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VÉLEMÉNYEZÉSI 



1. Bevezetés, köszöntő  

Szigliget. Egész napos fürdőzések a Balatonban. A várban, egy lány társaságában eltöltött 

csodálatos órák. A félhomályban elénk táruló Tanúhegyek sejtelmes világa. Az erdei séták 

közben megpihenve a Kamonkő tetején, csodálni a magyar tengeren megcsillanó napsugár 

fényeit. A Királyné Szoknyáján található Óvár rejtőzködő falai között eltöltött meghitt 

pillanatok. Az első horgász-élmények. Meditációk a Csonka-toronyban. A Vilma-hegy, a 

Királyné Szoknyája, a Külső-hegy, a Kamonkő, az Antal-hegy és a Várhegy. A Vár, az Óvár, 

az Avasi-torony, az Esterházy-kastély, az Ófalu öreg házai. Pincék, présházak, nádtetők, 

vakítóan fehér homlokzatok. A nyugalom szigete. 

 

Szigliget klímája, természeti és épített környezete egyedülálló. Dombok és völgyek, szőlőtáblák 

és erdősávok váltakozása teszi különlegessé a települést. Bármelyik hegyre mászunk is fel, a 

magyar tenger látványa fogad bennünket. Itt nincsenek gyárak, üzemek, itt a levegő a sok fának, 

erdőnek köszönhetően még tiszta. 

Nem csak a természeti adottságainkra, hanem az épített környezetünkre is büszkék vagyunk. A 

szigligeti vár négy évszázadig folyamatosan épült, megújult, és a végvárrendszer egyik fontos 

bástyájává vált. Miután csökkent, majd elveszett a harcászati szerepe, mint egy megunt bútort 

félredobták és mellőzték. A vár köveit, mint használható építőanyagot elhordták, vagy éppen a 

folyamatos eróziónak köszönhetően az erődítményt övező erdő fái közé ágyazódtak be. A 

Szigligeti Önkormányzat az év minden napján azon dolgozik, hogy a vár megújulása minél 

nagyobb mértékű legyen.  



 

Szigligeten azonban nem csak a Vár van. Az úgynevezett „Királyné szoknyája" hegy tetején 

találhatóak az Óvár alapjai. Ezen kívül van egy Árpád-kori templomunk, az Avasi-torony, amely 

egy római épület alapjaira épült. Vagy éppen az Esterházy-kastély, amely most Alkotóházként 

működik. A vár lábánál található Ófaluban sétálva időutazásban lehet részünk. A nádfedeles házak 

visszaidézik a XIX. század hangulatát. Ez Szigliget, amely nagyon sok irodalmi és képzőművészeti 

alkotásnak volt a múzsája. 

Szigliget több száz éves múltja kötelez minket arra, hogy megőrizzük múltunk egy-egy szeletét, 

mindazt, azt, amit őseink ránk hagytak. A település képe generációkon keresztül formálódott, s így 

alakítjuk mi is, majd később gyermekeink. Fontosnak tartom, hogy ez a „formálás” illeszkedjen 

abba, amit őseink megkezdtek, azaz meg kell őriznünk a település hagyományos szerkezetét, 

sajátságos arculatát, épített és természeti szépségeit, egyedi jellemzőit. Ezért készítettük el ezt a 

kiadványt. 

E Településképi Arculati Kézikönyv mindenki számára érthető módon mutatja be a közösség 

környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv összegyűjti a település helyi építészeti 

stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket egy építkezésnél vagy felújításnál 

figyelembe kell venni. Jó példák bemutatásával az építtetők és építészek számára is segítséget nyújt 

a helyi karakterisztikus jegyek alkalmazásához. 

A Településképi Arculati Kézikönyv nemcsak bemutatja ezeket a településképi jellemzőket, hanem 

külön kitér a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek arculati 

jellemzőire és értékeire. 

A kiadvány útmutatóként szolgál minden lakosunk számára, hogy a településkép minőségi 

formálása, a településképhez illeszkedő építészeti elemek kialakítása, változtatása terén a 

bemutatott hagyományokra alapulva fejlesszük, szépítsük Szigligetet. 

Balassa Balázs 

 polgármester 



2. Szigliget bemutatása 

Szigliget a Balaton északi partján, a Badacsony és Keszthely között fekvő félszigeten, 

vulkanikus dombokon terül el. Kevés olyan tája van a Balatonnak, ahol a vidék romantikája és 

a múlt emlékei ilyen harmonikus egységet alkotnak: vulkáni kúpok, zamatos borokat termő 

domboldalak, erdők, susogó nádasok és a hullámzó Balaton mellett az építészeti és kulturális 

örökségek teszik vonzóvá, változatossá a települést. Szigliget látképét a vulkanikus dombok 

(Vár-hegy, Antal-hegy és Öreg-erdő, Majális-tető, Soponya-tető, Óvár, Róka-rántó) határozzák 

meg, ahol az épületek sorban egymás fölé épültek. 

 

A Balaton öblei között egykor szigetként meghúzódó terület mindig bőséges élelmet és 

megfelelő védelmet nyújtott az itt megtelepedett embereknek. Sokáig szigetként álltak ki a 

szigligeti kúpok és a települést csak vízi úton lehetett megközelíteni. Csupán a XIX. században 

került sor a Közép-Dunántúl vízszabályozására, a Balaton lecsapolására. Ennek következtében 

Szigliget északnyugati részeiről eltűnt a víz; a sziget félszigetté vált. A település neve a Sziget-

ligetből rövidült le.  

A régészeti leletek tanúsága szerint Szigliget már a kőkorszakban és bronzkorban is lakott volt, 

később pedig kelta, római és avar népek is éltek a területen. A rómaiak alatt már fejlett 

gazdálkodás folyt a térségben és a szőlőművelés is ebben az időszakban honosodott meg. 

Feltételezhető, hogy az Avasi-templom helyén álló egykori középkori templom egy római 

épület részeinek felhasználásával épült. 

A honfoglalás után Szigliget a Zalai várispánság birtokai közé került és központja az Avasi-

templom környékén alakult ki.  

A tatárjárás pusztításai után, 1260-ban IV. Béla Szigligetet a pannonhalmi bencéseknek 

adományozta, hogy ott kővárat építsenek. A ma látható romoknál jóval kisebb, de jól védhető 

vár építését Favus apát kezdte meg. A helyi kőfejtők, mészégetők, kőművesek, a bencés 

birtokokon élő kézművesek és jobbágyok munkájának eredményeképpen a két év alatt felépült 

vár annyira megtetszett IV. Bélának, hogy már 1262-ben, tehát közvetlenül felépítése után 



visszavette a bencésektől, s más birtokokat adott nekik cserébe. Ettől az időtől kezdve a vár, 

valamint Szigliget sorsa szorosan összefonódott.  

A vár az elkövetkező évszázadokban többször is gazdát cserélt, és az Árpád-kori falu 

visszafejlődésével párhuzamosan itt kezdett az új településközpont kialakulni. Az épület 

hadászati jelentősége a török hatalom hanyatlásával egyre inkább lecsökkent és a XVII. század 

végétől pusztulásnak indult. 1702-ben I. Lipót más várakkal együtt ezt is leromboltatta.  

Szigliget fejlődése a XVIII. század második felében indult meg a települést övező mocsarak 

lecsapolásával, amely a gazdaságilag hasznosítható területeket is jelentősen megnövelte. Egyre 

többen költöztek be a településre és ebben az időben kezdődött meg a Lengyel-család 

kastélyának építése is. Az új épületekhez a lerombolt vár köveit használták fel.  

A szigligeti ember a hegyoldalba épített falujában folyamatosan „helyszűkével” küzdött, 

amelynek gyakran estek a kiskertek, veteményesek áldozatul. A korabeli feljegyzések tanúsága 

szerint az udvarokat a lakó- és gazdasági épületekkel szinte teljesen körbeépítették és az istállót, 

valamint egyéb melléképületeket nemegyszer a lakóházzal is összeépítették. 

A település a XIX. század folyamán többször is gazdát cserélt. Lengyel Gáspár leányai révén 

először a Putheány és az Inkey család osztozkodott területén. Tőlük az Eszterházy-család 

kezébe került Szigliget, akik a II. világháború végéig birtokosai is voltak a falunak. 

A XX. században a még főként mezőgazdaságból élő település tovább terjeszkedett. 

Fejlődésében úttörőszerepet játszott Fehrentheil-Gruppenberg László, akinek a nevéhez 

fűződik a vasútállomás, a híres szigligeti jegenyesor, valamint a hajókikötő létesítése is. 

Barátaival közösen alapították meg a Szigligeti Fürdőegyesületet, amelynek tagjai tagdíjat 

fizettek, és az így létrejött bevételből kezdték meg a strand kiépítését. Ezzel kezdetét vette az 

idegenforgalom térhódítása, amelynek révén Szigliget a XX. század második felére a Balaton 

meghatározó községévé fejlődött. 

 

A híres szigligeti jegenyesor 1969-ben. Forrás: fortepan.hu (Képszám: 106550) 



 

A kikötő a 70-es években 

 

 

 

  



3. Örökségünk 

Szigligeten számos műemlék, építészeti érték és természetvédelmi szempontból értékes terület 

található. A fejezetben ezeket tekintjük át. 

 

MŰEMLÉKEK 

 

Várhegy és Öregfalu 

A Vár Szigliget emblematikus műemléke, amely az alá épült Öregfaluval műemléki jelentőségű 

terület. Az alsó- és felsővár elhelyezkedése, a Várhegy és várépítmények sziluettje a település 

meghatározó tájképi elemei. A Várat IV. Béla 1260-as oklevele nyomán Favus pannonhalmi 

apát építtette. Az akkori épület a ma is álló vár keleti, legmagasabb részén a két toronnyal 

közrefogott palotából, az egy szinttel lejjebb kialakított udvarból és a kápolnából állt. Viharos 

története összefonódott a XV. sz. elejétől a lábához települő Öregfaluval. A Vár királyi, majd 

főúri birtok volt, de a török kor végén elvesztette katonai jelentőségét. Sorsát egy 1697-es 

villámcsapás pecsételte meg, amelynek következtében a felsővár lakhatatlanná vált. 1702-ben 

I. Lipót parancsára felrobbantották. Az utóbbi évek felújítása, visszaépítése nyomán a várfalak 

állnak, így néhány belső épület részlegesen bemutatható.  

A Vár alatt húzódó Öregfalu történeti településrésze az Ady, Petőfi, Kisfaludy, Széchenyi 

utcákat és a Kossuth utca Várhegy alatti szakaszát foglalja magában. A történeti településrész 

szűk, zegzugos utcákkal, léckerítéssel vagy kőbástyákkal határolt kis ingatlanokkal, a 

hegyoldalba simuló kis belmagasságú földszintes, jelentős részben nádtetős épületekkel, fehér 

vakolt falakkal, egyszerű fa elemekkel a XVIII-XIX. századi népi építészet emlékeit őrzi. A 

lakóházak többsége az utcavonalra merőleges, több épület kőoszlopokkal, kő mellvéddel 



díszített tornáccal rendelkezik. A nyílászárók jellemzően egyrétegűek, zsalugáterrel ellátottak. 

A Kossuth Lajos utca déli részén neobarokk homlokzatok is megtalálhatóak. 

 

  

Kossuth Lajos utca házai egykor és most 

 

 



 

Kossuth utcai látkép 1962-ben, Forrás: fortepan.hu (Képszám: 105910) 

Az Öregfalu jelentős középületei az egykori Lengyel kúria, a volt Eszterházy kastély és a római 

katolikus templom. A történelmi településmag hegyoldali fekvésének és egységes formai, 

színbeli megjelenésének köszönhetően a települési táj meghatározó, védendő eleme.  

Az egykori Lengyel-Putheány-kúria a Vár alatt, késő barokk stílusban épült, L alakú, 

földszintes épület. Legrégebbi része 1787-ből való és eredetileg négyszög alaprajzú volt. 

Nyugati, hosszabb szárnyának, vendégszobaként használt helyiségeit késő barokk boltozatok 

fedik. Külső oldalán mellvéden álló kőoszlopok tartják az ereszt. Az erre merőleges, déli irányú 

részét feltehetően a XIX. század elején emelték, amelyet a XX. század elején egy fatornáccal 

toldottak meg.  

 

A kúria udvarába vezető félköríves kapu kővázával díszített falában a Tóti Lengyel család 17. 

századi kőbe faragott címere látható, amely egykor a vár kapuja felett volt. Felette van a várkapu 

íves záróköve hétsoros latin felirattal, amely Lengyel Boldizsár császári és királyi 

aranysarkantyús ezredes nevét és az 1638-as évszámot örökíti meg. Az egykor igen leromlott 



állapotú épület felújítása 1967 őszén kezdődött és a következő év nyarán fejeződött be; azóta 

vendégház és vendéglátó egység működik falai között. 

A klasszicista stílusú Eszterházy-kastély, amely jelenleg irodalmi alkotóházként működik, 

eredetileg egy középfolyosós barokk kúria volt, amit a Lengyel-családba beházasodó báró 

Putheany Vencel épített 1785 körül. Később az épületet klasszicista szárnnyal bővítették, 

amelynek középső, emeleti részét két pillér és két oszlop által tartott timpanon zárja le. A 

kastély mai formáját 1912 után nyerte el. Bölöni György Kossuth díjas író, publicista 

kezdeményezésére 1952 óta irodalmi alkotóházként működik. Falai között a magyar irodalom 

olyan kiemelkedő egyéniségei fordultak meg, mint Örkény István, Zelk Zoltán, Kassák Lajos, 

Nemes Nagy Ágnes, Kolozsvári Grandpierre Emil, Esterházy Péter, Szabó Magda, Kertész 

Imre, Nagy László, Pilinszky János, Németh László, Fekete István, Lázár Ervin, Weöres 

Sándor, Déry Tibor, Füst Milán, Göncz Árpád vagy Varró Dániel. 

 

 



 

Az Alkotóház parkja 1966-ban, Forrás: fortepan.hu (képszám: 107252) 

Az épület körül fekvő 10 hektáros történeti kert ma arborétumként működik. A terület 

legmélyebb részén, a Tapolca-patak közelében állnak a legöregebb, 200-250 éves tiszafák, 

fehér nyárfák, vadgesztenyék, kocsányos tölgyek, hársak, bükkök, platánok. A XIX. század 

második felében ezeknek a környezetébe kezdtek fenyőféléket és más örökzöldeket telepíteni. 

A kert virágkorát az Esterházyak alatt, az 1920-as és 1930-as években élte, amikor területét 

kétszeresére bővítették, és bécsi, pozsonyi, budapesti faiskolákból négy világrész egzotikus 

fenyőféléit, örökzöldjeit telepítették be. Így jött létre az ország egyik legnagyobb 

fenyőgyűjteménye. A gazdag gyűjteménnyé fejlesztett arborétumot értékei miatt 1954-ben az 

Országos Természetvédelmi Hivatal védetté nyilvánította. 1997 óta fokozottan védett terület. 

A parkban az értékes növényeken kívül jelentős műalkotások is helyet kaptak, mint pl. Pátzay 

Pál térplasztikája (Törölköző nő), Borsos Miklós Primavera című szobra, valamint a Bölöni 

Györgyöt ábrázoló műalkotás. 

 



 

Az Öregfalu legmagasabb pontján, a Kisfaludy utcában álló 

Római katolikus plébániatemplom romantikus stílusban 

épült. Az egyszerű, egyhajós, keletre néző, kerek záródású, 

boltozott szentélyű épület 1877-ben kapta meg mai formáját. 

Nyugati végéhez kapcsolódik a homlokzat elé kilépő, 

órapárkányos torony, ez alatt nyílik bejárat a hajóba. A 

templom déli oldalán látható faragott kőfeszületet Ihász 

György és neje, Szabó Rozália állíttatta 1880-ban. 

 

Rókarántó-domb (Külsőhegyi út és Réhelyi út térsége) 

Szigliget legrégebbi, ma is álló épített emléke az Avasi 

templom. Az Árpád-kori falu helyén létesült templom 

egykor római kori épület felhasználásával épült. Pusztulása 

már a török támadásai során megkezdődött, s helyzete a 

hódoltság alatt csak tovább romlott. Az elnéptelenedett falu 

templomát az ország töröktől való felszabadítása után sem állították helyre, s az tovább pusztult. 

Köveit a falu házainak építéséhez hordták el. A templomból így csak az alapfalak maradtak 

meg, kivéve a teljes magasságig álló nyugati homlokzatot és a hozzá nyugat felől csatlakozó 

Csonkatornyot. A falu népe egykor a templom köré temetkezett. A templomrom körül néhány 

régi sír ma is látható, persze ezek már jóval későbbi nyughelyek.  

 



Az Avasi templomrommal határos területen, annak zöldfelületéhez kapcsolódva kapott helyet 

egy kb. 1,60 m magas kőtömb Wass Albert bronz domborművű táblájával. Az emlékhelyen 

székelykaput is állítottak, valamint két faragott kopjafa díszíti a felvezető utat.   

A Szentháromságról elnevezett kis klasszicista kápolna a Rókarántó-hegy tetején, erdővel 

övezett területen, szabadon áll. Falai fehérre festettek, fedése cserép héjazatú nyeregtető. 

Főhomlokzata háromszögű oromzattal lezárt, tükrös kialakítású. A kápolna a helyi 

szőlősgazdák adományából épült a XIX. században. Az épület előtt egy mészkőből faragott 

kereszt található korpusszal és Szűz Mária szoborral, valamint az első és második világháború 

hősi halottainak tiszteletére egy emlékművet is felállítottak. 

 

Mind a Kápolna, mind a templomrom környezete műemléki védelem alatt áll. 

Óvárhegy (Királyné szoknyája) 

Az egykori Óvár a Királyné szoknyájának nevezett kúp alakú vulkáni tanúhegy tetején állt 

szabálytalan ovális alakban. A mára már csak néhány kőtömbből álló erődítmény vélhetően a 

XIII. században épült, bár a pontos korát eddig nem sikerült kideríteni. A helyi legenda szerint 

egy idős somogyi úr szeretett volna itt várat építeni. Minden reggel csónakkal érkezett 

Szigligetre és egész nap, egészen napnyugtáig építkezett. Másnap azonban, amikor újra jött, 

már az öbölben észrevette, hogy az előző nap felépített falak leomlottak. Ez így ment jó hosszú 

ideig, míg egyik reggel, amikor megint azt látta, hogy a kastélya összedőlt és a pénze is 

elfogyott, a munkától fáradtan felkiáltott: "Ó vár, ó vár, te engem kifosztottál!" Elkeseredve 

visszaevezett a túlpartra és többet nem látták Szigligeten.  

A romokra 2013-ban építették meg a faszerkezetes kilátót, ráerősítve a hegyről nyíló pazar 

balatoni kilátásra. A vár területe, csakúgy, mint az egész hegy, sűrű aljnövényzetű tölgyerdővel 

borított.  

A Királyné szoknyájának másik műemléke a domboldal oldalába épült egykori Eszterházy-

almáspince az Aranykagyló út mentén. Az 1805-ben épült épületet mára teljesen átalakították. 

A pince terméskőből rakott falai és hosszú, álló téglalapos ablakai az 1960-70-es évek stílusát 

idézik. A mész festésű tapasztott homlokzatot az épület oromfalán fehérre, az 



oldalhomlokzaton, a tornác mentén sárgára festették. A ház az oromfali oldalon a tereplejtés 

miatt jelentősen kiemelkedik a terepszintből, így a bejárat a lakószint magasságában található. 

A pince fölött a ház emelete kisebb alaprajzon emelkedik, az udvari homlokzat előtt tornác 

található. Ennek a résznek a síkfödémes helyiségei is átalakítottak, modern, téglalapos 

nyílásokkal rendelkezik. 

 

Pincék, présházak 

A településen található pincék, présházak jelentős nagyságrendet képviselnek Szigliget épített 

értékei között. Az egykori szőlőhegyi területek a beépítések következtében belterületbe 

kerültek, a szőlőművelés fokozatosan visszaszorult, és több helyen a korábbi nagy telekről a 

pince környezetét egy apró telekkel leválasztották. Így épültek körül ezek az épületek 

üdülőépülettel és így kerültek ki természetes környezetük, a szőlők mellől.  

 



 

A műemléki pincék, présházak nagyobb számban az Aranykagylói út, Kamonkői út, illetve a 

Külsőhegy térségében, páratlan panorámával sorakoznak. Az épületek egytraktusosak, 

nádfedeles nyeregtető borításúak, falazatuk fehér színű. A lejtős hegyoldalra épült házakat 

részben a terepbe bevágva alakították ki. 

 



SZIGLIGET TOVÁBBI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI 

Szigligeten helyi védett terület, épületek és objektumok mellett további építészeti értékek, 

egyedi tájértékek is megtalálhatóak.  

A helyi védett településrész a Külsőhegyi út – Iharos – Réhelyi út – 1083/2 hrsz árok – 1070/2, 

1050 hrsz út – Hálás tető felőli belterülethatár által határolt területet öleli fel, amely a 

Külsőhegyi pincék műemléki környezetét is lefedi. Különösen értékes a Réhelyi utca egységes 

tömegű és beépítésű házak együtteséből álló utcaképe. A lakóházak jellemzően utcára 

merőleges elhelyezésű, földszintes, keskeny, téglány alaprajzú, terepen ülő, térdfal nélküli, 

emberléptékű belmagassággal készült épületek, ahol a népies anyaghasználat dominál. 

A Külső-hegy csapadékvizeit - a sűrű beépítettségnek, telekosztásnak következtében - nem 

koncentráltan, hanem a Réhelyi út mentén, több kis ágban, a hegy lábánál nyílt árokba vezetve 

kezelték. A bevezetésénél egy betonozott kis műtárgy található, amelyen a gyártó tapolcai cég 

emblémáját is feltüntették. 

 

A tapolcai cég emblémája, Forrás: Egyedi tájértéki adatszolgáltatás 

Helyi védett épületek találhatóak még a Belső-hegy területén (Fakavölgyi út, Aranykagyló utca, 

Kamonkői utca), amelyek jellemzően pinceként, présházként üzemelnek. 

 



Szigliget kiemelkedő értéke az Antal-hegy déli oldalán álló MEDOSZ-üdülő. A háromszintes, 

összetett épülettömeggel készült épületegyüttes fehér vakolt falai, nyílásokkal meghatározott 

homlokzati architektúrája jellegzetes tájképi elemként jelenik meg. 

 

A szigligeti utak mentén számos kőkereszt látható, amelyek helyi védelem alatt állnak. Ezek 

közül az egyik legjelentősebb a Rókarántó út kezdeténél található 2,6 méter magas feszület, 

amely kőből készült talapzaton áll, két oldalán egy-egy nőalakkal. A feszület sajátossága, hogy 

az egyik nőalak kezében kövirózsák nyílnak, a parasztkerítések jellegzetes díszítését a 

szoboralakra átruházva. 

 



TERMÉSZETI, TÁJI ÉRTÉKEK 

Szigliget hegyei nemcsak egyedülállóan érdekes és festői geológiai emlékek, hanem számos 

igen ritka növény- és állatfaj élőhelyei is. A természeti értékek gazdag sorához társul a római 

korig visszavezethető országos jelentőségű szőlőkultúra, valamint a szőlőhegyek és lakott 

területek megannyi építészeti emlékei: a várrom, templomrom, a kastély, a falusi és szőlőhegyi 

népi építészeti emlékek. 

 

Szigliget teljes közigazgatási területe tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 

valamint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként országos jelentőségű védett természeti 

terület, ahol a Tapolcai-medence a Tapolca-patakkal és a Balaton Natura 2000 oltalom alatt áll. 

Fokozattan védett természeti értéke a Vár-hegy, valamint a Majális- és Hálástető térsége. 

Területén a nemzeti ökológiai hálózat mag- és pufferterülete is megtalálható. 

A Vár-hegy és az Antal-hegy alatti szőlők Szigliget településszerkezetének, történeti 

művelésének jelentős elemét képezik. A település három hegyre települt (Vár-hegy, Majális-

tető, Antal-hegy), amelyek lejtőin a szőlőművelés hamar meghonosodott. A község 

növekedésével egyes területek ugyan belterületbe kerültek, de a megmaradt külterületi 

szőlőművelés mindmáig a tájkarakter meghatározó elemei. 

 



A Várhegy déli oldalán húzódó 80-100 cm magas bazalttufa támfalak szintén a 

szőlőműveléshez kapcsolódóan alakultak ki. A szárazon rakott bazaltkövek és bazalttufák a 

kisméretű földteraszok megtartását segítették elő. Mára egyedi agrártörténeti tájértéket 

képeznek.  

Az Eger-patak, vagy más néven Eger-víz a Balaton-felvidék leghosszabb felszíni vízfolyása. 

Szigliget és a Badacsony között fekvő mocsaras-lápos része négy, egymástól elkülönülő részből 

áll (Lábdi-rétek, Malom-rét, Nádverő, Lúdgége), amelyek védett vízivilágát és élőhelyeit a 

Natura 2000 program keretében természetvédelmi területté nyilvánították. Az Eger-patak két 

oldalán értékes nyárfasor halad.  

Szigliget másik értékes vízfolyása a Tapolca-patak, amelynek kiépítetlen, természetközeli 

vízpartja többnyire zöldfelületek és erdőterület mellett halad. A honos kocsányos tölgy-, hárs- 

bükk-, platán-, és juharfák, a mélyfekvésű részeken medvehagyma aljnövényzet a sportpálya 

és a Tapolca-patak közé ékelődve található meg. A vízfolyások ökológiai szerepük mellett 

lényeges tájképi kapcsolatokat is hordoznak. 

A kisméretű épületek és a köztük fekvő szőlőterületek, valamint a hegyek oldalán látható erdők 

alkotják Szigliget egyedi látképét: a Balaton vizének és nádasainak képe együtt jelenik meg a 

művelt szőlőhegyek és a település képével. Szigliget domborzati adottságából és tájolásából 

adódóan több helyről kedvező rálátás nyílik a Várhegyre, a vár romjaira (Soponyai utca, 

Kossuth Lajos utca), valamint a szőlőhegyekre (Kamonkői út). A 239 méter magas Vár-hegyről 

csodálatos látványt nyújt a Tapolcai-medence, és a Keszthelyi-hegység. A Kamon-kő 

tanösvény bejárásával mindez a látogató szeme elé tárul. 

 

Szigliget történetisége, tájképi értéke a természeti adottságokra épülő gazdálkodás biztosítása 

és a mértéktartó, a tájszerkezettel, tájrendszerrel összhangban lévő épületállománnyal együtt 

őrizhető meg. 



4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek  

 
Szigliget kialakulása, fejlődése során fokozatosan épült be mai közigazgatási területe, amelyen 

a funkciók, építészeti sajátosságok alapján több eltérő karakterű településréz is 

megkülönböztethető. 

Szigliget településképi szempontból meghatározó területei 

 

 



1. MŰEMLÉKI TELEPÜLÉSKÖZPONT 

 

A műemléki településközpont a Várat és az Öregfalu műemléki jelentőségi területét fedi le. A 

számos műemlék és építészeti érték mellett egyedi tájértékek is jelentős számban vannak jelen. 

A településrész helyi tájképi védelem alatt áll.  

A műemléki településközpont kialakulása a Vár építéséhez köthető. A XVIII. század második 

felében készült első katonai felmérésen még csak néhány lakóépület rajzolódik ki a mai 

beépített területtől északabbra, a Várhegy szoknyáján. A XIX. századra a lakott területek 

délebbre húzódtak, a mai Ady és Kossuth Lajos utca közé. Kialakult a halmazos 

településszerkezetre jellemző zeg-zugos utcahálózat, amelyre a telkek többségében 

merőlegesen fűződtek fel. A második katonai felmérés a Várat már romos állapotban („Ruine”) 

jelöli. Ekkorra már állt a Lengyel-kúria, az Eszterházy-kastély és a kastélykert úthálózata is 

tisztán kirajzolódik. A délebbi területeken még csak néhány épület található, a domborzati 

viszonyokhoz igazodva szabályosabb utcaszerkezetet alkotva. 

Az 1858-as kataszteri térképen nagyon szépen kivehetőek a meglévő házak és telkek 

körvonalai, amelyek megegyeznek a jelenlegi műemléki környezet határaival. 

A településrész ma elsősorban lakó és idegenforgalmi funkciót tölt be, kisebb részben 

intézményi központként is funkcionál. 

A falusias lakóterület a Várhegy lábánál kialakult halmazos struktúrájú területet öleli fel, ahol 

a népi építészet emlékei koncentráltan vannak jelen. Az utcák a rétegvonalakkal párhuzamosan, 

egymás fölött futnak, amelyre a házak általában merőlegesen fűződnek fel. Jellegzetes utcakép 

a fehér színű mész festésű vakolt homlokzatos nádfedeles épületsor. Egyedi karaktert 

kölcsönöznek a fésűs elrendezésű házsorok, illetve a Kossuth Lajos utca neobarokk oromzatai.  

A kertvárosias beépítés a kastélykerttől délre eső lakótömbökben jelenik meg. Itt a telkek 

mérete már nagyobb, amelyek közepén a házak szabadon állnak. Az utcák szabályos 

elrendezésűek, ezáltal a lazább, szellősebb utcakép a meghatározó.  



A lakóterületek közé ékelődnek be az intézményi területek, ahol a közintézmények mellett a 

vendéglátóipari egységek és egyéb szolgáltatások is helyet kapnak. Az épületek itt is 

emberléptékűek és illeszkednek a műemléki környezetbe. 

 



2. ÚJFALU 

 

Újfalu a műemléki településközponttól délre eső, a Tapolca-patak és a Majális-tető közé 

beékelődött területet foglalja magában. A településrész újonnan, a XX. század második felében 

kezdett beépülni. Ennek megfelelően az utcák vonalvezetése, a telkek kialakítása szabályos, 

amelyeken az épületek oldalhatáron helyezkednek el. Északi részsén elszórtan megjelennek a 

Szigligetre oly jellemző fehérre meszelt, díszes homlokzatú lakóházak, amelyek a műemléki 

településközpont „lezárásaként” is tekinthetőek. A délebbi területeken a nyolcvanas-

kilencvenes évek előkertes családi házai a meghatározóak. Közéjük ékelődnek be az új 

lakóépületek, amelyek méretükben, megjelenésükben illeszkednek a településképhez.  

A településrészen a lakófunkció dominál. Északon, a Tapolca-patak mentén nagyobb 

egybefüggő zöldterület található, ahol a legfontosabb feladat a meglévő természeti állapot 

fenntartása. Ennek érdekében a területen épület, építmény nem helyezhető el, s fát kivágni csak 

a Nemzeti Park engedélyével lehet.  

 



3. ÜDÜLŐTERÜLET 

 

Az üdülőterület Szigliget déli és keleti részén, a Balaton és a Majális-tető közötti sávon, illetve 

a Réhelyi út - Róka-rántó közé beékelődött területen helyezkedik el. Ide tartozik még a 

Soponya-tetőn található egykori üdülőtábor, valamint a MEDOSZ-üdülő telke is. A számtalan 

műemlék és további építészeti érték mellett itt található a település helyi védett területe, illetve 

az egyedi tájérték szempontjából is jelentős temető.  

 

A szigligeti Ifjúsági tábor – volt Úttörőtábor – egykoron, Forrás: Demeter Éva 



Az egykori településközpont az Avasi templom körül alakult ki és feltételezhetően egészen a 

török időkig lakott volt. A hódoltság alatt azonban elnéptelenedett és az egykori házak 

építőköveit a Várhegy alatt kialakuló új központ kiépítéséhez használták fel. Az első katonai 

felmérés – XVIII. század második fele – csupán a temető helyét jelöli. 

A második katonai felmérés idejében a Külsőhegyi és Rókarántói út mentén már megjelentek 

az első épületek, amelyek az utak vonalára felfűzve, elszórtan, egymástól viszonylag nagy 

távolságra helyezkedtek el. Az Iharos és Réhelyi út mentén fekvő területet felparcellázták és 

hosszú nadrágszíj-telkeket alakítottak ki. Ekkoriban már a Majális-tető déli, valamint Óvár és 

a Rókarántó-domb északi lábánál húzódó területeken is megjelentek a szőlőműveléshez 

kapcsolódó első épületek. Az 1858-as kataszteri térképen már tisztán látszódnak a 

telekalakítások és a házak, valamint a közöttük húzódó utak nyomvonalai, illetve a Soponya-

tető és Iharos út telkei is, külön jelölve az Avasi templom környezetét („Szigliget Kirche”). 

A parthoz közel eső részek ekkor még birtoktestek voltak, kiépülésük csak a XX. század elején 

az idegenforgalom térhódításával kezdődött meg, amelyhez egy katasztrófa is hozzájárult. Az 

1875 táján Amerikából behurcolt filoxéra elpusztította szinte az összes szőlőültetvényt 

Európában, így a Balaton körül is. Ez a hatalmas gazdasági csapás gyorsította fel a térség 

idegenforgalmának alakulását. A tönkrement szőlőbirtokosok pénz hiányában ugyanis nem 

tudták újratelepíteni az Amerikából hozott – így a filoxériára immunis – vesszőkkel az 

ültetvényeiket. A birtokok így szép számmal cseréltek gazdát és az új, zömében tehetősebb 

városi tulajdonosok a présházakat nyaralónak alkalmas villává bővítették. A turizmus 

fellendülése ezáltal a terület karakterét is átalakította és a domboldalakon sorra jelentek meg a 

nyaralónak használt épületek. Mindezek ellenére sikerült megőrizni jónéhány korabeli 

lakóházat, pincét és présházat, amelyeket Szigliget épített örökségeként tartunk nyilván, 

különösen a Fakavölgyi út - Hegyalja út – Aranykagyló utca térségében. A Külsőhegyi út-

Rókarántó utca környéke helyi jelentőségű védett terület. 

 



Az üdülőterületek elsősorban üdülőházas jelleggel épültek ki szabadon álló épületekkel, de a 

Réhelyi út mentén kertvárosias, míg az Iharos utcában falusias, oldalhatáros beépítés is 

megjelenik. 

 

Az üdülőterületen az utcák vonalvezetése a domborzathoz igazodik, amely a Soponya-tetőn és 

a Külsőhelyi – Iharos út sávjában viszonylag szabályos, míg a Majális-tető lábánál és a 

Rókarántó-dombon kanyargósabb úthálózatot eredményez. A Soponyai úton a Vár felé haladva 

alacsony, egyszerű, nyeregtetős, földszintes pinceépületek sorának harmonikus látványa tárul 

elénk, ahol nádtető, oromfal, fehér vakolt homlokzat, sötét színű fa nyílászárók, egyszerű, 

racionális és ízléses telekhasználat jellemzik az utcaképet.Északon, az Antal-hegy lábánál a 

telkek közel azonos méretűek. Az épületek fűrészfogas elrendezéssel követik egymást, 

jellemzően földszint+emelet / tetőtér kialakítással. A lakóházak előtt kisebb-nagyobb előkertek 

találhatóak, és gyakoriak a házak között, az úttal merőlegesen kialakított szőlőültetvények. Az 

Iharos út déli részének utcaképe változatosabb, az épületek karaktere, tömege kevésbé 

egységes. Mindez összefügg azzal, hogy a telekméretek, a telkek kialakítása is eltérő, így a 

házak is különböző formát öltenek. 

A Réhelyi út nyugati részén lakóházak sorakoznak, közöttük még itt-ott fellelhetőek a régi 

pincék, présházak. Mind a régebbi, mind az új épületek megjelenése a népi építészet 

hagyományaiból táplálkozik, amelyek Szigliget helyi védett területének keleti szegélyét 

képezik. A Réhelyi útról remek kilátás nyílik a Badacsonyra. 

Az Avasi templomromot és műemléki környezetét délről beépítetlen zöldterület veszi körül. A 

terület egyedi tájérték szempontjából is jelentős. Az üdülőterület északi részén található a 

település temetője. Földszintes, tagolt épülettömeggel készült ravatalozójához helyi 

építőanyagot használtak. A fehér vakolt falfelülete, cserépfedése léptékében és 

megformálásában is igazodik a településképhez. A temetői sírkeresztek és a kőkereszt szintén 

értékes elemei Szigligetnek. 



4. STRAND ÉS KIKÖTŐ TÉRSÉGE 

 

A strand és kikötő térsége a turizmushoz kapcsolódóan a XX. században épült ki Fehrentheil-

Gruppenberg László közbenjárására. 

A területhez tartozik a jellegzetes, fehérre festett vakolt homlokzatú, nádfedeles Nádas borozó 

is. A településrész meghatározó elemei a zöldfelületek, illetve a strand és a kikötő között 

húzódó nádas. A Királyné szoknyája alatti út mellett kétoldalon jelentős nagyságú, méretes 

nyárfasor áll, amely a települési karakter és használati érték meghatározó eleme.  

A terület kialakítását, beépítettségét Szigliget vízpart-rehabilitációs tanulmányterve határozza 

meg. 

 



5. EGYÉB LAKÓ- ÉS GAZDASÁGI TERÜLET 

 

Az egyéb lakó- és gazdasági területek közé a Ciframajor, a Nádüzem és a Szigliget keleti részén 

elhelyezkedő egykori malom térsége tartozik. Térbeli elkülönülésük miatt kevésbé határozzák 

meg Szigliget arculatát, de kapufunkciójuk miatt fontos szerepet töltenek be. 

Ciframajort és a malmot már az első katonai felmérések is jelölték. A Ciframajort Taródházi 

Kiss Ignác alapította. Többszöri tulajdonosváltás után a XX. század elejére a falusi majorral 

vetekedő erejű mezőgazdasági egységgé, a falu egyik mintaüzemévé vált, ahol a gépesítés is 

komoly szerepet kapott. 

A malmot már az 1780-as úrbéri összeírás is megemlíti. A XX. századi gazdasági összeírások 

alapján a község közigazgatási területén még négy malom működött: egy az Eger-patakon, a 

mai Szeszfőzde helyén, kettő a Lesence-patakon, amelyek neve Alsó- és Felső-berki malom 

volt, valamint egy, az Új-berki malom a Világos-patakon. 

Ma a Ciframajor legmeghatározóbb épülete a Paprika vendéglő. Ezen túlmenően néhány 

gazdasági épület és lakóház található a jelenleg alulhasznosított területen. A malom térségében 

a lakófunkció dominál. 

A Tapolca-patak torkolatánál található a Nádüzem gazdasági területe, ahol kizárólag 

vízgazdálkodással, a hal- és nádgazdálkodással kapcsolatos építmények helyezhetők el. 

 

 

 

 



6. SZŐLŐK, SZŐLŐSKERTEK 

 

Szigliget a Badacsonyi Borvidék része, ahol a szőlőművelés római kori hagyományokig nyúlik 

vissza. A dombok déli, dél-nyugati lejtőin megjelenő szőlőültetvények Szigliget meghatározó 

tájképi elemei. A szőlőskertek területén a telkek nagysága, formája, fekvése ugyan eltérő, de az 

épületállomány a népi építészeti hagyományok miatt egységes képet mutat. 

  

Szigliget termőhelyi kataszterei, Forrás: fomi.hu 

A művelés és építés egységét még együtt felmutató szőlőhegyeken kialakult történeti táj 

megőrzése természeti és kulturális jelentősége mellett egyúttal idegenforgalmi és gazdasági 

érték. A látványvédelem – amelyben minden tájelem együtt megjelenik – kiemelt fontosságú. 

7. MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 



 

A mezőgazdasági területek Szigliget beépített területét ölelik körül, ahol nagy kiterjedésű, 

elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű gyep és nádas területek találhatóak. Legfontosabb 

értéke a természetközeli állapot és tájkarakter, amelynek megtartása, javítása az elsődleges 

feladat. A településkarakter, a kilátás- és rálátásvédelem érdekében a területen épületet 

elhelyezni csak korlátozásokkal lehet. A telepített növényzet megválasztásánál a talaj, a 

vízháztartás és a klíma adottságainak megfelelő, honos növényzet ültetése szükséges, mind a 

táj egységének megőrzése, mind a növényzet reális fenntartása szempontjából. A növényzet 

tudatos telepítése egyúttal a tájrehabilitáció egyik fontos eszköze is. 

Különösen értékes a Szigliget nyugati részén húzódó Tapolcai-medence Natura 2000 területe. 

Madárvilága igen gazdag, rendszeresen itt fészkel a fokozottan védett haris, a hamvas rétihéja, 

a bíbic vagy a fürj. A nádasokban a védett nyári lúd él és szaporodik. 

 

8. ERDŐS HEGYOLDALAK 



Szigliget vulkáni tanúhegyei uralják a tájat, egyedi alakjukkal messziről is meghatározzák a 

tájképet. Jellegzetes az egyes hegyek, dombok alakja, a hegytetők erdői, a geológiai 

képződmények, a szőlőművelés és a hegyoldalon felkúszó település alul sűrű, a magasabb 

részeken laza, borvidéki-üdülőterületi karakterű beépítésével. 

Szigliget vulkáni tanúhegyei 

 

 

A vulkáni tanúhegyek legjellemzőbb társulásai a sziklahasadékgyep, a sziklagyep, a 

lejtősztyeprét, a sajmeggyes bokorerdő, a xerotherm tölgyes, a cseres tölgyes,  törmeléklejtő 

erdő, illetve a gyertyános tölgyes. Annak ellenére, hogy a bazalthegyek flórája hasonlóságot 

mutat, mégis mindegyik más, illetve mindegyiket sajátos botanikai értékek is jellemeznek. 

A Rókarántó tetején álló műemléki jelentőségű Szőlőhegyi Szentháromság kápolnából 

gyönyörű kilátás nyílik a Badacsonyra és a Balatonra, valamint a dimbes-dombos Szigligetre. 

A 182 méter magas Óvár-hegyet szabályos alakzata miatt a Királyné szoknyájaként is 

emlegetik. A hegy lejtőin szőlőültetvények vannak, míg a tetején száraz, mészkedvelő tölgyest 

találunk, ahol olyan ritka növények is előfordulnak, mint a szúrós csodabogyó vagy a 

turbánliliom. A Várhegy déli oldalán lévő, az egykori szőlőművelésre emlékeztető kőbástyák 

és mikroteraszok, mint történelmi tájelem, védendő értéket képviselnek. 

9. BALATON 



 

A Balaton Magyarország, de egyben Közép-Európa legnagyobb állóvize, amely Szigliget 

közigazgatási határának jelentős részét is kiteszi. A mérsékelten meleg és mérsékelten száraz, 

a parti és a feltöltődő részein nádasokkal és síklápokkal keretezett sekély tómedence értékes 

növény- és állatvilággal rendelkezik. A nyílt vízi életközösségekre a plankton-szervezetek a 

legjellemzőbbek. A vízben gyakoriak a különböző hínártársulások, hinarasok. A part menti 

nádasoknak jelentős a természet- és környezetvédelmi, a tájképi és gazdasági szerepe. 

  



5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások 

  

A földrajzi adottságok meghatározzák Szigliget arculatát, települési karakterét. Ennek 

következtében különböző településrészek alakultak ki, amelyekre a településrész funkciójától 

és beépítési hagyományaitól függően eltérő építészeti ajánlások fogalmazhatóak meg. 

A fejezetben az egységes településkép megőrzése, megtartása érdekében sematikus ábrák és jó 

példák segítségével mutatjuk be az ajánlott építési módokat a korábban ismertetett 

településrészi bontásban. 

 

SZIGLIGET TELJES TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 

Telepítés 

 

A településkép védelme érdekében az 

épületeket a lehető legjobban terepre 

szükséges illeszteni úgy, hogy a 

környezetében kialakult tereprendezés, 

valamint a terepadottságok legyenek a 

meghatározóak. 

 

A beépítési mód tekintetében a környező és 

jellemző telepítési módok az irányadóak. 

 

 



Magasság 

 

Szigligeten a kétszintes – azaz földszint + 

tetőtér - épületnél magasabb épület az 

egységes településkép érdekében kerülendő. 

 

 

 

 

Anyaghasználat, színek 

 

Anyag- és színhasználat tekintetében új 

épület építésénél vagy meglévő felújításánál 

a helyi népi építészeti hagyományokat 

szükséges preferálni. Az ezzel ellentétes 

megjelenés – például hullámpala, műanyag 

hullámlemez, bitumenes lemez, rikító 

színezés - nem illeszkedik Szigliget 

arculatába.  

 

 

 



Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

Szigligeten a nyugodt, egyszerű nyeregtető a 

meghatározó, általában hosszú, egyenes 

ereszvonallal, hagyományos tetőfedő 

anyagok használatával. A tagolt, zsúfolt 

tetőformákat, tornyokat, kiállásokat, a 

sokszor megszakított ereszvonalat, lapostetős 

kialakítást lehetőség szerint kerülni kell. 

 

 

 

Kerítés, kert 

 

Kerítések létesítésénél az áttört, természetes 

anyagok használata ajánlott. Nem javasolt a 

tömör és nem átlátható, vagy nádszövettel 

való zárás.  

A kertek kialakításánál a hagyományos növényzet megtartása követendő, a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Park növényzeti ajánlásainak betartásával Az előkertek kialakításánál – különösen az 

új építésű területeken – lombos, árnyékot adó fák ültetése ajánlott. A szőlőművelésre alkalmas 

területeken legalább jelzésértékű szőlő telepítése javasolt. 

 



Közparkok, közterületek 

A közterületek egységes jellege, karaktere érdekében a zöldterületek térbútorait egységes 

koncepció alapján javasolt megvalósítani. A gyalogos zónákban csak egységes stílusú burkolat, 

utcabútor, közvilágítás és növénytelepítés alkalmazható. Az anyaghasználat során csak 

természetes anyagokat lehet alkalmazni (kő, tégla, fa, nád). Megjelenésében a beton, vasbeton 

elemek kerülendőek.  

A parkolók, egyéb közterületek bővítése, fejlesztése során kiemelten kell kezelni a 

fatelepítéseket. 

 

Reklámtáblák, cégérek 

Szigligeten óriásplakát egyáltalán nem létesíthető.  

Üzletfelirat, cégtábla, cégér csak akkor helyezhető el a homlokzaton, ha az épületben, vagy az 

ott lévő rendeltetési egységben folytatott tevékenységre vonatkozik, valamint szervesen 

illeszkedik a homlokzatok meglévő vagy tervezett tagolásaihoz, a nyílászárók kiosztásához, 

azok ritmusához úgy, hogy azok együttesen összhangban legyenek az épület építészeti 

részletképzéseivel, színezésével, építészeti hangsúlyaival. Üzletfelirat, cégtábla, cégér esetében 

kerülni kell a rikító színhasználatot, a kápráztató fényű világító táblát, a digitális kijelzésű 

fényreklámot, a futófényt, védett területeken fényreklám egyáltalán nem létesíthető. 

Önálló reklámépítmény országos és helyi jelentőségű természetvédelmi területeken, védett 

lápok területén, természeti területeken, NATURA 2000 területeken, zöldterületen, 

mezőgazdasági területeken, valamint erdőterületeken egyáltalán nem létesíthető. 

 

Egyéb 



Szigliget épített környezeti értékei, 

arculata védelme érdekében új (közép-, 

kisfeszültségű és közvilágítási) villamos 

energia ellátási hálózatot csak 

földkábeles elhelyezéssel javasolt 

építeni. A tervezett és a rekonstrukcióra 

kerülő távközlési hálózatokat lehetőség 

szerint földkábelbe illetve alépítménybe 

helyezve földalatti vezetéssel kell 

megépíteni. Lakó és üdülőövezetben magas építmény, adótorony, antennaépítmény nem 

építhető. E területeken önálló építményként mobiltelefon- és átjátszó állomás sem helyezhető 

el. 

 



MŰEMLÉKI TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Telepítés, beépítés 

A műemléki településközpont kialakult 

telekszerkezete védett, ezért a területen 

telekalakítás nem végezhető. A jellegzetes utcakép 

védelme érdekében új épület a telektömbben 

kialakult, jellemzően oldalhatáron álló beépítéshez 

igazodva, a műemléki településközpontra jellemző 

kontúrokat, magasságot figyelembe véve, 

megjelenésében a településrész karakterét adó 

épületek jellegéhez igazodva és az egyedi építési előírásokat betartva építhető. 

Magasság 

 

 

A területen maximum tetőtér beépítésű épület 

helyezhető el, az ennél magasabb épületek nem 

illeszkednek a műemléki településközpont egyedi 

karakterébe.  

 

Anyaghasználat, színek 

Új épület vagy építmény építése, illetve 

felújítása során a helyi 

hagyományokhoz igazodó 

anyaghasználat javasolt. A látszó 

szerkezeteknél a hagyományos, 

természetes építőanyagok (bazaltkő, 

bazalttufa vagy szerkezetében és 

színében hasonló terméskő, tégla, 

vályog, fa) engedélyezettek. Beton 

alkalmazása kizárólag az épület jó 

állapotát biztosító szerkezeti megoldásoknál alkalmazható, felületként nem megjeleníthető. 

Homlokzatalakítás, nyílászárók 

Homlokzatok simított, vagy tapasztott, fehérre meszelt, vagy festett, kézi felhordású, színezés 

nélküli vagy anyagában színezett höbörcsös, szürke, törtfehér színben alakíthatóak ki. Látszó 

terméskő lábazat nem megengedett. 



A nyílászárók kizárólag 

faszerkezetűek lehetnek. 

Tetőablak kialakításánál 

kizárólag a hagyományos 

formák (pl. szénafeldobó, 

harcsaszáj) alkalmazhatóak. 

Homlokzatfelújításnál a 

nyílászárókat a műemléki 

településközpontra jellemző 

karakterrel kell helyreállítani.  

Tetőhajlásszög, tetőforma 

A területen kizárólag magastetős épület helyezhető el, 38-45° tetőhajlásszöggel, főtömegben 

jellemzően utcára merőleges 

tetőidommal. Elő-, oldal-, mellék- és 

toronytetőkön illetve az utcára nem 

merőleges tetőidomokon (pl. 

nyaktagokon) az előírt tetőhajlásszögtől 

eltérő – az épület fő tömegéhez 

alkalmazkodó - meredekség is alkalmazható. Ez utóbbi zöldtetővel is létesülhet. A területen a 

tetőfedés anyagának kizárólag nád vagy cserép alkalmazható. 

Kerítés 

A műemléki településközpontban növényzettel befuttatott, 

bazaltkő, fa, fonott rőzse, sövény, drótfonatos kerítés 

létesíthető. Ezek kiegészülhetnek helyi terméskőből 

hagyományosan falazott, lábazattal, pillérekkel és 

falmezőkkel kialakított típussal.  

 

 

 

Egyéb 

A területen nem helyezhető el 

szélkerék, antennaoszlop, 6 méternél 

magasabb zászlótartó oszlop, 

parabolaantenna, klíma kültéri 

egysége közterületről látható módon. 

Napenergia-kollektor sem az épületek 

tetőzetén, sem a kertben nem 

létesíthető.  

 

 



 

  



ÚJFALU 

Telepítés 

Újfaluban a szabadon álló vagy 

oldalhatáros beépítési mód a 

meghatározó. Új épület építésénél az 

utcai épületelhelyezés ritmusával 

megegyező, tömegében is ahhoz 

alkalmazkodó kialakítás a kívánatos. 

Magasság 

 

A területen csak a környezetébe illeszkedő építészeti 

kialakítású épület helyezhető el, azaz az új épület 

építésénél vagy meglévő épület átalakításánál a 

házaknak hasonló magassággal kell létesülniük, mint 

környezetük. A túl magas épületek nem illeszkednek 

Újfalu utcaképébe. 

 

 

Homlokzatalakítás, nyílászárók 

A kitűzött cél az utca felőli egységes homlokzati megjelenés elérése, a szomszédos épületekhez 

való alkalmazkodás. 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

Újfaluban magastetős épületek 

létesíthetőek, 38-45 fok közötti 

hajlásszöggel, egyszerű tetőformával. 

Az épülettömegében manzárdtetős, 

lapostetős kialakítás kerülendő, mivel 

az nem illeszkedik a településrész 

karakterébe. 

 

Közparkok, közterületek 

A településrész északi részén található közpark védett telekrészén található erdős területen a 

meglévő természeti állapotot fenn kell tartani, fát kivágni csak a Nemzeti Park engedélyével 

lehet.  

ÜDÜLŐTERÜLET 

Telepítés 

Az üdülőterület déli részén az előkertes, szabadonálló beépítés a meghatározó, míg a 

Külsőhegyi, Réhelyi és Iharos út térségében az oldalhatáron álló beépítés dominál. 

Az Ifjúsági tábor területén kizárólag minőségi felújítás végezhető el, új épület építése nem 

megengedett. 



A MEDOSZ-üdülő földszinti alapterülete nem növelhető, nem bővíthető, de tetőtere a meglévő 

tömegben, tetőidomon belül beépíthető, tetőablak elhelyezhető. 

Magasság 

A szomszédos házakhoz képest 

eltérő magasságot mutató 

épületek törést eredményeznek az 

utcaképben, a kialakult egységet 

megbontják. Alacsonyabb, vagy 

magasabb kialakításuk, 

szomszédságtól eltérő 

hajlásszögük kedvezőtlen 

megjelenést eredményez az 

érintett utcaszakasz egészének. 

 

Tetőhajlásszög, tetőforma 

 

A településrészen az utcára 

merőleges, egyszerű nyeregtető a 

meghatározó. Az öncélú, tört formai 

kialakítás elkerülése javasolt. A 

tetőhéjalás anyagában és színében 

egyaránt alkalmazkodjon a 

szomszédos – és a településrészen 

megengedett-  ingatlanok 

kialakításához. A tető kialakításánál a 

minőségi forma- és anyaghasználat, 

valamint a visszafogott színek 

alkalmazása ajánlott. 

 

 

Anyaghasználat, színek 

A helyi védelemre javasolt területen a település helyi karakterének kialakítása, a 

hagyományőrző arculatteremtés érdekében a környezettől idegen anyaghasználat, formai, stb. 

építészeti megoldások nem alkalmazhatók. 

Kerítés 

A kerítés kialakításánál teljes átlátást biztosító vagy a részben zárt kialakítás növényzettel való 

kombinálása javasolt. 

 

STRAND ÉS KIKÖTŐ 

Telepítés 

A terület zöldfelületi ellátottságát, természetközeli állapotát – különösen a nádas és a nyárfasor 

tekintetében - meg kell tartani. A strand és a kikötő területén kizárólag a pihenést, 



kikapcsolódást elősegítő épületek helyezhetőek el szabadonálló beépítési móddal (vendéglátó, 

kereskedelmi, sportolási és szolgáltató létesítmények). 

Magasság 

Az övezetben legfeljebb földszintes, illetve földszint + tetőtér kialakítású épületek 

létesíthetőek. 

Anyaghasználat, színek 

Anyag- és színhasználat tekintetében a Nádas Vendéglő esetében új épület építésénél vagy 

meglévő felújításánál a népi építészeti hagyományokat szükséges preferálni, javasolt a nádfedés 

és a fehérre festett vakolt homlokzat alkalmazása. 

A strand és kikötő épületeinél a települési karakterhez igazodó szín- és anyaghasználat javasolt. 

Kerítés 

A strand és a kikötő település felé eső telekhatárán kizárólag teljes átlátást biztosító kerítés 

létesíthető. 

 

EGYÉB LAKÓ- ÉS GAZDASÁGI TERÜLET 

Telepítés 

Az egykori malom térségében a kialakult utcaképhez igazodó beépítés a meghatározó. Az 

épületek földszinti bruttó beépített területe tovább nem növelhető, de tetőterük az eredeti 

tetőidom megtartásával beépíthető. Tetőtér beépítés vagy héjazatcsere esetén hagyományos 

cserépfedést vagy nádfedést kell alkalmazni. 

A Ciframajorban a gazdasági épületek elhelyezése szabadonálló módon történik, míg a 

lakóépületek a meglévő lakóházak adottságaihoz igazodóan lehetőség szerint oldalhatáron 

helyezkedjenek el. Funkciók tekintetében gazdasági, szociális, közösségi jellegű épületek 

elhelyezése javasolt elsősorban a meglévő épületállomány megújításával. 

Magasság  

Új épület építése vagy meglévő bővítése legfeljebb földszint + tetőtér épületmagasság 

betartásával, a látványvédelem szempontjainak szem előtt tartásával végezhető el. 

 

SZŐLŐK, SZŐLŐSKERTEK 

Telepítés 

A szőlőskertek területén a tájba illő, 

anyaghasználatában és formaképzésében a 

szigligeti népi építészet értékeit felmutató, a 

kertészeti termelést (szőlőművelés, 

szőlőfeldolgozás, borkészítés, bortárolás, 

borturizmus) szolgáló, kizárólag náddal fedett 

épületek építhetőek. Tájképvédelmi 

területeken a létesítendő építmények 



engedélyezésekor szükséges a tájban való megjelenés, a látványban bekövetkező változás 

értékelése, minősítése. 

 

Anyaghasználat, színek 

A szőlőskertekben kifejezetten tájba illő, a szigligeti népi építészeti hagyományokat és 

értékeket formájában és anyagában (tégla, kő) is őrző épület építhető nád- vagy cserépfedéssel. 

A javasolt vakolatszín a fehér. 

 

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK 

Telepítés 

A mezőgazdasági területeken a tájképi és helyi építészeti hagyományokat figyelembevevő, a 

táj jellegét erősítő és gazdagító épületek és építmények létesíthetőek.  

Tetőhajlásszög, tetőforma 

A tető hajlásszöge 37- 45 fok között lehetséges. 

Kerítés 

Mezőgazdasági területen kerítésként csak szőlőkordon, illetve vadvédő háló alkalmazható. 

Egyéb 

A telepített növényzet megválasztásánál a talaj, a vízháztartás és a klíma adottságainak 

megfelelő, honos növényzet ültetése szükséges, mind a táj egységének megőrzése, mind a 

növényzet reális fenntartása szempontjából. A növényzet tudatos telepítése egyúttal a 

tájrehabilitáció egyik fontos eszköze is. Tájidegen növények telepítése tilos.  

 

ERDŐS HEGYOLDAL 

A tájképvédelmi területeken (a Külső- hegy, Belső-hegy, Óvár-hegy környéke) bárminemű 

épület illetve építmény elhelyezése tilos. Ez alól kivétel a kilátó építése.  



6. Jó példák 

Épületek, építészeti részletek 

 

Szigligeti Táj-és Településvédő Kör 1987-ben azzal a céllal hozta létre a „Szép ház – szép kert” 

díjat, hogy időről időre felhívja a figyelmet olyan házra, amely, - egy főként építészekből álló 

zsűri szerint - példaképként szolgálhat az építtetőknek, felújítóknak. A jó példák ismertetésénél 

a díjazott épületeket is bemutatjuk.  

Szép ház – szép kert díj kerámia emlékplakettje 

 

Lakóépületek 

A lakóépületek a jobb helykihasználás érdekében általában a telekhatáron álltak. Tájolásuk 

kelet-nyugati irányú volt, hogy a tornácot érje a déli nap és az udvar szélvédett, napos legyen. 

Lejtős terepre, hegyoldalba a táj megváltoztatása nélkül építkeztek, így jöttek létre a lejtő 

irányába forduló oromfalas házak. 

A homlokzat színe, a főhomlokzati vakolathímek, díszítőtagozatok adják meg a jellegzetes 

szigligeti házak karakterét. Az egyszerű, nyugodt forma, a horizontális nyeregtető, az arányok, 

az egyszerűség mellett az épület szerves kapcsolatban áll a kerttel. 

A kertek kialakításánál a szigorú szimmetria helyett a lágy, aszimmetrikus, falusi környezetbe 

illeszkedő telepítés a meghatározó. Az eredeti növényzet megtartása mindenképpen követendő 

példa, szemben a nagy, összefüggő gyepfelülettel, tujasorral, egzotikus dísznövényekkel. Ahol 

van rá mód, ott néhány szőlőtőke is elhelyezhető. 

A történelmi településmag kialakult és kötött ritmusát Újfalu és az üdülőterületek szabadabb 

beépítése ellensúlyozza, de a környezetbe illeszkedés itt is a fő vezérelv. A terjengős, túl magas 

és túl széles épületek helyett az emberléptékűség, az emberi arányok szem előtt tartása adja 

meg az épület és utcakép harmóniáját.  



Mind a felújításnál, mind az új épület építésénél a hagyományos értékek mai igényekkel való 

ötvözése a cél. 

Felújított lakóépületek 

A felújított lakóépületeknél a népies anyaghasználat (fehér vakolt falak, höbörcsös falmezőkön 

simított vakolatsávok, kisméretű és sötétre pácolt fa nyílászárók, nádtető) és formai kialakítás 

(keskeny, téglány alaprajzú, terepen ülő, térdfal nélküli, emberléptékű belmagassággal készült, 

nem megnövelt) dominál. 

 

MŰEMLÉKI TELEPÜLÉSKÖZPONT 

Kossuth L. u. 64. 

 

Dózsa György utca 4. 



 

 

Petőfi utca 34. 



 

 

Petőfi utca 38. 



 

 

 

 

 

 



ÜDÜLŐTERÜLET 

 

Fakavölgyi u. 18. (hrsz. 703/3) 

 

Aranykagyló u. 57. 



 

 

Majális u. 34. 

 

 



 

 

Kortárs lakóépületek 

Új épületeknél a jó arányú, földszintes, esetleg tetőtér-beépítés, a nádtető, az egyszerű, általában 

fehér vakolt falazatok és sötétbarna nyílászárók a meghatározóak, újrafogalmazva a szigligeti 

népi építészetet.  

ÚJFALU 

Patak utca 

 



MŰEMLÉKI TELEPÜLÉSKÖZPONT 

 

Petőfi utca (hrsz. 70.) 

 

  



Petőfi u. 64. 

 

 

 

 



 

 

ÜDÜLŐ 

 

Réhelyi utca (hrsz. 1092) 

 



Külsőhegyi utca 53/a 

. 

 

Külsőhegyi u. 75  



 

Aranykagyló u. 73 (hrsz. 819) 

 

Völgy utca 9. 



 

Soponyai utca 

Pincék, présházak 

Pincék és présházak elhelyezésénél elsődleges szempont volt a gazdasági funkciónak való 

megfelelés és a szélvédettség. Az oromfalak általában a völgy felé mutattak, az épületek 

hossztengelye pedig a szintvonalakra merőlegesen állt. A terepadottságokat mindig 

maximálisan figyelembe vették, így a pincék összhangot képeztek a tájjal, a környezetükkel. 

Jellemző volt a helyi anyagokból való építkezés. 

A szőlőhegyek hangulatát a tájba simuló pincék és présházak, a közöttük húzódó 

szőlőültetvények, a kőkeresztek és a kápolnák együttese határozza meg. 

Felújított pincék, présházak 

Soponyai út 28 száma alatt, a domboldal lábánál épült pince átalakítása példaértékű. Az utcai 

épületrész alacsony, földszintes, nádtetős, vakolt épület, szürke-fehér vakolatarchitektúrával. 

Mögötte átalakított kétszintes (pince + lakószint) épület kapott helyet a településre illő, de mai 

megjelenéssel és anyaghasználattal (terméskő, fa, cserép tetőfedés). A kertben kerekes kút áll, 

terméskő kávával, nádtetővel, lefedve. A kerítés a bejárati kapu kivételével magas 

cserjesövénnyel készült. Egészében ízléses, mértéktartó, példás felújítás. 



 

 

 

A Kamonkő és a Rókarántó utcában további jó példákat láthatunk a pinceépületek, présházak 

ízléses felújítására. 

 



 

Kamonkő utca 4. 

 



 

 

Rókarántó utca 29. 

 

 

 



Utcakép 

Az egységes utcakép jól tükrözi a telkek, házak és utcák viszonyát, a település szerkezetét, 

éppen ezért fontos, hogy harmonikus módon alakítsuk ki. 

 

 



 

Homlokzatképzés, szín- és anyaghasználat 

Mivel az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos az utcaképhez illeszkedő szín- és 

anyaghasználat, valamint a hagyományos arányok megtartása. Fontos, hogy felújítások során 

se változzon meg a homlokzat eredeti színe, ne tűnjenek el a vakolathímek, díszítőtagozatok. 

A díszítések ugyanakkor mindig a főhomlokzaton jelenjenek meg! 

 



 

 



 

 

Ajtók, kapuk, ablakok 

Az épületek megjelenését és hangulatát az ajtók, kapuk, ablakok nagyban befolyásolják. A zárt 

épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. 

Az ajtók, ablakok hossztengelye függőleges, így az épület magassága arányosan tud 

viszonyulni a nyílászárókhoz. 

 

Tetők, kémények 

A tetők, kémények szerves részét képezik az épületnek, így formájukban, 

anyaghasználatukban, méretükben összhangban kell lenniük. 

Szigligeten a sima, egyszerű nyeregtető a meghatározó, amelyet a régebbi épületeknél a 

hangsúlyos kéményfej tesz egyedivé. Hagyományos tetőfedés alapanyagaként a zsúp és a 

balatoni nád is megjelent. Mára a legelterjedtebb alapanyag az égetett cserép, amelynek 

egyediségét, szépségét a hagyományos színváltozatok adják.  

A macskalépcső kialakítása szintén elterjedt volt. 

 



 

 

 

 

 

 



Építészeti részletek 

 

 

 

 

 



Kerítések 

A kerítések egyszerre teremtenek kapcsolatot az utcával, ugyanakkor térfalat képezve el is 

választják az ingatlanokat a közterületektől. 

 

 

Kertek 

A rendezett kertek, zöldfelületek szerves hozzátartozói az épületeknek és az utcaképnek, éppen 

ezért kialakításukra, gondozásukra kellő figyelmet kell fordítani. A kertek meghatározó 

építményei a kerekeskutak, egykori melléképületek, amelyek hozzájárulnak Szigliget egyedi 

arculatához. 

 

  



7. Jó példák 

Sajátos építményfajták, egyéb műszaki berendezések 

Utcabútorok 

A közterületeken elhelyezett utcabútorok stílusának illeszkedniük kell a közterület arculatához. 

 

Reklámok, cégérek 

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az 

épületek vagy a növényzet, éppen ezért azokat az épület stílusához, az egységes környezethez 

illeszkedően kell elhelyezni. 



 

 

 

  



Napelem, napkollektor 

Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelemen kívül a 

napkollektor használata is kezd elterjedni. Mindkét esetben a technológia adott, a napelemek, 

napkollektorok kinézetén esztétikailag nem lehet javítani, azonban a tetőkre való felhelyezésnél 

az esztétikai megjelenésre már oda kell figyelni több szempontból is. 

Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető legtávolabb, például a 

hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a paneleket egy tömbben tartani, a 

lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a tető egységes, nyugodt látványát.  

Elhelyezésük csak magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne döntsük meg 

semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli tájolással a fentiek 

nem egyeztethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra való telepítésük. 

 

 

 

 

 



Parabola, légkondicionáló, parapet-konvektor, riasztó 

Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső 

egységét, parapet-konvektort, valamint közművezetéket közterületről látható módon se 

helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még akkor is, ha egy szépen 

felújított épületről beszélünk. Ezek kerüljenek a ház hátsókert felé néző falfelületére. 

 

 

 

A riasztóberendezésről is külön szót kell ejteni. A riasztó külső egysége a legszebb homlokzat 

látványát is meg tudja bontani. Nem javasolt a berendezést a főhomlokzat közepére helyezni, 

hanem esztétikusabb és településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy 

takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági 

szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában. 

Légvezetékek 

Településeinken nagy gondot jelent a mára már kaotikussá vált légvezetékek látványa. Sok 

település ófalui részén már csak földkábeles bekötéseket engedélyeznek. Szigliget is olyan 

értékes településrészekkel rendelkezik, ahol érdemes a kiváltások lehetőségével élni.  

Feliratok, reklámok 



A településen ne használjunk világító, villogó feliratokat, helyettük alkalmazzunk 

megvilágítást! Cégérek egyéb feliratok készítésekor használjunk természetes alapanyagokat, 

például fát. 
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