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BEVEZETÉS

A kézikönyv segítség kíván lenni: 
a település bemutatásával, az érté-
kek 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, és a település  
képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi  
tovább. 

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező  
jellegűnek, a céljuk nem a tervezési  
szabadság megkurtítása, uniformizálása, 
hanem éppen a valós értékek meg- 
ismertetése, a sokféle izgalmas lehető-
ség feltárása. Az unalomig másolt, gics-
cses, sokszor import klónok helyett a te-
lepülés karakteréhez illeszkedő választási  
lehetőségek bemutatása, a nem diktált, 
hanem valódi szabadság megismertetése. 

A kézikönyv nem egy merev, lezárt 
egész, hanem nyílt, folyamatos hozzá-
szólást és változtatást lehetővé tevő  
kezdeményezés kíván lenni, ahogy a  
település története sem befejezett,  
hanem folyamatosan továbbíródik. 
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KAPOLCS
BEMUTATÁSA

A forrásokkal és erdőségekkel körülvett 
Balaton-felvidéki tájban, az Eger-pataka 
völgyében húzódik meg Kapolcs. A köz-
ség a Veszprémet és Tapolcát össze- 
kötő út mentén, a Káli-medence  
Tájvédelmi Körzet szélén fekszik. Kapolcs 
múltját, fejlődését, település szerkezetét 
elsősorban vize és a kereskedelmi utak 
határozták meg. Ahol az Eger-víz és a  
Király-kő sziklafala találkozik, oda tele-
pült a falu sok-sok malmával. A völgy-
gyel és a főúttal párhuzamosan kanyargó  
utcaszerkezete, iparos múltjának  
emlékei teszik változatossá, öreg há-
zai és patakparti kertjei pedig festőivé.  
Kezdettől fogva nevezetes volt malom- 
ipara, már 1358-ban hat működő malmát 
és hat malomhelyét irták össze. 
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Kapolcs legfőbb vonzereje a megmaradt építészeti-, tájhasználati-, és tájtörténeti 
öröksége, amely az európai kultúrtáj értékeit hordozza. Két tájkarakter találkozásánál 
fekszik, kapocsként áll a Balaton-felvidék és a Bakony határát jelentő mély völgyben. 
Kapu a Dörögdi-medence és a Tapolcai-medence között. Méltán pályázik arra, hogy 
világörökségi helyszínné váljon. Ennek érdekében is meg kell őrizni értékes faluképi-, 
építészeti, természeti-, táji- és kultúrtörténeti arculatát. 

A nem kívánatos módosulásokat, az idők során létrejött védendő arculatok negatív  
befolyású tendenciáitól meg kell szabadítani a települést. A karakterlemeket erősíteni 
kell, anyaghasználatában követni kell az örökséget, növényalkalmazásban a tájkarakter 
meghatározó társulásait és a hagyományosan történetileg használt kultúrnövényeket 
kell alkalmazni. A falu hangulatát őrizzük meg, ez jelenti Kapolcs vonzerejét.

A következőkben bemutatunk egy válogatást azokból az épületekből, amelyek sajátos 
értéküknél fogva már hosszú ideje Kapolcs identitását erősitik. A falu egyes részeire 
vonatkozó épitészeti előirások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új épitésű házak 
ne idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a régi házak között, igy elősegitve 
Kapolcs karakterének megőrzését.

Kapolcs bemutatása | 6
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ÖRÖKSÉGÜNK
Kapolcs települése épített és táji  
örökségekben egyaránt kiemelkedő-
en gazdag. Ebben az összeállításban  
igyekeztünk egy csokorba gyűteni  
mindazokat az épületeket,  
építményeket, valamint táji értékeket, 
melyek a falu településképét különös-
képpen meghatározzák.
 
Egervízvölgye a malmokkal és hidakkal.

A falu templomai, melyek az 1700-as 
években épültek, az emlékművek és kő-
keresztek. Az evangélikus,a zsidó és a 
csóromi temető. 

A védett épületek, melyek gyönyörűen 
őrzik a hagyományos faluképet, úgy mint 
például a régi sörház, a kovácsműhely 
vagy az öreg török ház.

A belterülettől távolodva, kilépve a tájba a 
Szőlő-hegy látványa, a Kálomis-tó náda-
sos vidéke, 
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BUKOVECZ VAGY STEFI 

MALOM

Az Eger patak északnyugati oldalán áll, 
Wöller István kiváló malomszakértő 
szerint a 19. század elején épült. Az első 
tulajdonosa Krajczár János volt. 
A 19. században gróf Eszterházy  
Sándor tulajdona, 1906-ban ke-
rült Bukovecz József tulajdonába, aki  
kereskedői szakmát tanult, majd 1880-
tól Kapolcson önálló vendéglős lett,  
1892-ben pedig Petenden vegyes- 
kereskedést és kocsmát nyitott. A múlt 
század végén a földszintes lisztelő 
malomhoz vele szemben a patak  
túlsó, déli oldalán egy fűrészmalom is 
tartozott. A malomépülettől függet-
lenül állt egy náddal, majd később  
cseréppel fedett földszintes molnárlakás a  
gazdasági épületekkel. Bukovecz József 
a malmot 1908-ban egyemeletesre át-
építette, s a korábbi zsupfedést lecse-
rélte. Halála utána a malom nevelt lánya,  
Stefánia tulajdonába került, ezért Ste-
fi malomnak is nevezik. Nem került ál-
lamosításra, mert 1952-ben már nem  
működött. 

9 | Örökségünk
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KŐSZEGHY MALOM

A malmot a ház homlokzatán látható  
dátum szerint 1897-ben építették át  
alulcsapott kerekű malommá. Egy  
részvénytársaságé volt ekkor és  
Vargamalomnak nevezték. 1926-ban  
vette át Kőszeghy Dezső. A két henger és 
a daráló teljesítménye Kőszeghy Dezső  
özvegye szerint a malom leállítását meg-
előző időkben a 30 mázsát is elérte jó 
vízállásnál. 1948-ban motort szereltek 
fel, hogy rásegítsen a vízre, de rezgésé-
től megrepedt, majd később ki is dőlt az  
épület egyik sarka. A malmot 1951-ben 
a Malomipari Egyesülés leállította, de 
nem államosították, magántulajdonban  
maradt. 1977-ben jelenlegi tulajdonosa 
a Pápai család vette meg a malmot, és 
az épületet felújította. A molnárház és 
melléképületei továbbra is a Kőszeghy 
család tulajdonában maradt.

Örökségünk | 10
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FALU MALOM

A malomajtó szemöldökfájának belső oldalán olvasható vésett felirat szerint a  
malom – első ismert – építője N. Szabó Péter malombíró 1825-ből. 1852-ben Falu 
malom néven szerepel. Szaller Imre 1927-ben korszerűsítette. Berendezése még ma 
is szinte hiánytalanul megvan. Csak nagyméretű, alulcsapós vízikereke, a kerék eredeti 
tölgyfa tengelye és a malomfő hiányzik. Őrlőszerkezete, berendezése az 1927. évi képet 
mutatja: két hengerszék, egy őrlőkőpár, síkszita, gabonatisztító és daratisztító-gép, 
serleges felvonókkal. Az őrlőkőpár és a hengerszékek egymás mellett való működése 
egy különleges állapotot mutat. A falusi kis vízimalmok – megtartva a régibb, köves őr-
lésre szolgáló őrlőkövet – sorra beépítik és használják a 19. század utolsó harmadától 
világszínvonalon működő magyar malomipari gépgyártás termékét, a hengerszéket és 
a síkszitát. Ez olyan adottság, ami a világ más részein nem általános, a kis vízimalmok 
másutt általában megrekedtek eredeti berendezéseiknél, a köves őrlésnél! A malmot 
2000-ben a Kapolcsi Kulturális és Természetvédelmi Egylet részben megújította, és 
malommúzeumot alakítottak ki benne. 

11 | Örökségünk
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WALTER MALOM

Vajkai Zsófia és Kocsis Csaba kutatásai szerint a malom első ismert tulajdonosa a  
Barcza család volt. Utóbb több helyi molnár is birtokolta. 1912-ben leégett, de kor- 
szerűen újjáépítették. A falakat megemelték a ma látható magasságra és a korábbi 
nád helyett eternittel fedték. A különálló malom és molnárház tetejét összekötötték. 
1948-ban a malomkerék helyett egy Reich-rendszerű turbina került beszerelésre. 
Az államosításig (1951) Walter Ferenc tulajdonában állt, aki 1938-ban vette meg a  
malmot. Malomként 1951-ig üzemelt, akkor a Malomipari Egyesülés leállította,  
utána csak mint daráló üzemelt a „téesz” kezelésében, majd „téesz”-raktár volt. Az 
1970-1980-as években a „Terményforgalmi Vállalat” lerakata volt. A malomnál a pa-
tak kettéválik, majd nem sokkal később újraegyesül. Az Eger-patak malomnál lévő  
vendégágát „feneketlen folyónak” nevezték. A gyerekek között kedvelt fürdőhely volt 
régen.

Örökségünk | 12
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MEZRICZKY MALOM

Mezriczky Ferenc tulajdonosáról kapta mai nevét. Mezriczky Ferenc apja ugyan-
csak molnármester volt és Wöller István feljegyzése szerint Kapolcson a Sebesi- és  
Krajczár-malom között, egy már betemetődött malomcsatornán saját malma lehe-
tett. A malom külön épült a lakástól és a gazdasági épületektől. 1915 körül Mezriczky a  
malmot emeletesre építette át és délről lakást épített hozzá. A lakásból átjáró vezetett 
a malomba. Korszerűsítette a berendezést is, a malom teljesítménye így 20 mázsa/
nap körül volt. Mezriczky Ferenc fiaival dolgozott, a legidősebb, Kálmán vette át tőle a 
malmot. A II. világháború után hamar üzembe állították a malmot és 1952-ig mű-
ködtették. A Malomipari Egyesülés ekkor leállította, majd átadták a helyi tanácsnak.  
Özv. Mezricky Kálmánné lakott benne.

13 | Örökségünk
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ROSSZ VAGY KASZÁS 

MALOM

Egy 1767-ben kelt árendás szerződés  
tanúsága szerint akkor már őrlő- és  
metszőmalom volt. Wöller István  
1969-ben azt jegyezte fel, hogy az 
emlékezet szerint a malom utolsó  
tulajdonosa Kaszás Ferenc illetve Kaszás 
Kálmán voltak és őrlő-, illetve metsző-
malomként működött. Az elmondások 
szerint a malmot betyárok gyújtották 
fel, mert nem kaptak vacsorát. A faluban 
azonban azt hallani, hogy a malom még 
a Bagó nevezetű molnár idejében le-
égett, s utána már nem építették újjá.  
Folyamatosan pusztult, mára csak  
falainak romjai láthatóak, ezért kapta a 
„Rossz malom” nevet. A malom mellett 
forrás is volt, amit méteres fallal raktak ki. 
Amikor a falat rakták, az országutat 10-15 
méterrel beljebb vitték, így az út rákerült 
a forrásra, ezért folyik az út alól. A for-
rás vize ráfolyt a folyóparton álló daráló  
oldalkerekére és azt egymaga elhajtotta.

Örökségünk | 14
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SÁNDOR VAGY MECCŐ MALOM

A malom a nevét „Meccő” az itt működő fűrészről és fűrésztelepről kapta. Tulajdonosa 
a deszkavágó üzem működtetése mellett bércsépléssel is foglalkozott itt. A Sándor-
féle malom a kapolcsi vízimalmok közül a legfiatalabb. Ifj. Sándor János korábban az  
albertfalvai repülőgépgyár ellenőre és műszaki rajzolója volt, de az 1919-es  
események után kénytelen volt hazatérni Budapestről. Sándor János 1921-ben 
kapott engedélyt villamos áramfejlesztő telep létesítésére. A telep működésé-
hez szükséges vízmű és az épület hamarosan megépült. Egy 1928-as vízhasz-
nálati engedély szerint tovább bővítette vállalkozását és malom létesítésére  
kapott felhatalmazást. A malommal szemben, a patak északi oldalán épült meg 
Sándorék lakása 1927-ben. A metsző 1951-ig üzemelt, 1952-ben államosították, majd 
a „Tsz” vette használatba. A 1970-es évek végére a berendezést széthordták.

15 | Örökségünk
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BÍRÓ MALOM

A térképek tanúsága szerint már az 1780-as években állt. Görög Pál malomtulajdo-
nos halála után (1887 körül) özvegyét Biró János molnármester vette feleségül. A ma-
lom ekkor földszintes kőépület volt szalmatetővel és egybeépített lakással. A század- 
forduló után korszerűsítette Biró János a malmot és egy alulcsapott kereket szereltek 
fel. A fejlesztés komoly költségekkel járt, Biró János eladósodott, és malmát csak évek 
múlva, 1910-ben tudta visszaváltani a banktól. Addig a Falu-malmot bérelte. 1915-ben 
megemelték a malmot egy emelettel, raktárt és gazdasági épületet építettek hozzá.  
Az átalakítás után már gyermeke, Biró György dolgozott a malomban. Ő 1910-ben  
Kapolcson született és apja mellett tanulta ki a mesterséget. A malmot 1951-ig  
üzemeltette anyja nevén, akkor azonban államosították és megbízott molnár  
vezetésével még egy ideig üzemeltették, de aztán a Malomipari Egyesülés leállította és 
a berendezést kiszerelték. Ma már csak a malom oromfala áll, a többi épület felújítva.

Örökségünk | 16
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ILONA MALOM

A malom pontos építési ideje nem ismert. Helyén bizonyíthatóan a 18. század elejétől állt már malom. 1916-ban Horváth Józsefné 
vette meg, akinek férje ebben az időben a fronton volt, ezért segédet és kocsist fogadott. Horváth József és felesége juhászattal 
foglalkoztak előtte, de fiúkat, Horváth Lajost molnárnak taníttatták ki. Ő inas- és segédéveit is későbbi saját malmában töltötte ki. 
1920-ban Horváth József malmát korszerűsítette, az épületet megemelte és lakórészt épített a molnárszoba fölé. A korábbi nád 
helyett bádoggal fedték a malmot, a lakást pedig cseréppel. 1923-ban a kerék helyett egy 900 literes turbinát szereltek be. Ekkor 
nevezték el Ilona-malomnak is, ami vakolatdíszként a ház út felőli oromzatán is szerepelt. 1951-ben a malmot államosították, de 
a környék többi malmával ellentétben nem állították le, hanem a Malomipari Egyesülés üzemeltette tovább, majd pedig a Községi 
Tanács. 1961-ig őrölt, mint malom, utána csak darálást végzett a Béke Mgtsz. részére. Megbízott vezetője volt tulajdonosa, Horváth 
Lajos lett. Halála után (1969) a malom nem üzemelt tovább. A molnár özvegye továbbra is a molnárlakásban lakott, de a malom 
állaga erősen romlott. A malmot egy budapesti házaspár vásárolta meg 1988-ban, de jelentősebb állagmegőrzést vagy javítást az 
épületen nem végeztek. Új tulajdonosa az Ilona-malom Baráti Közösség, amely 1998 nyarán állt neki a malom felújításának.

17 | Örökségünk
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EVANGÉLIKUS TEMPLOM
A kapolcsi evangélikus egyház fénykorát a türelmi rendelet utáni évtizedek  
jelentették. A gyülekezethez járásnyi terület tartozott: határa Halimbától a Lesence- 
vidékig terjedt. Filiája volt a templomot és iskolát fenntartó taliándörögdi és az öcsi népes  
gyülekezet és számos szórvány közösség Pulától Lesencetomajig. Erre a  
korszakra esik az új későbarokk stílusú evangélikus templom megépítése is 1818-ban. A 
lakosság többségének evangélikus, kisebbségének református hitre való áttérésekor a  
protestánsok közösen használták a középkori templomot, melyet Padányi Bíró  
Márton veszprémi püspök sikertelenül próbált meg kisajátítani a katolikusoknak. A közös  
használat 1756-tól szűnt meg, amikor megépült a katolikus templom a temetőkertben. 
Az ősi templom bővítésére 1771-ben került sor.

Örökségünk | 18
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

A római katolikus templomot késő barokk stílusban, 1783-ban építtette  
Nemeskéri Kiss Pál veszprémi nagyiparos, gyaníthatóan Jacob Fellner (1722–1780) 
morva származású német építész tervei alapján. A szentély és a kápolna freskóit  
kezdetben Xaversich Ferdinánd székesfehérvári festőnek tulajdonították, valószí-
nűbb mégis, hogy Johann Ignatz Cymbal (1722–1795) osztrák festő készítette. Orgo-
nája 1784-ből való, a szószék 1800 körül készült. Berendezése copf stílusú. A kápol-
na alatt kripta van, ide temették az építtető prépost három rokonát: Scultéti Katalint,  
Kiss Ferencné Scultéti Apollóniát és Goóri Györg yöt. Búcsúja Szentháromság 
vasárnapján van, amit a pünkösd utáni első vasárnap tartanak.

19 | Örökségünk
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EVANGÉLIKUSTEMETŐ

A temetőt egyszerre használta a  
többséget alkotó evangélikus közös-
ség és a kisebbséget alkotó katolikusok.  
Vélhetően a 18. század elejétől már  
temetőként használták a kertet.  
A 19. század végi állapotok utolsó  
emlékeiről Dénes Gyuláné (Szuper Irma) 
nyugalmazott tanítónő néprajzi gyűjtése 
alapján alkothatunk képet. 

HŐSI KERT

A Hősi kertet  az I. világháború  
áldozatainak emlékére Székely Sándor 
kántortanító kezdeményezésére hoz-
ta létre a falu az 1920-as évek végén.  
A középen járdával kiépített és keresz-
tekkel jelölt sírkert idővel egy emlékkővel 
is kiegészült. Erre tábla került a katona- 
hősök nevével. Az emlékművet korábban a  
trianoni határokat jelölő országzászló  
díszítette. A II világháború után a zászló 
és a zászlórúd eltűnt. Csak a rendszer- 
változás után vésték fel a második világ-
háború polgári és katonai áldozatainak 
nevét. A képen ágyúlövedék-hüvelyekkel 
díszítették ki.
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ZSIDÓ TEMETŐ

A zsidó temető már csak az emléke-
zés helye. Az 1800-as évek második  
felétől szolgált a kapolcsi zsidók „újabb”  
temetkezési helyéül, korábban a zsinagóga  
környékén volt nagyobb temetőkert. A 
zsidó temetői úton vitték fel a halot-
takat a temetőbe. Ez az út az öcsi útba  
torkollik. A temetőt először a II. világháború  
idején rongálták meg, amikor is nagyon sok  
márvány sírkövet ledöntöttek. Ezt  
követően a Bruck család sokat helyre- 
állított. Később a falubeliek dúlták fel, 
és a sírkövek is el-eltűntek. A „rettentő 
múlt vigasztalásaként” – 1944-ben 17  
zsidó embert vittek el a faluból, és akik nem 
itt nyugszanak – az utódok szeretete és 
kegyelete rendbe tette a temetőt.  
A helyreállítás Szőke András filmren-
dező és Baji Gabriella tanárnő kezde-
ményezésére, valamint a Lauder Iskola, 
zsidó egyetemi hallgatók és a Kapolcsi  
Önkormányzat közreműködésével,a  
Kapolcsi Kulturális és Termszet-
védelmi Egylet és magán-
emberek (többek között Illés  
Sándor plébános) anyagi támogatásá-
val valósult meg. A temetőt 2006-ban, a 
veszprémi származású Schweitzer József 
nyugalmazott országos főrabbi avatta fel.

CSÓROMI TEMETŐ

A csóromi temetőbe temetkeztek a 
csóromiak, a Kapolcs szomszédságá-
ban elterülő Csórompuszta uradalmának  
cselédei, de az egykori Csórom falu (ma 
Kapolcs belterülete a Stefi-kanyarig) lakói 
is. A temető területe korábban a „grófé” 
(gróf Eszterházy János) volt, ő ajándékoz-
ta a csóromiaknak. A sírkövekből ma már 
csak néhány látható.
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SÖRHÁZ VAGY 

TAKÁCS-HÁZ

A Petőfi Sándor utcában álló tekintélyes 
méretű és elegáns kinézetű ház  egyik első 
tulajdonosáról, Takács Kálmán ezredes-
ről kapta nevét: Takács-ház. A faluban a  
Takács család birtoka volt a legnagyobb. 
A termelőszövetkezet megalakulásakor a 
téesz gyakorlatilag a Takács-féle földekből 
alakult meg.
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KOVÁCSMŰHELY

A Dörögd felé vezető úton a Jókai utcában a Csigaház mellett található a kovács- 
műhely, ma Kovácsműhely Múzeum. A kovácsműhely és a hozzá tartozó lakóház a 18. 
században épült. A faluban valamikor négy-öt kovácsmester élt. A házat legtöbbet  
Vörös Lajos kovácsmester használta, aki a felesége révén örökölte,  
eredetileg Kövesi Lajos műhelye volt. Vörös Lajos volt az  
utolsó patkolókovács, aki ebben a műhelyben dolgozott. 1993-tól vette 
birtokba az egyesület és a falu, majd fokozatosan újították meg az  
épületet. A kovácsműhely teljes berendezése (250 darab eredeti tárgy) a veszprémi 
Laczkó Dezső Múzeum gyűjteményi tulajdonában van. A műhely és a falumúzeum 
1995. július 7-én nyílt meg a nagyközönség előtt.
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KUTHY-HÁZ

A Kuthy-ház az 1920-as évek végéig a módos kisbirtokos Kuthy családé volt. A ház későbbi tulajdonosától államosítással került a 
falu birtokába, és az 1980-as évekig téesz-irodaként működött (Eger völgye Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet). A fesztivál alatt 
neve Kastély, bár ezt a kapolcsiak ritkán említik. Jelenleg a falu tulajdonában áll, kiállításokat, kulturális rendezvényeket tartanak 
benne. A főtértől támfal választja el, valamint kisebb vegyesbolt foglal benne helyet.



FALUMALOM 

MOLNÁRHÁZ

Szaller Imre halála után fogadott fiuk, a 
már 1938-óta a malomban dolgozó és a 
molnárházban lakó Szabó István vezette a 
falumalmot 1950-ig, mikor is leállították, 
s így a malom elkerülte az államosítást. 
Berendezése még ma is szinte hiány- 
talanul megvan. Az 1980-as években 
a malom nagyon rossz állapotban volt,  
kereke szétkorhadt. Az 1990-es évek-
ben részben megújították, és malom- 
múzeumot alakítottak ki benne. 
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ÖREG TÖRÖK-HÁZ

Az épület a falu egyik szépen helyreállított 
védett épülete.
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HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK
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MELLÉKÉPÜLETEK
A településképhez jelentősen hozzátartoznak a 
melléképeletek tömegei is. Hagyományosan a la-
kóépület folytatásában a kisebb melléképületek, a 
nagyob pajták arra merőlegesen, önállóan a hátsó 
kertben helyezkednek el. Ha már az eredeti funk-
ciójukat el is vesztették sok helyen, megőrzésük 
fontos településesztétikai szempontból, és egy-
ben hasznos, egybefüggő nagy terüket sokolda-
lúan fel lehet használni funkcióváltással.
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JÉGVEREM

Az 1970-es évekig három jégverem volt. Kettő a kocsmákhoz tartozott, egy szövet-
kezeté lett. A temető utcai jégverem a Hofman-kocsmáé (lásd 2. túra) volt. A jeget  
társadalmi munkában hordták be télen, amikor a vizek befagytak és mód nyílt vastag 
jeget termelni. Ugyan még a legmélyebbre ásott jégveremben, a legjobb kezelés mel-
lett is elolvadt a jég fele, de a jól szigetelt jégtartó hasznos volt minden időben. A jég- 
vermet inkább északi fekvésű domboldalba vágták, falait szalmával szigetelték. Minél 
nagyobb volt a jégtömb térfogata és minél inkább hasonlított a gömbhöz az alakja, annál  
tovább megmaradt. A verembe szalmával kipárnázott ajtón lehetett lejutni, ez is segített  
megőrizni a hideget. A jégverem mellett készült el a kocsma kuglipályája. A pálya  
leromlott maradványai ma is láthatóak.

TÉRKÉPHÁZ

Új építésű kis beálló, információs térképpel a környékről.
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SZOBROK, 

EMLÉKMŰVEK
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KALAPOS HÍD

Nevét a híd melletti házról  kapta, ahol egy 
kalaposműhely volt. A kalapos itt mosta ki 
a festéket a kalapokból. Hogy ez a műhely 
mikor szűnt meg a Kalapos híd mellett, 
arra kevesen emlékeznek. A híd, mint a 
falu kitüntetett közlekedési objektuma,és 
mint szép látványosság, több család  
fényképalbumában is megörökíttetett. 
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FALU HÍD

Régen háromlyukú híd volt, beomlása után 
feltöltötték. Rajta az út a Kossuth Lajos 
utcából vezet a Dózsa György utca felé.
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PATAKPART
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kitöltéses

TÁJKARAKTEREK

Kapolcs területe természeti, táji szempontból 
kiemelten értékes. A táj karakterét elsősor-
ban a falu körül húzódó erdők határozzák meg.  
Másodlagos szerkezeti elemként a  
szántók, valamint a gyepek területe jelenik meg.  
Alapvetően ma is erdős területnek minösűl 
ez a kistáj, a szántók és a gyepek aránya  
alacsony. Másfelől  a  helyi  jelentőségű  természeti 
értékek dominálnak. Ilyen pédául a Kálomis-tó,  
a Királykő vagy a Pokollik barlang. 
A helyi értékek kutatása és szakszerű kezelése 
elengedhetettlen.

A táj történetében jelentős szerepet ját-
szott a források, vízfolyások, tavak jelenléte. 
Ma is nyolc épen maradt malom tanúskodik 
Kapolcson, az Eger-víz völgyének jelentősé-
géről. A források közül a Mázas-kutat érde-
mes kiemelni. Az elmúlt évtizedekre a vizek  
eltűnése volt a jellemző a szomszédos  
térségekben folytatott bányászati  
tevékenységek következtében. A meglévő  
vizes élőhelyek fontosságát szem előtt kell 
tartani, továbbá hangsúlyt kell fektetni az  
ökológiailag érzékeny területek védelmére,  
fejlesztésére. 

A település és táj kapcsolata harmonikus, 
adottságai révén ezért rövid és hosszútávon a 
természeti, táji értékékekre alapozott fejlesz-
tések a kívánatosak.
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Belterület

Erdő

Mezőgazdasági terület:
Szántó

Kertgazdasági terület

Jelmagyarázat

Vízgazdálkodási terület

Mezőgazdasági terület:
Gyep, rét

Közlekedési terület

Közigazgatás határ

0.
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ERDŐ

Kapolcs területe alapvetően ma is erdős tájnak nevezhető. A falutól észak-keleti 
és déli irányban terülnek el összefügő erdőségek. Egykoron alapvetően nagybirtokosi  
tulajdonban voltak a település erdejei, ezért szabályos nyiladékokkal szabdalt, több-
nyire homogén szerkezetű szálerdők találhatóak itt. Észak-déli irányban folyosó- 
szerűen és a déli területen összefüggő erdők az ökológiai hálózat által érintett területi be- 
sorolás alá esnek. A belterülettől délre eső erdősáv a Natura 2000-es területek része.  
Az erdők aránya hozzávetőlegesen 47%.  Az erdők jelentős szerepet játszanak az öko-
lógiai hálózat folytonosságában. Ahol a talajtani adottságok engedik ennek továbbfoly-
tatására, kiegészítésére, valamint természetközeli művelésre kellene törekedni, mely 
az ökológiai, táji, természetvédelem szempontjait hangolja össze a gazdálkodási szem-
pontokkal. Erdő telepítés során a tájkarakternek megfelelő természetes társulás fajait 
kell alkalmazni.

SZÁNTÓ
Az általános mezőgazdasági területen belül a szántók mellett gyep, legelő, rét terüle-
tet különböztethetünk meg a falun belül. A település külterületén viszonylag alacsony 
a szántóföldek aránya, hozzávetőlegesen 39%. Az elmúlt években a mezőgazdasági  
területek aránya jelentősen nem változott. Ma már alig hisszük, hogy régen a hegy  
tetejét is megművelték az itteniek. Kapolcs mindig kevés mezőgazdasági művelésre  
alkalmas területtel rendelkezett. Itt a régi művelés és a régi birtokméretek tájbarögzült 
emlékképei tárulnak elénk. Az egykori mezsgyék kőrakásaira ült cserjések fölé magas fák 
emelkedtek, számtalan szabadtéri teremre osztva a bazaltplatót.  A szántók és legelők 
mellett a gyümölcsös és szőlőskertek területe növekedhet az egykori szőlőhegy újjá- 
éledésével. A kertes mezőgazdasági terület lehetővé teszi a műveléshez köthető esetle-
ges szőlőhegyi beépítést. A mezőgazdasági területen a gazdálkodás lehetőségét szolgáló  
építmények elhelyezésére van lehetőség, amennyiben megfelelően nagy területegység 
áll rendelkezésre. 
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GYEP, RÉT

A gyepek aránya jelentősen nem változott az elmúlt években, a település külterületén 
viszonylag alacsony, hozzávetőlegesen 13%. A kaszálórétek területe az itt található rit-
ka növényfajok, így az agárkobor kedvéért védett. A ritkább fajok körül a hegyi hagymát 
(Allium montanum), a nadragulyát (Atropa belladonna), valamint a piros és fehér madár- 
sisakot (Cephalanthera rubra, ephalanthera damasonium) jegyezték fel a botanikusok.  
Egy-egy száz évnél is idősebb körte és galagonyafa, rég árván maradt gyümölcs- 
matuzsálem, és az egykori kaszálókat benövő kökényrengeteg mesél arról, hogy mi  
történik, ha az ember tájformáló földalakító ereje már nincs jelen. Az erdőfoltokat több-
nyire legelők tagolják, ezért amennyiben művelési ág változtatására van szükség, úgy 
a gyepterületek, ahol lehetséges elsősorban erdővé minősülhetnek. Az erőforrások 
kiegyensúlyozott használata során fontos szem előtt tartani a gyepek fenntartását, 
legeltetését.

VIZES ÉLŐHELYEK

A település az Eger patak völgyében fekszik, A patak a településtől északra, az  
úgynevezett Csigás tóból, illetve a Nyárfás dűlőben lévő forrásból ered. Völgye átszeli 
Kapolcs területét. A környező táj alakulásában mindig is jelentős szerepet játszott. A 
patak mentén a falu területén ma is nyolc épen maradt és egy rom malmot találunk. 
Jelnetős vizes élőhelyeket jelentenek még a források, valamint a a tájvédelemi körzet 
Kapolcsra eső második fokozottan védett területe, a Kálomis-tó.  Az elmúlt évtizedek-
re a vizek eltűnése volt a jellemző a szomszédos térségekben folytatott bányászati  
tevékenységek következtében. A meglévő vizes élőhelyek fontosságát szem előtt kell 
tartani, továbbá hangsúlyt kell fektetni az ökológiailag érzékeny területek védelmére, 
fejlesztésére. 



KIRÁLYKŐ

A Király-kő, mint a Káli-medencét északról lezáró hegyek mindegyike, bazalt 
vulkáni képződmény.  A Dörögdi-medencében a meredek, szürke, négyszáz méter hosszú  
bazalt sziklasort minden kilátópontról jól láthatjuk. Ritka geológiai érdekességét a  
hatalmas kőzsákok jelentik, amelyeket a falu felőli kaptatón szemlélhetünk meg  
közelebbről, a bükkerdő mély és hűs árnyékában. Az üde bükkerdőből a Királykő  
sziklafennsíkjára kiérve egészen más kép fogad. A száraz csererdőn áthaladva a  
bazaltköves fennsík fajgazdag, zárt szilikát sziklagyepén találjuk magunkat. Sokan 
Attilavárnak is hívják ezt a részt, őskori földvár helyét feltételezve ide. A sziklaorom-
hoz érve a Király-kő méltóságteljes sziklaszirtjeiről gyönyörű panoráma tárul elénk. 
Mélyen lent a völgyben a falu, fehér templomtornyaival, a falu mögött a hullámzó terepet  
szántók színes hálója fedi. A Király-kő geológiai értéke mellett botanikai ritkaságokban 
is gazdag. Piros madárbirs, széleslevelű nőszőfű, tarka nőszirom, turbánliliom, madár-
fészek és fekete kökörcsin virít itt. 

TAKÁCS-ERDŐ

A Királykőhöz vezető ösvény a Takács-erdőn keresztül  vezet. Az erdő korábbi birtokosa 
Takács Kálmán volt, akiről a nevét kapta. Az út alsó és felső szakaszra oszlik. Az „ásó” 
vagy „innenső út” a faluhoz közelebb eső, a „főső” vagy „túsó út” a falutól távolabb eső 
szakaszt jelöli. A meredekebb részeket nevezik még „eregetőnek”. Az út korábban a sok 
legeltetés miatt kopárabb volt, ma az erdő erősen benőtte. Ahol nagyobb fák voltak, 
ezt a szakaszt nevezték „gyükeres útnak” is. Az itt lévő erdőtalaj humuszban gazdag. 
Régebben innen hordták a jó fekete földet az ültetéshez.
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POKOLLIK

A Pokollik egy sötét, vizes barlang. Sokaknak az volt a benyomása, olyan sötét, mint 
a pokol. Három „luk” is van benne. Mélyedéseiből vizet tudtak meríteni. Ha sok eső 
vagy hó volt, kifolyt belőle a víz. Összeköttetésben áll a Mázas-kúttal. Egy falusi lokális  
legenda szerint egyszer kísérletképpen beletettek három récét a Pokollikba, és a  
Mázas-kútnál jöttek ki. Még betyárok is be-behúzódtak ide. Ma már nagyon  
feltöltődött. A faluban ma kocsma viseli a Pokollik nevet a turisták „megtévesztésére”: 
mindenki a közelében keresi.

KÁLOMIS-TÓ

A régi földúton, Balatonhenye irányában jutunk el a tájvédelemi körzet Kapolcsra eső 
második fokozottan védett területéhez, a Kálomis-tóhoz. A bazaltvulkanizmus ered-
ményeképpen kialakult bazaltlepények mélyedéseiben létrejött lefolyástalan tavak 
egyik szép példája a Kálomis-tó. Az elmúlt aszályos évek eredményeképpen e sekély, 
zsombéksással szegett tó állapota is leromlott és a szomszédos henyei Kettős-tóhoz 
hasonlóan elgyomosodott, de még így is számos védett növényt, igy például szálkás 
pajzsikát is találtak az elmúlt években a területet felkutató botanikus. Remélhetőleg e 
ritka magashegyi tó is megelevenedik majd a csapadékosabb évek beköszöntével és a 
vizek visszajöttével.
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EGER-VÍZ VÖLGYE

Az Eger-víz völgye átszeli Kapolcs területét. Keleten lép be a faluba és nyugat felé  
hagyja el, ahol összeszűkülő völgye a medence erdőkkel övezett nyugati kapuját jelenti. 
A patak vizének eltűnése előtt a meder és a medret követő ártér gazdag növényvilá-
ga, a bő gyors folyású patak sokszínű és gazdag állatvilágot vonzott magához. A víz  
eltűnését követően a kép egyre szomorúbbá vált a kiszáradt fűzek, száradó égerek,  
elszegényedő állatvilág miatt. Csak a falu nyugati végében, az erdők hűs árnyékában, 
s a hegyoldalban el nem apadt források, mint például a Verőfényes-kút ás a Mázas-
kút áldásos vize mentén őrződött meg egy kevés az egykori patakot követő táj eleven 
képéből. Itt az egykori malmok, a Biró-és az Ilona-malom őrizte meg a vízzel együtt 
élő, a vízből és a természet kincseiből élő ember és a táj kapcsolatának jelképét. Az 
életet jelentő víz visszajövetelében bízva várhatjuk az égeresek, füzesek megújulását, a  
pisztrángok és rákok visszatértét.
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BONDORÓ

Az Agártető hegycsoport tagja. Az Agártető növényvilága tükrözi földrajzi helyzetét, 
mivel a Balaton-felvidékre és a Bakonyra jellemző erdőtársulások egyaránt meg-
találhatóak itt, ezen a határterületen. A Bondoró összefüggő nagy erdőségében a 
természetközeli gyertyános, cseres tölgyesek között néhol a bükk is megjelenik. Az 
erdők közötti irtás-réteken és szántókon gazdálkodtak a kapolcsiak. A Cser-oldal, a 
Nagytó és a Barátfa lapokon a régi művelésnek már csak a szerkezetét lelhetjük fel. Az 
itt élő állatvilág kutatására eddig nem került sor. A terület legjelesebb geológiai értéke 
a kapolcsi Pokol-lik barlang. A barlang a bazaltfennsíknak az Eger-patak völgye felé eső 
leszakadásában található. A pulai bazaltbarlanghoz hasonló kialakulású. A hegy oldalá-
ban, az erdő mélyén meredek sziklafal üregéből indul.

SZŐLŐ-HEGY

Kapolcs nyugati határában a bazaltplató szelídebb déli oldalában alakult ki év- 
századok munkájával a Sárfé szőlőhegy. Az erdők által védett hegyről szép kilátás nyílik 
a szemközti Bondoró-hegyre, az Eger-víz völgyére, s kissé távolabb a medence egy-
egy szegletére. A szőlő dűlőútja többszáz éves bükkfákhoz vezet. Gyökerei közül buzog 
fel az idevezetett Kiskút-forrás hűs vize, benne unka békák tanyáznak. Mesebeli hely, 
ahol dermedt békák várnak a királylány csókjára. Az erdőszegély sűrűjén áthatolva ösz-
szefüggő erdőrengetegben találjuk magunkat, ahonnan csak a köveskáli szőlőhegyre 
vezető Sötét-út kapaszkodik a sziklás hegyoldalba. Innen jártak hajdan a tehetősebb 
kapolcsi kisnemesek a Fekete-hegy déli, káli-medencei oldalában fekvő szőleikhez.
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IMÁRI-HEGY

Az Imár-hegy másnéven a Csörgei-domb, a medence közepe. Sok történelmi esemény 
és monda kötődik ide. A Dörögdi-medence lakói fakeresztet állítottak a hegy gerincére. 
A körülötte lebegő, méhzümmögéssel és virágillattal elegy szentség jól megfér a közeli 
tűzgyújtó hellyel, ahol az itt élők a nyári napfordulót ünneplik. A kereszt tövénél való-
ban a medence szívében érezzük magunkat. Köröskörül a hegyláncok védő karjai, kör-
ben a falvak. Itt talákoznak a régi dűlőutak, itt van a falvak határának metszéspontja.  
A hegyet mészkő és dolomit alkotja. A hegy meszes talaján, amelynek gyepét már  
elkerülik a birkanyájak, változatos élőhelytípusok, melegkedvelő tölgyesek, mészkő és 
dolomit lejtősztyepp, pusztai cserjés és mezofil rét alakult ki, amelyek az almúlt években 
felkeltették a botzanikusok érdeklődését. Ha tavasszal kaptatunk fel a hegyre, a tavaszi 
szélben számtalan virágzó növény gyönyörködhetünk. Leány és fekete kökörcsin, tarka 
nőszirom, tavaszi hérics, selymes boglárka, magyar székfű és mindenek előtt a citrom 
illatú, dús virágú nagy ezerjófű hatalmas állománya, valamint még sok más védett 
növény bontja itt szirmát az év megflelő szakában.
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Kossuth-Fő utca
Eger-víz patak

Ráskai patak

Jókai-Dörögdi utca

Jókai Kűház utca

Vásártér utca

Temető köz

Dózsa-Alsó utca

Petőfi Sörház utca

ELTÉRŐ 
KARAKTERŰ 
TELEPÜLÉSRÉSZEK
BELTERÜLET

....

6

Történelmi településrész

Intézmények

Helyi védettségű épületek

Új építésű lakóövezet, 90-es évek, oldalhatáron álló beépítés

Új építésű lakóövezet, 2000-es évek, szabadonálló beépítés

Lakóterület:

Gazdasági-Ipari terület

Zöldterületű intézmény (temető, sportpálya, vásártér, malmok) Közlekedési terület

Mezőgazdasági terület

Műemlék épületek

Patak, patakpart

Zöldterület, park, erdő, árok
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

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 szubjek-
tív, nem részrehajló. A szépség sokféle lehet. Ebben a fejezetben nem sze-
retnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont  
szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.

7



44 | Építészeti útmutató

TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSRÉSZ
HAGYOMÁNYOS FALUSIAS LAKÓÖVEZET

A történeti településrészen, a telkek kialakítást az Egervíz 
patak völgyülete és a terepviszonyok miatt szabálytalanság 
jellemzi. Javasolt az utcára merőleges tetőgerinc és a közvetlen 
környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Ez jellem-
zően 30-50 fok közötti. A településkép egységességét őrizni 
segít, ha a ház oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt 
tetővel. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat csak ott ér-
demes építeni, ahol a környező épületek már ilyenek. Keresztbe 
beforduló belső épületszárnyat csak kellően széles telek esetén 
érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté a 
kertet első és hátsó kertre. A kertes házak elengedhetetlen 
kelléke a megfelelő méretű tároló. Az új gazdasági épületek a 
lakóépület folytatásában helyezendőek el vagy a hátsó kertben. 
Magasságuk a lakóépület  magasságát meghaladhatja, de max 
5,50 m lehet. 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, építeni. Helyi jellegzetesség a nem túl magas, 
teljesen tömör, terméskőből épített utcai kerítés. Az oldalsó 
és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni 
anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem 
csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegő-
sebb lesz a kertünk.A történeti településrészt területi építészeti 
örökség védelmére javasolt területként szükséges kezelni.
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ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG 
3,0-4,5 m
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KERÍTÉS
Az épületek utcafronti  kerítésének anyag-
ban és formai kialakításban az épülettel 
összhangban kell megjelenniük, igazodva 
a település hagyományos építészeti meg-
jelenéséhez.
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TELEPÍTÉS 
A kialakult beépítési módot meg kell őriz-
ni. A meglévő lakóövezetek lakótelkein az 
építési vonalat a szomszédos telkek be-
építési vonalához igazodóan kell megha-
tározni.

SZÍNEK 
Az építés folyamán csak a környezetével 
összhangban álló, természetes építő-
anyagok, színek használhatók fel.
Utcai homlokzatok kialakítása a település 
jellegzetes karaktereit kell megjelenítsék. 
Nyílászárók formája, keretezése, kapuza-
tok kialakítása.
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TETŐFORMA
AZ épületek tetőformái egyszerű nyereg-
tetős kialakításúak legyenek, abból csak 
a kémény teste emelkedhet ki hangsúlyo-
san a település hagyományos építészeti 
megjelenéséhez igazodva. Anyaga, színe 
természetes a legyen.

TETŐHAJLÁSSZÖG 
A tető hajlásszöge 38-45fok között vá-
lasztható meg, a szomszédos beépítéshez 
igazodva.
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MELLÉKÉPÜLET

Településképi szempontból fontos a mel-
léképületek, kerti építmények kialakítása, 
mivel az épületekhez erősen kapcsolód-
nak. Hagyományosan a lakóépület foly-
tatásában a kisebb melléképületek, a 
nagyob pajták arra merőlegesen, önállóan 
a hátsó kertben helyezkednek el, megőr-
zésük fontos.
Mérete ne legyen hangsúlyos, a funkció-
hoz illeszkedjen. Anyaghasználata, szín-
választása természetes és visszafogott 
legyen, harmonizáljon a hozzátartozó fő-
épülettel.
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KERÍTÉSEK

A településen hagyomá-
nyosan sok 1,0-1,5 m 
magas tömör vagy füg-
gőleges lécezésű fabeté-
tes bástyás kialakítású 
terméskő kerítés találha-
tó. A kerítés anyaga, szí-
ne természetes legyen, 
javasolt építőanyagok: 
látszó szárazon rakott 
terméskő, natúr vagy az 
épülethez illeszkedő ter-
mészetes színűre festett/
pácolt függőleges osztá-
sú hézagosan elhelyezett 
fa, kisméretű tömör tégla, 
élősövény.
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KAPUK
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TERASZOK, TORNÁCOK

A teraszok, tornácok kialakítása az épü-
lettel összhangban legyen kialakítva, 
lehetőleg az épület legnapsütésesebb 
déli vagy nyugati oldalán elhelyezve, 
természetes építőanyagokat, színeket 
használva, például terméskő, tégla, fa. 
A növényzetet érdemes természetes 
árnyékolónak is használni, aminek nagy 
előnye, hogy lombhullatás után, a téli 
időszakban nem akadályozza az épület 
benapozását.
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ABLAKOK

.....
A településen a nyílászárók hagyományo-
san fa szerkezetűek, természetes színűre 
festettek vagy pácoltak az épület színé-
vel harmonizálva. Méretük 90/1,20-1,50 
m, kétszárnyú, gerébtokos kialakításúak, 
osztott üvegezésűek. Jellemző még a kül-
ső kétszárnyú fa tömör vagy kazettás ki-
alakítású spaletta árnyékoló beépítése. A 
nyílászáró kontúrját fa takaróléccel vagy 
homlokzatdíszítéssel gyakran kiemelték.
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AJTÓK
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FÜSTLIKAK

Az épületek utcafronti oromhomlokzatán hagyományosan meg-
jelenő elem a tetőtér szellőzését biztosító, változatos alakú, 
díszesen kialakított füstlikak. Megőrzésük településképi szem-
pontból fontos!
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KÉMÉNYEK
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Az épületek tetősíkjából hangsúlyosan kiemelkedő fehér díszes 
tetejű, változatos kialakítású kéménytestek jelentősen hozzájá-
rulnak a faluképhez esztétikai szempontból.
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HOMLOKZATKÉPZÉS

Az épület utcai homlokzata hagyományos oromfalas, épület szélessé-
gétől függően két vagy három ablak néz az utcára az épület szemeként, 
füstlikas, macskalépcsős, fehér vagy visszafogott, természetes színű, he-
lyi motívumokkal díszitett kialakítású.
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HOMLOKZATI HŐSZIGETELÉS

A hőszigetelő kéregbe burkolt házak elveszíthetik 
a helyre utaló egyediségüket. A tégla- vagy kőlá-
bazat, a homlokzatdíszek eltűnnek, a fa ablakot 
felváltja a műanyag, az arányok kárukra változ-
nak.
Védett homlokzat esetén javasolt a belső oldali 
hőszigetelés, melyhez kérjük szaktervező segít-
ségét. Külső oldali szigetelés esetén építészeti 
tervek alapján gondoskodni kell az eredeti hom-
lokzatdíszek visszahelyezésére. Téglával, kőpár-
kánnyal díszített homlokzatok esetén jó megol-
dás lehet, ha olyan szigetelőanyagot választunk, 
melynek vastagsága megengedi, hogy az eredeti 
díszek a helyükön maradjanak, és a síkváltások 
megtartásával ne veszítsék el homlokzattagoló 
szerepüket. Védett homlokzatnál gondolkodjunk 
fa anyagú nyílászárókban, és őrizzük meg az ere-
deti ablakosztást.
Hőszigetelés során legyünk figyelemmel a lába-
zatkialakításra! A lábazati hőszigetelést követő-
en helyezzük vissza a gondosan bontott, eredeti 
követ vagy téglát, vagy építsünk be az eredetivel 
azonos kialakítású új anyagot. Kerüljük a csempe-
szerűen ragasztott kőutánzatokat. Ha az épület 
padlószintjét figyelembe véve hőtechnikai aka-
dálya nincs, jó megoldás lehet a lábazat eredeti 
állapotában való meghagyása. Ezzel ugyan a ha-
gyományostól eltérően a lábazat síkja a külső fal 
síkja mögé kerül, mégsem okozunk akkora kárt a 
településkép és az épület karaktere szempontjá-
ból, mint teljes elbontásával.
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JÓ PÉLDA - FELÚJÍTOTT ÉPÜLET 
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Kapolcs területén sok hagyományos értékes épület maradt fenn. Felújításkor ezek épí-
tészeti értékeinek megőrzése mellett van lehetőség a mai igényeknek megfelelő átala-
kításra, térkialakításra.
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ÚJ BEÉPÍTÉS, 90-ES ÉVEK

A település történelmi településmagjától 
építészeti karakterében eltérő rész. A be-
építés oldalhatáron álló, előkertes. Az itt 
épült épületek szélesebbek és magasab-
bak, mint a történelmi településrész ha-
gyományos kialakítású épületei, tetőterük 
beépített. Utcai oromzatuk oromfalas, te-
tőkialakításuk nyeregtetős, bővítések az 
épülettömegre merőlegesen földszintes 
nyeregtetős tömeggel lettek kialakítva. 
Az épületeken használt javasolt anyagok 
és színek természetesek és egymással 
összhangban állnak. Kertjeik zöldterülete 
művelt, rendezett.  

60 | Építészeti útmutató



Kapolcs | 61

MAGASSÁG 

3,0-4,5 m

KERÍTÉS

TETŐHAJLÁSSZÖG 
Az épületek nyeregtetősk kialakításúak, 
tetőhajlásszöhük 30-50fok.
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Az épületek utcafronti  kerítésének anyag-
ban és formai kialakításban az épülettel 
összhangban kell megjelenniük, igazodva 
a település hagyományos építészeti meg-
jelenéséhez.
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ÚJ BEÉPÍTÉS, 2000-ES 
ÉVEK

A legújabb beépített lakóövezetben a mai 
kor igényeinek megfelelő új építésű házak 
építése a cél, építészetileg minél jobban 
összehangolva a település hagyománya-
ival, harmonikussá téve a faluképet. Ez 
megjelenhet például a beépített építő-
anyagban, tetőformában, nyílászáró for-
mákban, homlokzatarányokban, színek-
ben. 
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ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG 
3,0-4,5 m

KERÍTÉS
Az épületek utcafronti  kerítésének anyag-
ban és formai kialakításban az épülettel 
összhangban kell megjelenniük, igazodva 
a település hagyományos építészeti meg-
jelenéséhez.
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TELEPÍTÉS 
Szabadon álló beépítés

SZÍNEK 
Az építés folyamán csak a környezetével 
összhangban álló, természetes építő-
anyagok, színek használhatók fel.
Utcai homlokzatok kialakítása a település 
jellegzetes karaktereit kell megjelenítsék. 
Nyílászárók formája, keretezése, kapuza-
tok kialakítása.
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TETŐFORMA
AZ épületek tetőformái egyszerű nyereg-
tetős kialakításúak legyenek, abból csak 
a kémény teste emelkedhet ki hangsúlyo-
san a település hagyományos építészeti 
megjelenéséhez igazodva. Anyaga, színe 
természetes a legyen.

TETŐHAJLÁSSZÖG 
A tető hajlásszöge 38-45fok között vá-
lasztható meg, a szomszédos beépítéshez 
igazodva.
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ÚJ ÉPÍTÉSŰ JÓ PÉLDA

Az épület jól mutatja azt a törekvést, hogyan tudunk a mai igényeknek megfelelő te-
reket létrehozni, úgy, hogy emellett a település hagyományos építészeti karakterét is 
folytatjuk, megtartva ezzel Kapolcs építészeti értékét.
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ÚJ ÉPÍTÉSŰ JÓ PÉLDA
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KERTEK

Kapolcson a ház körüli kertek javasolt kialakításának előzménye és mintája a paraszt-
kertek hagyománya. Ajánlott a tájegységnek és a klimatikus adottságoknak megfelelő 
honos növényfajok alkamazása, valamint tilos az invazív özönnövények (olyan idegen-
honos gyorsan terjedő gyomok, melyek kiszorítják a honos növényfajokat) használata. 
Az idős és értékes faegyedek védelme kiemelten fontos. A kertek tudatos tervezésével 
és a megfelelő növényalkalmazással kialakítható a kertek és így az épületek harmónikus 
tájbaillesztése. Érdemes törekedni a kertben lévő építmények összhangjára. A  
kertet szegélyezhetik alacsony növésű, illetve helyenként magasabb virágos növények.  
Kedvező a fűszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak felületét dísz-
cserjék sora élénkítheti. Nagyobb felület esetén javasolt a kőbástyára, kerítésre fel- 
kúszó, vagy lecsüngő növényzet telepítése. 
Részletes növénylistát a Településképi Rendelet mellékeltében találnak.
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ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
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KÜLTÉRI ELEMEK 
ELHELYEZÉSE AZ 
ÉPÜLETEN

A tetőre rögzítő elemekkel utólag felszerelt 
napkollektor az utcakép védelmében az 
utcafronttól a lehető legtávolabb, lehetőleg 
a hátsókerti tetőfelületen kell elhelyezni. 
Célszerű azokat egy tömbben a tetősíkban 
tartani, a lépcsőzés és az ugráló vonalve-
zetés nem szerencsés, mert megbontja a 
tető egységes, nyugodt látványát.
Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, 
vagy ha a déli tájolással a fentiek nem 
egyeztethetők össze, meggondolandó a 
kertben, támfalra, vagy a kerítésre való 
telepítésük.
A jövőbeli megoldást kétségtelenül 
egyrészt szerencsésebb, de a fentiekkel 
azonos építészeti hozzáállást kívánó, épü-
letbe integrálható (héjazat, homl.burkolat), 
másrészt a hatékonyság és fenntartás 
szempontjából is kívánatosabb napelem és 
napkollektor telepek jelentik.
Parabolaantenna, riasztó és egyéb kültéri 
egységek elhelyezésére számos, az utcai 
homlokzattól távol eső hely áll rendel-
kezésünkre, látványával ne csúfítsuk el 
az utcaképet. Ideális hely lehet a hátsó 
homlokzat, a melléképület, a tető utcától 
távolabb eső felülete, vagy akár a kert egy 
takart szeglete. Ha a tetőre kerül, a tetősík 
fölé ne nyúljon ki egy méternél többet.
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BURKOLATOK
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A burkoltfelületek anyaghasználatához javasolt a tájnak megfelelő, 
természetes anyagok mint példul terméskő, bazaltkocka, kismére-
tű tömör tégla, kavics.
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TELEPÜLÉS INTÉZMÉNYEI

Ebbe az építészeti karakterbe tartoznak a település középületei, a templomok, üzletek,  
kocsma, iskola, könyvtár, művelődési ház. Mindegyik egyedi kialakítású, igényű a külön-
böző  funkcióból adódó sajátosságokból adódóan.
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ZÖLDTERÜLETŰ INTÉZMÉNYEK

Zöldterületű intézményeknek nevezhetjük a temetőket, a sportpályát, a vásárterületet, 
a templomkerteket, az iskolakerteket. Kiemelten fontos ezeken a tertületeken a zöld-
felületek megőrzése, beépítetlenül maradása, hiszen ezek a felületek a közösségi élet 
színhelyei is egyben, meghatárotó szerepük van a falu életében. Minden esetben alap-
vető szempont a honos növényfajok, fák és cserjék alkalmazása. Településközpontban, 
templomok, valmint a jelentősebb középületek körül például kislevelű hárs (Tilia cordata), 
vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), közönséges dió (Juglans regia) telepítése ajánlott.  

A burkoltfelületek anyaghasználata minden esteben legyen a tájnak megfelelő,  
természetes anyagokból. A különböző területek növényalkalmazása és anyaghasznaláta 
legyen harmóniában az egységes településkép érdekében. Javasolt egységes, esetleg 
egyedi utcabútor család használata a falun belül. Részletes növénylista a Településképi 
Rendelet mellékletében található.
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IPARI  TERÜLET

A település ipari létesítményei tartoznak 
ebbe az építészeti karakterbe. A tele-
püléskép védelme érdekében fontos az 
ipari épületek esztétikailag harmonikus 
integrálása az épített környezetbe. Emi-
att szükéséges az épületek magastetős 
kialakítása, maximum 45fokos tetőhajlás-
szöggel. Az előkerteket környezetesztéti-
kai okok miatt parkként lehet kialakítani. 
A telkeket kerítéssel kell körülvenni. Az ol-
dalkerítések épített (zárt), dróthálós vagy 
élősövény kerítés lehet. A telephelyeken 
belül a rendezett zöldterület kialakítása 
szükséges, ipari funkció esetén minimum 
a kerítés mellett két sorban egységes 
fasor ültetése kötelező. A telephelye-
ken nem folytatható olyan tevékenység, 
amely településesztétikai szempontokból 
kifogásolható. Létesítményeinek parkoló 
igényét telken belül kell biztosítani.
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ZÖLDFELÜLETEK

Kapolcs területén megtalálható  
többek között kertgazdasági terület, 
(szőlős,gyümölcsös, zártkert), közpark, 
erdőterület, patakpart besorolású zöld-
felületek is. Alapvető szempont, hogy a 
közparkok, közkertek zöldterületei honos 
növényfajok, fák, cserjék használatá-
val kerüljenek kialakításra. Kis mérték-
ben elfogadott az adott közpark, közkert  
karakteréhez igazodó nemesített fajok  
ültetése is. Az előírások szerint a zöldterü-
letek legfeljebb 3%-a beépíthető, a  terület 
funkcióját szolgáló épületek elhelyezés-
ével. Egyéb zölfelületek esetén kiemelten  
fontos a természetes növényzet meg- 
őrzése, valamint a változatlan élőhelyi 
feltételek fenntartása. Táj-és település-
képi értékük mellett ökológai kapcsolatot,  
továbbá sok állatfaj számára  élőhelyet  
jelentenek. Részletes növénylista a  
Településképi rendelet mellékletében  
található.

8
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UTCÁK, KÖZTEREK

Kapolcson szerencsés módon megmaradt a hagyományos falukép, így ennek meg- 
óvása kiemelten fontos. Egy falun belül is minden utcakép egy kicsit más, így nem lehet 
ugyanúgy kezelni őket. Egységes, valamint esztétikus utcaképet úgy érhetünk el, ha az 
épületek  utcafrontra eső részeleteinek harmoniájára kellő hangsúlyt fektetünk. Mint 
például az egyes utcákban az épületek telken való elhelyezése, a homlokzatképzés, az 
épületek magasságai, a tetők hajlászöge, a tetőfedés módjai, a nyílászárók, a szín és 
anyag-használatok harmóniában vannak, követnek egyfajta ritmust. Az épületek színei  
natúrak, míg az anyaghasználatok természetesek. Nincsenek egymáshoz képest 
kiúgróan magas épületek, vagy egymástól túlságosan eltérő színek. A kerítések és 
burkolatok egységes formavilága és tájnak megfelelő természetes  anyaghasználata, 
valamint az egységes kandelláberek, kellő erősségű, melegfényű villágítással kiemelten 
fontosak egy utca hangulatában. Az előkertek gondozásával, a tájnak megfelelő ho-
nos növényfajok, faegyedek alkalmazásával, megfelelően kialakított, gyeppel borított 
vízelvezető árkokkal, valamint ahol lehetséges a légvezetékek földkábelre cserélésével 
tovább szépíthetjük az utcaképet.
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KÖZTÉRI BÚTOROK

Ahogy a képeken is látható Kapolcson nincs kialakult utcabútor használat.  Javasolt  
egységes, akár egyedi utcabútor család alkalmazása, ami aztán a falu minden  
pontján használható. A bútorok anyagyhasználata és formavilága legyen  természetes, a  
tájnak megfelelő. Például fa, terméskő, bazalt. Javasolt akár a Balaton-felvidéki   
szimbólum rendszer elemeinek megjelenítése a bútorokon.
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REKLÁM, CÉGÉR

Az épületek homlokzatain elhelyezett cégéreket úgy kell kialakítani, hogy azok  
szervesen illeszkedjenek a homlokzatok függőleges tagolásához, a nyílászárók ki- 
osztásához, azok ritmusához. Összhangban legyenek az épület építészeti részlet- 
képzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Javasolt itt is a természetes, tájhoz 
illő anyaghasználat. Előkertben reklámcélú berendezés nem helyezhető el. Helyi véde-
lem alatt álló épületek közterületi homlokzati vonala előtt utcabútoron reklámhordozót 
elhelyezni nem lehet. Részletes útmutató a Településképi rendelet reklámhordozókra 
vonatkozó fejezetében található.
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