegyzőkönyv szerint (Vis. Can. A 8/25. 6. old.) 

Padányi Bíró Márton püspök építette 1772-ben, majd Bajzáth József 

püspöksége idején, 1795-ben bővítették az épületet. 1778. 

augusztus 11-én tett látogatás alkalmával felvett jegyzőkönyvben 

azt olvassuk, hogy a 2 szoba 1 konyha és kamarából álló „Domus 

Parochialis e Solodos Materialibus constructa”, ami az épület jó 

állagára is utal. 

Falumúzeum Iskola utca 

A Múzeum épülete régen püspökségi birtok volt, a plébánia 

hivatalához tartozott. A múzeum épületétben erdész család lakott, 

majd a későbbiek során az alsó iskola tagozaté lett. A település 

lakossága segítségével az épületet felújították s 1993-ban átadták. 

A kiállítás anyaga két szobás régi falusi családi házat mutat be.. 
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Helyi védelem alá javasolt épületek 

Lakóházak, gazdasági épületek: 

A település lakótelkei szalagtelkek és fésűs elhelyezkedésűek. Általános az 

utcavonalra való építés, bár az újabb épületeknél kis előkert is megjelenik. A 

faluközpontban gyakori az utcával párhuzamosan épített épület. Több olyan telket 

látni, ahol több család is él egyazon, soros beépítésű udvarban. A lakóházzal 

szemben ólak, kút, kiskert található. A telek hátsó része leválasztva, ez a terület 

művelés alatt áll. 

Hagyományos a kőépítkezés, ritkán előfordul a vályogtégla, később az égetett 

téglafalazat. A hagyományos épületek tetőszerkezete a keresztgerendákra ültetett 

nyeregtető, esetleg oldalszelemenen erősítéssel. A födémszerkezet felül borított 

porfödém, zsuppal, illetve náddal fedve. Napjainkban csak égetett cseréptetőt, 

illetve palát látni a házakon. Igen kevés számú régi lakóház állománya, a döntő 

többség nem régibbi 100 évesnél, általában az 1900-as évek után épültek. 

Az egyedi védelem alatt álló épületeken túl a helyi értékes és hagyományos 

építészeti jegyeket hordozó, vagy eredeti tömegrendjüket őrző épületek is 

találhatóak a településen. Javasolt ezeknek az épületeknek a felújításai bővítése, 

esetleges átépítése csak a védett értékek megtartásával, vagy utalásszerű 

megjelenítésével lehetséges. Ennek célja, hogy az apró értékes részletek 

fennmaradjanak a jövő generációi számára és mintául szolgáljanak. Ugyanakkor 

nem szükséges a teljes épület egykori állapotának konzerválása, a hagyományos 

karakterjegyeket és formákat kortárs anyaghasználattal is meg lehet valósítani.  

Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, lakóépület tömegével 

és nyílásrendjével védendő építészeti érték. Helyreállítható eredeti részleteket 

hordozó hagyományos tömegformálású, védelemre érdemes épület, a felújítás 

során a nyílásrend megtartandó.  
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KŐKERESZTEK - EMLÉKMŰVEK  

Monostorapáti örökségi értékei között, a településen megőrzött 

kőfaragóipar emlékei, a kőkeresztek és a temető néhány sírjele 

is hozzátartozik. Helyi védelmük megteremtése, illetve a 

megőrzésük biztosítása mindenáron javaslatunk tárgyát képezi. 

1. ÚTSZÉLI KERESZT 1823-ból. 

Az újfalui rész nyugati oldalán, az országút kanyarulatában, 

mellékút csatlakozásánál álló, útszéli kereszt. 1823-ban 

állították, 1914-ben /?/ javították. A zárópárkány konzolosan 

kiugrik kétoldalt, a csaplyukak tanúsága szerint egykor szobrok 

álltak itt. A liliomvégződésű, élszedett kereszt, az INRI felirat 

alatti korpusszal a megújítás idején készült. 

2. KŐKERESZT 1837-ból. 

A mára felhagyott, egykori régi temető területén áll. Anyaga 

Keszthely környéki homokkő. Magas, konzolos párkánnyal zárt 

alsó részének homlokoldalán mélyített tükörben megkopott 

felirat. Középrészen az imádkozó Mária mozgalmas 

kompozíciójú szobra, felette sima kereszten, INRI felirat alatt 

korpusz. 
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KŐKERESZTEK - EMLÉKMŰVEK  

3. TEMETŐKERESZT 1921-ból. 

Kereszti Keszthely környéki homokkő. Mesterjelzés: Vi¬rág S. Keszthely. 

Magas, konzolsoros párkánnyal és alat¬ta meandersorral lezárt alsó rész: A 

lábazati sávban fehér márványtáblán felirat: „EMELTETTE / SCHELLER 

ZSIGMOND / ÉS NEJE SCHER MÁRIA / 1921.” 

4. SZENTHÁROMSÁG-OSZLOP 1923-ból. 

A római katolikus templom délnyugati sarkánál, 1923-ban állított 

emlékoszlop. 

Vaskerítés veszi körül. Anyaga Keszthely környéki homokkő. Talapzatán 

mesterjelzés: KUTASI I. Keszthely. Homorúan ívelt oldalú, háromszög 

alaprajzú talapzatát voluták díszítik, oldalain füles tükrökben feliratok: „A 

teljes Szentháromság egy Isten / dicsőségére és a keresztény lelkek / 

épülésére emeltették / GYÖNGE IMRE / ÉS HITVESE / KIS JULIANNA / 1923. 

/// MERT HÁRMAN VANNAK / KIK BIZONYSÁGOT TESZNEK / A MENNYBEN: AZ 

ATYA / AZ IGE / ÉS A SZENTLÉLEK: / ÉS E-HÁROM EGY / 2. Ján. 5. 7.  

5. ÚTSZÉLI KERESZT 1943-ból. 

A község nyugati részén, a főút (Petőfi u.) teresedésében, a 105. és 91. sz. 

házak között álló, útszéli kereszt. 1943-ban állították. 

Vaskerítés veszi körül. Anyaga vörös homokkő. Alsó részén vakmérműves 

lezárású tükörben felirat: KERESZTRE FESZITETT / JÉZUS / KÖNYÖRÜLJ 

RAJTUNK / 1943  

6. Az Árpád utca végén lévő szoborfülkében Nepomuki Szent János szobra áll. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK  

Monostorapáti geomorfológiai elhelyezkedésének és természeti értékelnek köszönhetően jelentős természetvédelmi szempontból védendő 

területekkel rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a település egyedi arculatához, esztétikai megjelenéséhez. Az Ökológiailag értékes területek 

különböző szintű természetvédelmi oltalom alatt állnak.  

A településtől délre elhelyezkedő szőlőtermő táj a tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő. Monostorapáti közigazgatási területének 

egy része a Balaton-felvidéki Nemzeti Park országos jelentőségű védett természeti területére esik. 

Monostorapáti közigazgatási területét Natura 2000 területek közül a Fekete-hegy és az Agár-tető néven kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

terület érinti. 

Az Országos Ökológiai Hálózat övezetei közül mind a magterület mind a pufferterület i megtalálható.  

Monostorapáti a Balaton kiemelt üdülőkörzet része így a 2000. évi CXII. törvény további előírásokat tartalmaz a területére.  

Mindemellett egyedi tájértékek is találhatóak a település közigazgatási területén belül. 
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 EGYEDI TÁJÉRTÉKVÉDELEM  

A sem természetvédelmi, sem 

műemléki oltalom alatt nem álló 

tájalkotó elemek közül számos olyan 

található, melyek természet, 

történelmi, kultúrtörténeti, 

tudományos vagy esztétikai 

szempontból jelentőséggel bírnak, 

illetve a tájjelleg szempontjából 

számottevők. Ilyenek a fent bemutatott 

vallási emlékek mellett Árpád, Kossuth, 

Petőfi utcai és a szőlőhegyi közkutak és 

Eger patak feletti kőhíd. 
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4 
Az egyes településrészek építészete jól tükrözi a beépülésük 

időszakát, az építők lehetőségeit és igényeit. Monostorapáti eltérő 

karakterű településrészeit a történeti településrész, az újfalu, a 

macskadombi lakóterületek, gazdasági területek, beépítésre 

újonnan kijelölt területek, zöldterületek, a szőlőhegy, 

mezőgazdasági területek és erdők alkotják. 

Monostorapáti önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a táji és 

történeti hagyományokat figyelembe vevő harmónikus utcaképre. 

 

 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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Történeti Településrész  

Monostorapáti történeti településrésze lényegében már a 19. század végére kialakult. A főutcából 

több mellékutca nyilik. A plébániatemplom uralja a faluképet, amely teresedésében kialakulóban 

levő idegenforgalmi és kereskedelmi központ egy fejlődni képes település arculatát mutatja. Itt 

nyílott meg a település tájháza, kereskedelmi pontok és több vendéglátó egység is. 

A településrész lakótelkei szalagtelkek és fésűs elhelyezkedésűek. Általános az utcavonalra való 

építés, bár az újabb épületeknél kis előkert is megjelenik. A faluközpontban gyakori az utcával 

párhuzamosan épített épület. Több olyan telket látni, ahol több család is él egyazon, soros 

beépítésű udvarban. A lakóházzal szemben ólak, kút, kiskert található. A telek hátsó része 

leválasztva, ez a terület művelés alatt áll. Az utcákon sétálca sok szép régi házat találunk, 

többségük a 19. század második, illetve a 20. század elejének emléke. Az Ereg-patak gyakori 

áradásai miatt a település lakóházait az oltalmat biztosító domboldalra építették, így alakultak ki a 

hegyvidéki falvakra jellemző szűk, zsúfolt udvarok.  

A történeti településrészen a kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, javasolt a 

közvetlen környezetbren jellemző tetőgerinc irány és tetőhajlásszög alkalmazása. Az új 

épületeket, építményeket a meglévő, illetve a fokozatosan kialakuló állapothoz igazodóan kell 

elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és 

rendeltetésszerű használatukat ne zavarják.  

Az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos építészeti karakterhez 

igazodó legyen. Az épületek tetőfedése cserép, nád, betoncserép; a tetőidom jellemző hajlásszöge 

38-45º közötti legyen. Egyszínű tetőfedés javasolt.  

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben tartása 

könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt tervezve 

alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok 

nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építenł. A teljesen 

tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis 

érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a 

jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz a kertünk. 
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Újfalu  

A település terepviszonyait kanyarokkal követő főutcája, a Petőfi Sándor utca a 20. század első felében 

mindét végén tovább fejlődött, mi több, a Kapolcs felé vezető részén, az Eger-patakot átszelő hídon túl 

jelennek meg, ahol jellemzően előkertes, változó színű homlokzatokkal, tetőtér beépítésekkel, sok 

helyen erkély kialakítással, melyek jobbára a helyi építészeti hagyományoktól távol álló megoldásokat 

képviselnek.  

A múlt század közepe után parcellázott településrészek ingatlanjai már nagyobbak, az épületek 

egymástól távolabb helyezkednek el. Ilyen körülmények között széles lehetőség nyílik a magánkert 

kialakítására. A telkek közel azonos méretűek és formájúak. Az épületek az elmúlt évtizedekre jellemző 

fejlődési struktúrát mutatnak, megjelenik az előkert is. 

Az Újfaluban a kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. Javasolt az utcára merőleges 

tetőgerinc és a közvetlen környezetbren jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Az új épületeket, 

építményeket a meglévő, illetve a fokozatosan kialakuló állapothoz igazodóan kell elhelyezni és 

kialakítani, úgy hogy azok a szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és rendeltetésszerű 

használatukat ne zavarják.  

Az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos építészeti karakterhez 

igazodó legyen. Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép; a tetőidom jellemző hajlásszöge 38-45º 

közötti legyen. Egyszínű tetőfedés javasolt.  

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben tartása könnyebb, 

ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt tervezve alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok 

nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építenł. A teljesen tömör, 

átláthatatlan kerítés kerülendő. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat 

segíti, de naposabb, levegősebb lesz a kertünk. 
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A Macskadom új beépítésű lakóterületei már teljesen a mai kor szellemét idézik, jobbára a helyi 

építészeti hagyományoktól távol álló megoldásokat képviselnek. 

Az ingatlanjok itt nagyobbak, az épületek egymástól távolabb helyezkednek el. Ilyen körülmények 

között széles lehetőség nyílik a magánkert kialakítására. A telkek közel azonos méretűek és 

formájúak. Az épületek az elmúlt évtizedekre jellemző fejlődési struktúrát mutatnak.  

A beépítés oldalhatáron álló, a házak telepítése előkerttel történik. Javasolt az utcára merőleges 

tetőgerinc és a közvetlen környezetbren jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Az új épületeket, 

építményeket a meglévő, illetve a fokozatosan kialakuló állapothoz igazodóan kell elhelyezni és 

kialakítani, úgy hogy azok a szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és rendeltetésszerű 

használatukat ne zavarják.  

Az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a területen kialakult építészeti 

karakterhez igazodó legyen. Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép; a tetőidom jellemző 

hajlásszöge 38-45º közötti legyen. Egyszínű tetőfedés javasolt.  

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben tartása 

könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt tervezve 

alakulnak ki.  

Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok 

nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építenł. A kerítés 

mindenképp áttört legyen, melyet növénytelepítés kísérhet. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem 

csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz a kertünk. 

Macskadombi lakóterületek  
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Szőlőhegy  

Monostorapáti keleti határa a Káli-medence Tájvédelmi körzetéhez tartózik. A községből a Macska-

domb és a Boncos-tető között, szőlők futnak fel a Kőtenger-ként ismert Természetvédelmi 

Területig. A Boncos-tető 448 m magas, tetején van a Batsányi-kilátó, amelyről Pazar kilátás nyílik a 

Balaton-felvidékre. A történeti hagyományokat hordozó kisparcellás művelésű szőlőhegy, a hegylábi 

szőlőterületekkel, a település értékes táji adottságai közé tartoznak. 

A település tájhasználatában az előzőeknél sokkal nagyobb jelentsége van a kertes mezőgazdasági 

művelésű területeknek. Ez a hajdani zártkert a szentbékkállai Fekete-hegy szőlőinek folytatása, 

melyek a hegycsoportot déli és nyugati irányból karéjszerűen ölelik körbe.  

Minden elismerést megérdemel az itteni tájhasználat illetve a dolgos helybeliek és környékbeliek 

szorgalma. Elsősorban a Nyír-meggyes helynevű északi részén ennek a kertes mezőgazdasági 

területnek alakult ki olyan tájhasználat illetve tájszerkezet, amit még a közvetlen Balaton-parti 

települések szőlőhegyeinek némelyike is irigyelhet. Példaértékű gazdálkodás folyik itt.  

Többségében aszfaltozott, még a település belterületi útjainál is jobb minőségű utak tárják fel ezt 

a részt. Kevés a felhagyott, műveletlen szőlőterület, a hajdani filoxéravész pusztítása nyomán a 

térségre oly jellemző elakácosodott parcellák itt csak nyomokban figyelhetők meg, ez az 

agresszíven terjedő gyomfaj szinte csak az utak szélén üti fel a fejét.  

A gazdasági épületek, pincék valóban ezt a funkciót szolgálják, kevés az „elnyaralósodott” pince és 

az ehhez tartozó, fenyőkkel beültetett díszkert. Az épületek többsége szépen tájba illesztett, 

amihez hozzájárul néhány gyümölcsfa, egy-egy csemegeszőlő-lugas vagy egy fügecserje, diófa. Az 

épületek nem túlzsúfoltan, hanem szellősen vagy egymástól távolabb kisebb csoportokban állnak, 

így igen kedvező tájszerkezet alakult ki. A művelés jelenlegi fenntartására van szükség ezeken a 

területeken. 

Az épületek kialakításánál törekedni kell a tájba illesztésre. Kerüljűk a hivalkodó tömeg, anyag- éa 

színhasználatot. Telkenként csak egy épülettömeg elhelyezése javasolt, melyhez terepszint alatti 

pince is csatlakozhat. 
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Mezőgazdasági Terület 

Gazdasági terület 

Monostorapáti falu-környéki külterületének táj-használatában a szántóföldi 

növény-termesztés a meghatározó. Az összefüggő szántó művelésű táblákat 

mezsgyék, fasorok tagolják, biztosítva ezzel a táj változatosságát.  

Monostorapáti község közigazgatási területén a mezőgazdasági 

tájhasználat alárendelt. Ennek ellenére remekül simulnak a tájképbe, 

többségében valóban műveltek is, ami országos viszonylatban nem 

jellemző. Kevés az elgyomosodott, műveletlen szántóterületek aránya és 

az Eger-víz illetve a víztározó környezetében lévő gyepterületeket is 

kaszálják, szarvasmarhákkal és juhokkal legeltetik. Ezek a mezőgazdasági 

területek elsősorban a település közvetlen környezetében, attól északra 

illetve nyugatra találhatók, ahol a talajviszonyok illetve a domborzat miatt 

az erdők helyett kifizetődőbb volt ez a tájhasználat. 

A mezőgazdasági üzem elengedhetetlen velejárója a nagyüzemi mezőgazdasági 

termelésre átállt kultúrtájnak. Az üzem heterogén építmény és épületállománnyal 

rendelkező terület. Arculata a különböző tervezési koncepciók és építési korszakok 

szerint változott a kor szükségleteinek megfelelően. Ma már gépjármű 

telephelyként működik. 

A vízmű területei szintén gazdasági területhez tartoznak. A település észak-nyugati 

részén ásványvíz palackozó működik. Gazdasági területen fekszik továbbá a 

település külterületének keleti részén elhelyezkedő Löffler malom, és panzió 

területe is. 

A létesítmények telepítésénél tekintettel kell lenni a környező lakóterületek 

zavartalan használatára és a táji környezettel való összhangra.  
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Erdők 

Monostorapáti határában 1507,8 ha üzemtervezett erdőterület 

található. Ez 59%-os erdősültségnek felel meg, mely országosan, de 

Balaton-felvidéki viszonylatban is kiemelkedő érték. A magas 

erdősültség magyarázata, hogy a községet északról is és délről is 

erdő borította hegyek koszorúzzák.  

Az állami erdők főleg a községhatár északi részén, a Dörögdi-

medence felé találhatók, a déli, szórtabb elhelyezkedésű, hajdani 

irtásterületek közé ékelődő erdők a magánerdők. A tapolcai úttól 

délre eső erdők természetvédelmi oltalom alatt állnak. 

Monostorapáti község a Balaton-felvidék egyik erdészeti központja, 

az erdei üdülés, turizmus, vadászat, erdei iskolázás és más közjóléti 

funkciók egyik szervező helye. Mindez a Bakonyerdő Rt. 

Monostorapáti Erdészetéhez kapcsolódik.  

Kiemelkedő jelentőségű még a katolikus egyház tulajdonában lévő 

Almádi apátság romjai, melyek erdőben rejtőznek. Közjóléti 

feltárása, a közelben lévő forrással együtt idővel fejlesztés tárgya 

lehet. 

A községhatárban értékes elegyes lomberdőket találunk. A magasabb 

tengerszint feletti magasságon gyertyános bükkösök tenyésznek 

gyertyán, tölgy, cser, juhar, hárs, kőris, madárcseresznye lombos 

elegyfafajokkal. A magánerdőkben az erdő-tömbök szegélyén 

találhatók az akácosok. A vízfolyások partján égeresek tenyésznek. 

Létesítményt elhelyezni csak a gazdasági erdőterületen indokolt, az 

erdő rendeltetésének megfelelő funkcióval. Kerítést kizárólag 

természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból 

építsünk. 
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Szalai-dűlő 8555 019/53, 019/52, 019/51, 020, 030 

Boncos-tető (Apáti-hegy) - 

Szentkút-forrás 

8556 0149/11, 0149/20 

Attak-dűlő (Atak-dűlő) 8557 066/37 

Győri-rétek 8558 0134 

Hat-halom 66030 060, 079, 080/2 

Petőfi utca, római katolikus 

templomtól DNyra 

72615 495, 576, 580, 581, 582/1 

Rákóczi út É-i oldala 72617 876, 0106, 895, 896, 897/1 

További eltérő karakterű, tájképvédelmi szempontból 

kiemelten kezelendő területek 

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek – azok 

természeti értékei, illetve a természetközeli jelleg által 

meghatározott tájkarakter miatt vagy a jellegzetes tájhasználatra 

tekintettel – a településképet meghatározó településkarakternek 

tekinthetők. Fontos ezen területek természeti állapotának 

megtartása, javítása, a kilátás- és rálátásvédelem megvalósítása. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján 

Monostorapáti teljes közigazgatási területe tájképvédelmi 

szempontból kiemelten kezelendő. 

Az Tapolcai-medence térsége és ezen belül Monostorapáti település 

kiemelt táji értéket képviselő terület, amelynek egészén a helyi 

sajátosságok megőrzése (fenntartása és az ahhoz alkalmazkodó 

tájhasználat) az értékvédelem alapvető feladata. 

A régészeti lelőhelyek listája: 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 5 
 
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. 
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére 
egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség 
nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja 
Kant. 
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a 
legáltalánosabb hibákat. 
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Ajánlások a történeti településrész területére: 
 

A Telepítés a történeti településrész területén többnyire oldalhatáros, utcafrontosan vagy csekély előkerttel építve. Az épületek telken belüli 

elhelyezkedése az utcára párhuzamos és merőleges rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha a telek utcafronti 

részével párhuzamos. Az épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 

Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerben van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 

kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

 

             
Magasság 

 

A történeti településrész területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell 

épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
 

Tetőhajlásszög 

 

A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 

környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 

A történeti településrész területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas, tűzfalas kialakítással vagy kontyolva. Új házak 

építésénél a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne 

tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati 

kialakítással. 

 

  
Kerítések 
 

A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 

kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 

lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 

 

38º 45º 
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Ajánlások az Újfalu és a Macskadomb területére: 
 

A Telepítés az Újfalu és a Macskadomb területén többnyire oldalhatáros, előkerttel építve. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az utcára 

párhuzamos és merőleges rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha a telek utcafronti részére merőleges. Az épület a 

telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. 

Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerben van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek 

kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére. 

       
Magasság 

 

A az Újfalu és a Macskadomb területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal 

kell épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz. 

 
 

Tetőhajlásszög 

 

A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 

környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 



 
 
30 |  

   
 
Tetőforma 
 

A az Újfalu és a Macskadomb területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas vagy tűzfalas kialakítással. Új házak 

építésénél a szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne 

tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati 

kialakítással. 

 

  
Kerítések 
 

A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 

kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 

lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 

  

38º 45º 
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Ajánlások a szőlőhegy területére: 

 

A Telepítés a szőlőhegy területén többnyire szabadon állóan, az utaktól belljebb építve, azok tengelyétől mért 10 és 50 m közötti területsávban 

történjen. Az épületek telken belüli elhelyezkedése domborzatfüggő, a hossztengelyével a szintvonalakra merőleges irányú. Ezeken a területeken a 

házak telepítése akkor megfelelő, ha az alkalmazkodik a terepviszonyokhoz és a telek műveléséhez, nem hivalkodó, a tájba simuló. 

       
Tetőhajlásszög 

 

A gazdasági épületek tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a 

környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a tájképbe. 

   
Tetőforma 
 

A szőlőhegy területén lévő gazdasági épületek tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas, tűzfalas kialakítással. Új házak építésénél a 

szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Ne építsünk tördelt tetőformájú épületet, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű 

tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő homlokzati kialakítással. 

     

40º 45º 
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Ajánlások a gazdasági területre: 
 

A Telepítés a gazdasági területeken szabadonálló, minimum 5 méteres előkerttel javasolt építeni. Gazdasági területen az előkertben legfeljebb 

portaépület kívánatos. A tájképvédelemmel érintett, kialakult gazdasági területen tájba illeszkedő beéítést kell biztosítani.  

 
Magasság 

 

A falu területén a gazdasági épületek építménymagassága minimum 2,0 m-maximum 7,5 m lehet. A meglévő épületek közé épülő új épületeknek 

hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony épületek nem illeszkednek környezetükhöz. Az egyéb ipari 

terület építési övezeteiben a megengedett legnagyobb építménymagasságnál egyedi építési engedélyezési eljárás keretében magasabb is 

engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi. 

 
 

Tetőhajlásszög 

 

Gazdasági területen az épületek csak magastetővel létesíthetők. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével a tető hajlásszöge 

30-45 között lehet. A meglévő épületek közé épülő új épületnek hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a környezetükben lévőnek. A túl 

magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. 
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Tetőforma 
 

A falu területén lévő gazdasági épületek tetőformája jellemzően nyeregtetős. Új épületek építésénél a meglévő épületek figyelembe vételével lehet 

illeszkedni. 

 

  
 
 
Kerítések 
 

A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések 

kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések 

lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni. 
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Ajánlások a mezőgazdasági területre: 
 

Telepítés 

 

A jelenleg beépítetlen mezőgazdasági területeken épületek létesítése településképi szempontból nem kívánatos. Nagyobb területű, a különböző 

művelési ágak-tól (szántó, gyep, rét, legelő, gyümölcsös) függően legalább 8, 20, 30, illetve 80 hektárt meghaladó egybefüggő birtok esetén indokolt 

lehet. Amennyiben mégis szükséges épület építése, akkor azt a telken szabadonállóan, a telek mezőgazdasági termelésre legkevésbé alkalmas 

részén, a művelésből kieső területet minimalizálva telepítsük. Az ökológiai folyosók természetes élőhelyeit alkotó fás-bokros gyepterületeken épület 

létesítése nem indokolt. 

        
 

Az épület tájképi-, településképi megjelenését - a telek domborzati adottságait figyelembe véve - a völgyfenéki, vagy domb-lábi részeken, meglévő 

fás növényzet közelében elhelyezett épület hangsúlyozza a legkevésbé. Növénytakarás nélkül a dombtetőn, vagy annak közelébe épület elhelyezése 

nem javasolt. 

 

Épülettömeg, magasság 

 

A túlzott nagyságú épülettömegek kialakulásának elkerülése érdekében egy nagyobb épület helyett több kisebb, elsősorban földszintes épülettömeg 

kialakítása jelent tájképi, településképi szempontból kedvező megoldást. A település falusias területre vonatkozó építészeti forma- és 

anyaghasználati hagyományait felhasználva, igényesen kimunkált részletképzésekkel és a tájba illeszkedést elősegítő egységes színhasználattal az 

épülettömegek 4,5-5 m-es épületmagasságúak lehetnek. 
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Tetőforma, tetőhajlásszög 

 

A mezőgazdasági területeken az új épületek tetőformáját a lakóterületi épületekhez hasonlóan egyszerű, kontyolt vagy oromfalas magastetőként 

válasszuk meg. Tetőhajlásszögét - az épület szélességi méretének függvényében - 40-45 fok között érdemes megválasztani. Több épület építése 

esetén az egységes megjelenésű beépítés érdekében az épületeket azonos hajlásszögű tetőszerkezettel kell ellátni. 

 

 

 

Ajánlások az erdőgazdasági területre: 
 

Anyaghasználat, növényzet 

 

A településen elszórtan elhelyezkedő kisebb kiterjedésű erdőterületek jelenleg beépítetlenek, művelési águk megváltoztatása a későbbiek során 

sem kívánatos. Természeti értékeik megőrzését, helyreállítását, fajgazdagságuk növelését szolgáló építmények kivételével egyéb építmények 

építése nem indokolt. 

 

Az elsődlegesen erdőgazdasági célokat szolgáló, és területileg is kisebb kiterjedésű erdőterületeken településképi szempontból szintén nem javasolt 

épületek elhelyezése, kivéve a rekultiválandó bányaterület és a tó közötti erdősáv. Ezeken a területeken az esetleges építés az erdő kialakult 

tájjellegének megőrzésével, és az erdőgazdálkodás céljait szolgáló építmények létesítésével lehetséges. Az építmények megfelelő tájba illesztését a 

körültekintően megválasztott anyaghasználat, első sorban a természetes anyagok és a tájegységen honos növényfajokból álló, takaró hatású 

növényzet telepítése is elősegítheti. Ajánlott a faszerkezetű, hagyományos ácsszerkezeteket tartalmazó épületek építése, melyek színezése 

harmonizál az erdő jellegével 
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Általános ajánlások: 
 

Anyag- és színhasználat, tetőfedések 
 
A település épületeinek anyag és színvilága esetében megfigyelhető a mértéktartó illeszkedés. Településképi szempontból az új épületek 

építésénél, vagy a meglévő épületek felújításánál a kör-nyező épületek színvilágához történő illeszkedés a kívánatos. A homlokzatok színezéséhez 

jellemzően a fehér, vagy a természetben is előforduló, az úgynevezett földszínek (palaszürke, földbarna, agyag vörös, okkersárga, halványzöld) tört, 

pasztell árnyalatainak használata javasolt. A nyílászárók esetében a homlokzat színétől eltérő, a földszínek söté-tebb árnyalatai is felhasználhatóak, 

fontos hogy a homlokzat színével harmoni-záló legyen.   

 

A tetőfedések esetében szintén a természetes anyagok (agyagcserép, nád) használata a követendő. Az egyszerű rajzolatú, klasszikus hódfarkú vagy 

egyenes vágású kerámia tetőcserepek letisztult, nyugodt karaktert kölcsönöznek az épületnek, ellentétben a túlhangsúlyozott, nagyhullámos, 

nagyméretű cserepekből vagy egyéb, nem természetes anyagokból álló tetőfedésekkel. Az épületek esetlegesen alacsonyabb hajlásszögű, kiegészítő 

tetőfelületein alkalmazzunk matt színű, korcolt lemezfedést. Kerüljük a feltűnő és kirívó színek használatát, a ma gyakran divatosnak tűnő 

erőteljes, rikító színű homlokzat és tetőfedések kialakítását, hiszen az épületet nem néhány hónapra, évre, hanem gyakran évtizedekre, generációk 

sorára építünk. A gondosan megválasztott, egymással harmonizáló színek felöltöztetnek. 

 

Terepalakítás 

 

Lejtős terep esetén az épületek terepre illesztésénél törekedni kell a lehető legkevesebb föld megmozgatására. Jó a terepalakításnál a ház 

részleges bevágása. Az így kitermelt földdel feltölthető egyenesre a telek, kevés földet kell megmozgatni. Kiváló megoldás továbbá, ha az épület 

eleve terepbe illesztve épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka minimális. 

Nem elfogadható az épület földbevájása. Az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul használható. Nem elfogadható továbbá 

az épület teljes kiemelése sem, így a ház egy feltűnő platóra kerül, kiemelkedik szomszédai és a környező fák közül. 
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KERÍTÉSEK, KAPUK 

A régi házak részleteit öröm megfigyelni. Elődeink fa 

és fémmunkái csodálatosak, formakincsük időtálló, az 

alkalmazott anyag szépen öregszik. Házaink 

kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, 

postaládák, korlátok egytől egyik aktívan alakítják a 

végső látható képet, hangulatot. Akkor járunk jól, ha 

mindent egyforma igényességgel, odafigyeléssel 

tervezünk meg, választunk ki. A színek használata, a 

változatosság gyönyörködtet, ezek összképének gondos 

kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a részek akár 

sűrűbben is cserélhetők, ha a tulajdonos már mást 

szeretne vagy az elérhető technika lehetővé teszi 

(LED-es lámpák, motoros kapu, rejtett árnyékoló).  

A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, 

ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. A kertkapu a 

megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a 

gépkocsikapu kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez 

és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne 

hivalkodó. 
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KERTEK Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a 

környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet 

közösen formált. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, 

árnyékoló fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az 

előkertbe 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 bővítése, 

felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fásszárú 

növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező 

növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas 

növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel 

növelhetjük a ház méretének érzetét. 
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    A településen jól megkülönböztethetőek az 

épületekhez kapcsolódó átmeneti terek kialakítási 

típusai. Monostorapáti területén a régi épületekre 

a népi építészet hagyományos oldaltronácai a 

jellemzőek. Ezzel szemben az újabban épült házak 

tornác és terasz kialakításai változatosabb képet 

mutatnak. A házak tömegkialakításába szervesen 

illeszkedő átmeneti terek az épülettel együtt 

képeznek harmonikus egységet.  

A tornác kialakítására számos, részleteiben eltérő 

megoldás lehetséges. Az arányos, tornácos 

épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely 

erősíti a település egységes arculatát. Új épület 

teraszainak, tornácainak kialakításánál törekedjünk 

az egyszerűségre mind formájában, mind 

anyaghasználatában. 

Erkély kialakítása a külterületen és a szőlőhegyen 

nem kívánatos, kerülendő. 

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
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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 megkülönböztetett 
településkarakterek nyílászáróiban is eltérő képet mutatnak, mely 
sajátosság megőrzése a mi feladatunk is.  
A hagyományos nyíláskialakítás a településen jól megfigyelhető: két 
szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai 
homlokzaton szimmetrikus megjelenéssel. Jellemzően hosszanti 
kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg.  
A hagyományos nyílászárók sokfélesége változatos településképet mutat. 

Az épület tömegéhez és arányaihoz illeszkedő ablak-ajtó kialakítással, 

nem csak saját házunkat tesszük szebbé, hanem az esztétikus utcaképet 

is erősítjük. A meglévő egységes utcaképbe illeszkedést segíti, ha az 

épület nyílásait a környéken található házakéhoz hasonlóan alakítjuk ki. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása 

mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt. Használjuk bátran, de 

figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület 

hamar elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a 

nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott burkolat 

nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. 

Az épületek homlokzati kialakításánál az esztétikum mellett 

fontos, hogy jól illeszkedjen környezetéhez. Ezt erősítik a tiszta 

épülettömegek, a nyílászárók kellemes arányai és a hagyományos 

anyagok használata egyaránt. A homlokzati felületeken jellemző a 

természetes anyagok használata. A tégla, kő, fa anyagú és a 

vakolt felületképzések egyaránt jellemzőek. A különböző anyagok 

megfelelő mértékben való társítása szép homlokzatot képez, mely 

erősíti az egységes karakterű településkép kibontakozását. 
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   RÉSZLETEK 
Az ördög a részletekben rejlik, mondják. És valóban, hiába jó a tömeg, szépek 

az arányok, megfelelő a szín, ha részletek elnagyoltak, átgondolatlanok, oda az 

egész. Figyeljük meg régi épületeink részleteit. Elődeink fa- és fémmunkái 

csodálatosak, formakincsük időtálló, az alkalmazott anyagok szépen 

öregszenek. Épületeinket egyedibbé tehetjük a részletkialakításokkal, úgy 

mint: postaláda, házszám és feliratok, lámpák, homlokzati részletek. 
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JÓ PÉLDÁK 

A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem az 

organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem válhat múzeummá, 

skanzenné, az élő falu sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az élet 

alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet önazonos 

marad.  

Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, hogy Monostorapáti, ahogy a 

múltban, úgy jelenleg is igyekszik a legjobb erőket felvonultatni középületei 

megformálásához.  

 

A településen több új építésú vagy átalakított épület is a történelmi település 

arculatát mutatja. 
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A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének 
elérése már fél siker. A közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi 
elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott 
szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet. 
A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért 
harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább e vonalakon haladva 
alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra 
hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, esetleges felszíni elemeinek tájba 
illesztésére is. 
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 
megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A 
teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a 
használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a 
tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok 
térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. 
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  A közterületre kirakott hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek 

nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, 

hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, 

de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. 

A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően 

is. Egy szebb otthonért, lakókörnyezetért dolgozunk mindannyian, 

de ez nem áll meg a kerítésünknél, felelősséggel tartozunk az 

utcaképet befolyásoló elemekért is. 

 

Kerülendő a hivalkodó reklámok használata, továbbá lehetőség 

szerint mellőzni kell azokat, amelyek nem Monostorapáti 

épülését, fejlődését és nem a lakosság tájékoztatását szolgálják. 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8 
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