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1 
BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 

 
Kedves Révfülöpi Honfitársam! 
Kedves Látogató! 
 
 
Révfülöp Településképi Arculati Kézikönyvét tartja a kezében, melyet 
2017 nyarán a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 
által előírt módon közösen alkottunk meg mi, Révfülöp lakói.  
Mind a lakóházak, mind tágabb értelemben vett lakókörnyezetünk, a 
település képének minősége, értékei nagymértékben hozzájárulnak 
életünk minőségéhez. A kézikönyv célja, hogy saját magunknak és 
leendő honfitársainknak iránymutatásul szolgáljon a jövőbeni 
építkezésekhez olyan módon, hogy községünk általunk nagyra becsült 
természeti, építészeti és településképi értékeit méltó módon megőrizzük 
magunk, és utódaink számára. A kézikönyv megalkotásakor ezért 
fontosnak tartottuk, hogy nyitott szemmel járjunk, felfedezve a 
értékeket. Szeretnénk, ha ez a szemlélet hosszútávon is meghonosodna 
Révfülöp településen. 
 
E kötet az elmúlt időszakban ezekért a célokért tett közös erőfeszítésünk eredménye, amiért szeretnék 
egész Révfülöp nevében köszönetet mondani Önnek is! Bízom benne, hogy a jövőben még többet 
tehetünk együtt településünkért. 
 
A további közös munka reményében üdvözlettel, 
 
Révfülöp, 2017. szeptember 
            

Kondor Géza 
            Polgármester  



  
 
 

5 

2 
A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA 

 

ISMERTETŐ 
 
Révfülöp a Balaton tó északi partjának festői szépségű természeti környezetében, a 274 méter 
magas Fülöp hegy lábánál található, közel 1300 lélekszámú üdülőtelepülés. Első írásos említése 1211-
től származik, ám a leletek tanúsága szerint, már a római korban is lakott terület volt.  
Révfülöp nagyközség területe 1036 hektár. Természeti adottságainak következtében a terület illetve 
tájhasználatban a Balaton-parttal párhuzamos szerkezet alakult ki, településszerkezete négy jól 
elhatárolható szerkezeti egységre osztható. A Balaton és a 71. sz. út közötti részen találhatóak a 
közparkok, kikötő, a szórakozóhelyek többsége, valamint a Szigeti strandfürdő, Császtai strand és 
Napfény Kemping. Kifelé haladva a 71. sz. főút feletti sűrűn beépített lakó és pihenő övezet 
helyezkedik el, középületekkel, szolgáltató egységekkel. A Fülöp-hegy lejtőin szőlőterület húzódik, 
míg a felső harmadában, a meredekebb területeken kialakult természet közeli erdőterületek. 
A település országos közúti közlekedését és településképét döntően meghatározza a 71. sz. főút, amely 
részben kettévágja az ősi településmagot és részben elválasztja a Balatontól. A belső közlekedést a 
helyi úthálózat szolgálja. A hajdani hegyközségi utak a belterületen szinte kivétel nélkül szilárd 
burkolatúak, keskenyek kis forgalom áteresztő képességgel. A településen jelentősebb parkolási igény 
az általános balatoni helyzetnek megfelelően, főleg a rövid főidényben jelentkezik. A nagyközség 
belterületi teljes szakaszán az elmúlt években kiépült a kerékpárút, melynek külterületi csatlakozásai 
jelenleg még hiányoznak. 
 

 
 

Fotó: Ötvös Sándor 
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET 

 
A Fülöp-hegy déli lábánál bukkan felszínre a Magyarországon található egyik legrégebbi kőzet, a 
kb. 400 millió éve keletkezett agyagpala, azaz fillit, amelyet a helybeliek peresztegnek neveznek. A 
környéken kedvelt építőanyagként használják a másik jellegzetes kőzetet, a fagyálló és jól faragható 
permi vörös homokkövet. Ennek ásványi anyagokban igen gazdag málladékos része évezredek óta 
biztosítja a szőlőművelés kedvező adottságait a hegyoldalban. 
 

Révfülöpi partrészlet – régi képeslap 

A fürdőhöz vezető sétány – régi képeslap 
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Az Árpád-korban a rév köré kis halászfalu települt. A XIII. században a szigeti részen már egyhajós, 
vörös homokkőből épült kis templomot emeltek. 1548-ban zsákmányra éhes kegyetlen török 
portyázók égették fel az addig szépen fejlődő kis települést, mely teljesen lakatlanná vált. A tűzben 
elpusztult Fülöp azonban - akár a főnixmadár - poraiból született újjá a XVIII. századtól. 
A XVIII. sz. elejére a tihanyi apátság mellett új nagy és kisbirtokosok tűntek fel területén, és a 
szőlőművelés is új erőre kapott. 1752-ben újraindult a révhajózás, és 1779-ben újabb átkelő és révház 
épült a fülöpi parton, amelyről az első magyar nyelvű újság a Magyar Hírmondó is megemlékezett. 
A település XIX. századtól használt mai neve a Pilip, azaz Fülöp személynévből és a koraközép-
kori révátkelőből ered. A Fülöp-Boglári révátkelés a két part közötti relatív közelség (5,2 km) 
természetes előnyét kihasználva kötötte össze az eltérő gazdasági adottságokkal rendelkező tó mögötti 
területeket. A kiterjedt szőlőművelésnek a XIX. század utolsó harmadában a filoxéravész, azaz 
szőlőgyökértetű pusztításai vetettek véget. A szőlőbirtokosok elszegényesedése a területek, présházak 
és pincék eladásával járt, s ekkortól indult meg Révfülöp újbóli fejlődése. 
Lelkes balatoni lokálpatrióták, élükön Czigány Károllyal felkarolták a település fürdő- és üdülőhelyi 
fejlesztését. Kedvező természeti adottságainál és festői szépségénél fogva Révfülöp a század végére 
egyre keresettebb nyaraló- üdülőhellyé vált, ahol főleg tanárok, tudósok, gyárosok, katonatisztek, 
állami tisztviselők telepítettek ismét szőlőültetvényeket és építették fel villáikat, nyaralóikat. 
1899-ben megalakult a Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület, amely nagyszabású strand-, 
partszegélyépítésekkel, parkosításokkal, fásításokkal stb. megteremtette Révfülöp mai arculatának 
alapjait. 1909-től Révfülöp bekapcsolódott a vasúti közlekedésbe, 1911-től a belföldi távbeszélő 
forgalomba, 1936-tól a villamos energiaszolgáltatásba. 1912-ben elkészült a modern hajókikötő, egy 
évtized múlva pedig állami elemi népiskola alakult. A látványos fejlődésnek köszönhetően Révfülöp, 
Kővágóörs hegyközsége előbb 1933-ban üdülőhelyi rangot nyert, majd 1943 január 1-jétől önálló 
községgé vált. 1969-től kiemelt üdülőhely, 1973. április 15-től nagyközségi rangra s ugyanakkor új 
községi közös tanács székhelyeként a régió központjává emelkedett. 1989-től Révfülöp önálló, 
nagyközségi rangú település. Révfülöp népessége 1757-ben 193 fő, 1880-ban 148 fő, 1910-ben 276 
fő, 1941-ben 804 fő, 1960-ban 1313 fő, 1980-ban 1274 fő, 2000-ben 1277 fő. 2001-ben az állandó 
lakosok száma 1280 fő volt. A 2017-es állandó lakosság 1164 fő, amely a nyári időszakban a 10.000 
főt is meghaladhatja. 

 A fürdőhöz vezető sétány – régi kképeslap 
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3 
ÖRÖKSÉGÜNK 

MŰEMLÉKEK 
 
ECSÉR FALU KÖZÉPKORI TEMPLOMÁNAK ROMJA 
 
Révfülöp észak-nyugati határában találjuk a Balaton-felvidék egyetlen háromhajós, támpillé-rekkel 
erősített ovális körítőfallal övezett falusi templomának romjait. A Szűz Máriáról elneve-zett 11-12. század 
fordulóján emelt románkori templomot később gótikus stílusban átépítették. Szentélye félköríves, tájolása 
keletelt. Déli bejáratánál előcsarnok, északi oldalán sekrestye és hozzácsatlakozó csontház található. A 
körítőfalon kívül, a bejárat mellett háromhelyiséges 14. századi lakóház – valószínűleg plébániaház – 
alapfalai láthatók.  
Egykori kegyura, Ecséri László királyi altárnokmester 1433-ban pápai búcsúengedélyt szerzett a 
templomnak. 1550 körül plébániája és a középkori alapítású Ecsér falu is elhagyatottá vált a török dúlások 
miatt. A templomrom tornya 1936-ban dőlt le, köveit a környező építkezésekhez elhordták. A pusztuló 
építményt 1962-ben feltárták, 1963-ban részleges kiegészítésekkel hely-reállították, 2001-ben felújították. 
A templomrom országosan védett műemlék. 
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FÜLÖP FALU KÖZÉPKORI TEMPLOMÁNAK ROMJA 
 
Révfülöp belterületén a Sziget nevű településrészen, a vasútállomás közelében találjuk a kö-zépkori Fülöp 
falu templomának helyreállított romjait. Egyhajós, egyenes szentélyzáródású, keletelt, nyugati és déli 
bejáratú építmény. Szentélyének déli oldalához sekrestye csatlakozott. A hajót valószínűleg síkfödém, a 
szentélyt és a sekrestyét dongaboltozat fedte. A hajó falai a diadalívvel és a felette emelkedő oromfallal 
együtt majdnem eredeti magasságban maradtak fent. A nyugati falban lévő bejárat gazdag bélletű, 
félköríves vörös homokkőből készült íves kapu. A hajó északkeleti szögletében falazott mellékoltár volt, 
felette kis hasítékablak található.  
A templomról okleveles adat nem ismert. Valószínűleg a tihanyi apátság építtette kegyúr-kénta 12. század 
második felében. 1953-ban az Országos Műemlékvédelmi Hatóság Gerő László ter-vei alapján 
helyreállíttatta, 2000-2001-ben felújították. 
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NEVEZETESSÉGEK 
 
Révfülöp Nagyközség a két egykori falu templomainak romjain túl számos nevezetességgel 
rendelkezik. A településenk a folyamatos fejlesztések mellett bizonyos területeken sikerült megőriznie 
a századforduló környéki (19, század végi, 20. század eleji) polgári villaépítészet hagyományait. 
Révfülöp számos meghatározó karakterű építménnyel rendelkezik, ezek például: Az Evangélikus 
Templom és az Evangélikus Oktatási Központ. a Katolikus templom a régi Semsey-villa, a 
Millenniumi-kilátó, a Hajóállomás- kikötőépület, a Községháza, vagy a Hullám Hostel szállásépülete. 
 
Az épített értékeken túl a település természeti adottságai is kiválóak. Révfülöp nagyközség fekvése 
csodálatos, illetve a Balaton partvonala egyedülállóan szép és változatos ívű, melyhez illeszkedik a 
kikötő mólója is. 
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MILLENNIUMI-KILÁTÓ 
 
A Fülöpi-hegyi Millenniumi-kilátó 2001-ben épült az államalapítás évfordulójára Pelényi 
Gyula tervei alapján. Ahhoz, hogy felérjünk az őrtoronyra emlékeztető kilátóhoz, jó pár lépcsőfokot 
meg kell mászni, cserébe viszont olyan civilizációtól távoli, erdei nyugalmat kapunk, amiért abszolút 
megéri nekivágni a sétának. A torony tetejéről körülbelül 270o-os panorama nyílik, így innen szép 
kilátás nyílik a Badacsonyra az északi part tanúhegyeire és a déli-partra is.  
 



  
 
 

12 

HAJÓÁLLOMÁS – KIKÖTŐÉPÜLET  

Révfülöp egyik jellegzetes épülete hajóvárócsarnokként épült 1912-1913-ban. 1913 júliusától néhány 
nyáron át részben kaszinó is működött benne. 1920-28-ig a Révfülöpi Fürdőegyesület bérelte az épület egy 
részét. 1925-26-ban az épületben nyert elhelyezést a dr. Hankó Béla által irányított Révfülöpi Biológiai 
Állomás, a Tihanyi Limnológiai Intézet „őse”. 1949-1952-ig is-kolai tanítás folyt az emeleti szinten, majd 
a MAHART Rt. balatoni kikötőépületeként (pénztár, szolgálati lakás, vendégszoba) használták. A jelenleg 
magánkézben lévő épület falán Pattantyús József míves – a II. világháború idején a balatoni Kelén és Tünde 
hajókat a felrobbantás elől víz alá süllyesztők hősies tettére utaló – emlékreliefje látható. 2004 májusában 
az épület előtti tér díszburkolatot kapott. 
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KÖZTÉRI ALKOTÁSOK 
 

CZIGÁNY KÁROLY EMLÉKOSZLOP 

A Rózsakert melletti parkban található az 1912-ben 
Czigány Károly emlékére felállított emlékoszlop. „A 
Balaton kultuszának fáradhatatlan révfülöpi úttörője, 
néhai Czigány Károly érdemei elismeréséül állította 
ezt a maradandó emlékjelet a Balatoni Szövetség. 
1912...” olvasható a bronztáblán. Ezen az 
emlékművön kerültek megörökítésre a település 
történetének jelentős eseményei és a II. világháború 
révfülöpi áldozatainak nevei is. 
 

OTTAVA GÁBOR EMLÉKMŰ 

Az Ottava család I. világháborúban hősi halált halt 
fiának emlékére készült szoborkompozíció Rápolthy 
Lajos szobrász műve. A fehér márványszobor a Káli 
úton, a katolikus templom plébániája előtti kertben 
található. 
 

BÉKAKIRÁLY SZOBOR, IVÓKÚT 

Raffai Béla szobrászművész 1994-ben készítette a 
bájos bronzszobrot, amely időközben a helybéliek 
és a Révfülöpre látogatók kedvence lett. A fehér 
márvány ivókút hűs vize a nagy nyári melegben 
csillapíthatja az idelátogatók szomjúságát. 
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4 
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK 
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TURISZTIKAILAG KÜLÖNLEGES TERÜLET 
 
Révfülöp turisztikailag legvonzóbb területe kétség kívül a Balaton part és az ahhoz kapcsolódó 
hangulatos sétányok. A nyári szezonban meglehetősen nagy a turistaforgalom, ami főleg a település 
két strandjára, a Császtai- és a Szigeti strandra, illetve a településközponti részre összpontosul. Emelett 
a part mentén találhatók fás-ligetes részek valamint két hajókikötő is kapcsolódik Révfülöphöz. A 
Halász utca végén található Hajóállomástól induló móló hosszan benyúlik a tóba, a végén állva 
gyönyörű kilátást nyújt a Balatonra. Mellette kisebb nagyobb parkok szolgálják a pihenésre vágyókat. 
A vízpart mentén kemping, illetve több vendégház és apartman is található a településen, így mindenki 
megtalálhatja a számára megfelelő szálláshelyet. 
 
A turszitikailag különleges területeken szabadonálló beépítéssel, a telek kis része épthető be. Új épület 
létesítésekor figyelni kell a zöldterületek megtartására és javítására egyaránt. A tóparti területek 
átalakításakor, megújításakor nem csak a területen található épületállományhoz, de a növényzethez is 
igazodni kell.  
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TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLET 
 
A település legforgalmasabb része a nagyközség központja, mely a Hajóállomás menti partszakasztól 
felnyúlik egészen az Iskola utcáig.  A parthoz közel főleg az idelátogató turisták számára kialakított, 
zajosabb, nyüzsgőbb területet találunk. Itt kaptak helyet a parti büfék, a kisebb boltok, illetve ennek a 
sétánynak a folytatása nyúlik be a Balatonba is a kikötő mellett. Ezzel szemben, a 71-es út és a vasút 
túloldalán található a központ azon része, ahol az igazgatáshoz és ellátáshoz kapcsolódó funkciók 
kaptak helyet. Itt található többek között a Községháza, a posta, gyógyszertár valamint az Ordass Lajos 
Evangélikus Oktatási Központ és az Evangélikus templom. Ez a terület mutatja legjobban Révfülöp 
két eltérő arcát, az üdülő- és a lakóterület közötti különbségeket, illetve azok összhangját. 
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LAKÓ/ÜDÜLŐ LAKÓTERÜLET 
 
A nagyközség jelentős jelentős részén lakó- és üdülő házakat találunk. Erre a területegységre 
jellemzőek a földszintes vagy földszint plusz tetőteres, esteleg egyemeletes szabadon álló családi 
házak. Ezek a házak legtöbbször üdülő funkciót töltenek be, de vannak olyanok is, amiket egész évben 
használnak. Az itt található házak nagy része nyeregtetős, rendezett előkerttel, barátságos, családias 
utcaképet mutatva az erre járóknak.  
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MEZŐGAZDASÁGI KERTES TERÜLET (VOLT ZÁRTKERTES) 
 
Az itt található épületek jellemzően nagy telken, szabadon álló beépítéssel épültek. Ezen a területen 
gyakori a mezőgazdasági növénytermesztés, főként szőlőültetvények találhatóak a telkeken. 
Fokozatosan távolodva a településközponti területtől, a házak sokkal elszórtabban helyezkednek el, 
több helyet kap a növényzet. A Fülöp-hegyen csúcsa felé haladva a település és a 71-es út zaja elcsitul, 
gyönyörű látvány terül az erre sétálók szeme elé.   
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ERDŐ TERÜLET 
 
A Fülöp-hegy oldalában erdős terület található. Ez a településrész nemcsak a Millennium Kilátó miatt 
népszerű, hanem kedvelt célpont a túrázók körében is. A zárt erdős rész felszíne vörös homokkővel 
borított, az utak jól járhatóak és a fennsíkon található egy lefolyástalan kis tó is. Az erdőterületek egy 
gazdasági, illetve védőerdő területek. Az erdőterületeken épületek nem helyezhetőek el.  
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5 
AJÁNLÁSOK – TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLET 

 
TELEPÍTÉS 
 
A település településközponti területein a házak telepítése szabadonálló. A településközponti területen 
a telepítés során a környező, kialakúlt állapotot érdemes figyelmebe venni. Új épületek során 
illeszkedni kell a meglávő kisvárosias jellegű beépítésekhez is.  
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MAGASSÁG 
 
Révfülöp településközpont települérészen az épületek magassága közel azonos. 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetükben 
találhatóak. A túl magas házak nem illeszkednek Révfülöp üdülő, illetve lakó településrészének 
utcaképébe. A legnagyobb megengedett építménymagassás területenként eltérő, így új építkezés során 
figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzat magassági előírásait. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANYAG - ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 
A településre minden területére jellemző, hogy színvilága változatos, mégis megfigyelhető egyfajta 
illeszkedés, természetes anyag- és színhasználat. Gyakran megjelenő anyag a vörös homokkő, mely 
barnás-vöröses színével jellegzetes hangulatot kölcsönöz a Révfülöpnek. Megfigyelhető, hogy a 
mezőgazdasági kertes területtől eltérően a településközponti településrészen már megjelennek az újabb 
anyagok, színek is. Annak ellenére, hogy a különböző településrészek arculata némileg eltérő szín- és 
anyaghasználatot mutat, az általánosan elmondható, hogy az összkép harmonikus. 
A településközponti területeken a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése 
ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű anyaghasználat. 
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
Révfülöp településközponti területén megengedett a magastetős és a lapostetős épületkialakítás is. A 
meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel és tetőformával kell épülniük, 
mint környezetüknek.  
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5 
AJÁNLÁSOK – LAKÓTERÜLETEK 

TELEPÍTÉS 
 
A település lakóterületein a családi házak telepítése szabadonálló, vagy oldalhatáron álló, a telken 
belüli elhelyezkedése az utcafronti telekhatárra merőleges. Emelett az ikres beépítés is megengedett, 
abban az esetben, ha a kötelező tűztávolságok biztosítottak. A nem utcára merőlegesen telepített, 
indokolatlanul nagymértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt.  
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MAGASSÁG 
 
Révfülöp településen a családi házak magassága közel azonos, az épületek általában földszint plusz 
egyemeletesek, beépített tetőtérrel vagy anélkül.  
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetükben 
találhatóak. A túl magas házak nem illeszkednek Révfülöp üdülő, illetve lakó településrészének 
utcaképébe. A legnagyobb megengedett építménymagassás területenként eltérő, így új építkezés során 
figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzat magassági előírásait. 
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ANYAG - ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 
A településre minden területére jellemző, hogy színvilága változatos, mégis megfigyelhető egyfajta 
illeszkedés, természetes anyag- és színhasználat. Gyakran megjelenő anyag a vörös homokkő, mely 
barnás-vöröses színével jellegzetes hangulatot kölcsönöz a Révfülöpnek.  
Emiatt, a lakóterületek településrészen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése 
ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű anyaghasználat. 
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
Révfülöp lakóterületein az épületek csak magastetővel épülhetnek,. A településen lévő családi házak 
tetőformája általában összetett kialakítású. Új házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével 
kell illeszkedni.  
 
 

 
 
A nagyközségben a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A tető hajlásszöge 35o-nál 
alacsonyabb illetve 45o-nál meredekebb nem lehet. 
A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek 
településrész utcaképébe. 
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KERÍTÉSEK 
 
Révfülöp településen a természetes anyagú áttört, illetve növénnyel felfuttatott kerítések 
kívánatosak. A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 cm magasságú természetes anyagból 
készült tömör lábazatos 1,50 - 2,00 méter magasságú áttört utcai kerítések  létesíthetők. 
 

 
 
 
Tömör lábazatos, áttört kerítés esetén ajánlott a 
terméskő vagy kő lábazat kialakítása. A kerítés 
anyaga fa vagy festett fém anyagú és a maximális 
magassága ne haladja meg a 2,00 métert.  
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5 
AJÁNLÁSOK – MEZŐGAZDASÁGI KERTES  

(VOLT ZÁRTKERTES) TERÜLETEK 
FUNKCIÓ, TELEPÍTÉS 
 
A település mezőgazdasági kertes területein az épületek telepítése szabadonálló kell legyen. A 
településrészen szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást vagy borturizmust szolgáló epület 
helyezhető el. A mezőgazdasági kertes területek nagy részén egy gazdasági épület, kisebbik részént 
egy mezőgazdasági és egy lakóépület építhető. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANYAG - ÉS SZÍNHASZNÁLAT 
 
A település minden területére jellemző, hogy színvilága változatos, mégis megfigyelhető egyfajta 
illeszkedés, természetes anyag- és színhasználat. Gyakran megjelenő anyag a vörös homokkő, mely 
barnás-vöröses színével jellegzetes hangulatot kölcsönöz a Révfülöpnek. Megfigyelhető, hogy a 
mezőgazdasági kertes területtől eltérően a településközponti településrészen már megjelennek az újabb 
anyagok, színek is. Annak ellenére, hogy a különböző településrészek arculata némileg eltérő szín- és 
anyaghasználatot mutat, az általánosan elmondható, hogy az összkép harmonikus. 
A mezőgazdasági kertes területen a táj karakter megőrzése érdekében az új épületeket általában vakolt 
architectúrával javasolt megépíteni. 
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
A mezőgazdasági kertes területen a táj karakter megőrzése érdekében az új épületeket magastetővel 
kell megépíteni.  
 
A tetőforma függ a telepítendő épület szélességétől: Ha az epület fő tömegének völgyfelöli 
homlokzat-szélessége kilenc méternél kisebb, abban az esetben a tető felépítményt esésvonallal 
párhuzamos nyeregtetővel kell kialakítani, igazodva a regi pincék épiteszeti hagyományaihoz. Ha az 
épület főtömegének völgy felöli szélessége kilenc méternel nagyobb, a tetőszerkezetet minden oldalrol 
lekontyolt magastetővel kell megépiteni. 
 

 
EGYÉB 

A település mezőgazdasági kertes részén az épületek helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba 
illő építészeti kialakítása miatt nem javasolt oromfalon terasz, loggia vagy erkély.  
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6 
JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, RÉSZLETEK 

 
ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK 
 
Révfülöp település anyag- és színhasználatát a környékre jellemző természeti adottságok, illetve a 
környező települések építészete eggyüttesen határozzák meg. A leggyakrabban használt anyag a vörös 
homokkő. A Balaton-felvidékre jellemző kőzet könnyen felismerhető jellegzetes lilásvöröses-
barnásvöröses színéről. A vízpart közelében még a felszínen található, ám délnyugat felé haladva egyre 
mélyebbre süllyedt. Révfülöp nagyközségben nagyon sok épületnél, építménynél megjelenik a vörös 
kő. Mind építő- mind pedig díszítő anyagként használják az építkezések során. Gyakran található meg 
családi házak lábazati anyagaként, de rengeteg kerítés is készült belőle a településen. 
 

 



  
 
 

31 

Az épületállomány színhasználatát tekintve a homokkő vöröses színe mellett a visszafogottabb színek 
jellemzőek. A fehér, törtfehér, a drapp és pasztel színek mellett, helyenként a barna a halvány sárga és 
néhol a világosabb vörös is felbukkan. Annak ellenére, hogy néhol található egy-egy erősseb szín a 
homlokzatokon, általában nem ez jellemzi a települést, így új építkezés során nem javasolt a feltűnően 
kirívó színek használata, hiszen ez nem illeszkedne a Révfülöp kialakult egységes arculatába. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS 
 
A nagyközség épületeinek homlokzatai egységes képet mutatnak. Az utcafronti homlokzatok esetén 
mind a nyílászárók számában, mind az anyag és színválasztásban több példa előfordul. Általában a 
vakolt fal a leggyakoribb, de előfordul homlokzati burkolatként a fa, valamint a többszintes 
épületeknél megjelenik az erkélyes kialakítás is. Jellemző, hogy a nyílászárók mérete arányos a 
homlokzati méretekkel, illetve színben sincs kiugróan eltérő példa. Új építkezés során sem ajánlott a 
túl nagy vagy aránytalan nyílászárók, illetve a túlzott 
homlokzatdíszítés. 
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Jó példaépület a hagyományos homlokzatképzés és a helyi, balatoni anyagok használatára. Az épület 
telepítése, tömege és tetőformája egyszerű. A nyílászárók rendszere egyszerű és tiszta, az anyagok 
között hangsúlyos a vörös homokkő. 
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KERÍTÉSEK 
 
Mint ahogy az Anyaghasználat, színek című fejezetben már elhangzott, Révfülöpön kedvelt 
építőanyag a vörös homokkő, mely gyakran a kerítések anyagául is szolgál. Mind lábazatként 
valamilyen áttört anyagú kerítéssel együtt, mind pedig tömör, kerítésfalként megtalálható. Emellett 
előfordul még a fa léckerítés lábazattal, a fémkerítés lábazattal és gyakori látvány a növénnyel 
befuttatott kőkerítés is. Ebben az esetben is nagy változatosságot látni a település kerítései között, ám 
a arculat megőrzése érdekében nem javasolt a nem természetes anyagú, illetve túlzottan élénk színű 
kerítés telepítése. 
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KERTEK 
 
A nagyközségben lévő saját tulajdonban lévő kertek ápoltak és rendezettek. Az előkertek általában 
füvesített, növényekkel tarkított területek. A Fülöp-hegyen felfelé haladva a díszkerteket fokozatosan 
felváltják a növénytermesztésre szánt kertek, telekrészek. Gyakori a szőlőtermesztés, a mezőgazdasági 
kertes területen sorra húzódnak a tőkesorok a házak mellett. 
Fontos, hogy saját kert kialakításakor törekedjünk a Magyarországon jellemző, honos növényzet 
telepítésére, ízléses elrendezésére.  
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ABLAKOK, AJTÓK 
 

A nyílászárók elhelyezése, mérete és színe változatos. Gyakori a fa nyílászáró, fa zsalugáterrel mely 
több színben is feltűnik. A településen a nyílászárók legtöbb esetben mind méretben ,mind pedig 
színben  követik a homlokzatok arányait. Míg a kisebb házak inkább a népi építészet stílusjegyeit 
követik, (kevesebb ablakkal) a nagyobb üdülőházaknnál a nagyobb ablakok figyelhetők meg. 
A településen az új építkezések során nem ajánlott az aránytalanul nagy vagy kicsi ablakok 
elhelyezése, fontos szempont a homlokzat arányaihoz való illeszkedés. Emellett nem javasolt a kirívó 
színek használata sem, hiszen az nem illeszkedne a már kialakult településarculathoz.  
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TETŐK, KÉMÉNYEK 
 
Révfülöpön a gyakran előforduló 
tetőformák az egyszerű nyeregtető, a 
kontyolt tető, illetve a csonkakontyolt 
tető. Emellett nagyobb üdülő- vagy 
családi házak esetén megjelennek az 
összetettebb formájú tetők, illetve az 
üdülő területen lapostetős házak is 
találhatóak. A kéményeket tekintve az 
anyagválasztás és a méret függ a ház 
rendeltetésétől, de elmondható, hogy a 
gyakori a hagyományos tégla kémény. 
Az kiegyensúlyozott utcakép érdekében 
a későbbi építkezések során nem ajánlott 
a különösen magas illetve alacsony 
hajlásszögű tetők kialakítása, 
anyaghasználatot tekintve pedig nem 
javasolt az eddigiektől nagyon eltérő 
fedés használata.  
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BALATON-FELVIDÉK NÉPI ÉPÍTÉSZETI HAGYOMÁNYAIT ÖRZŐ 
ÉPÜLETPÉLDÁK 
 
 
Jó épületpéldék a Balaton-felvidék építészeti hagyományait örző épületek. Az építéskor, illetve a 
felújtáskor törekedtek mind az építészeti kialakításban, mind az anyaghasználatban a régi elvek 
továbbvietelére.  
 
Oromfalas épületkialakítás, oldaltornáccal, fa nyílászárók, fehérre festett falazott kémény, fehérre vagy 
szürkéres vakolt fal, egyszerű vakolt ablakkeret, cserépfedés, fa ereszdeszkézat jelelmzi ezeket az 
épületeket. 
 
Az ilyen típusú új épületek jól illeszkednek Révfülöp nagyközség településképi arculatában 
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FARAGOTT FA TORNÁCOS LAKÓÉPÜLETEK 
 
 

Településképi szempontból jellemzőek a tornácos lakó funkciójú épületek Révfülöp nagyközségben. 
Ezeket a villa illetve kúria épületek a századforuló környékén és azután építették a polgári családok a 
területen. Az épületek tömegkialakítása összetettebb, mint a tipikus balatoni népi építészeti 
hagyományokat örzőké. Anyag és színhasználatukra azonban ugyanaz jellemző: fehéres vakolt 
homlokzati kialakítás, cserépfedés, fehérre vagy sötérbarnára festett fafelületek. A fa részletek szépen 
kidolgozottak, népi motívumokkal tarkítottak.  
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ORGANIKUS ÉPÜLETPÉLDÁK 
 
Révfülöp arculatához hozzátartoznak a településen elszorva található organikus stílusban átalakított 
vagy újonnan épített épületei. Jó példák lehetnek, az egyszerű tömegformálásukkal, melyeket általában 
néhány játékos hullámvonal, illetve a különlegesebb részletek tesznek egyedivé, miközben a falu 
szerves részét képezik.  
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FELÚJÍTOTT ÉPÜLETPÉLDÁK 
 
A helyi értéknek tekintett épületek felújítására nagy hangsúlyt fektetnek a településen. Meglévő 
épületek átalakításánál törekedjünk a kisléptékű beavatkozásokra, állítsuk helyre a legromlott 
szerkezeteket. Az anyag és színválasztásnál használjuk a környéken jellemző, helyi anyagokat! 
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7 
JÓ PÉLDÁK – KÖZTERÜLETEK, PARKOK 

 
Révfülöp nagyközségen a közterületek 
rendezettek, megfelelően karbantartottak. 
Míg a központi, forgalmasabb területen 
több burkolt tér található, addig a település 
széle felé haladva inkább a fás-bokros 
részek lesznek többségben.  
Az utcák két oldalát füves, fákkal és 
bokrokkal tarkított sávok szegélyezik. 
Emellett több a közösség számára nyitott 
közterületet is. Sok kisebb-nagyobb park 
található a part mentén, és rendezett 
közterek találhatóak a településközponti 
részen is. Az eltérő területi részeken 
változatosan jelenik meg a növényzet, de 
jellemző a nagyközségre, hogy sok a zöld- 
és füvesített terület. 
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8 
JÓ PÉLDÁK – SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 

 
 

ÉPÜLET- FELIRATOK 

A nagyközség középületein megjelenő épületfeliratok utcaképet befolyásoló elemek lehetnek. 
Jellemző, hogy a feliratok betűtípusa egyszerű, nem hivalkodó, a homlokzattal arányos méretű. 
Színével illeszkednek a homlokzat árnyalatához, letisztult elemei a lehetnek középületeknek.  
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CÉGÉREK, INFORMÁCIÓS TÁBLÁK, REKLÁM FELÜLETEK 
 
Révfülöpön több szép, egyszerű kialakítású útjelző, illetve információs tábla is szolgálja a területen 
nyaralók könyebb eligazodását. A nagyközség közterületein található új utcatáblák és útjelzők 
telepítésénél törekedni kell az egyszerűségre. Az ilyen táblák létesítésén cél a közérthetőség, és 
látványosságok hangsúlyának kiemelése.   
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Reklám céljára használt felületek, táblák, cégérek kialakításakor jó példát mutatnak a településen 
található egyszerű útjelző és információs táblák. A kialakítás részleteihez a helyi reklám-rendelet 
nyújt segtséget. 
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MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 

Napelemek, Napkollektorok 
Fenntarthatósági szempontból követendő a 
megújuló energia használata, ám az ehhez 
szükséges kollektorok és napelemek elhelyezése 
fokozott figyelmet kíván. Ezek nem a tetősíktól 
eltartva, hanem arra közvetlenül, azonos 
dőlésszögben elhelyezve egy felületet képező zárt 
rendben kialakítandók. 
 
Klímaberendezések, riasztók, 
parabolaantennák 
A 21. századi igényeket kielégítendő sokan 
szeretnének meglévő vagy új 
házukra klímaberendezést, riasztót, 
parabolaantennát vagy egyéb műszaki berendezést 
elhelyezni. Ezek a berendezések lehetőség szerint 
egy oldalsó vagy hátsó homlokzaton kapjanak 
helyet, az utcafronti elhelyezés minden esetben 
kerülendő! Ideális megoldás lehet a klímák és 
riasztók épületelemmel vagy növényzettel való 
takarása.  
 
Vezetékek, kábelek 
A közterületeken végigmenő, a magán ingatlanokra befutó elektromos, telefon vagy internet kábelek 
átalakításánál, újak kiépítésénél jó példa a földkábelek alkalamazása. A zavaró vezetékek nélkül a 
természeti és épített környezet településképi megjelenése egységessé válik.  
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FORRÁSJEGYZÉK 
 
SZÖVEGES RÉSZEK 
 
A település bemutatása – Ismertető 
Részlet: Révfülöp nagyközség honlapja – Révfülöp nagyközség története - http://www.revfulop.hu/magyar/revfulop_tortenete 

A település bemutatása – Településtörténet 
Részlet: Révfülöp nagyközség honlapja – Révfülöp nagyközség története - http://www.revfulop.hu/magyar/revfulop_tortenete 
 
Örökségünk 
Miklós Tamás képviselő szövegei 
Részlet: We love Balaton – Látnivalók – Fülöp-hegyi kilátó - https://welovebalaton.hu 
Részlet: Révfülöp nagközség honlapja – Révfülöp nevezetességei - http://www.revfulop.hu/magyar/egyeb_nevezetessegek 
Révfülöpi Polgári Kör Civil Szervezet szövegei  
 
Jó példák – Épületek, részletek – anyaghasználat 
Forrás: Veszprém Megyei Értéktár honlapja - http://ertektar.vpmegye.hu 
 
 
FÉNYKÉPEK, FOTÓK ÉS ÁBRÁK 
 
A kiadványban szereplő fotók nagy rész sajátkészítésű, kivétel a Révfülöpi Polgári Kör Civil 
Szervezet által készítettek. 
A kiadványban szereplő fotók közül a Révfülöpi Polgári Kör Civil Szervezet tagjai készítetteék: 

- Boritófotó, a Millenniumi-kilátó, a Hajóállomás-Kikötőépület, a Kikötő mólójának felvételei 
- Balaton-felvidék népi építészeti hagyományait örző épületpéldák fotói 
- Faragott fa tornácos példaépületek fotói 

 
A kiadványok Ajánlások fejezetében felhasználásra kerültek a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. 
által készített segédanyagok, ábrák. 

  

http://www.revfulop.hu/magyar/revfulop_tortenete
http://www.revfulop.hu/magyar/revfulop_tortenete
http://www.revfulop.hu/magyar/egyeb_nevezetessegek
http://ertektar.vpmegye.hu/
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IMPRESSZUM 

 
 
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 
www.revfulop.hu 
 
Hivatalos név: Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 
Székhely:  8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8 
Postai cím:  8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8 
Telefonszám:  06-87/464-244 
E-mail cím:  hivatal@revfulop.hu 
 
 
Képviselő testület: 
Polgármester Kondor Géza     
Alpolgármester  Török Péter    
Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság Elnöke 
 Sümegi Gábor 
Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság Elnöke 
 Eitner József 
Képviselő  Slemmer József János    
Képviselő  Simon László    
Képviselő  Miklós Tamás  
 
Készítette: 
főépítész Papp Zoltán Tamás 
kiadvány Z.É. Műhely   
 
A kiadvány készítésében közreműködött a Révfülöpi Polgári Kör Civil Szervezet, képviselője: 
Dianovics Béla elnök és Miklós Tamás képviselő. 
Készült Révfülöp Nagyközség Önkormányzata megbízásából, a településkép védelméről szóló 2016. 
évi LXXIV. törvényhez kapcsolódóan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Révfülöp, 2017. szeptember 
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