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A településképi arculati kézikönyv célja 
Az  egyedi  településkarakter,  a  megőrződött  történetiség  egyre  jobban  felértékelődő  adottsága,  tulajdonsága  a 
településeknek. Minden egyes épített környezeti elem az utcakép, a településkép, és a táj összképének a része, ezért 
nagyon fontos, hogy minden beavatkozás ezek figyelembevételével történjen. 
Ennek elősegítése érdekében a településképi arculati kézikönyv:  
 bemutatja  a  településkép  alkotó  elemeit,  a  település  építészeti  karakterét,  szépségeit,  értékeit,  egyediségét, 

részleteit;  
 javaslatokat fogalmaz meg az esztétikus településkép alakítására;  
 építészeti  útmutatóként  ajánlásokkal,  jó  példákkal  segítséget  nyújt  az  építtetőknek  és  a  tervezőknek  új  épület 

építéséhez, meglévő épület felújításához, átalakításához; 
 a dokumentum célja a szemléletformálás, mely iránymutató és nem kötelező jellegű ajánlásokat fogalmaz meg. 

A  kézikönyv  lehetővé  teszi  az  elfogadást  követően  a  folyamatosan  érkező  hozzászólások,  javaslatok  és  tapasztalatok 
kézikönyvbe  kerülését.  Az  idő  elteltével,  a  településkép  alakulásával,  új  épített,  vagy  igényesen  felújított  elemek 
megjelenésével az ajánlások és bemutatott példák is bővíthetők, cserélhetők. 
A  fentieken  kívül  figyelembe  kell  venni  az  országos  jogszabályi  előírásokat,  a  helyi  építési  szabályzatot,  a 
településképirendeletet és a főépítészi javaslatokat is. 

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Bödeházán élők,  ingatlantulajdonosok,  illetve építkezni 
szándékozók!  

Bödeháza  jelenlegi,  és  leendő  ingatlanjainak  tulajdonosai 
számára készült ez az arculati kézikönyv.  A helyi lakossága és a 
bent  látható  épületek  nem  helyi  tulajdonosainak  összetétele 
folyamatosan  változik,  s  bár  több  külföldi  tulajdonos  is  van, 
közös  célunk,  hogy  településünk  arculatában  is  fejlődjünk, 
szépüljünk.  

Bödeháza  a  kiadvány  megalkotásánál  nem  volt  könnyű 
helyzetben,  hisz  két  településrészből  áll  (Bödeháza, 
Szentistvánlak),  melynek  két  kápolnája,  két  temetője  van. 
Határmenti  településként  a  történelem  is  hagyott  rajta 
mindenfajta  nyomot.  Mi  most  mégis  megpróbáljuk  hetési 
Európa  Tanács  Táj  Díját  elnyert  településként  egységünket 
arculat  szinten  kialakítani,  és  jó  példáinkat  megmutatva  a 
településrészek  jellegzetes,  hagyományt  őrző  építészeti 
emlékeivel  és  szerkezetének  leírásával  olyan  arculat 
kialakítására javaslatot tenni, mely segítségével a falu a jövőben 
is a Hetéshez tartozó településként fotózható, mutatható be.  

A  falu  egységes  képének  a modern  európai  települések  közé 
fejlesztése  során  nem  felejthetjük  el  a  történelmünket,  a 
múltunkat.  Ugyanakkor  a  múlt  és  a  történelem  őrzése  nem 
szabhat gátat a fejlődésnek, a fejlesztésnek. Javaslataink is ezt a 
kettősséget tükrözik.  

Köszönöm  a  kézikönyv  összeállításában  véleményükkel, 
javaslatukkal közreműködő helyi lakosok, cégek és szakemberek 
munkáját. 

Ez a kézikönyv nem egy  lezárt mű, hanem egy  jövőben  is 
szabadon  bővíthető,  megújítható  dokumentum.  Együtt 
alakíthatjuk jól településünk arculatát!  

Büki László polgármester 

1. BEVEZETŐ 
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2. BÖDEHÁZA BEMUTATÁSA 

Bödeháza  az  ország  és  Zala megye  délnyugati  szegletében,  közvetlenül  a  szlovén  határ mellett 
helyezkedik el. A határ, az egykori Vasfüggöny, három oldalról veszi körül a falu területét és ezzel 
meghatározta a község múltját. A határsáv miatt a  térség hátrányos helyzetűvé vált, évtizedekig 
csak  engedéllyel  lehetett  beutazni,  tilos  volt  az  építkezés,  semmilyen  infrastrukturális  fejlesztés 
nem  indult,  térségi  kapcsolatai  féloldalassá  váltak.  Ugyanakkor  a  hermetikusan  elzárt  határsáv 
megőrizte a háborítatlan táji elemeket, területén a hagyományos építészeti és természeti értékek 
nagy arányban maradtak fenn az utókor számára.  

Bödeházát  a  határral  párhuzamosan  haladó,  keskeny  bekötőút  kapcsolja  a  11  km‐re  lévő 
járásszékhelyhez, Lentihez és a 6 km‐re eső Rédicshez, ahol elérhetők az alapfokú intézmények is. 
A  szlovén  határ  másik  oldalán  fekvő  Zsitkóc  csupán  1,5  km‐re  található,  a  határok  újbóli 
átjárhatóságával ez a kapcsolat is újraéledt az összekötő út megépítésével.  

A  község  a  Kerka‐vidék  (Hetés)  földrajzi  kistájon  fekszik.  A  kistáj  négy  faluja,  Bödeháza, 
Gáborjánháza,  Szijártóháza,  és  Zalaszombatfa,  valamint  a  szlovén  oldalon  további  hat  apró 
település egyben a  legkisebb magyar történelmi, kulturális és néprajzi tájegységet is alkotja Hetés 
néven.  A  2015‐ben Magyar  Tájdíjat  nyert  Hetés  mintaprogram  keretében,  a  helyi  közösségek 
részvételével megtörtént  a  két  országhoz  tartozó,  de  szervesen  összetartozó  táj  természeti  és 
kultúrtörténeti  jellegű  értékeinek  felmérése.  A mintaprogram másik  célja  egy  térségi  szintű,  a 
tájértékek turisztikai hasznosítását is lehetővé tevő „Mesés Hetés” elnevezésű zöldút kialakítása. A 
természeti  és  építészeti  elemek  feltérképezése  mellett  fontos  szerepet  kapott  a  helyi  népi 
mesterségek  és  népi  hagyományok  számba  vétele  is, mint  a  hetési  szőttes  és  hímzés,  vagy  a 
„fumu” nevű ünnepi kalács. 

A  községet  1389‐ben  említik  először  Bedehaza  néven.  Elnevezése  valószínűleg  az  itt  elsőként 
megtelepedő Bede nevű földbirtokos udvarházára utal. 

A mai közigazgatási határokon belül a középkorban három kis  falu volt, amelyeknek keletkezése 
visszanyúlik  az  Árpád‐házi  királyok  korára:  Bedeháza  (Bedelaka),  Jalsóc  (Jalsec,  később 
Szentistvánlak) és Riganóc (Liganóc). Az  írásos emlékekben a három falu együtt először 1322‐ben 
fordul elő a lendvai vár tartozékaként. Az elkövetkező évszázadokban Bánffyak birtoka volt, majd a 
Bánffy család kihalásával az Esterházy hercegek kezébe kerül. A földművelés és a nagy kiterjedésű 
legelőterületeket hasznosító állattartás mellettaz erdőségek is megélhetést jelentettek. A helyiek a 
faluban megtermelt javaikat Alsólendvára hordták eladni. A falu a trianoni békeszerződés után sok 
földjét  elvesztette,  a  határ  településhálózati  kapcsolatainak  jelentős  részétől,  így  addigi 
vonzásközpontjától  is  elvágta.  1935‐ben  egyesítették  a  tőle  pár  száz  méterre,  északnyugatra 
található  Szentistvánlakkal,  ekkor még  435  fő  lakja  a  falut.  A  közigazgatási  átalakítás,  a  szigorú 
határőrizet  és  a  mezőgazdasági  javak  beszolgáltatásának  kényszere  elősegítette  e  vidék 
lemaradását és megindította  lakosságának fokozatos csökkenését, napjainkban alig 40 ember él a 
kis településen. 



BÖDEHÁZA BEMUTATÁSA5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A térség a Nyugat‐Magyarországi Peremvidék nagytáj, ezen belül a 
Nyugat‐Zalai‐dombsághoz  tartozó  Kerka‐vidék  kistáj  része.  A 
térséga  Kebele‐  és  a  Lendva‐patakok  által  közrezárt  területen 
helyezkedik el, melyet északról az Őrség, keletről a Göcsej, délről a 
Lendva‐vidék, nyugatról a Vend‐vidék határol. A kistáj felszíne sík. 
A  közigazgatási  terület  nagy  részét  barna  erdőtalajok  borítják,  a 
vízfolyások mentén réti öntéstalajok alakultak ki.  
A szárazföldi, az óceáni és a mediterrán áramlatok ütközőterében 
fekszik a terület, ami éghajlatát jelentősen meghatározza. Legfőbb 
jellemzője  a  szélsőségektől  mentes  kiegyensúlyozottság.  A  tél 
valamivel  enyhébb,  a  nyár  mérsékeltebb,  Az  ország  egyik 
legcsapadékosabb  területe,  az  évi  csapadék  800  mm  körüli.  A 
szélirány eloszlásában domináns irány nincs. 
A  település  területe a Lendva vízgyűjtő  területéhez  tartozik. Sűrű 
vízhálózatú, bő  lefolyású  terület.  Jelentősebb  felszíni vízfolyásai a 
Határ‐patak  és  a  Nagyvölgyi‐patak.  a  talajvíz  2‐4  m  között 
mindenhol elérhető. Éghajlata mérsékelten hűvös. A sok csapadék, 
a lapályos fekvés, a talajadottságok és a felszíni vízfolyások hatása 
miatt árvíz‐ és belvízveszélyes terület. 
A település külterületén tájvédelmi szempontból értékes, érzékeny 
területek  találhatók.  A  több  évszázados,  a  természeti 
adottságokhoz  alkalmazkodó  emberi  hasznosítás  egy  igen 
változatos  karakterű,  erdők,  legelők  és  szántók mozaikjai  alkotta 
táj  kialakulását  eredményezték.  Az  egész  térséget  gazdagnak 
mondható  vízrendszer  és  hozzákapcsolódó  vizes  élőhelyek 
hálózzák  be,  kedvező  életfeltételeket  teremtve  a  növény‐  és 
állatvilágnak. 
A  külterület  nyugati  és  déli  területrészén  természeti  értékekben 
gazdag  táj  található,  melyet  NATURA  2000  területek  között 
tartanak  nyilván,  mint  Kebele  kiemelt  jelentőségű 
természetvédelmi  terület.  Ezen  a  területen  a  szántók  és  erdők 
mellett mocsárréteket, foltokban nádasokat, lápréteket találunk. A 
vízfolyásokat  kísérő  réti  öntéstalajokon  ártéri  ligeterdőkkel, 
égererdőkkel,  a magasabban  fekvő  részeken  erdei  fenyvesekkel, 
akácosokkal,  tölgyerdőkkel  találkozhatunk,  jelentősebb  arányban 
fordul elő még kőris és a gyertyán. 
Vízfolyások menti  gyepterületeken  értékes  lágyszárú  növények  ‐ 
szibériai  nőszirom,  kornistárnics,  sédbúza,  kékperje,  vérfű, 
találhatók.  A  kis  hetési  falu  határának  védett  növénye  a  tőzike, 
melyet a település címerében is őriz. 

 

Táji adottságok, természeti értékek 



6 BÖDEHÁZA BEMUTATÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Az  újkori  tájhasználat  és  településszerkezet  alakulása már  nyomon  követhető  a  XVIII.  és  XX. 
század  között  készült  térképekről,  katonai  felmérésekről.  A  tájhasználat  alakulásában  a 
legszembetűnőbb változást a XIX. századi vízlecsapolások és az összefüggő erdőségek fokozatos 
kiirtása eredményezte, melyek  jelentősen megváltoztatták a  táj képét. A  folyóvizek  lecsapolása 
előtt víz, mocsár, erdő,  legelő és az ezekhez kapcsolódó életmód volt a  jellemző. A megélhetés 
alapját  a  legeltető  állattenyésztés  nyújtotta.  Elsősorban  szarvasmarhát,  sertést  és  lovat 
tenyésztettek.  A  lecsapolásokig  a  szántóföldi  növénytermesztés  jelentéktelen  volt,  csupán 
önellátást biztosított. A mocsaras  területeket  fokozatosan hódították meg, alakították át, előbb 
erdők, majd  legelők, végül szántók  létesültek helyükön. A közigazgatási terület északi részén, az 
erdők lábánál látható a Riganóci‐szőlőhegy. 
A  két  különálló  falu  Szentistvánlak  és  Bödeháza  is  szerkezetét  tekintve  jellemzően  egyutcás 
útifalu.  Bödeháza  déli  részén  alakult  ki  csak  egy  kisebb  villás  leágazás.  Faluközpont  egyik 
településrészen sem  lelhető fel. Jellemzően az utak egyik oldala épült csak be,  lazább, szórtabb 
jelleggel a széles telkeken a lakóházak elhelyezése az utcával párhuzamos tetőgerinccel történt. A 
település  utcáit  ekkor  még  jellemzően  zsúptetős,  tapasztott  falu  boronaházak  alkották.  A 
melléképületek sokszor L vagy U alakban kapcsolódtak lakóházakhoz, keretes udvart létrehozva. 

II. Katonai felmérés, 1858
forrás: www.mapire.eu/hu 

Kataszteri térkép, 1864 
forrás: www.mapire.eu/hu 

Táj‐ és a település alakulása
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Bödeháza általános  településképét a mozaikos  tájszerkezet határozza meg. A  település nyugati és 
déli  részén  összefüggő  erdőségeket  a  belterület  felé  haladva  üde  zöld  rétek  váltják  fel.  A 
belterülettől északra  jellemzően szántóföldek találhatók, melyeket vízfolyások, erdőfoltok tagolnak 
és  fasorok  szegélyeznek.  Jelentősebb  erdő  húzódik  a  riganóci‐hegy  környékén  és  a  közigazgatási 
terület északi határsávjában is. A két különálló belterületi falurész földszintes épületeivel, kanyargós 
utcáival teljesen belesimul a tájba. Az utcák mentén kialakult széles telkeken, jellemzően az északi és 
a  nyugati  oldalhatárra  épülve  állnak  a  lakóházak.  A  XVIII‐XIX.  századi  telekstruktúrából  és  a 
hagyományos beépítési módból adódóan megőrződött a beépítés  jellegzetes, növényzettel  tagolt, 
laza  ritmusa, amit  tovább erősítenek a beépítetlen  foghíjtelkek. Az épületek az utcai  telekhatárra 
épülnek, vagy egész kicsi előkertet tartanak. 
Az utca‐ és településkép az épületek közel azonos földszintes tömegének és egységes beépítésének 
köszönhetően  homogén.A  boronaépületeket  fokozatosan  váltották  fel  a  kódisállásos  hosszházak, 
melyek már  jellemzően  téglából  épültek,  cseréptetővel  fedettek  voltak.  Ezek  néhány  képviselője 
még  ma  is  megtalálható  a  faluban.  A  település  jellemző  épületformája  az  L‐alakban  beforduló 
hajlított  ház  az  utcával  párhuzamos  nyeregtetővel,  valamint  az  1960‐70‐es  évekre  jellemző 
kétablakos  sátortetős  „kockaház".  Később  épült,  tipikus  karakter  jellemzővel  bíró  házak  nem 
létesültek  a  településen.Egy‐két  közelmúltban  épült  faház  áll  a  szentistvánlaki  településrészen. 
Településképi  szempontból  mindkét  településrészen  meghatározó  a  két  kápolna  tornyának 
látványa. 

Általános településkép, településkarakter 
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A  települési  épített  és  táji  értékek  felkutatása,  illetve  védelme meghatározó  a  település 
identitásának megerősítésében, népességmegtartó erejének fokozásában.  

A  települési környezet értékeinek védelme, a hozzájuk való  igazodás kulturális, esztétikai 
igény  és  gazdasági  érdek  is  egyben.  Ebből  következően  először  fel  kell  ismerni,  és 
különböző  eszközökkel  védeni  kell  a  települési  szövet  épített  környezeti  értékeit,  a 
felismert értékeket folyamatosan meg kell újítani a megmaradásuk érdekében.  

Egy új  épület  tényleges  értékének  jelentős  része  abban  a  többletben  realizálódik,  ami  a 
környezet a település már meglévő értékeiből vetül rá. 

3. BÖDEHÁZA ‐ ÖRÖKSÉGÜNK 
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Bödeháza  két  kis  település 
egyesüléséből  jött  létre,  hosszú 
ideig  csak  lakóterületként  létezett 
az  északról,  nyugatról,  és  délről 
keretező  erdők  tövében.  Sokáig 
nem  volt  önálló  temploma  a 
községnek,  a  dobronaki  római 
katolikus egyházhoz  tartozott, mely 
kapcsolat a trianoni békeszerződést 
követően megszakadt. 

1943‐ban  épült  a  szentistvánlaki 
településrészen a Petőfi utca északi 
oldalára, a  településrész  közepén a 
Szent  István  király  kápolna.  A 
bejárata  feletti  harangtorony 
középrészén,  félköríves  záródású 
falfülkében Szent István szobrával. A 
kápolnától nyugatra állították  fel az 
I.  és  a  II.  világháború  hőseinek 
emléktábláját. 

Bödeházai  résznek  szintén  a 
középtájékán  áll  a  Kossuth  utca 
keleti  oldalán  az  Urunk 
menybemenetele  néven  felszentelt 
kápolna, ami 1949‐ben épült. Itt is a 
bejárat  fölött  magasodik  a 
harangtorony.  A  kápolna  északi 
oldalán  a  településrész  hőseinek 
nevével  állították  fel  az  I.  és  II. 
világháború hőseinek emléktábláját. 
Kőkereszt  áll  az  elágazásoknál, 
vigyázza  az  úton  érkezőket  és 
elhaladókat. 

Örökségünk Szakrális épületek 
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Örökségünk Népi lakóházak 

Bödeháza  mindkét  településrésze  a  mai  napig  megőrizte  hagyományos  közterületi  és  telekszerkezeti 
rendszerét  és  karakterét.  A  XX.  században  az  egyoldalas  településrészből  kétoldalassá  vált  a  beépülés. 
Megmaradtak a  lazán, szórtan elhelyezkedő  lakóházak  jellemzően az út mentén, az út közelében épülve. 
Az  épületek  földszintesek  kisebb  nagyobb  épülettömeggel.  A  lakóházak  többsége  a  település  életének 
tanúja, a 80‐100 éves házak a mai napig formálják az utcaképet és értéket közvetítenek a jövő számára. A 
hagyományos  keretes  udvarelrendezés  a  boronaházakkal  együtt  már  eltűnt  a  településképből,  a 
melléképületek is a telek oldalhatárán állnak, a lakóházak mögött sorakoznak. 
A  településen megmaradt  hagyományos  lakóépületek  jellemzően  oromfalas  hosszházak, melyek  hol  az 
utcára  merőleges,  hol  az  utcával  párhuzamos  hossztengellyel  épültek.  A  földszintes  lakóházakban  a 
tisztaszoba, a konyha és a kamra alkotta az épületet. Ennek a háztípusnak több változata  is fellelhető. A 
faluban megmaradt  pár  a  térségre  jellemző  kódisállásos  lakóház  is.  A  kódisállásnak  is  egyszerűbb  két 
oszlopos  és  igényesebb  három  oszlopos  változata  is  fennmaradt,  van  ahol  az  épület  eredeti 
tömegformálása még fellelhető, de a kódisállást beépítették. 
A hagyományos hosszházak homlokzatait az eredeti nyújtott arányú  függőlegesen és vízszintesen  tagolt 
nyílászárók  jellemzik. A XX. század első  felében épített épületek díszítettek, homlokzatképzésük gazdag. 
Jellemzően  az  ablakok  keretezettek,  a  padlásszellőzők  kettőzve  helyezkednek  el.  A  népi  eklektikára 
jellemző kváderezés (kőutánzat), főleg a házsarkakon. A század közepére a homlokzatok egyszerűsödnek, 
de igényes harmóniát tükrözők maradnak, a formálással, az anyaghasználattal, a színezéssel. 
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A  18‐19.  századi  gazdasági  udvarok 
építészetileg  legszembeszökőbb  különálló 
épületei a pajták voltak. A pajták a gazdasági 
funkció mellett nem  ritkán egy‐egy nagyobb 
családi  esemény,  lakodalmak,  keresztelők 
szinteréül  is szolgáltak. Emellett a  jellegzetes 
különálló  élelmiszertároló  épületek  a  kástuk 
is  megtalálhatók  a  mai  napig  a  gazdasági 
építmények sorában. A csűrök alaprajzilag két 
fontos részre tagolódtak.  
A  csűr  vagy  pajta  fiókjában  vagy  fiókjaiban 
raktározták  a  szálas  gabonát  vagy 
takarmányt.  Ehhez  csatlakozott  a  csűr  vagy 
pajta  piaca,  ahol  szabad  helyet  hagytak 
közlekedésre,  de  legfőképpen munkára.  Ott 
csépelték ki a gabonát.  
A csűrök ennek megfelelően két vagy három 
fő  térre  oszlottak  általában.  A  leggyakoribb 
esetben  téglalap  alaprajzzal  építették,  belső 
tagolásukat  a  kereszttengelyhez  igazodva 
képezték  ki.  A  csűr  bejárata,  kapuja  és 
munkatere,  piaca  vagy  szérűje  a  hosszanti 
oldal közepére került, a tárolóhelyek kétfelől 
csatlakoztak hozzá.  
A  csűrökön  eredetileg  nem  voltak 
kapuszárnyak.  A  szalagtelkes  pajtasoros 
településekben azonban a kertet és az udvart 
szinte  hermetikusan  elzáró  csűrökre mind  a 
külső, mind a belső oldalon kapukat, ajtókat 
szereltek fel. A kapuk oly nagyok voltak, hogy 
rakott  szekérrel  ki‐bejárhattak  rajtuk.  A 
csűrök  a  lakóépületek  átlagos  méreténél 
nagyobbak  voltak,  főként  szélesebbek  s 
lényegesen  magasabbak.  Általában  a 
lakóháztól  elkülönítve  a  telek  udvar  és  kert 
közötti  határán  álltak,  kisebb  telkek  esetén 
magán a telekhatáron. 

Örökségünk Melléképületek, pajták 
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Örökségünk Közterületi elemek, tájértékek  A  tájértékek  felmérése  megtörtént  a 
„Mintaprogram  a  Hetés  tájértékeinek 
megőrzésére”  munka  keretében.  A 
tájértékek  között  szerepelnek 
Bödeházát érintően út menti keresztek 
(6db),  a  két  kápolna,  két  kódisállásos 
népi  lakóház,  pajták,  csigás  kút, 
Vasfüggöny  emlékei, magányosan  álló, 
idős  jellegfák.  De  ide  sorolhatók  a 
történelmi  eseménnyel  kapcsolatos 
emlékművek is. 
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A településen még fellelhető pár rossz állapotú, de településtörténeti és településképi 
szempontból megőrzésre érdemes régi épület és melléképület. 

Ezek szakszerű felújítás nélkül rövid időn belül összeomlanak, összedőlnek, felmérés és 
fotódokumentáció  nélkül  teljesen  eltűnnek.  Velük  együtt  eltűnik  a  település 
múltjának,  a  vidéki  környezettel  szoros  kapcsolatban  végig  élt  életnek,  a  település 
történetének és a kultúrtörténetnek egy‐egy helyi sajátosságot felidéző szelete is.  

Az  épületek  megüresedése,  elhagyatottsága,  vagy  a  szakszerűtlen  átalakítás  a 
kedvezőtlen  romló  folyamatot  felgyorsíthatja. A vizesedés  tönkre  teheti az alapokat, 
az alaptörés süllyedés a teljes avuláshoz vezethet. A nyílások méreteinek, arányainak 
megváltoztatása  a  homlokzat  harmóniájának  megtörésén  túl,  a  statikai  stabilitást 
bonthatja meg, faltöréshez vezethet. 

A régi épületek szakszerű felújítása, korszerűsítése azonban nem pótolható, újra nem 
építhető építészeti és településképi többlet értéket ad, a település hagyományainak, 
emlékeinek megőrzését  segíti  elő.  Az  értékek  folyamatos  eltűnésével  egy‐egy  régi 
lakóház egyre ritkábbá és ezzel együtt egyre értékesebbé válik. 

Örökségünk Pusztuló, értékeink 
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Örökségünk Táji és természeti értékek Településkép védelme szempontjából kiemelt területek 

 

A  település közigazgatási  területéhez  tartozó,  fokozott országos védelem 
alatt  álló  területeket,  melyek  a  településkép  védelme  szempontjából 
kiemelt területeknek minősülnek a mellékelt ábra mutatja be. 

Az ábra a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park és a Zala Megyei Kormányhivatal ‐ 
Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági Osztály Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály  adatszolgáltatása  alapján  készült. A  területi  kategória  kijelölése  a 
településkép  védelméről  szóló  2016.  évi  LXXIV.  törvény  1.  melléklete 
szerint történik. 
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA 

A település közigazgatási területének nagy része északon, nyugaton és délen Szlovéniával határos, 
míg  a  fennmaradó  rész  a  hetési  falvak  közül Gáborjánházához,  Szíjártóházához  és  Resznekhez 
kapcsolódik.A  település  az  apró  falvak  közé  tartozik,  így  a  közigazgatási  területén  két  eltérő 
karakterű része különíthető el. 
Az  egyik  a  beépítésre  szánt  karakterbe  tartozó  területek  összessége,  vagyis  a  belterület  két 
elkülönülő része Bödeháza és Szentistvánlak utcái a Béke utca, a Temető utca, a Kossuth utca és a 
Petőfi  utca.  A  közigazgatási  területnek  összességében  elenyésző  része  a  belterületi  rész  (a 
közigazgatási terület ¼‐t sem éri el).  
A  lágyan  hullámzó  főutca  két  oldalán  sorakoznak  az  építési  telkek  a  közigazgatási  terület 
délnyugati részén. A belterület jellemzően egységes, homogén családi házas lakóterületből áll. 
A belterületet veszi körül a beépítésre nem szánt karakterű külterület. A lankás síkvidéki területen 
a mezőgazdasági használat és karakter a meghatározó. A szántóföldi művelés, a gyepgazdálkodás 
körbeöleli északról és keletről a belterületet. A nyugati országhatárt az erdők összefüggő tömbjei 
kísérik. 
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Hagyományos, laza falusias karakter 

Bödeháza  barátságos,  egyutcás  apró  falu,  így  egységes  az  arculata.  A  belterületnek  nincsenek 
eltérő karakterű részei. 
A  történetileg  kialakult  beépítése  és  épületállománya  jellegzetes  hetési  jegyeket  mutat.A 
települést  alsó  és  felső  részre  tagolja  a  nyugatról  határoló  erdőtömb  keleti  nyúlványa.A 
lakótelkeket felfűző út tengelye délről északra haladva észak ‐ déli tengelyű, majd átfordul keleti ‐ 
nyugati  tengelyűre. Az út vonalvezetése meghatározza az útra csatlakozó  telkek szerkezetét és a 
tájoláshoz igazodó beépülését.  
Az út mentén változatos ritmusban találhatóak a lakóépületek, attól függően, hogy szélesebb vagy 
keskenyebb telken állnak‐e. Az épületek között sok olyan épület van, ami a XX. század első felének 
világát  idézi  anyaghasználatban  alaprajzi  elrendezésben,  tömegformálásba  és 
homlokzatalakításban.  A  tűzoltószertár  és  a  községháza  (ami  később  házasságkötő  teremként 
működött)  a  XX.  század  második  felében  épült,  de  megjelenésükben  teljesen  belesimulnak  a 
lakóépületi környezetbe arányrendszerükben, kialakításukban. 
Mindkét  településrészben épült  kápolna. A  település  kápolnáinak  léptéke a  funkcióból  fakadóan 
jelzésszerűen  eltér  a  lakóházak  és  melléképületek  léptékétől  tömegében  nagyobb,  méretét  a 
befogadni kívánt hívek lélekszáma határozta meg.  
A  jellegzetes  régi  épületek  az  utca  vonalától  hátra  húzva  helyezkednek  el,  a  XIX.  századvégi 
beépítettség  átörökítéseként.  Kialakításukra  jellemző  a  telek  oldalhatárával  párhuzamos 
tömegkialakítás, akkor  is, ha a telek az utcára merőleges és akkor  is, ha a telek az utcával szöget 
bezáró. A településen minden épület magastetős. Az épületre mindig az épület hossztengelyével 
párhuzamos  gerincűnyeregtető  létesült.  A  bütük  oromfalban  végződnek.  Belső  kialakításuk  a 
háromosztatú parasztházzal nagyrészt azonos. Jellegzetes eleme ezeknek az épületeknek az udvari 
homlokzaton  lévő, mellvédfallal ellátott  téglaoszlopos bejárati előrész, a „kódisállás” nyeregtetős 
oromfalas része.  
A  domborzathoz  igazodó  földszintesépületek  a  XX.  századtól  már  téglából  épültek,  cseréppel 
fedettek.  Homlokzatukon,  a  sarkokon  és  a  hosszhomlokzaton  a  feltételezhető  harántfalak 
vonalában jelennek meg a vakolatból kialakított kváderek, amik érdekes vízszintes tagolást adnak a 
homlokzatoknak, és keretet biztosítanak a főhomlokzaton az épületszéleknek. Az eresz alatt tégla 
párkány osztja vízszintesen és fogja össze körben a tömeget. A szélesebb telek adta lehetőségeket 
kihasználva, utcával párhuzamoshossztengelyű tömeggel is készülteklakóépületek, ehhez illeszkedő 
nyeregtetővel,  több álló  formátumú ablakkal az utca  felé. Ezek az épületek az utcához közelebb, 
gyakran  az  utcafronton  állnak.  A  később  épült  épületek  anyaghasználata  azonos,  színezésük, 
részletképzésük  viszont  egyszerűbb.  A  homlokzati  formálás  egységes  elemek  felhasználásával 
alakult,  az  anyagi  lehetőségektől  függő  mennyiségű  vakolatdíszekkel,  párkányokkal.  Ezek  az 
épületek a mai napig megtalálhatóak, leromlott, vagy felújított, átalakított állapotban. 
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A  település  mindkét  részére  hosszú 
ideig  az  egyoldalas  beépülés  volt 
jellemző.  A  telkek  a  Petőfi  utca  déli 
oldalához  és  a  Kossuth  utca  nyugati 
oldalához  kapcsolódtak.  A  XX.  század 
közepére  már  megindult  az  utcák 
kétoldalúsítása.  Így az új telkeken, vagy 
a  romos  állapotú  régi  épületek helyett 
az  1950‐es,  1960‐as  évektől 
kockaházak,  hajlított  házak  épültek.  A 
meglévő,  főleg  utcával  párhuzamos 
tömegű  épületek  felújításával  más 
homlokzati  megjelenésű  lakóházak 
alakultak ki, amik a mai napig  részei az 
utcaképnek.  Ezeknél  az  épületeknél  az 
utcafronton gerébtokos hármas osztású 
ablakok  épültek  be  a  korábbi  álló 
formátumú  pallótokosablakok  helyett. 
Az 1960‐as évek homlokzatképzésénél a 
leggyakoribb  a  vízszintes  sávozású  és 
festésű díszítés. Két‐három eltérő  típus 
látható  ezekből  az  épületekből,  több 
felújítva jól karbantartva. 

A  település  fejlődésének  korai 
szakaszábanegészen  a  XX.  század 
közepéig  a mezőgazdasági  termeléssel 
összefüggő  életmód  miatt  jelentős 
melléképület‐állomány  alakult  ki  a 
lakóépületek  környezetében.  A 
melléképületeknél  a  vakolatlan  natúr 
tégla  jelenik  meg  mint  meghatározó 
szín és struktúra.  

A  melléképületek  a  lakóépületek 
beforduló  szárnyához  kapcsolódnak, 
vagy  a  portán  belül  szabadon  jelennek 
meg, néha utcaképet formáló módon. 
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Melléképületek 

A melléképületek a hagyományos  laza falusias karakter szerves elemei. Évszázadokon keresztül nagyobb 
becsben  álltak, mint  a  lakóépületek.  Az  állatoknak  biztosított menedéket,  az  élelmet,  az  eszközöket, 
kocsikat és szerszámokat védte az időjárástól, néha a közös munka és vagy mulatság színtere. A méretet a 
befogadni  kívánt  funkció  határozta  meg,  magasságiban  és  szélességben  is.  Az  alkalmazott  használt 
építőanyagok körét a tartósság, az  időjárás állóság és az elérhetőség határozta meg. A tégla és a cserép 
teherbíró, tartós és ellenáll az esőnek, hónak, szélnek. A fa könnyen beszerezhető, könnyen feldolgozható 
volt az erdőségek közelsége révén. Fából a megfelelő fafaj, optimális keresztmetszet és jó felületkezelés 
választásával több évtizedre, akár évszázadra is biztosított a megmaradás. 
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A  település külterületein évszázadokon keresztül a  jellemző 
tájhasználat  az  erdő  volt.  A  telkek  és  a  lakóházak,  pajták 
istálló is közvetlenül az erdők tövében épültek. Napjainkra az 
erdő visszaszorult a nyugati közigazgatási határra. Területük 
a NATURA2000‐ lehatárolás része. 

A  mezőgazdasági  terület  keretezi  a  belterületet  a  keleti 
közigazgatási határig. A mezőgazdasági  területen belül a sík 
domborzatnak  köszönhetően  a  szántóföldi  művelés  az 
uralkodó. A nagytáblás nagyüzemi művelésnagy összefüggő 
területeket  hasznosít  egyben.  A  nagytáblás művelés  adja  a 
táj  karakterét,  a  mezőgazdasági  területe  több  mint  ¾‐e 
beletartozik.  A  tájképi  megjelenést  a  kultúrnövények 
időszakos váltakozása fejlődése adja.  

A  tájat egy‐egy út és az utat, vagy vízfolyást, patakot kísérő 
fasor tagolja. A szántó területek között csak elvétve jelennek 
meg  a  gyepek,  legelők.  Legnagyobb  kiterjedésű  gyepes 
ligetes  terület  az  északkelet  –  délnyugati  tengelyű  árok 
mellett alakult ki és őrződött meg szántó művelés mentesen. 
A szántófelületeket a temetők is megosztják. 

A  szántók és gyepek, árkok egy  része az országos ökológiai 
hálózatba  tartozik.  Az  egyes  táji  és  természetvédelmi 
védettségi  lehatárolások  átfedésben  vannak,  ugyan  azok  a 
területek  tartozhatnak  a  tájképvédelem mellett  a  NATURA 
2000‐be tartozó védettség alá is. 

A  tájképvédelmi  terület  a  belterületet  is  felölelően  a 
közigazgatási határt követi északon, délen és nyugaton.  

A  térség  és  a  település  legjelentősebb  vízfolyása  a  Határ 
patak. Az erdő lombhullató fáinak tövében kanyarog északról 
déli irányban.  
Az erdő és a  falu közötti  látóhatárt az évszakonként változó 
színekben pompázó mező kapcsolja össze. 
A mezőgazdasági területre is és az erdőre is a beépítetlenség 
a jellemző.  
Az erdőben elbújva háborítatlanul a régi beépülés felújult. 

 

Beépítésre nem szánt karakter 
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5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK‐ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

AjánlásokHagyományos, laza falusias karakter A  karakteren  belül  a  meglévő  értékeket  célszerű  felismerni,  megújítani, 
korszerűsíteni.  Ha  a  meglévő  épület  műszaki  állapota  már  nem  teszi  lehetővé  a 
felújítást, a régi helyén épülő új épület tervezésénél, megépítésénél törekedni kell a 
telken  belüli  épület  elhelyezés  megtartására,  vagyis  arra  hogy  az  új  épület 
hossztengelye  ne  változzon,  és  ne  változzon  az  oldalsó  telekhatárokhoz  és  a 
közterületi  telekhatárhoz  igazított helyzete. Nem  csak a  telken belüli helyzet, de a 
korábbi épületarányok megtartása  is  kiindulási alap  lehet. A  telken belül az épület 
elhelyezése meghatározza az utcaképet, a telepítés megváltoztatása felboríthatja az 
épületek és a zöldben gazdag oldalkertek váltakozásának összképet. 
A  település  részeket  felfűző  útnak  alig  van  egy‐egy  egyenes  szakasza,  lágyan 
kanyarodik hol jobbra, hol balra. Az utcaképben is visszaköszön ez a változatosság. Az 
épületek  hol  közel  hol  távol  vannak  egymástól.  Egy‐két  hajlított  ház  jelenik meg 
előkerttel  vagy  előkert  nélkül,  ezt  váltja  az  utcára  kihajoló  vagy  az  utcától 
visszahúzott hosszház látványa.  
Járda  nem  épült  ki.  A  két  forgalmi  sávszélességű  burkolatot  egyoldali  csapadékvíz 
elvezető árok kíséri. Gyepfelületek környezetében nyílnak meg az épületek, cserjék, 
fák takarásába bújva tűnnek el. 
Az egyszerű tömegformák, az egyszerű homogén tetőfelületek, a tájjal környezettel 
harmonizáló színhasználat jellemez mindent, a 80‐100 éve épült épületeken épp úgy, 
mint az 50‐60 éve épített épületeken. A  fehérszínhez közeli  felületek  felvillannak, a 
sötétebb színű épületek belesimulnak a környezet őszi színességébe. 

Követendő ajánlások, javaslatok:  
 A  változatossághoz  szükséges  igazodni,  a  beépítési  módnál,  az  előkert 

mélységnél, az épületek telken belüli elhelyezésénél. 
 Az épületmagasságok hullámzása megőrzendő telken belül is és utcaképben 

is. 
 Álló arányú ablakok beépítése  javasolt a régi épületek felújításánál és az új 

épületeknél is. 
 Az  eltérések megőrzendők,  a  közös  gyökerek,  az  anyaghasználat,  a  közös 

részletképzés és a tömegformálás adják a harmonikus megjelenést. 

Kerülendő jellegzetességek: 

 Utcai  homlokzaton  garázskapu,  személybejárat,  torony,  álló 
tetőfelépítmény, földszinten vagy a tetőtérben erkély.  

5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
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AjánlásokMelléképületek

A melléképületek szervesen hozzátartoznak Bödeháza arculatához. Méret választékuk gazdag, a 
befogadott  funkcióhoz  igazodó.  Törekedni  szükséges  a  gazdálkodás  visszaszorulása,  eltűnése 
után az új használat, új jelleg, rendeltetés megtalálására. 
Követendő ajánlások, javaslatok:  
 Az  igényes  tégla  architektúra  megőrzésére  törekedni  kell,  valamint  a  fa  és  tégla 

harmóniájának fenntartására. 
 A  meglévő  melléképületek  telepítése  a  használhatóságból  indult  ki,  a  gazdálkodás 

jellegéhez  igazodott. Az új melléképületek  építésénél  is meg  kell  engedni  a  telken  belüli 
szabad elhelyezést, a melléképület kerülhet a főépület mögé, de kerülhet az oldalkertbe a 
beépítetlen telekhatár közelébe, kerülhet az oldalkertet lezáró keresztporta helyére. 

 Az  új  tömegformálás  és  az  anyaghasználat  a  meglévőkhöz  igazodó  legyen,  kő,  vagy 
kőburkolatú  lábazattal,  vakolt  vagy  látszó  falfelületekkel,  cseréppel  vagy  síkpalával  fedett 
nyeregtetővel, tornácszerűen kialakított tetőleeresztéssel. 

Kerülendő: a meglévő hagyományok értékek elpusztítása. A fa kapuk megtartandók korszerűen 
újrafogalmazva, a fa kitöltő mezők befalazva faburkolattal helyettesíthetők. 
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AjánlásokBeépítésre nem szánt karakter A  tájban  minden  beavatkozást  kerülni  kell,  vagy  ha  mégsem  kerülhető 
körültekintően kell megvalósítani. A  táj mozaikos szerkezetének megtartása a 
továbbiakban kiemelt cél. Ezt  leginkább a hagyományos területhasználat segíti 
elő.  Sajnos  az  állattartás  visszaszorulásával,  a  nagyüzemi  szántóterületi 
használat térnyerésével ez a szerkezet veszélybe kerül. 

A településen  is és a környező településeken  is népszerű a méhészkedés, ami 
összhangba hozható az erdő megóvásával, összhangba hozható a rétek gyepek 
használatával,  és  összhangba  hosszható  a  szántóföldi  műveléssel.  A  tájképi 
feltárulást nem befolyásolja a méhkaptárok színes kavalkádja. 

Követendő ajánlások, javaslatok:  
 A  területek  beépítetlen  jellegének  megtartása  a  jövőre  nézve  is 

kívánatos.  
 Az  értékes  tájkarakter  megőrzését  szolgálja  a  területhasználat  és  a 

telekszerkezet hosszú távú megőrzése.  
 A  tájképvédelmi  jelentőségű  területeken  reklámfelület  elhelyezésére 

szolgáló önálló építmény, új felszíni elektromos hálózati vagy új hírközlési 
elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.  

 A  legelőkön  a  deleltető  facsoportokat  csak  mértéktartóan  célszerű 
telepíteni. A tájkarakter így őrizhető meg. 

 erdőtelepítések,  tájfásítások  meghatározásánál  kiemelt  szempont  a 
mezőgazdasági táj ökológiai és környezetvédelmi tagolása. 

 Tájfásításra a tájhonos növényfajok javasoltak. Tájfásítás az utak mentén 
és az eltérő területhasználatok határán javasolt, mint pl.: mezőgazdasági 
szántó és majorsági terület. 

 A magasabb ökológiai, de alacsonyabb termőhelyi értékű mezőgazdasági 
területek esetében kiemelt cél a környezetkímélő területhasználat, a táji 
változatosság, mozaikosság fenntartása: gyepek –ligetek‐erdők, nádasok, 
nedves – vizes élőhelyek megóvása illetve területi részarányuk növelése. 

 Fáslegelőn,  nedves  réten  és  lápos‐mocsaras  területen  ill.  ezek  500 
méteres  körzetében  a  beépítés,  burkolatok  és  vonalas  létesítmények 
építése kerülendő. 

 A  sík  terepadottságot  változatlanul  célszerű  figyelembe  venni.  Az  új 
épületeket  (a  pince  kivételével) mesterséges  kisdombra  kiemelni  nem 
kedvező. 

 A természet‐ és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok 
listája  és  a  kerülendő,  inváziós  fajok  jegyzéke megtalálható  a  Balaton‐
felvidéki Nemzeti Park honlapján. 
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5.2 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Telepítés, lakótelek beépítése

A településen eltérő méretűek, mélységben is, szélességben is és területben 
is  a  telkek.  A  beépítési  karakterben  domináns,  hogy  az  épületek 
oldalhatáron,  vagy  annak  közelébe  épültek,  de  gyakori  a  szabadon  álló 
elhelyezés is. Az utcákban az épületek jellemzően az út vonalvezetéséhez, a 
telkek méretéhez és a domborzathoz igazodnak. 

Az előkert méret változó 0‐15m között. Ezzel együtt az utcakép nyugodt, jó 
ritmusú képet ad, mindig változó az út íveinek és a beépítés sokféleségének 
köszönhetően.  A  növényzetben  gazdag  elő‐  és  oldalkertek  ritmusa  is 
egységes utcaképet  eredményez. Az előkerti méret egységesítése megtöri 
megsemmisíti a karaktert. 

Épületmagasság, tömeg

A lábazat, a falmagasság, a térdfal építése, vagy elhagyása eltérő magasságú 
épületekhez  vezet. A  régi épületek  tömegarányának megtartása  javasolt a 
lakóházaknál  is  és  a melléképületeknél  is. Az  új  épületek magasságigénye 
alacsonyabb.  Az  eltérően  alacsony  épület  nem  bontja  meg  a  nyugodt 
összhatást az oldalkertek gazdagsága miatt. Ha a telekméret lehetővé teszi, 
a  helyiségeket  egy  szinten  célszerű  elhelyezni  egy  jellemzően  földszintes 
utcaképben.  A  tetőtér  beépítés  nem  volt  igény,  a  telekméret  és  a 
beépíthetőség mértéke elkerülhetővé teszi a felfelé törekvést.  

Tetőformálás egyszerűségét célszerű megtartani  

Kerülendő a  karaktertől  idegen mediterrán  jellegű  tetőformálás hajlásszög 
kapcsán és összetettség bonyolultság kapcsán is. 
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Tetőhajlásszög, tetőforma

Ha  az  utcaszakaszra  a  tetőtér  beépítés  nem  jellemző,  akkor  az  utcai 
homlokzat  felé  kerülni  kell  a  tetőkiemeléseket,  tetőmegemelést. 
Jellemzően  földszintes  lakóutcába  emeletes  épület  nem  építhető, 
magastetős  épületek  közé  lapostetős,  emeletes  lakóépület  nem 
helyezhető. 

Az  oromfalas  karakteren  belül  az  épület  szélessége  legfeljebb  7m‐9m 
közötti  lehet.  A  kéttengelyes  oromfalas  emelt  térdfalas  karaktert 
megbontja az épületszélesség növelése, a garázskapu utcai homlokzatra 
helyezése, a csonkakonty alkalmazása teljesen idegen a településtől. 

Az alkalmazott tető hajlásszög 30‐45°között illeszkedő. Az igazodásnak ki 
kell térnie az anyaghasználatra homlokzaton, tetőn.  

A  10m‐es,  vagy  a  10m‐t  meghaladó  épületszélességnél  az  utcával 
párhuzamos nyeregtető az illeszkedő. 
 

Légvezetékek elhelyezése

Kedvezőbb az utcakép, ha a villamos légvezetékek helyett és a vezetékes 
hírközlési  légvezetékek  helyett  földkábeles  kiépítésre  kerül  sor.  Ha  a 
pókhálószerű  légvezetékek  tömege  eltűnik  a  közterületről,  a  szabad 
közlekedésre  nem  használt  felületek  beültethetők,  fásíthatók.  A 
légvezeték  alatti  sávok  nem  fásíthatók,  balesetek  elkerülése  okán.  A 
lakóutcák  fásítása  karakter  javító  elem,  a  humánusabb  lakókörnyezet 
kialakításának eszköze. 
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Kerítés kialakítás 

Olyan utcaszakaszon ahol az áttört kerítés a jellemző az egységet megbontja 
a tömör kerítés létesítése, Bödeházára nem is jellemző. Az alacsony lábazat, 
a  pillérek  nélküli,  vagy  a  pillérekkel  tagolt  áttört  mezők  alkalmazása  az 
előkertet  összekapcsolja  a  közterületi  zöldfelülettel,  gazdagíthatja  a 
lakótelket  is és a közterületet  is. A  tömör kerítés és a magasra növesztett 
tömör tujasor  idegen a településtől és a közlekedésbiztonságot, valamint a 
vagyon  biztonságot  is  veszélyezteti.  A  jellemző  kerítés‐kialakítás  alacsony 
beton  lábazatos,  vagy  lábazat  nélküli,  áttört  lakatos  szerkezetű,  vagy 
hagyományos  léckerítés, esetleg karám  jellegű kerítés, magassága 150‐170 
cm. 

Szín‐ és anyaghasználat

A  világos  pasztellszínek,  természetes  építőanyag  színek  alkalmazása 
harmonikus  környezetet  eredményez.  A  mesterséges  színező  anyagokkal 
előállított  rikító  erős  színek  megbontják  az  egységes  utcaképet. 
Színmeghatározásnál,  színválasztásnál  alkalmazásuk  kerülendő.  Anyag‐
használatra  jellemző  a  vakolt,  vakolatdísszel  képzett  keretezés.  A  szín 
használatnál  a  fehérhez  közeli  színek  jellemzőek,  valamint  a  szürke 
árnyalatai, a terrakotta és a sárga változatai. Gyakori a sávozott festés vagy 
vonalazás, ami a párkány vonalában található. A  földszintes épülettömegek 
miatt  a  sötétebb  színek  használata  sem  idegen  a  település  karakterétől. 
Világító neon színek nem jelentek meg alkalmazásuk nem is javasolt. 

Cégérek, reklámok, egyéb berendezések 

A  településre  nem  jellemző  és  kerülendő  a  hivalkodó  cégér,  eltúlzott 
léptékű  cégreklám  alkalmazása.  Szintén  kerülni  kell  a  az  egyes 
berendezések  (napelem,  napkollektor,  klíma,  antenna)  elhelyezését  az 
utcai  homlokzat  irányába.A  szolgáltatások  megnevezésének  cégfelirata 
jellemzően a  lakóház, vagy kereskedelmi épület bejárata  feletti mezőben 
van, a homlokzathoz igazodó nagyságú felülettel. 
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Homlokzatképzés

Bödeházán  az  épületek  többsége  lakó,  vagy melléképület. A  két  településrész  kis 
temploma, a községháza, a posta, a Hetési tájbolt az, ami közösségi szereppel bír. A 
homlokzati megjelenés  a  főépületek  kapcsán  egymáshoz  igazodó.  A  házak  nyílás 
méreteit  csak  kismértékben  határozta  meg  a  funkció,  jellemzőbb  a  bevilágítási, 
árnyékolási  igény, az adott kor építészeti stílusirányzata, valamint a korra  jellemző 
forgalmazott  építőanyag  kínálat  és  árszint.  Összességében  a  homlokzati 
megjelenést befolyásolja a letisztult, harmonikus formálás. 
A  lakóházaknál  hagyományosan  a  szobák  néztek  az  utca  felé,  az  ablakosztás 
rendszere formálta a homlokzatot. A házbejárat sokszor a konyha előtt jelenik meg, 
kódisállás formájába, eredeti állapotot megőrizve, vagy zárttá tett beépített formát 
öltve. Ebből következően a homlokzati  felület  lehet  sík, de  lehet  keresztszárnnyal 
bővülő „L” és „T” alakú. 
A  főépület homlokzatképzését minden esetben a vakolat adja. Téglából  falazottan 
és  vakoltan  készültek  a  párkányok,  a  zárópárkány  az  eresz  alatt  és  a  szemöldök 
magasságban.  A  vakolat  architektúra  (vakolat‐kváderezés,  pilaszterek  az  épület 
sarkain  és  a  falmezőben)  a  régi  házaknál  igényességet  hordozott.  Az  1960‐as 
években  a  homlokzatképzés  leegyszerűsödött.  Napjainkra  a  nyíláskeretezés,  a 
lábazat, falmező és a párkány elválasztása megmaradt 
Az  erdőben  gazdag  területen  a  fafeldolgozás  hagyományához  kapcsolódóan  a 
nyílászárók  (ablak,  zsalu,  ácsszerkezetű  bejárati  ajtó,  kamraajtó,  pincelejárat)  is 
fából  készültek.  A  homlokzatképzésnek  része  volt  és  a  ház  díszítéséhez  is  hozzá 
adott az ablak, ajtó, zsalu, spaletta változatossága.  
Belterületen  a  melléképületek  homlokzatképzése  illeszkedik  a  gazdasági 
funkciókhoz.  A  látszó  tégla  homlokzatnak  és  a  deszkázásnak,  lécezésnek 
hagyománya  van.  Célszerű  megőrizni  a  hagyományos  homlokzatképzés  és 
anyaghasználat elemeit, az esetleg felvetődő új használathoz újrafogalmazni. 
A  homlokzatok  kialakításánál  a  természetes  anyagok  részesítendők  előnyben:  kő, 
tégla, vakolt felületek, faburkolat. 
Az új építésű épületeknél megjelent a gerendaház, rönkház jelleg, a hétvégi jellegű 
üdülő  idegenforgalmi  hasznosításhoz  kapcsolódóan.  Ennek  korábban  nem  volt 
előzménye, de a természetközeli környezetbe a „faház” jellegű homlokzatképzés  is 
illeszkedő. 
A  homlokzatképzés  során  kerülni  kell  az  indokolatlan  tagolásokat,  homlokzati 
töredezettséget, cél legyen inkább az egyszerű letisztult formavilág. Nem ajánlott a 
homlokzat  nagyarányú  terméskővel  való  burkolása.  Emellett  a  kültéri  gépészeti 
berendezések elhelyezése sem javasolt az utca felőli homlokzaton. 
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Szín és anyag használat 
A  település házainak  színvilága nem egységes, de  kevéssé  jellemző a  kirívó élénk  szín használata. Elterjedt, 
ezért  javasolt  a  vakolt  felületek  alkalmazása,  a  látszó  téglafelületek,  faburkolatok  alkalmazása  a homlokzati 
felületek  egy‐egy  részletén.  Ezek  az  anyagok  már  önmagukban  is  meghatározzák  a  színvilágot.  Azokat  a 
színeket  kell  előnyben  részesíteni,  amik  a  használt  anyagokkal  és  a  természetes  építőanyagok  színeivel 
harmonizálnak.  A  földszínek  használata  környezetbe,  tájba  illeszti  az  épületet.  Színek  harmonikus 
egymásmellettisége jelentősen növeli az épület esztétikus megjelenését.  
A  településre egyáltalán nem  jellemző ezért  javasolt kerülni az  indokolatlanul sok elütő szín megjelenését a 
családi házak homlokzatain is, és az intézmények közösségi épületek homlokzatain is. 
A fehér szín használata meszelt falfelületen  jelent meg, főleg a parasztházaknál, ahol nemes egyszerűségével 
támogatta az egyszerű  formálást. A mai épületeken a tört  fehér szín  inkább alkalmazott, a homok‐ és agyag 
szín,  a  tégla‐és  terrakotta  vörös  szín, a pasztell  földszínek,  valamint  természetes építőanyagok  természetes 
színei mellett. A  földszintes épületeknél az erősebb, sötétebb őszi színekhez közelítő színeket  is alkalmazták, 
illeszkedő, kedvező összhatást teremtve. 
Célszerű a  színek és anyagok  számának  redukálása, néhány eltérő, de egymást erősítő, kiegészítő  felület és 
árnyalat kedvezőbb összhatást biztosít, mint a felesleges színkavalkád. Ne feledjük: épületeinket hosszú távra 
építjük, a jövőben minden napunkat meghatározzák a környezetünket alkotó elemek. 

A javasolt tetőhéjalásként: cserép, cserép jellegű tetőburkolat, sajtolt tetőcserép, síkpala. Természetes anyagú 
réz, cink és felületkezelt fémlemezfedés (porbeégetett felületkezelt alumínium)  legfeljebb a teljes tetőfelület 
20%‐án. Nem javasolt tetőhéjalás lakóépületeknél: műanyag hullámlemez, alumínium trapézlemez, bitumenes 
zsindely, hullámpala. 
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Részletek, ajtók, ablakok A nyílászárók  lehetnek egyszerűek és  igényesen kialakítottak, használatuk 
hozzá  adhat  az  épület  arányosságához,  vagy  elvehet  az  épület 
megjelenéséből. 
Fontosak a nyílások és a tömör falfelületek jó arányai. Bödeháza épületein 
a  nyújtott  arányú  ablakok  engedik  be  a  napfényt.  Azaz  az  ablakok 
magasabbak, mint szélesebbek. A régi és a mai ablakok  is fából készültek, 
magasságukban  osztottak.  A  szélesebb  ablakoknál  a  középen  felnyíló 
kialakítás  a  gyakori,  az  egyszárnyú  ablak  is  az  üveg  felületében  tagolt 
vízszintesen és keresztirányban is. 
A  lakóépületeknél  az  igényesség  szimbóluma  a  drágább,  folyamatos 
gondozást igénylő, színezhető fa nyílászáró, fa zsalu. 
A  nyílások  keretezése  általános  volt  a  régi  épületeknél,  ami  újabban 
egyszerűbb,  stilizált  formában  látható.  Anyagában  ez  lehetett  vakolat 
architektúra,  lehetet a  zsaluhoz  kapcsolódó  faanyagú  keretezés,  valamint 
látszó téglafelület oromlezárásnál, vagy sarokpillér jelképeként. 
Az  árnyékolást  a  sötétítést  és  a  szúnyog  elleni  védelmet  a  falba  épített 
rejtett redőny biztosítja, vagy az ablak elé külső síkra épített hagyományos, 
osztott  állítható  betétes  zsalu.  Mindkét  alkalmazás  harmonizál  a 
homlokzatképzéssel. 

Az  egy‐két megmaradt módosabb  épület  tagozata,  díszítése  gazdagabb, 
ereszpárkány  képzésben,  sarok‐pilaszter  és  falmező  kialakításban 
oromszegélyezésben.  

Az  1950‐es  1960‐as  években  általánossá  váltak  a  szélesebb  ablakok 
hármasosztású  kialakítással.  Az  akkortájt  épült  épületek  nyújtott 
homlokzati arányrendszeréhez a nyílászáró formája igazodó.  

Leginkább  elterjedt  a  barna,  zöld,  fehér  és  szürke  színek  alkalmazása. 
Színezésnél  a  harmonizálni  kell,  a  homlokzat  és  a  nyílászárók  színeinek, 
egymással.  

A bejárati ajtók  régi osztott  tagolása  kedvezőbb arculatot ad, mint a mai 
szokásos  biztonsági  bejárati  ajtók.  A  nyílásbélelések  felújításoknál ma  is 
gyakoriak, különösen nagyobb, 50 cm‐es falvastagság esetén. 
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Kerítések Az 1930‐as években a házakat még kizárólag falécekből készített kerítések határolták, ezt 
követően  jelentek  meg  a  lakatos  szerkezetű  kerítések,  majd  a  XX.  század  utolsó 
harmadában már betonoszlopokra rögzített drótfonatok töltötték be a védelmi szerepet. 
Az  utcaképet  az  épületek mellett  jelentősen meghatározzák  a  kerítések  is,  az  előkertes 
beépítés  esetén. A  XX.  század  elejéről  kevés megmaradt  példát  láthatunk. Az  alacsony, 
vagy áttört kerítések a drótszövetnek köszönhetően kapcsolatot  teremtenek a kert és a 
közterületi zöld között. A 2000‐es évektől a kerítésnél  is megjelent a  jelképesség, karám 
jellegű változat létesült a gerenda és a rönk házak környezetében.  
Javasolt a kerítés és az épület anyag‐ és színhasználatának összehangolása. 
A kerítések magassága  inkább alacsony, de a magasabbak sem érik el az 1,8m‐t. A tömör 
lábazat ha van, a magassága 75cm‐nél alacsonyabb. A tömör kerítésnek Bödeházán nincs 
hagyománya. 
A hagyományosan alkalmazott anyagok a tégla, vakolat, lakatos szerkezet, fa. 
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Kertek 

Az  épített  környezethez  szorosan  kapcsolódnak,  a 
mindennapi élet kereteit adják a kertek, zöldfelületek 
is.  

A  településen  a  zöldfelületek  elemeit  a  kertekhez 
kapcsolódó  facsoportok,  fasorok  adják. Az  előforduló 
fafajok  választéka  színes, a  lomhullató  fák  térformáló 
hatása jelentős. Ritkábban ültetik az örökzöld bokrokat 
fákat. Színes  változatos a  cserje és  lombkorona  szint, 
de  legnagyobb  arányban  a  gyepek  alkotják  a 
zöldfelületeket.  A  vidéki  életforma  velejárója  a 
veteményes  és  virágos  kertek  megmaradása,  ha  a 
településen lakók kora és egészsége lehetővé teszi. Az 
állattartás, növénytermelés még mindig meghatározó 
a  településen. Gondozott a külterület és gondozottak 
a házakhoz tartozó kertek is.  

Az  üdülő  jellegű,  idegenforgalmi  épületek  körül  a 
pihenőkert  kialakításának  funkciógazdagsága, 
növényeinek  színessége,  épületeket  összefogó 
látványa  gazdagítja  a  települést.  A  kertek  és  a 
közterületi  zöldfelületek  is,  ökológiai  szempontokon 
túl  esztétikai  jelentőséggel  is  bírnak.  A  növényzetet 
védeni kell a meglévő, fás növényzet megtartásával. A 
telek  ékessége  lehet  egy‐egy  korosabb  facsoport,  ha 
egészséges. 

Az  épületek  körüli  zöldfelületek  minden  esetben 
környezetbe,  tájba  illesztik a  létesítményeket. A  tájba 
illesztett  épület  nem  hivalkodik,  hasznosítja  a  fák 
szélvédelmét, árnyékolását is. 

A  közterület  vegyeshasználatú  utca,  a  gépjármű 
közlekedésre  kialakított  középső  burkolt  felülettel.  A 
járda  helyén  jellemzően  gyepes  zöldfelület  van.  A 
telkek  zöldfelületi  gazdagsága  miatt  nem  igény  és 
nincs is a településen közkert. 
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Közterületek

A  közterületek,  egyben  közösségi  terek  nagyban 
befolyásolják  a  településről  alkotott  képünket,  valamint  a 
településen lakók közérzetét. 

A zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az 
élhető  településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus 
településképnek.  A  lombhullató  fák  a  nyári  hőséget 
tompítják,  az  örökzöldek  a  környezetbe  illesztést,  takarás 
biztosítják.  A  közterületek  a  Petőfi  és  a  Kossuth  utcára 
korlátozódik. Az utcán belül a gyepfelület a meghatározó, az 
előkertek  és  az  oldalkertek  növénygazdagsága  miatt  a 
közterületi  fasor  hiánya  nem  érződik.  Az  összképet  a 
környezet  tágassága uralja. Minden  irányban  szántó,  legelő 
erdő, a természet közelségének ölelése leng mindent át. 

A közterületi tájékoztató és  információs táblák, utcabútorok 
és  egyéb  köztárgyak  elhelyezésének  is  a  helyei  a 
közterületek.  Az  önkormányzati  épület  előtt  van  a  hirdető 
táblák  többsége.  A  régi  kutak,  kőkeresztek  szépen  felújítva 
remek hangulatot biztosítanak az utcának. 



32AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utcabútorok a közösségi terekre, közparkokra, pihenő és  játszóhelyekre  jellemzők. Közösség képző 
formáló  szerepük  van.  A  régi  ház  előtti  kispadok  a  településekről mára már  eltűntek.  Az  út menti 
kőkereszt környezetében alakult ki egy találkozási pont. A padnál és a hirdető táblánál a fa anyaga és 
színvilága a meghatározó, teljes mértékben a környezethez igazodó. 

A buszmegálló környezetében az esőbeálló a melléképületek anyaghasználatát és hangulatát  idézi fel. 
Színvilága természetes környezetbe illeszkedő. 

Utcabútorok  
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6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK Közintézmények, közösségi épületek 

A  lakóházak vonalában, azokkal közel azonos tömeggel  jelenik meg az önkormányzat 
felújított épülete a település gerincét jelentő Kossuth utca északkeleti oldalán.  

Anyaghasználata,  színezése  kissé  eltér  a  település  többi  házának  színezésétől,  picit 
élénkebb a színválasztás és a frissesség miatt, de pasztell árnyalatai nem tolakodóak, 
inkább csak  így  jelzik a funkcióban  is meglévő eltérést, a közösségi  jelleget. A  lábazat 
színe  a  cserépfedés  színével  rokonítható.  A  lábazat magassága  a  kapu magasságát 
meghaladóan  fogja körül az épületet. A homlokzat erősebb színét az ablakkeretezés 
fehér színe ellensúlyozza. 

 

A Hetési Tájbolt épülete az önkormányzati épülettel szemben a Kossuth utca délnyugati oldalán 
áll. Jó példának tekinthető a folytonosság megőrzése kapcsán.  

A településre  jellemző tömegarány megőrződött. Korszerű anyagok alkalmazása biztosítja a mai 
igényeknek és követelményeknek való megfelelést. Színhasználat visszafogott és harmonikus, a 
szemben  lévő  önkormányzati  épülethez  illeszkedő,  erősebb  színű  lábazat  pasztell  színű 
homlokzat, fehér színű nyílás keretezés, fehér színű cégfelirat. 

A tetőfedés anyaga cserép, a nyílászárók és az előtető fából készültek. 

Az előkert utcabútorokkal gazdagított, közösség formáló térré vált. 
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Felújított hagyományos lakóházak 
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A település új  lakóépületeinél a régi formavilág és az új építészeti nyelvezet egyaránt megjelenik. 
Mindegyiknél a természetes anyagok alkalmazása a meghatározó. Tagolt, de visszafogottan tagolt 
tömegformálást  alkalmaztak  a  földszintes  épületeknél. Alapterületi  igényhez  igazodó  a hosszház 
vagy  a  hajlított  ház  választása.  A  földszintes  elrendezés  szerves  kertkapcsolatot  teremt, 
feleslegessé  teszi  a  padlástér  hasznosítását.  A  felújításoknál  ez  szerencsésen  el  is  marad,  az 
egységes tetőfelületeket nem bontja meg a tetősíkjából kiemelkedő álló tetőfelépítmény. 

A fő tömegen kontyolt vagy oromfalra ráfutó nyeregtető maradt meg.  

Homlokzatképzésnél a vakolatot felváltotta a hőszigetelés és a külső síkot  lezáró nemesvakolat. A 
színek világosak pasztellek. A cserépfedés a felújított házaknál is jellemző. A fa zsaluzat egyik másik 
épületre visszakerült.  
Mindegyik  épülethez  előkert  és  oldalkert  is  tartozik.  A  kerítés  is  igazodik  az  arculathoz  és  a 
településre jellemző alacsony, áttört karakterhez.  

A környezetbe illeszkedés része a gondozott, növényekben gazdag oldal‐, és hátsókert.  

Felújított, átépített lakóházak 
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Az  új  épületek  új  szint  visznek  a  település  karakterébe.  A  homlokzati  felületek  összességét 
korábban  nem  készítették  fából.  A  növényzetben  gazdag  kertek  mélyén  helyezkednek  el  a 
faházak, megjelenésük nem zavaró. 

Anyaguk,  legalábbis  homlokzati  látványuk  a  teljes  felületen  fa.  A  nyílászárók  és  a  fedett 
esőtetővel  ellátott  terasz  anyaga  is  fa.  Egyes  épületeknél  az  ablakok  elé  fából  készült  zsalu 
került. 

A  házak mérete  a  hagyományos  lakóházak méretéhez  igazodó  szélességben, mélységben  és 
magasságban is. 

A tető egységességét nem bontja meg álló tetőfelépítmény. A tetőtér hasznosítását síkban fekvő 
tetőablakkal és az oromfalban kialakított padlásszellőző méretű tetőablakkal biztosították. 

Új lakó és üdülő épületek 
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Melléképületek felújítására is vannak szép mintaadó példák. 

A  melléképületek  jellegzetességei  megmaradnak.  Az  alaprajzi  elrendezés  és  a  tetőformálás, 
tömegarány,  tetőképzés  változatlan. Helyenként  a  pala  vagy  hullámpala  helyére  cserép  színű  sajtolt 
felületkezelt fémlemez kerül.  

Homlokzaton meghatározó a  látszótégla architektúra és a  fa, a nyílászáróknál, a pillérközöknél, a tető 
túllógatások alátámasztásánál.  

Az ajtónál is ablaknál is megfigyelhető a törekvés a vízszintes és függőleges tagolásra, osztásra. 

Melléképületek
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Barátság park és a Vasfüggönyhöz kapcsolódó emlékek A két ország közös történelmére, együttműködésére,  illetve az egykori 
határőrizetre  utal  néhány  tájban  felbukkanó  emlék, mint  a  Riganyóc‐
hegy  déli  lábánál  található  tankcsapdák,  vagy  a  hegytetőn  álló 
határőrtorony. Ezek is érdekes turistalátványosságot jelenthetnének.  

A szlovéniai Zsitkóc és Bödeháza határán megvalósult Barátság‐park és 
az  ott  elhelyezett Határtalan Madár  emlékmű  a  helyiek  számára  is  a 
szabadság  és  határtalanság  üzenetét  kívánja  közvetíteni.  A  szobor  a 
Vasfüggöny eredeti, szúrós szögesdrótjának felhasználásával készült két 
hetési művész, Balog Anita és Árvay László közreműködésével. A park 
egyben a helyi közösségi élet fontos színhelye is. 
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A  sajátos  építményfajták  épített  és  táji  környezetbe  helyezése  a  jövőre  nézve  változni  fog. Az  EU  elvárásaival 
összhangban  a  jelenlegi  jogszabályi  környezet  is  az  eszközök  közös  használatát  preferálja  a  már  meglévő 
infrastruktúrák  fejlesztésénél  is.  Az  újak  létesítésénél  az  elektronikus  hírközlési  szolgáltatók  a  zöldmezős 
beruházások esetén új, földalatti  infrastruktúra kiépítését tervezik. A meglévő antenna torony a  lakóházaktól távol 
áll.Az új országos szabályozás a nagy, önálló reklámtáblák kihelyezését közterületen, köztulajdonban lévő területen, 
valamint közterületről  látható magánterületen  tiltja.   Reklámkihelyezés a  településen belül nincsen. Az egyéb „jó 
berendezések” érvényesülését nem zavarják a sajátos építmények, reklámok. 

7. JÓ PÉLDÁK –SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK 
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