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Bevezetés, köszöntő 

  

„Kéthely történelmi jelentőségű, borgazdálkodásáról méltán híres Balaton melléki település.” 

  

Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a települési 

közösség múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedés és a közösség 

kultúrájának. Egy település jellegét a természet és az ember által alkotott elemek határozzák meg. Minden 

település más és más, egyedi, sajátos arculatú. Minden település rendelkezik olyan sajátos, csak az adott 

településre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem során örökölt elemek, és amelyeket napjaink 

folyamatos építészeti tevékenysége alakít. A jellegvédelem, az értékek és az egyedi arculat megőrzése a 

mindenkori stílus befogadásával a települések számára fontos feladat.  

  

Kéthely a Balaton közelében, attól délre 10 km-re fekszik. A domborzat keletről nyugati irányban kissé emelkedik, 

ami meghatározza a termőföldek művelését is. A község nyugati részén erdő és zártkert található. A 

településre jellemző az alacsony intenzitású beépítés, a népi építészeti emlékek megőrzése. A község 

arculatát meghatározza a település gerincét alkotó Magyari – Hunyadi utcák, ami a község legnagyobb 

átmenő forgalmát bonyolítja le, valamint a község központját jelentő Magyari – Hunyadi J. – Ady – Arany J. 

utcák csomópontja. Nagy kiterjedésű szőlőültetvényei szintén szerepet játszanak a település képében. 

  

A településképi arculati kézikönyv célja egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, 

döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a 

település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával 

kapcsolatos elvárásokról. Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a 

lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, 

ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással 

kapcsolatos elvárásait. Bemutatja Kéthely meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét,  



építészeti hagyományait, majd javaslatot tesz a 

településképhez illeszkedő építészeti elemek és 

tájhasználat alkalmazására, mint az épületek, 

építmények településképhez való illeszkedését 

biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, 

homlokzati kialakítására, a közterületek és a 

zöldfelületek kialakításának módjára. 

  

Fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, 

de emellett a jövő alakítására és az egyéni igények 

megjelenésére is nyitottak vagyunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molnár Balázs 

Polgármester 
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Kéthely egy természeti környezetbe ágyazott, hagyományőrző falusias jellemzőkkel bíró nagy község a Balaton 

közelségében. 



2.1. Kéthely története 

  

„A honfoglalás előtti időkről régészeti leletek tanúskodnak, I. e. bronzkor vége, vaskor eleje: szerszámok, edények. 

Lelőhely: Baglas, ill. a sári kocsmaház. VII-VIII. századi avarkori temetőt is feltártak a Baglason. 

 

Kéthely feltehetőleg Árpád-kori település. Első írásos emléke egy 1274. szeptember 9-én keltezett oklevélen /a 

fejérvári egyház káptalanjánál készült adásvételi szerződés/ olvasható: KEDHEL alakban. Ez azt bizonyítja, hogy nem 

két település egyesüléséből keletkezett, inkább a keddi piacnapból és a hely szóból eredeztethető. A segesdi 

főesperességhez tartozó plébániák 1332-37. évi ún. pápai tizedjegyzéke a községet KETHEL néven rögzíti. 1403-ban 

KEETHEL, 1455-ben KEDHELY formában fordul elő. Hosszú időn keresztül a Gordovai Fancs család birtokában volt, 

váruk említésével a török időkben találkozhatunk. 

 

A község fejlődését a közel 100 évig tartó török megszállás megakasztotta. Kéthelyt 1586-ban foglalta el Ali koppányi 

bég és a település a török uralom alól 1686 körül szabadult fel. A török kincstári adójegyzék Kéthelyt először városnak 

- korabeli latin szóhasználattal oppidumnak -, majd később faluként említi; 1563-ban 15, 1580-ban 20 adóköteles háza 

volt. 

 

A XVI. század végén Enyingi Török István tulajdonába került, a XVII. század derekától a Sankó család birtokolta. 

1720-tól működött iskola. 1726-ban gróf Harrach volt a földesúr, 1733-tól folyamatosan a Hunyadyaké. Az uradalom 

gazdálkodása országos elismertséget élvezett (gazdatisztek, gyakornoki rendszer, technikai fejlesztés). 

 

  

 



A XX. század elején a falu 481 házában 4071 lakos élt, 

ide tartozott Bajapuszta, Kulapuszta, Marótpuszta, 

Sáripuszta. A század első éveiben száznál több 

kivándorló hagyta el a falut és az országot. A községben 

tűzoltó-egyesület, vegyes ipartestület, temetkezési egylet, 

olvasókör, hitelszövetkezet, gőzmalom, téglagyár, 

tőzeggyár, szalmahüvely- és nádfonatgyár működött. Az 

I. világháborús márvány emléktáblát 1935-ben avatták. A 

II. világháború alatt 11 zsidó család 31 tagját hurcolták el 

a településről. 1944. december 8-tól 1945. március 30-ig 

itt húzódott a front, a lakosságot kitelepítették. A 

menekültek többsége Balatonszentgyörgyön, Vörsön, 

Somogysámsonban vészelte át ezt az időszakot. A II. 

világháborús emlékművel 1991-ben állították. 

1945. április 15-én alakult meg a helyi földigénylő 

bizottság, amely a házhely- és földjuttatásokat irányította. 

Az újgazdáknak gazdasági felszereléseket osztottak. A 

háborúban megrongálódott házakat a volt uradalmi 

épületek anyagából építették újjá. Megalakult a Kéthely 

és Vidéke Földműves Szövetkezet, amely ugyancsak 

részesült a Hunyady-vagyonból. 1949-ben alakult meg a 

tszcs, ami 1956. novemberében oszlott fel. 1960-ban 

alakult ismét termelőszövetkezet. A ’70-es évek elején 

jött létre a közös tanács. (Somogyszentpált csatolták a 

helyi közigazgatáshoz). Az Aranykalász Mezőgazdasági 

Termelőszövetkezethez 1973-ban Balatonkeresztúr, 

1974-ben Somogyszentpál csatlakozott. A rendszerváltás 

óta önálló önkormányzat és jegyzőség működik.” (forrás: 

www.kethely.hu) 

A mai Kéthely település környékén a régészeti kutatások 

már az új kőkorszak (neolitikum) idejéből, mintegy 6000 

év távlatából emberi élet nyomaira bukkantak. A leletek 

alapján feltételezhető, hogy a Baglyas-hegy ettől a kortól 

kezdve a rézkoron és a bronzkoron átnyúlóan 

folyamatosan emberek által lakott volt. A bronzkor utolsó 

harmadára a víz hátrébb húzódásával az emberek a 

hegy lábán lejjebb merészkedve keleti irányba, azaz a 

település mai belterülete felé terjeszkedhettek.  



„Kethely” már az 1700-as évek második 

harmadában is nagy település volt. Négy utcája - a 

mai Magyari, Hunyadi J., Arany J. és Béke utcák - 

sűrűn beépültek. A település a templom köré 

szerveződött. Önálló településrész volt „Puszta 

Sary zu Uilak”. Itt csak néhány épületet és a 

kastélyt ábrázolja a térkép. A nyugati területen 

nagy kiterjedésű szőlők és erdő, keleti oldalon 

leginkább rétek és szántók voltak. 

A II. katonai felmérési térképen jól látszik a 

település fejlődése és a térkép is részletesebb lett. 

„Kéthely”-en új utcák - a mai Hegyalja és Honvéd 

utcák – jelentek meg, épületállománya szinte 

megduplázódott. Az Ady E. utca egyelőre csak a 

szőlőhegyre vezet, épületekkel nem rendelkezik. A 

szőlőhegy „Öreg Baglas” néven szerepel, elszórtan 

épületek is megjelentek. Feltüntették a temetőt is. 

Új közlekedési nyomvonal nem látható, a rétek 

csatornákkal felszabdaltak lettek. A külterület 

művelése változatlanul rét, szántó, erdő és szőlő. 

I. Katonai felmérési térkép (1763-1787) 

(forrás: mapire.eu) 

II. Katonai felmérési térkép (1806-1869) 

(forrás: mapire.eu) 



A két térkép készítése között eltelt közel 70 évben 

a település további növekedést élt át. A Balaton 

utca észak felé hosszabbá vált, róla új utcák nyíltak 

nyugati irányba. Az Ady E. utcában is már épültek 

épületek. A Hunyadi J. utcából mindkét irányba 

nyíltak utcák. Új szerkezeti elem a vasútvonal és az 

övcsatorna. Kéthely vasútállomással rendelkezik. A 

déli szőlőhegy neve „Kéthelyi hegy” lett. A 

külterület művelése változatlan. A Sári pusztán lévő 

kastély itt Hunyady kastélyként jelölt. 

Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

(forrás: mapire.eu) 

 

A mai állapot szerint a településen új 

szerkezetalkotó elem nem jelent meg. Az M7 

autópálya az északi közigazgatási határt csak 

megközelíti. A beépített terület kis mértékben, de 

növekedett, új utcák jelentek meg a Balaton utcára 

merőlegesen és azzal párhuzamosan is. A 

termőföldek művelése változatlan. 



2.2. Általános településkép, településkarakter 

 

 

Kéthely egy nagyobb község, mely bővelkedik a múlt és a jelen építészeti nyomaival. Alapfokú intézményei és 

szolgáltatásai stabil hátteret adnak a népesség megtartásának. Utcaszerkezete inkább tervezett, a főút mondható 

nőttnek, de az is szinte egyenes vonalvezetésű. Az épületállomány nem haladja meg az egy emeletesnél nagyobbat, 

így egységes képet alkot. A településszövetből a templom tornya emelkedik ki. Beépített területei tömbszerűen 

alakultak ki, néhány major található elszórtan a külterületen. A külterület művelése a talajadottságoknak és a 

domborzati viszonyoknak megfelelően leginkább erdő- és mezőgazdasági jellegű. 



Lakóterület, településközpont 

 

A 68 sz. főút (azaz a Magyari és Hunyadi J. utcák) 

alkotja a település tengelyét, s bonyolítja le a 

legnagyobb forgalmat. A főútról nyílnak a rá 

merőleges és vele párhuzamos, rendszerint 

célforgalmat lebonyolító utcák. Mellette két oldalt 

közvetlenül nyílnak a keskeny szalagtelkek. Az 

épületek az út mentén sorakoznak jellemzően a 

közterület felől a lakó- vagy szolgáltató funkcióval. 

A község központon kívüli beépített részei vegyes 

képet mutatnak, jellemzően falusias és kertvárosias 

jellegűek. Az épületállomány legfeljebb egy emeletes 

egyedi lakóépületekből áll egy-egy középülettel 

tarkítva. A közterületek rendezettek, az utak 

burkoltak, a járda több utcában ki van építve. 

Egységes fásítás nem jellemző. 





Üzemi területek 

 

Kéthelyen élénk a gazdasági élet. A település történelmi hagyományai és földrajzi fekvése révén a 

mezőgazdaság meghatározó tényező. Ipart tekintve a feldolgozó- és az építőipar van jelen, a szolgáltatási 

szektorból pedig jellemzően az alap szolgáltatások köre (bankfiók, gyógyszertár, vendéglő, cukrászda) 

érhető el. 

fotó: Árpád István Dongó 



Zártkert 

 

A község nagy kiterjedésű szőlőheggyel, vagy más néven zártkerttel rendelkezik. A présházak többsége 

nád- vagy natúr cserépfedésű boronaház. Az utak a domborzat rétegvonalait követve kanyargósak, s 

ebből is adódik, hogy az épületek elszórtan helyezkednek el. 





Kerítések, kertek 

A községben nagyon változatos 

az utcai kerítések formája. 

Anyagukat tekintve 

legjellemzőbb a díszes fém, a fa, 

a tégla és a sövény vagy ezek 

kombinációja. A lakóházak 

kertjei udvarra és haszonkertre 

oszlik meg. Az udvarok 

többsége szépen gondozott, 

gyepesített és parkosított, a 

hátsó kert általában 

haszonnövénnyel beültetett. 

Utcabútorok, táblák 

A közterületeken telepített 

utcabútorok egységes képet 

mutatnak: fából készültek és 

színezésük is hasonló. 

Cégérek, reklámtáblák 

Nagyon kevés reklámtábla 

található Kéthelyen. A közéleti 

információkat a hirdetőtáblákon 

helyezik el. Többnyire a helyben 

működő vállalkozások, üzletek 

portáján lehet találkozni 

cégérrel. A közterületeken 

többnyire útbaigazító táblák 

láthatók. 



Külterület 

 

A külterület képét a domborzati viszonyok, a művelés és a földhasználat határozza meg. Kéthely nagy 

kiterjedésű szőlő ültetvényekkel, szántókkal, rétekkel és erdőkkel rendelkezik. A területek műveltek. 

A tájnak jelentős a vízfeleslege, a település keleti felén magas a talajvíz, ezért több helyen tavak létesültek. 
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Településképi szempontból meghatározó 

építészeti, táji és természeti értékek, 

településképi jellemzők 

 

Kéthely építészeti karaktere a dél-balatoni népi 

építészet jellegzetességeit tükrözi némi helyi 

sajátossággal, újkori épületekkel tarkítva. 

Településközpont a templom körül alakult ki. A 

községben még találhatunk a XIX. században vagy a 

XX. század elején épült ún. parasztházakat. Az idők 

folyamán természetesen színesedett a település 

épületállományának összetétele, hiszen a mindenkori 

építészeti stílusnak és divatnak megfelelően épültek 

az újabb házak. Néhányan megőrizték a helyi 

hagyományos épületstílus jegyeket, s új épületeiken 

is megjelennek értékőrző motívumok. A községet 

vegyes utcakép jellemzi. Állattartó és egyéb 

melléképületek a lakóépületekkel többnyire 

egybeépülve a hátsókert felé sorakoznak. 

Műemlék 6 db, helyi védett értékek 68 db található a 

településen. Ezek nagyrészt vallási emlékek, 

lakóépületek, feszületek, emlékművek, présházak. 



3.1. Építészeti és régészeti értékek 

 

Műemlék Római katolikus barokk 

templom 

 

„A kéthelyi templomot jelenlegi formájában 

Kéthelyi Birodalmi Gróf Hunyady család 

építette a Szentháromság tiszteletére 1739-

ben barokk stílusban. Az egyházias érzésű 

építtető család gondoskodott a templom 

berendezésérők is. A veszprémi 

egyházmegye sorrendben IX-ik legnagyobb 

templomának (44x12m) belsejét méltóképpen 

ékesítik a művész, barokk stílusban fából 

faragott szobrok. Csodálatra méltó az 

egyedülálló főoltár építménye, a szószék és a 

két mellékoltár. 

A jelenlegi templom közvetlen elődje 1715-

ben épült Zsankóházi Zsankó Miklós akkori 

földesúr költségén Szent Kozma és 

Damján vértanuk tiszteletére. Ez a korábbi 

templom képezi a mostani 



nagytemplom keleti kereszthajóját és az oltár most is a vértanú testvérpár tiszteletét mutatja. A nyugati 

kereszthajó mellékoltárának képe az angyali üdvözletet ábrázolja. 

 

 A nyugati kápolna a szimmetria kedvéért lett építve, gyönyörű barokk oltárral: az oltárkép az angyali üdvözletet 

ábrázolja. Szentek: Szent Borbála, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Lúcia. Középen fent pedig 

Nepumuki Szent János vértanúsága, amint a pribékek éppen a Moldva folyóba lökik a Károly hídról a király 

parancsára, mert nem volt hajlandó a gyónási titkot elárulni. A szentélyben figyelemre méltó egy votív kép, 

mely 18. századból való. Ezen a Sasvári Pietát emeli magasba két puttó, alatta búcsúsok processiója a 

segesdi kápolnával.  

 

A műemlék templom szépségét még fokozzák az 1996-ban készített színes ólomüveg ablakok. 

A templom 1750-ben készült el, és a pünkösd utáni hatodik vasárnapon 

szentelte fel Padányi Biró Márton püspök.” (forrás: www.kethely.plebania.hu) 

 



Műemlék Római katolikus plébániaház és kőkereszt, Szentháromság szobor. 

 

A templom mellett épült a római katolikus plébániaház. Az eredeti plébániaház 1770-ben épült empire stílusban. 

Többször átépítették, mai formáját 1831-ben kapta. Felújítása megtörtént, ma szép állapotban van. A feszület az út 

mellett, az épületek előtt áll, a Szentháromság szobor az Arany J. utca kereszteződésében. 



Műemlék Gróf Hunyady József kastélya, Sári puszta 

„Kéthely külterületén, Sáripusztán fekszik a volt Hunyadi birtok. A birtok és a hozzá tartozó kastély 1733-ban 

került a báró Hunyadi János tulajdonába. A kastélyépület barokk eredetű. A nyugati szárnya 1760-ban, az 

épület fő része és a keleti szárnya 1912-től 1920-ig épült. Műemlék épület, egyemeletes, középen 

franciaerkélyes megoldással, lent 4x2 oszlopra kiképzett kocsifelhajtó. Manzárd tetejében hálószobák voltak 

kialakítva. A kastély átélte a II. világháborút, amely alatt sebesült kórházként működött. Ezután gabonaraktár és 

istálló volt. A kastélyt és a hozzá tartozó birtokot 1951-ben a Magyar Államtól kezelési joggal a Fővárosi Tanács 

kapta meg, 1993-ban került a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába. 1951 után eltüntették a háború nyomait, 

rendbe tették az épületet. 1951-ben költöztek be az első gondozottak. Kezdetben 30 alkalmazottal és 300 

beteggel általános otthonként működött. A gondozottak művelték a 24 kh földterületet. 1956-tól elmebeteg 

otthonként működik. 



1986-ban a kastélyban hatalmas tűz volt, amikor is az 2/3-ad része teljesen kiégett. Ezután a 300 beteg nagy 

részét átköltöztették másik kórházba, de 120 beteggel tovább üzemelt az elmegyógyintézet. 2006-ban zárt be 

teljesen, azóta üresen áll. 

 

Amikor a tetőszerkezet nagy része leégett, azt valamilyen szükségmegoldással (ideiglenes faszerkezettel és 

hullámpalával) pótolták. Belül elég romos az egész, leszakadt födémek, leomlott körfolyosók, galériák, borzasztó 

- de legalább az ideiglenes tetőnek köszönhetően nem ázik.” (forrás: www.kastelyok.com) 

http://www.kastelyok.com/
http://www.kastelyok.com/
http://www.kastelyok.com/
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Kiskastély 



Szőlőhegyi kápolna 

 

„A kápolna részére Zsigmond királyunk római tartózkodása 

idején, 1433 július 13-án IV. Jenő pápa – Kéthely akkori 

földesurának, kegyurának, Fancsi Bertalannak a kérésére – 

külön búcsút engedélyezett. A mintegy száz évig / 1586-1689/ 

tartott török megszállás idején ez a kápolna megsemmisült. Ma 

már pontos helyet sem ismerjük, ahol állt. A Mária-tisztelet 

azonban a kéthelyiek között életben maradt s tovább élt és él. 

Ez a tovább élő Mária-tisztelet arra ösztönözte a lakosságot, 

hogy a régi kápolnára emlékezve újat építsenek.  

870-ben, Wehofsits Endre plébánosságának idején, a szőlőhegyi birtokosok közadakozásból megépült jelenlegi 

kápolnánk.  A Szűzanya iránti tiszteleten túl lakosságunk az új kápolna felszentelésekor fogadalmat is tett, hogy 

a községi búcsút is Mária neve napján /szeptember 12-én/, illetve az azt követő vasárnapon tartja. Még három 

alkalommal: Szent Orbán vértanú /május 25/, Sarlós Boldogasszony /július 2/, és Szent Vendel /október 20/ 

emléknapján, illetve ünnepén van fogadalmi szentmise a kápolnában. A második világháború végnapjaiban – 

1944. decemberétől 1945. március végéig – súlyos megpróbáltatások érték községünket. Kápolnánk tornyát az 

itt időző katonaság megfigyelő helynek használta, ennek ellenére az épületet jelentősebb kár nem érte. A 

háború utáni nagyobb tatarozásra – Kutor Imréné Derdák Anna szőlőhegyi lakos költségén -1959-ben került sor. 

Ezt követte az 1977. évi renoválás és 1993-ban – teljesen közadakozásból- kívül és belül ismét felújítottuk 

Szűzanyánk e kis szőlőhegyi szentéjét, hogy benne mindig megújuló lélekkel és élő hittel hódoljunk az 

Istenanya előtt” (forrás: www.kethely.plebania.hu) 



Lakóépületek 

A múlt századelőn épült lakóépületek 

egységes formában épültek. A családok 

leggyakrabban 3 osztatú, utcára merőleges 

lakóházat építettek. Az utca felől kapott helyet 

a tisztaszoba, középen a bejáratnál volt a 

konyha, hátul pedig a szoba. Ezt követte a 

kamra és a gazdasági épületek. Az állattartás 

építményei közvetlenül a lakóházhoz 

csatlakozva a hátsókert felé sorakoztak. 

Kéthelyen a legjellemzőbb, hogy a ház 

középső traktusában keresztszárny 

hangsúlyozza a lakóépület bejáratát, ami az 

utcáról takart. Az épületek oromfalas vagy 

kontyolt nyeregtetős kialakításúak, az 

oromfalon kettő lőrés szerű ablakkal és az 

utcai oldalfalon kettő, függőleges ablakkal, 

melyeket zsalu védett. Az 1950-es évektől az 

utcai homlokzaton már csak egy redőnytokos, 

fekvő helyzetű ablakot helyeztek el. 



Az épületeket leginkább az utcai telekhatárra vagy attól néhány méter előkerttel telepítették. Fedésük 

legkorábban nád majd később a natúr cserépfedés volt. A falazat anyaga tégla. 

Találhatunk kódisállásos lakóépületeket is.  A kódisállás oromzata és szemöldöke fával díszített vagy fából 

készült. 



A megmaradt parasztházak homlokzatain még láthatók korhű vakolatmotívumok, nyíláskiosztások, melyek koruk 

építészeti hagyományait mutatják be a mai kor emberének. A homlokzat színezésére a fehér vagy a halvány 

bordó és sárga kombináció volt a legjellemzőbb, de mára már többet átfestettek. 





Az 1900-as évek közepe felé, a 

polgárosodás megindulásával újabb 

épülettípus jelent meg Kéthelyen is. 

A lakóházak új formában, az utcával 

párhuzamos tengellyel épültek. Utcai 

homlokzatukon két vagy akár három-

négy darab ablak kapott helyet, ami 

a szobák számát hívatott illusztrálni. 

Homlokzatdíszüket tekintve 

általában az ablaksáv kapott 

díszítést. Tetejük már inkább 

sátortető vagy kontyolt nyeregtető, 

utcával párhuzamos gerinccel. 

Tetőfedő anyagként natúr cserepet 

és műpalát is használtak. 



Szőlőhegy és pincék 

A szőlőhegyek jellemző épületei a présházak. A nagy kiterjedésű zártkertben elszórtan jelennek meg ezek 

a leginkább földszintes épületek. Az épületek hagyományos XX. század eleji paraszti gazdasági épületek 

egyszerű alaprajzzal és homlokzatkialakítással. Kezdetben nádtetővel voltak fedve, majd natúr 

agyagcseréppel. Falazatuk sárral tapasztott borona vagy tégla. 



Egyéb épületek 

A belterületen találhatók olyan korabeli épületek, amik ma már nem funkcionálnak eredeti rendeltetésük 

szerint (pl. magtárak). 



Feszületek, vallási szobrok 

Kéthelyen is megtalálhatók az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején készített feszületek, 

amelyek a hagyományoknak igen beszédes tanúi, és sokszor ma is a helyben lakó családokhoz 

kötődnek és a hagyománytisztelet legfontosabb tárgyai. Anyagukat tekintve legjellemzőbb a kő, 

illetve műkő. A keresztet oltalmazó vagy felajánló céllal állíttatta készíttetője, amelyek 

megtalálhatók úgy közterületen, mint a magánkertekben egyaránt. Egy részüket magánszemély 

vagy család állíttatta, más esetekben azonban több személy vagy család, esetleg egy egész 

faluközösség fogott össze.  

  



Emlékművek 

A település több pontján, de 

jellemzően a központi részen 

kaptak helyet az emlékművek. 

Formájukat és anyagukat 

tekintve változó, kőből vagy 

műkőből, fából, fémből 

készültek. 

Kutak 

A vezetékes ivóvíz bevezetése előtt az emberek ásott kutakból 

nyerték az ivó- és használati vizet. A településen is megtalálható 

kutakat a talajvíz összegyűjtése és hasznosítása érdekében 

létesítették. Típusukat tekintve ásott kutak. Kör vagy négyzetes 

gödröt kellett kiásni legalább 2-3 méter mélységben ahhoz, hogy a 

talajvíz összegyűjtésére alkalmas legyen. A gödör falát téglával, vagy 

beton gyűrűvel bélelték, megakadályozva a föld beomlását. A víz 

kiemelése érdekében készült a felépítmény, ami biztonsági célt is 

szolgált. Kéthelyen szép példányok maradtak ezekből az ásott 

kutakból. 



Régészeti értékek 

A településen 29 db nyilvántartott lelőhely található, közülük 8 db fokozottan védett. Településen belüli 

helyzetüket a településszerkezeti és a szabályozási terv tünteti fel. Egyik fokozottan védett régészeti 

lelőhely a Fancsi vár.  

 

„Kéthely felett nyugat felé emelkedő dombra épült a Fancsi-vár. A falu központjából nyugati irányba vezető 

Vár utca végén van egy víztorony, ami messziről látszik, ettől északra 100 méterre található a vár 

maradványa, melynek belső területe egykor zsidó temető volt. 

Kéthely vára a XVI. század közepe után épült. 1541-ben a török elfoglalta Buda várát. A megszállás 

tartósnak tűnt, a hódítók támadásai, rablásai ellen az országban több helyen kezdtek hevenyészett 

építkezésekbe. 1555-ben foglalták el a törökök Somogy megye déli és középső részét, aminek hatására a 

megye megmaradt északnyugati szögletében, valamint a szomszédos Zalában minden katonailag 

hasznosítható helyet megerősítettek, Fancs János és György is ekkor építtette a kéthelyi várat. 1566-ban, 

Szigetvár elestének hírére Kéthely várát őrsége felgyújtotta és elmenekült. Tahy Ferenc kanizsai főkapitány 

és utóda, Thury György, a Kanizsa körüli kis várakkal együtt újjáépítette. 1588 őszén a török több más kis 

végvárral együtt felégette, elpusztította. 

A Fancsi-vár egy négyszögű palánkvár, négy sarkán egy-egy rondellával, körülötte mély árokkal, azon kívül 

földsánccal. Egyike volt azoknak a kis erődítményeknek, amelyek százával álltak a nagyobb várak alkotta 

végvárvonal előtt, hogy feltartsák a 150 éven át meg-megújuló török hódítást.” (forrás: www.varbarat.hu) 

http://www.varbarat.hu/
http://www.varbarat.hu/
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http://www.varbarat.hu/
http://www.varbarat.hu/


Fancsi vár 



3.2. Táji és természeti értékek 

  

 

Kéthely egyik tájképi értéke a Balaton közelsége. A szőlőhegyről és a nyugati szántóföldekről is látszanak 

a Balaton északi partján lévő hegyek, s alig észrevehetően, de a tó vize is.  

A törvény erejénél fogva országosan védett természeti érték minden láp, forrás, barlang, víznyelő, szikes 

tó, kunhalom, földvár. 



Kéthely közigazgatási területe érintett a Natura 2000 természetmegőrzési területek közül a Marcali víztározó 

felületén a Belső-Somogy (HUDD10008) néven kihirdetett különleges madárvédelmi terület és a nyugati 

külterületi részen a Holládi-erdő (HUDD20061) néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területtel. Az országos ökológiai hálózat közül a magterület, az ökológiai folyosó és a pufferterület is érinti a 

külterület keleti és nyugati részeit. 

 

A település külterülete nagy részben érintett a tájképvédelmi területrendezési tervi övezetekkel. 



Lehatárolások 
4 



Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű 

területek lehatárolása 

Eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati 

jellemzők és településkarakter bemutatása 

Kéthelyen öt különböző karakterrel jellemezhető településrész határolható le: 

  

1. A község központi része TELEPÜLÉSKÖZPONTI karakterű. Az épületek nagy része igazgatási, vallási, 

köz- és egyéb szolgáltatást nyújtó. 

 

2. A település többi része vegyes épületállományú, jellemzően falusias életvitelre berendezkedett 

lakóépületekkel beépített, de egységes képet nem mutató ÁTALAKULÓ karakterű. 

 

3. Önálló karaktert képez a szőlőhegy, amit ZÁRTKERTI karakterű településrészbe sorolunk. A terület 

egyedi beépítése az elszórtan épült présházak. 

 

4. Kéthely jellemzően be nem épített külterületi részei a KÜLTERÜLETI karakterű településrészbe 

soroltuk szintén egyedi, természetközeli jellemzői miatt. 

 

5. Az EGYEDI karakterű településrésze nem összefüggő településrész, de mindenképpen önálló 

besorolást érdemelnek a külterület üzemei speciális rendeltetésük és építményeik miatt. 





4.1. TELEPÜLÉSKÖZPONTI karakterű 

településrész 

 

Kéthely központja a templom mellett, a Magyari 

az Arany J. és Hunyadi J. utcák csomópontja 

körül alakult ki. Ide szerveződtek az 

intézmények és a közszolgáltatások nagy 

többsége is. Az épületállomány az 1700-as 

évektől kezdődően épült, legtöbbje XIX. és XX. 

századi formajegyeket hordoz, legrégibb 

építésű a barokk templom. A házakat 

közvetlenül az utcafrontra, utcával párhuzamos 

tengellyel telepítették, előkert nélkül, 

zöldfelületbe ágyazva. Homlokzatuk korhű 

formajegyekben gazdagok, színezésük fehér 

vagy sárga, egymással harmonizáló. Kerítés 

nem jellemző. Az épületek nagyon szépen 

karbantartottak, felújítottak, igazi ékességei a 

településnek. A közterületek rendezettek, 

gondozottak, az utcák szegélyezettek és 

parkoló felületek is találhatók. 





4.2. ÁTALAKULÓ karakterű településrész 

A község történeti településmagja a mai Hunyadi J. – Béke – Honvéd utcák környezetében alakult ki. Itt az 

épületek nagy része a hagyományos arányokat őrző, XIX. század végén vagy XX. század elején majd azt 

követően épült legfeljebb egy emelet magas kialakítású. A lakóépületek egy része a hagyományos fésűs 

beépítés szerint települt, a másik része a módosabb gazdák polgári ízlését tükröző utcával párhuzamos épületek. 

Az 1960-as évektől kezdődően jelentek meg a sátortetős kockaházak és a térdfal emeléssel épült, utcai 

homlokzaton erkélyes kialakítású, tetőtér beépítéses épületek, miáltal az egységes és harmonikus falukép 

megszűnt. 

 

 

 

 

 

 

Az épületek vakolt architectúrájúak, leginkább fehér vagy világos pasztell színeket használnak. Néhány épületre 

jellemző csak, hogy a külső téglafalat nem vakolták be, hanem meghagyták természetes felületében. Az 

anyaghasználatra a természetes anyagok használata a jellemző. 

A kerítések alacsony, áttört kialakítású vaskerítések, melyek formai kialakítása és színezése változatos. Tömör 

kerítés kevés található. Az utak változó szélességűek, szilárd burkolatúak, járda csak néhány utcában van. Az 

utak mellett szintén változó szélességű zöldsáv található. A zöldsáv vegyes fajokból álló növényzettel beültetett. 

 

  

















4.3. ZÁRTKERTI karakterű településrész 

Kéthelyen a belterülettől nyugati irányban helyezkedik el egy nagy kiterjedésű szőlőhegy, vagy más néven 

zártkert. Utcahálózata szűk földút, elszórtan kavicsos, a domborzatot követve kanyargós. Összességében 

szépen gondozott, művelt a szőlő, s az emberek a vidékre jellemző nádfedeles vagy natúr cserépfedéses 

boronapincéket építettek a termés feldolgozása és pihenés céljából. A szőlőhegyen az épületek elszórtan 

helyezkednek el. A gazdasági épületek földszintesek, egyszerű téglalap alaprajzúak és egyszerű 

nyeregtetővel vagy kontyolt nyeregtetővel fedettek. A község legnagyobb és leghíresebb pincészete az 

Öregbaglas, ami az 1773-ban Hunyady gróf által alapított régi pincészet utóda. 

forrás: www.oregbaglas.hu 



forrás: oregbaglas.hu, wikiwand.com 



4.4 KÜLTERÜLETI karakterű településrész  

 

A település külterületének tájhasználatát alapvetően a domborzat és a talajviszonyok határozzák meg. Ezek 

alakították évszázadokon keresztül a külterület művelését. Kéthely külterületét a nagy kiterjedésű szántók, a 

vízparti területek menti nádasok és magassásosok, rétek valamint erdő alkotják. 



4.5. EGYEDI karakterű 

településrész 

 

A külterületen elszórtan és a belterület 

határán nem zavaró hatású üzemek 

működnek jellemzően a mezőgazdasági 

termeléshez kapcsolódóan. Az épületek 

és műtárgyak az üzem jellegéből adódó 

formában készültek: a korábban épültek 

tégla falazattal és palafedéssel, az 

újabbak már inkább könnyűszerkezetes 

fém csarnokok. 



Településképi 

szempontból 

meghatározó 

területek 

lehatárolása 

Településképi szempontból 

meghatározó területek a 

belterület és a zártkert. 

 

Belterületen 4 különböző 

meghatározó területet 

sorolunk településképi 

szempontból meghatározó 

területbe, melyekre eltérő 

településképi 

követelményeket kívánunk 

megállapítani. 



Ajánlások 
5 



 

Ajánlások a településkép 

minőségi formálására: 

építészeti útmutató 

  

Ebben a fejezetben fogalmazzuk meg 

azokat az elveket, melyeket a 

településkép formálása érdekében – a 

helyi közösség javaslatai alapján – 

javaslunk megfogadni. Fontosnak tartjuk, 

hogy lakókörnyezetünk minél 

harmonikusabbá váljon azzal együtt, 

hogy helyi értékeinket megőrizzük és a 

lakóink egyedi ízlésüket is 

megmutathassák. 



5.1. Településszerkezet 

A történelem során kialakult településszerkezet védelme javasolt az Öregbaglas szőlőhegyen és a 

településközpontban. 

Településképi szempontból a kialakult utca és telekszerkezet megváltoztatása nem indokolt. Új településszerkezeti 

elem megjelenése nem várható. 

 

 

5.2. Épületek elhelyezése 

A helyi építési szabályzat beépítési módra és építési helyre vonatkozó előírásán túl nincs szükség településképi 

követelmények megállapítására, azonban javasolt – a beépítési mód függvényében - az építési helyet a kialakult, az 

adott utcára jellemző, tehát a szomszédos telkek beépítését is figyelembe véve megválasztani. Nem javasoljuk a szűk 

utcákban az előkert nélküli telepítést, ugyanis az előkert a közterületet vizuálisan szélesíti, ami az utcaképet 

kedvezően befolyásolja. 

 

 

 

 

5.3. Az épületek magassága 

 

 

 

 

Az elhelyezhető épületek magasságát a helyi építési szabályzat határozza meg. 

Az ÁTALAKULÓ karakterű településrészen az egységes utcakép megőrzése érdekében törekedni kell a meglévő 

épületmagasságokhoz való illeszkedésre, egy emeletesnél magasabb épület építése – az üzemi épületek kivételével - 

nem javasolt, kiugróan magas épület építése nem ajánlott. Az üzemi épületek magasságát az alkalmazott technológia 

határozza meg, erre vonatkozóan ajánlást nem kívánunk megfogalmazni.  



A TELEPÜLÉSKÖZPONTI karakterű településrészen legfeljebb 2 emelet magas épületek építhetők. 

ZÁRTKERTI karakterű településrész: törekedni kell a földszintes kialakításra. A terepadottságokból adódóan a lejtő 

felől legfeljebb egy emelet magas lehet az épület. 

EGYEDI karakterű településrész: a telek rendeltetésének megfelelő magasságú építmények építése javasolt. 

 

 

5.4. A tető kialakítása 

A tetők kialakítása legyen egyszerű, az épületek az utcával merőleges és az utcával párhuzamos gerincű 

magastetővel egyaránt készülhetnek. Előnyben kell részesíteni a magastető létesítését, de nem zárkózunk el a 

lapostető alkalmazásától sem. Előnyösebb a vegyes tetőtípus alkalmazása, mint a csak lapostető. Közterületről látszó 

épület csak magastetővel létesíthető. 

ZÁRTKERTI karakterű településrész: a tetők csak magastetők lehetnek. 



5.5. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színek 

Az épületek vakolt felületűek legyenek, természetes anyagú burkolat megengedett. A kő burkolat tájidegen, kerülendő. 

A helyi hagyományokat tükröző vagy azzal azonos értékes homlokzati vakolatmotívumok megjelenését támogatjuk a 

lakóházak utcai homlokzatán. A meglévő épületek homlokzatmotívumait a későbbi építési tevékenységek során 

figyelembe kell venni, elsősorban a homlokzat felújítások alkalmával. 

 

A homlokzatok színezésénél kerülni kell az élénk, rikító, sötét színek (piros, lila, kék, zöld) használatát, helyette a 

környezethez igazodó színek (fehér, halvány, pasztell és természetközeli színek) alkalmazására kell törekedni. 

Fénylő, csillogó, rikító felületek alkalmazása nem megengedett. 

Az épületek anyaghasználatában az időjárással szembeni ellenállóságot javasoljuk figyelembe venni. Új épület 

építése, vagy meglévő épület átépítése, bővítése esetén az anyaghasználatnál törekedni kell az utcára jellemző 

anyagok, elsősorban a természetes anyagok használatára. Ugyanakkor az új, a mindenkori építészeti divatnak 

megfelelő anyaghasználat is lehetséges, ha az illeszkedik a meglévő környezethez. A tetőfedésnél a hullámpala, 

palafedés és a bitumenes hullámlemez nem javasolt. A tetőfedőanyag elsősorban natúr cserépfedés, illetve a 

ZÁRTKERTI karakterű településrészen emellett nádfedés javasolt. A tetőfedés színe tekintetében az élénk, rikító 

színek kerülendőek, a harmonikus megjelenés érdekében a natúr agyag, és az ehhez hasonló vörös árnyalatok, a 

szürke és a sötétbarna színek alkalmazását javasoljuk előtérbe helyezni. 

 

A fenti ajánlások az EGYEDI karakterű településrészre nem vonatkozik. Ott az üzemi jelleg miatt a technológiához 

szükséges építményeket helyezik el, amelyek egyedi megjelenésűek, ajánlásokat nem kívánunk rájuk megfogalmazni. 



5.6. Zöldfelületek 

A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és minősége. Az 

ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület önmagában is vonzó, de az értékes épített elemek védelméhez azok 

környezetének megfelelő kialakítása is hozzátartozik. Egységes utcafásítás és zöldfelületi rendszer kialakítására kell 

törekedni. 

  

A település arculatának javítása érdekében az őshonos és kultúrfafajokból álló fasorok telepítését javasoljuk. Az 

egybelátható utcaszakaszokon törekedni kell az egységes utcakép kialakítására azonos növényfajok ültetésével. 

Olyan fákat javaslunk ültetni a közterületekre, melyeket nem kell csonkolni a közmű vezetékek védelme érdekében. 

  

Az utcafrontra telepített növényzet a közlekedést ne zavarja vagy akadályozza, gondozott, rendezett képet alkossanak 

a növények.  

 

 

5.7. Kerítések kialakítása 

A kerítések jellemzően áttörtek legyenek. Az utcafronton végig tömör vagy dróthálós kerítés építése kerülendő, 

legalább a kapuk áttörtek legyenek vagy a drótháló növényzettel takart legyen. A részben tömör kerítések fém 

kapukkal való kombinálása követendő. A kerítések anyaghasználatánál a természetes anyagok és a díszített fém 

használatára kell törekedni. Az új kerítések magassága ne haladja meg a meglévőket. A feltűnő, rikító színekkel (piros, 

kék, sárga, stb) való festésük nem javasolt. Egyéb tekintetben, mint a kerítés mintázata a község nem kívánja 

leszabályozni.  



5.8. Közterületek kialakítása 

A közterületek kialakítása és azok minősége jelentősen befolyásolja az egész falu arculatát. Javasolt az útburkolat 

folyamatos karbantartása és felújítása, lehetőség szerint útszegély kiépítése, valamint a vízelvezető árkok kiváltása 

csapadékcsatornára legalább a TELEPÜLÉSKÖZPONTI karakterű településrészen.  A közterületre, út menti 

zöldsávba ültetett növények lehetőleg egy fajtából legyenek az egységes utcakép érdekében. 

  

A közterületeken elhelyezett építmények, utcabútorok, hirdető felületek természetes anyagokból készüljenek. A 

középületek, szobrok, emlékművek környezetében utcabútorok elhelyezése (padok, világítótestek) valamint 

virágosítás ajánlott. 

  

Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani. 

A kapubejárók legalább egy személygépkocsi parkolására és a telekre való beközlekedésre egyaránt alkalmas 

szélességre növelése ajánlott abban az esetben, amennyiben a csapadékvíz elvezetését nem akadályozza. 



5.9. Sajátos építmények 

Ahol a villamosenergia ellátás és hírközlési hálózat föld feletti vezetésű, új villamosenergia elosztási, közvilágítási 

vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. 

Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet 

csak kivitelezni. A TELEPÜLÉSKÖZPONTI karakterű településrészen törekedni kell a közmű vezetékek terepszint alá 

helyezésére. 

 

Vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára alkalmas terület a külterület azon része, mely a belterület 

határtól legalább 500 m-es távolságra van. Az új antennák elsősorban multifunkcionális kialakítással telepíthetők (pl.: 

vadles, kilátó, víztorony), de ha nincs meglévő alkalmas építmény, akkor önálló szerkezetre is. 

 

Egyéb műszaki berendezés (antenna, klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény, stb.) az utcai homlokzaton nem 

helyezhető el. Szabadon álló, legfeljebb 6 m magas szélkerék és antenna tartó oszlop az előkertben nem helyezhető 

el. 

5.10. Reklámcélú, információs- és hirdető berendezések 

Új óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivételével - tilos. 

Reklámcélú berendezés anyaga fából legyen, természetes színben, a meglévő utcabútorok és hirdetőtáblák formájához 

illeszkedve. Magáncélú hirdető berendezés, cégtábla – az útbaigazító táblák kivételével – csak akkor nyúlhat a 

közterület fölé, ha a közterület használatát nem akadályozza vagy nem zavarja. 



Jó példák 
Épületek, építészeti részletek 6 



Többféle megoldás is tekinthető jó példának. Végig járva a település területét megállapítható, hogy az 

épületállomány korszakokhoz köthető stílusjegyeket mutat föl, éppen ezért a jó példáknál többfajta épület is 

képviselteti magát. 

 

Jó példává válhat egy épület építészeti értéke, arányhelyes tömege, minőségi anyaghasználata, környezetéhez való 

alkalmazkodása, visszafogott színhasználata, gazdag növényi háttere okán, továbbá utcai homlokzat kialakítása, 

arányos homlokzat, oldalfalak és tető színe, nyílászárók formája, nagysága miatt. 

 

Jó példa a harmonikus és esztétikus megjelenés, halvány természetközeli színek, természetes vagy természetes 

hatású anyagok használata, igényes térburkolat, terepadottságokhoz illeszkedés, parkosított udvar. 

Harmonikus megjelenés 

Hagyományőrző formák és színek 

Rendezett, parkosított udvar 



Hagyományos tömegformálás és 

arányok 

Világos oldalfal szín 

Díszes homlokzati 

vakolatmotívumok 

Piros cserépfedés 

Épülettel harmonizáló kerítés 

Rendezett környezet 

Eredeti épületjellemzők megtartása 

vagy helyreállítása felújítást során 



Korhű homlokzati motívumok, épülettagolás, tetőforma, anyaghasználat megőrzése vagy helyreállítása a 

középületeken 

Ízléses és harmonikus színhasználat 

Eredetivel megegyező osztású nyílászárók beépítése 

Rendezett, parkosított közterület 



Kockaházak megújulva. 



Az épület homlokzati színezésével harmonizáló kerítés áttört mintázatú kerítésmezővel 

Modern stílusjegyek 

Harmonikus megjelenés 

Harmonikus színhasználat 

Egyedi korlátdíszítés 



Jó példák 
Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 7 

Visszafogott, kellemes megjelenésű reklámfeliratok, cégérek 

Tetősíkba belesimuló, közterületről takart megújuló energiatermelő és antenna szerkezetek 
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Az arculati kézi-
könyv és a telepü-
lésképi rendelet 
tervezet módosí-
tást nem igényel. A 
vélemény elfogad-
ható. 

 

Partnerek A lakossági fórumon elhangzott vélemények: 
1. A kézikönyv több ponton javítandó, különösképpen a fotók cserélendők. 
2. A mai állapotot bemutató térkép helyett inkább műholdfelvétel legyen. 
A településképi szempontból meghatározó terület terjedjen ki a belterületre és a zártkertek-
re. 
Kérjük megállapítani, hogy a közterületről látszó épület csak magastetővel létesíthető. A 
Rákóczi F. u. és az Ady E. utcák végén lévő telkek, amik még nincsenek beépítve vagy már 
modern házakkal beépítettek, ne legyen korlátozva az épületek megjelenése. 
4. A zártkerti karakterben a nádfedés legyen követelmény túl erős, helyette javasoltként 
kérjük megállapítani. 
5. Más településről vett példákat ne tartalmazzon a kézikönyv. 

1. Kicseréltem a képeket sok 
helyen, a kézikönyvet át is 
formáztam. 
2. Cseréltem. 
A meghatározó terület nagysá-
gát bővítettem, új térkép kerül a 
rendeletbe és a kézikönyvbe is. 
3. A meghatározó területek 
közül a lakó karakterűt ketté 
választottam és új nevet adtam: 
hagyományos lakó és új lakó 
karakter. A hagyományosba 
beírtam a kért követelményt, az 
új lakóból töröltem a tetőkialakí-
tásra vonatkozó részeket. Az 
Ady E. utca végi telkek sajnos 
nem kerültek a meghatározó 
területbe, mert ezek már nem 
tartoznak a belterületbe. 
4. Javítottam. 
5. Töröltem. 
További kiegészítéseket tettem 
a rendelettervezetbe. A kiegé-
szítések szükségességét az 
időközbeni jogszabályi változá-
sok és a begyűjtött tapasztala-
tok indokolják. Kérem ezek 
megtárgyalását. 

1. A fórumon el-
hangzott észrevé-
teleket és az azok 
alapján tett változ-
tatásokat megfele-
lőnek tartom, elfo-
gadásra javaslom. 
Az új kiegészíté-
sek jogszabályok-
ba nem ütköznek, 
leginkább eljárási 
lépések, pontosí-
tások. A támoga-
tási és ösztönző 
rendszerben felve-
tettek lehetőségek, 
nem kötelezőként 
vannak írva, pénz-
ügyileg nem terhe-
lik meg az önkor-
mányzatot külö-
nösképpen, ezért 
elfogadásukat 
javaslom. 

 

A véleményezési határidőben a fentieken túl vélemény sem a partnerektől, sem az államigazgatási szervektől nem érkezett. 
 


