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2. AZ ÉRTEKEZÉS FEJEZETEIHEZ KAPCSOLÓDÓ MELLÉKLETEK (M) 
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M.3. REGIONÁLIS TÖREKVÉSEK MEGJELENÉSE A BALATON-PARTON A KÉT 

VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT: EGY CIVIL BÁZISON ÉPÍTKEZŐ MODELL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotsis Iván: Kresz-villa, Kenese, 1934. [Magyar Építészeti Múzeum, Kotsis Iván hagyatéka A-X/164; Kotsis 1945, 23.] 
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„Ez a heterogén tarkabarkasága az épületeknek, úgy vélem nem véletlen, hanem összefügg a mi 

geográfiai helyzetünkkel és ama sokféle befolyással, amely alatt mi nyugatról, északról és délről állunk” 

(Kotsis Iván) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
[Kotsis 1931, 8.] 



 
5 

M.3.1. Illusztrációk 

 

   

3.1. ábra - Jég és vízkárok valamint településképi problémák a Balaton-parton.  

 

  

3.2. ábra - Rendezetlen településkép a harmincas évek elején.  

 

   

 

3.3. ábra - Kotsis Iván: A balatonboglári templom (1931) és a tihanyi főhercegi nyaraló (1924-25). 

 

 
 
[3.1.1-2. Tóth Lajos hagyatéka VML XIV.28.3; 3.1.3. Kotsis 1931, 9; 3.2.1. Antal 1931, 35; 3.2.2. Antal, 1931, 36; 3.3.1. Kotsis 1945, 79, 

3.3.2. Magyar Építészeti Múzeum, Kotsis Iván hagyatéka, A-III/82.] 
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3.4. ábra - Kotsis Iván: Balatonboglári nyaraló, 1923. 

 

3.5. ábra - Kotsis Iván: Boglár; nyaralóterv, Boglár; Kresz-villa, Kenese, 1934.  

 

3.6. ábra - Mátyásfalvy Erich nyaralója, Balatonszemes, 1942-43.  

 
[3.4.1. Kotsis 1945, 17; 3.4.2. Ibid. 18; 3.5.1. Ibid. 19; 3.5.2. Ibid. 23; 3.6. Magyar Építészeti Múzeum, Kotsis Iván hagyatéka, A-XVIII/249.] 
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3.7. ábra - Kotsis Iván portfóliója balatoni épületeivel, évszám nélkül.  

 

3.8. ábra - „Flóra társasüdülő” pályázati terv, Balatonfüred, 1930 körül, Balatoni Yacht Club, Füred, 1938.  

 

3.9. ábra - Kertesi Elek nyaralója, Balatonboglár, 1928., Zeeke L. nyaraló, Tihany 1935. 

 

 
[3.7. Magyar Építészeti Múzeum, Kotsis Iván hagyatéka. 3.8-3.9. Káldy Ferenc hagyatéka.] 
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3.10. ábra - Kotsis Iván: nyaraló mintatervek, 1934. 

 

 

 

 

 

 

3.11. ábra - Boglári kőművesek által tervezett és kivitelezett nyaralók a Balaton déli partján.  

 

 

 

 

 
[3.10. Kotsis 1934, 102-106; 3.11. A szerző felvételei.] 
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3.12. ábra - Komor Marcell és János, valamint Árkay Bertalan ajánlati tervei, 1931.  

  

3.13. ábra - Kiss Tibor ajánlati tervei, 1931.  

    

3.14. ábra - Weichinger Károly illetve Arvé Károly és Gerstenberger Ágost irodájának ajánlati tervei, 1931. 

[3.12-14. Antal 1931; 16, 12, 15, 16, 26, 12.] 
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3.15. ábra - A Műegyetem Épülettervezési Tanszékén készült tervek. Tomory László: Balatoni nyaralótelep, 1939. 

 

 

 

  

3.16. ábra - A Műegyetem Épülettervezési Tanszékén készült tervek. Tomory László és Honczay Nándor Balaton-parti 

nyaralótelep tervei, 1939. 

 

 

 

 
 

[3.15-16. Technika 1944, 46, 47, 30.]  
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3.17. ábra - Balatonboglár, Jankovich-telep parcellázási vázlata (évszám nélkül). 

 

 

 

3.18. ábra - Balatonmária fürdő parcellázási vázlata (évszám nélkül). 

 

 

 
[3.17. Balatoni Múzeum 58.167.1; 3.18. Balatoni Múzeum M.80.8.119.10.] 
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3.19. ábra - Új-Siófok fürdőtelep és környékének helyszínrajza (évszám nélkül). 

 

3.20. ábra - Csopak, Alsóörs, illetve Balatonvilágos parcellázási helyszínrajzai (évszám nélkül). 

  

3.21. ábra - Zamárdi parcellázási helyszínrajza (évszám nélkül). 

[3.19.1-2. Balatoni Múzeum S.80.8.116.5; 3.20.1. Balatoni Múzeum 80.8.115.9; 3.20.2. Balatoni Múzeum 80.8.115.1; 3. 21. Balatoni 

Múzeum B.57.1811.6.] 
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3.22. ábra - Balaton-parti terület eszmei felosztási terve a BIB által kiadott tájékoztatóból, 1935. 

 

 

 

3.23. ábra - Építésügyi eljárások szervezeti háttere. 

 

 
[3.22. Szabályrendeletek 1935; 3.23. A szerző ábrája.] 
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M.3.2. Civil szerveződések és állami szerepvállalás kapcsolatai 

A regionális szervezetek működéséről Tóth Lajos BIB főtitkár hagyatéka tudósít, valamint Lénárt Gábor 

feldolgozásai adnak érdemi kiindulópontokat.1 Jelen melléklet a BIB kialakulásának és az építésügy 

hátterének felvázolásához szükséges szervezettörténeti előzményeket összegzi. Az első fürdőtelepi 

egyesület Fonyód-Bélatelepen jött létre 1894-ben, de hivatalosan Boglár nyújtotta be elsőként 

alapszabályát 1897-ben, a következő években pedig még Földváron, Balatonberényben és 

Balatonkeresztúron szerveződött egyesület.2 1882. augusztus 24-én jött létre a Balaton Egylet, amely 

széles tevékenységi körével az irodalomtól a fejlesztési kérdésekig kívánt foglalkozni a tópart életével, 

majd 1904. augusztus 11-én megalakult a helyi fürdőegyesületek bázisán a Balaton Szövetség. Az 

egységes vármegye korai kezdeményezői mellett a bírálók hangjai is megjelentek, jelezvén hogy egy 

ilyen vármegye konstrukció a közteherviselés problémáiból adódóan is életképtelen lenne.3  A 

Tanácsköztársaság idején Keszthelyen ugyan kikiáltják a Balaton-vármegye létrejöttét, ám az 

államberendezkedésben bekövetkező gyors változások elsodorták a helyi szinten elindított 

kezdeményezést.4 Később a Balatoni Társaság is kidolgozott a közigazgatás egységesítésére vonatkozó 

tervet, Lukács Károly azonban a történelmi vármegyék helyett a járások újraszervezését és a távol eső 

centrumok partközelbe helyezését javasolta.5 

A civil szervezetek kezdeményezései az államigazgatás szintjén is éreztették hatásukat. A Balaton 

Szövetség kezdeményezésére 1916-ban a földművelésügyi miniszter és a belügyminiszter megszervezte 

az előzőekben már említett Balatoni Kormánybiztosságot és Balás Béla zalai főispánt bízták meg a 

feladattal, amit az érintett három vármegye is jóváhagyott.6 A civil szervezetek, a megyei közigazgatás 

és az állam együttműködését jelzi, hogy a vármegyék mellett a miniszter a kinevezés alkalmából leiratot 

intézett a Balaton Szövetséghez is, amelyben a problémák és teendők révén kijelenti: „Legcélszerűbbnek 

látom azokat egy kézben összpontosítani, annál inkább, mert országos érdek, hogy a Balaton menti 

fürdők és üdülőtelepek a modern igényeket kielégítő színvonalra emeltessenek.”7 A leirat alapján látható 

hogy egy olyan funkcionális, külpontos régiókép kezd kialakulni, amelyet nem az ősközségek lakosai, 

hanem a városi illetőségű nyaralópolgárság kezdeményezésére országos szinten, Budapest központtal 

szerveznek meg, a helyi megyei szervezetek csak a jóváhagyásban vesznek részt. Tehát a balatoni 

regionális igazgatás kezdetén már megjelennek azok a karakteres vonások, amelyek a későbbi 

időszakban is meghatározzák az üdülőterületi törekvések régió képeit. A vízügyi kérdéseken túl a tópart 

építésügyi problémái is hozzájárultak a központosított igazgatás megszervezéséhez. Bár a 

kormánybiztosok sorában elsősorban vízügyi szakembereket találunk, mint az 1917-ben kinevezett 

vízmérnök Kvassay Jenő miniszteri tanácsost, majd korai halálát követően a Dráva szabályozása révén 

ismert Spur Istvánt, a vízmérnöki teendőkön túl a miniszteri biztos feladatát képezte az is, hogy az új 

telepek létesítésének, parcellázásának és az építkezéseknek előfeltételei az egységes szabályrendeletek 

megalkotásával megalapozott lehessen a Balatonnál érdekelt három vármegyében.8 Az egységes 

                                                           
1 Tóth Lajos BIB főtitkár hagyatéka a kutatás keretében feldolgozva. Veszprém Megyei Levéltár Tóth Lajos hagyatéka, VeML 

XIV.28. A balatoni szervezetek történetét Lénárt Gábor dolgozta fel, munkájában a regionális folyóiratok vonatkozó írásainak 

áttekintését is megadja. Lásd: Lénárt 2007.   
2 A fürdőegyesületek történetét lásd: Bősze 1989. 
3 Szegedy Miklós már 1913-as publicisztikájában kifejti: „Körös körül a Balaton partján 8–10 kilométer szélességben ki kellene 

hasítani egy földszalagot annak a három megyének a testéből, és ez a Balaton körül futó földszalag – középen a Balatonnal – 

volna az új vármegye, a Balaton vármegye.” Szegedy 1913, 43. Feldolgozta: Lénárt 2007, 50. 
4 A Keszthelyi Munkás- Katona- és Földműves Tanács 1919. március 30-ai ülésén elhatározta, hogy a belügyi népbiztostól a 

Balaton vármegye felállítását kéri Keszthely központtal, 152 települést érintve a Balaton körül 30 km-es mélységben. 

Testvériség (1919. június 19.) 27. Feldolgozta: Lénárt 2007, 40. 
5 Lénárt 2007, 37. 
6 Ghillány Imre földművelésügyi miniszter 1916. április 10-én nevezte ki dr. Balás Béla zalai főispánt miniszteri felhatalmazás 

alapján. Forrás: Ghillány 1916, 17-18. Lénárt 2007, 12. 
7 Ghillány 1916, 17. 
8 Kvassay Jenő kinevezésével kapcsolatban a miniszteri biztos üdvözlését lásd: Balaton 1917, 41-43. Spur István műszaki tervei 

alapján készült el 1883–1896 között Balatonföldvár fürdőhely rendezési terve. 
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településrendezési szándékok mellett hamar megjelent az egységes régióterv víziója is. A miniszter 

1920-ban tovább konkretizálta a kormánybiztos feladatkörét a Balaton partjának egységes terv szerint 

történő szabályozásával, ami a vízkárvédelmen túl a közlekedés, az infrastruktúra és a zöldfelületi 

fejlesztés kérdését is magában hordozta, azaz ahogy a miniszter fogalmazott: „általában a Balaton-

kultusz fejlesztését.”9 Az 1921. június 24-i minisztertanácsi ülésen a 4995/1921. M.E. rendelet keretében 

szabályozták a területi illetékesség és jogkör problémáját.10 Ez alapján a kormánybiztosnak 

kezdeményezési joga volt, a hatóságnak kötelessége volt a véleményét kikérni. A törvény szövegében 

az építésügyi kérdések is megjelentek. A feladatok közé tartozott a Balaton-kultusszal kapcsolatos 

építkezéseknek, ingatlanoknak a szabályozása és parcellázása, valamint új üdülő- és fürdőtelepek 

létesítése, a meglévők fejlesztése is. 

A kormánybiztos intézménye azonban nem tudta megoldani a problémákat, kritikusai szerint nem volt 

érdemi hatósági jogköre és anyagi eszköze, szerepe pusztán a tanácsadásra korlátozódott. Az egyre 

súlyosbodó problémák okaként Rakovszky István belügyminiszter a vármegyék rendezetlenségét is 

felelőssé tette.11 1927-ben a népjóléti és a kereskedelemügyi miniszterek vezetésével a balatoni 

országgyűlési képviselők fürdőügyi értekezletet hívtak össze a parlamentben, ahol javaslatot tettek a 

Balatoni Intéző Bizottság (BIB) megalapítására.12 1929. május 4-én fogadták el az 1929/XVI. törvényt 

és a kerettörvény végrehajtására, a népjóléti és munkaügyi miniszter létrehozta a BIB-et.13 Az egységes 

regionális szervezet kialakításában tehát meghatározóak voltak a tóparti civil kezdeményezések, 

azonban ezek a szervezetek nem az állandó lakosság, hanem a területhez csak szezonálisan kötődő, a 

régióhoz állandó lakóhelyük révén elsősorban külső pozícióból közelítő üdülőlakosság érdekeit 

képviselték. Ebből a szempontból tehát egy sajátos üdülőterületi regionális kezdeményezésről 

beszélhetünk, amit az építészeti kérdések is plasztikusan reflektáltak. 

M.3.3. Külső és belső perspektívák a szakmagyakorlásban 

A kutatás keretében Kotsis Ivánnak és Káldy Ferencnek, a korszak két meghatározó, ugyanakkor a régió 

kérdéseihez eltérő pozícióból közelítő építészének a hagyatéka is feldolgozásra került. Kotsis Iván a 

nyaralóépítészeti irányelvek kidolgozása és propagálása mellett nagy hangsúlyt helyezett a helyi 

építőmesterek képzésére is. Nyaranta szakmai konzultációkat folytatott a boglári kivitelezőkkel, köztük 

Káldy Ferenccel is, akivel kapcsolata később is megmaradt. A regionális szakmagyakorlás helyzetének 

áttekintéséhez érdemes a tópart építészetének ügyéért eltérő pozíciókból tevékenykedő szakemberek 

perspektíváit részletesen is megvizsgálnunk. 

Kotsis Iván önkéntes szerepvállalása 

Az üdülőterületek településképi problémáira keresve a megoldást Kotsis építészet és urbanisztika 

kapcsolatát vázolta fel, amikor az épületek „kiképzésbeli egységét” szorgalmazta.14 De mit is jelent ez 

a kiképzésbeli egység egy olyan korszakban, amelyikben a stíluspluralizmus révén egymás mellé 

kerültek a historizáló, a vernakuláris mintákat interpretáló és a modern épületek? Kotsis szerint a válasz 

a tárgyilagos, azaz a regionális adottságokhoz alkalmazkodó épületekben keresendő. Számára az 

üdülőterületen a regionalitás nem a vernakuláris minták újraértelmezését jelentette, helyette a klimatikus 

és topografikus adottságokra és az üdülés funkcionális igényeire helyezte a hangsúlyt. Szerinte a 

                                                           
9  A kormánybiztos. (A kormánybiztos kinevezéséről, szerző megjelölése: Rubinek.) Balaton 1920, 18. 
10 Lénárt 2007, 15. 
11  Rakovszky 1926, 5. 
12  A balatoni képviselők értekezlete. (Beszámoló) Balaton 20 (1927) 74–76. Lénárt 2007, 19. 
13 Lénárt 2007, 21. Tóth Lajos BIB főtitkár hagyatéka a kutatás keretében feldolgozva. Veszprém Megyei Levéltár Tóth Lajos 

hagyatéka, VeML XIV.28. 
14 Kotsis 1931, 8. 
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rekreáció fesztelen életvitelének térigényeit a népi építészet tipológiái nem tudják megoldani, ezért új 

tervezési modell kialakítását szorgalmazta.15 

Balatoni tervezőtevékenysége 1923-ban saját boglári nyaralójával kezdődött.16 (3.8-9. ábra) Az újszerű 

feladat megoldása során érlelte ki azt a módszertant, amelyet később számos nyaraló- és mintaterv 

elkészítése során felhasznált.17 1924-25-ben József Főherceg tihanyi nyaraló kastélyát a Balaton 

mediterrán hangulatához igazodó olaszos kerti palota jelleggel tervezte meg, majd a szomszédos telekre 

az egységes tóparti kép érdekében a biológiai kutatóintézet terveit is Kotsissal készíttették el 1927-ben.18 

Ezek az épületek még historizáló stílusban épültek, a harmincas évek elején azonban már az olasz 

novocento hatott stílusára, ebben az időben épült fel kiemelkedő alkotása, a balatonboglári Római 

Katolikus templom.19 (3.6. ábra) A plébániaépületet és később a település művelődési házát is ő 

tervezhette, utóbbit a háborús években a lengyel menekültek iskolaként használták. A Jankovich-telepi 

kápolnára is készített tervet, de végül nem az ő megoldását választották az építtetők.20   A nagyobb 

üdülők közül az új-tihanyi diáknyaralót és balatonfüredi csendőrüdülőt érdemes kiemelni, de Boglárra 

és Tihanyba is tervezett szállodát, melyek nem épültek végül meg.21 Ezeken a nagyobb léptékű épületein 

is tükröződtek a nyaralókra kidolgozott irányelvek: az egyszerű tömegforma, a nagykiülésű eresz vagy 

párkány és a tagozatoktól mentes, színezett homlokzatképzés. Középületei mellett különböző méretű és 

kialakítású családi nyaralókat is tervezett.22 Korai példa az 1928-ban Sámy Sándor részére elkészült 

tihanyi nyaraló, melyen Kotsis saját értelmezése szerint is az olasz építészet hatása tükröződik.23 

Egyszerű megoldásra példa az 1937-ben Vizy Marianne számára tervezett balatonújhelyi hétvégi ház.24 

Nyaralói közül kiforrott formai kialakítása miatt a Kresz Károly részére 1933-ban tervezett kenesei 

kétszintes nyaralót érdemes megemlíteni, melynek terveit a német Baumeister szaklap is leközölte.25 

Megbízója korábban olvasta a Balaton-parti nyaralókról szóló írását, és ezt követően kérte fel Kotsist, 

aki az épület belsőépítészetét is megtervezhette. Kései nyaralója a háborús években felépült 

balatonszemesi Mátyásfalvy Erich számára tervezett földszintes épület.26 A Kresz és a Mátyásfalvy 

nyaralók mintaterveivel is szoros kapcsolatot mutatnak. A Kresz nyaraló tömeg és alaprajzi elrendezése 

a későbbi években publikált mintaterveiben is megjelenik, miközben a Mátyásfalvy nyaraló megoldását 

korábban már mintatervként közzé tette. De egy kisebb boglári nyaralótervét is átdolgozta sorolható 

típussá, egy általános sorházas beépítés számára. Az épületek különböző helyszínekre történő, egyszerű 

adaptációja a Balaton-part, különösen a déli parti sík üdülőterületek településektől független, általános 

regionális jellegét mutatja.27  

Kotsis Virágh Pál közvetítésével ismerte meg a táji adottságokra nagy hangsúlyt helyező Stuttgarti-

iskolát, majd személyesen is járt kint Paul Schmitthennernél.28 A szakmai kapcsolat később is 

megmaradt, Paul Bonatz-cal az elkészült munkáikról folytattak levelezést.29  Az iskola kialakulásában 

Friedrich Ostendorf, a karlsruhei egyetem tanára játszott kulcsszerepet. Sechs Bücher von Bauen című 

                                                           
15 Kotsis 1931, 8. 
16 Kotsis Iván Balaton-parti tervezőtevékenységéről lásd önéletírását. Prakfalvi 2010, 64-83. Nyaralóépületeinek publikációi: 

Kotsis 1926, 1, Kotsis 1942/a, 4-7; Kotsis 1924, 1-3; Kotsis 1941, 162; Kotsis 1929, 1. Kotsis 1928/c, 4. 
17 Magyar Építészeti Múzeum A-III/80 (1923) Publikáció: Kotsis 1942, 4-7. 
18 Magyar Építészeti Múzeum A-III/82; Magyar Építészeti Múzeum A-V/102 (1926-27) Lásd még: Kotsis 1928/b 143-162. 
19 Magyar Építészeti Múzeum A-XVII/174. Lásd még: Kotsis 1942/b, 61; Kotsis 1933, 107-110. 
20 Magyar Építészeti Múzeum A-XII/170 
21 A felsorolt épületeket lásd. Kotsis 1945, 124-131. Továbbá: Kotsis 1930, 389-390. 
22 Kotsis saját válogatását lásd: Kotsis 1944, 17-28. A bemutatott példák közt mintatervei is szerepelnek. 
23 Prakfalvi 2010, 83. Magyar Építészeti Múzeum A-VII/115. 
24 Magyar Építészeti Múzeum A-XIII/199 
25 Publikáció a Baumeister folyóiratban: Kotsis 1935, 110-111. Tervrajzok: Magyar Építészeti Múzeum A-X/164. 
26 Magyar Építészeti Múzeum A-XVIII/249.  
27 Kotsis Iván hagyatéka az Építészeti Múzeumban található.  
28 Ferkai 1998, 302. 
29 Paul Bonatz levelezést folytatott Kotsissal, kölcsönösen méltatva munkásságukat. Az itthon szakmai vitákat kiváltó 

székesfehérvári városkép-alakító munkáit tanította is a német diákoknak. Bonatz 1950. 
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munkája a századforduló Jugendstil építészetétől egy klasszikus formák nélküli, de klasszicizálóbb 

építészet felé indította el a dél-német építészetet. Írásaiban a szükséges és hasznos valamint a becsületes 

és szép építészet mellett foglalt állást.30 A fogalmakkal az öncélú historizálás és az új stílusokkal 

szemben egyaránt távolságtartó felfogást alakított ki. Schmitthenner a modernitás uniformizáló 

szándékával szemben fellépve szükségesnek tartotta a differenciáltabb, azaz egyedi és lokális válaszok 

megtalálását. Koncepcióiban nem csak a helyi történeti formák, de a helyi anyagok is referenciális 

kiindulást jelentettek. 1914-es berlini Staaken kertváros tervével kísérletet tett az építészeti és 

urbanisztikai gondolkodás összekapcsolására. A középkori kisváros eszméjét történeti mintaként 

felhasználva a kertváros hagyományával szintetizálta. 

Kotsis Iván a dél-német építészetről írt recenziójában saját életútjában betöltött szerepét is kiemelte.31 

A középút keresés központi fogalomként jelenik meg, amely szerinte a „késő-modern építészet” számára 

is iránytű lehet: „A második világháború után mi is átéltük a felfogások két legszélsőségesebb árnyalatát: 

egyrészről kezdetben a történelmi formák erőltetett, időszerűtlen és lélektelen reprodukálását, 

másrészről ennek ellenhatásaképpen az egyéni szertelenségekkel kísért építészeti túlzásokat. Mindkét 

irányzat, ellentétes felfogásuk dacára is egyformán a formalizmusban terebélyesedett ki, és nem volt 

alkalmas maradandó eredmények megteremtésére.”32 Kotsis írásában az esztétikai fegyelmezettséget 

emeli ki, amely mind a romantika, mind a lélek nélküli technikai megmerevedést távol tartja és a 

technikai fejlődést a történelmi tanulságokból leszűrt építőművészeti szépség kereteiben fejezi ki. 

Magyarországon a modern formálás alternatívájaként jelent meg a helyi formákat referenciális 

távolságtartással alkalmazó eszköz, a konzervatív és az avantgard között középutat keresve. Nem 

elsősorban az eszmék és stílusok vezették formaalkotásukat, hanem az épületek ”korrekt” funkcionális, 

szerkezeti, esztétikai kialakítása.  

A regionális építészet dél-német felfogásáról szerzett tapasztalatok hasznosítására tervezési feladatai 

közül a balatoni nyaralóépítészet kikísérletezése nyújtotta azt a lehetőséget, ahol Kotsis kötöttségek 

nélkül alakíthatta ki regionális tervezési módszertanát. (3.3-7. ábra) Koncepciójában az éghajlati 

adottságokat, a szezonális életformát és a gazdaságossági szempontokat integrálta. Egy városi lakóház 

tervezéséhez képest más tervezési elvek érvényesültek egy nyaralónál, mivel a használók az idő nagy 

részét a szabadban, a kertben töltötték. Az alaprajzok kialakításánál elsősorban a gazdaságos 

térkihasználásra törekedtek, azaz minél kisebb alapterületen, minél olcsóbb eszközökkel a lehető 

legtöbb ember számára próbáltak meg helyet biztosítani. Az együttes tartózkodásra egy nagy központi 

helyiség szükségeltetett közvetlen kertkapcsolattal és verandával. Egyszerű, könnyen adaptálható 

mintaterveket dolgozott ki, ahol a tömegformát elsősorban az éghajlati adottságok szerint alakította ki. 

(3.10. ábra) Kotsis nemzetközi tájékozottságából adódóan a dél-német hatások mellett más országok 

építészeti megoldásai is éreztették hatásukat Balaton-parti munkáin. Kotsis munkásságára már korábban 

is megtermékenyítő hatással volt az olasz építészet, a mediterrán ország építészeti sajátosságai könnyen 

adaptálhatóak voltak a tópart éghajlatához és a könnyed nyári életformához.  

A mintaterveket folyóiratokban, egyetemi jegyzeteiben és kiadványaiban tette közzé pontos méretekkel 

és költségbecsléssel. Szabadidejét nyaranta Balatonbogláron töltötte, ahol előadásaival az 

építőmunkásokat is képezte, ezzel nagyban hozzájárulva a mintaterveit követő megoldások 

elterjedéséhez. Balatonszéplak, Zamárdi, Balatonszemes, Lelle, Boglár újabb településrészeit rövid idő 

alatt ellepték a földszintes, alacsony tetőszerkezetű házak. (3.11. ábra) A sikerben nagy szerepet játszott 

a tervezési elvek egyszerűsége, ami miatt különleges tervezői készség nélkül meg tudták tervezni ezeket 

a házakat a kivitelező kőműves mesterek is. A BIB korszerű balatoni nyaralók beszerzésére meghirdetett 

                                                           
30 Kotsis 1974, 50-53. 
31 Kotsis 1974, 50-53. 
32 Kotsis 1974, 53. 
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1935-ös tervpályázatára a pályázók zöme ezeknek az elveknek megfelelő egyszerű tömegű házakat 

tervezett. Kotsis tervezési modellje tehát alkalmas volt egy az egyedi épületek megoldásánál nagyobb 

léptékű, települési probléma megoldására.  

Káldy Ferenc szervező tevékenysége 

A Balaton-partra nyaranta a fővárosból lejáró építészek mellett a helyi építészek és építőmesterek is 

részt vettek a regionális ügyekben. Közülük ki kell emelni Káldy Ferencet, aki épületeivel a korabeli 

építészeti irányzatoknak a helyi megoldásait adta.33 Káldy építészetének értékelésénél érdemes 

tevékenységének körülményeiből kiindulnunk. Épületeivel korának jó értelemben vett „másodvonalát” 

képviselte, tájékozottságával ismerte a kor építészeti irányzatait, és tapasztalatait a vidéki praxisába értő 

módon ültette át. Boglári gyakornoki évei alatt szoros kapcsolatot alakított ki Kotsis Ivánnal, akivel 

később is aktív levelezést folytatott.34  A levelekben Kotsis elküldte saját munkáinak részletes leírásait, 

szerkezeti megoldásait. Közös munkásságukban meghatározó a boglári templom építése, melynek az 

alapkőletételénél is jelen volt 1931. szeptember 8-án, és az építkezésben is aktív szerepet vállalt. 

Arácsra költözve Káldy saját szavai szerint egy „vertikális üzem” kialakításán dolgozott, ahol a 

téglagyár és a hozzá kapcsolódó építőanyag-kereskedésre alapozva az építészeti tervezéssel és a 

kulcsrakész kivitelezéssel a házépítés teljes spektrumát átfoghatta.35 Káldy számos nyaralót tervezett 

többnyire a Kotsis féle regionális modell jegyében, de jó érzékkel alkalmazta a modern építészeti 

formákat is.36 Kivitelezőként is jelentős épületek megépítésében vett részt, többek közt a Tóth Kálmán 

által tervezett földvári jacht clubot vagy a Tóth Kálmán és vitéz Nászay Miklós által tervezett tihanyi 

BIB népművészeti házat építette.37 1939-ben tervezte a Flora társasüdülőt Arácson a Péter és Pál hegy 

alatti téglagyár helyére.38 (3.8-9. ábra) 

Káldy regionális ügyekben játszott szerepe elsősorban a helyi építészek és építőmesterek 

összefogásában és érdekképviseletében teljesedett ki. A Balatoni Szövetség műszaki bizottsága, a tó 

körüli okleveles építészek és építőmesterek támogatásával 1934 februárjában tartott ülést 

Balatonfüreden. A miniszternek címzett feliratukban először a vidéki építkezések minőségi problémáit 

elemzik, kiemelve, hogy a képzettebb építészek és építőmesterek nincsenek jelen. Ezzel szemben a 

Balaton az elmúlt években előnyös helyzetbe került: „Az okleveles építészek és építőmesterek 

letelepedésével az építőtársadalmon kívül elsősorban a balatoni építészet nyert sokat.”39 Ugyanakkor 

továbbra is rendkívül sok problémát okoznak a képzetlen kőművesek által emelt házak, nem csak 

esztétikai, de műszaki szempontból is. Példaként listába szedték az elmúlt években történt baleseteket, 

födém és áthidaló leszakadásokat, amik a képzetlen szakemberek hibáira vezethetőek vissza. „Jól tudjuk 

azt, hogy a kőművesmesterek politikai súlyuk hangoztatásával, téves statisztikai adatok feltárásával 

küzdenek. Szavazatokra való apellálással igyekeznek politikusokat megszerezni álláspontjuk 

támogatására. Ez nélkülözi azon tárgyilagos gondolkozást, melyet az új építőipari törvény megalkotása 

megkövetel. Mi balatoni építészek és építőmesterek kisebb létszámunknál fogva is politikailag nagyobb 

                                                           
33 Káldy Ferenc hagyatéka az örökös Káldy Mária jóváhagyásával a kutatás keretében feldolgozva. 
34 A körmendi születésű Káldy az állami ipari felső tanodát végezte el, ezt követően a jogosultságok megszerzéséhez Berkes 

József boglári vállalkozóhoz állt be dolgozni. Káldy Ferenc életútját a lányával, Káldy Máriával a kutatás keretében 

2017.04.18-án, Budapesten készített interjú alapján dolgozta fel a kutatás. 
35 Káldy építőmesterként Arácsra, a Balatonvidéki Gőztéglagyárba járt át építőanyagért. Itt került ismertségbe a résztulajdonos 

Csimár Károllyal, akinek lányát később elvette. Ezt követően a téglagyár vezetésében ő is részt vett. 
36 Épületeit publikálta a Tér és Forma 8 (1935) 3. számában 74, 77. oldalakon. További publikáció: Nyaraló Balatonarácson. 

Káldy-Zombory Moldován 1944, 15; Nyaraló a Balaton mellett. Káldy 1944, 66. 
37 Királyi Magyar Yacht Club háza Földváron. Tóth K./a 1944, 194-195. A tihanyi BIB épületet Tóth Kálmán és vitéz Nászay 

Miklós tervezte, Káldy Ferenc kivitelezte. Lásd: Budai Napló 6 (1937) 3, 4. Káldy Ferenc hagyatékában megtalálható rendezett 

portfóliója és az általa tervezett épületeknek a listája. 
38 Az állomás mögötti téglagyár veszteségessé vált, miközben a turizmus egyre inkább biztos bevételi forrásnak tűnt. 1939-ben 

készült el első díjas pályaműként a balatonfüredi Tagore sétányon a tejivó. 
39 A felirat szövege megtalálható Káldy Ferenc hagyatékában. 
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súlyt képviselünk, mégis a legnagyobb tárgyilagossággal csakis az építészet Balaton-parti fejlődésének 

előmozdításáért küzdünk.”40 

Javaslataikban megfogalmazták, hogy az emeletes házak építésére továbbra is csak a magasabb 

szakképzettségű építőmestereknek legyen jogosultságuk, a kőművesmesterek pedig még kisebb házakat 

se tervezhessenek. Felszólították a minisztert, hogy a képesítéssel nem bíró egyének részére építési 

vállalkozói ipari igazolványt a jövőben ne adjanak ki.41 Az ügy hitelesítőjeként Kotsis Ivánra 

hivatkoztak, ezzel személye – részben egyetemi tanári pozíciójából és tekintélyéből adódóan is – 

mintegy a regionális léptéket összefogva a helyi és az országos érdekek közötti közvetítővé válik: „kérje 

ki Kotsis Iván véleményét, aki a Balaton ügyét legjobban ismeri” – írják zárszavukban. A feliratnak 

érdemi következményei azonban nem lettek, az 1935-ben elkészülő Balatoni Szabályrendeletek a 

képesítéshez kötést nem rendezte, de az engedélyezési eljárások során a kontrollt szigorította. Káldy 

Ferenc a háborút követően is folytatta építész tervezői tevékenységét. A két építész, Kotsis és Káldy a 

szakmagyakorlás pozícióinak két eltérő példáját mutatja. A háborút követően Kotsis már nem vett részt 

a Balaton-parti építészet alakításában és bár Káldy egy budapesti, majd recski kényszer-tartózkodást 

követően visszatért, az ötvenes évek végén meginduló Balaton-parti fejlesztésekben nem vett részt. 

 

  

                                                           
40 A felirat szövege megtalálható Káldy Ferenc hagyatékában. 
41 Káldy Ferenc archívuma a felirathoz küldött támogatóleveleket is őrzi, amik a tó ügyéért felelősséget érző helyi szakemberek 

listáját is kirajzolja. Többek közt megtalálhatjuk Kartalics Antal, Nemes Vilmos, Farkas János siófoki, Szilassy Lajos fenyvesi, 

Wenczel József balatonmáriai, Takács János veszprémi, Németh István keszthelyi építőmestereket. 
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M.4. REGIONALITÁS A CENTRALIZÁLT FEJLESZTÉS PERSPEKTÍVÁJÁBAN: 

AZ EGYSÉGES REGIONÁLIS TERV ÉS INTÉZMÉNYI STRUKTÚRA  

KIALAKULÁSA (1945-1958) 

 

 

 
Balatonkörnyéki Regionális Terv, 1957. [Farkas Tibor hagyatéka] 
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„Szoktatnunk kell a szemünket ahhoz, hogy a feladatok kusza egyvelegéből kiemeljük a lényegest, a 

valóban összetartozót, a regionálist.”  

(Granasztói Pál) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Granasztói 1960, 45.] 
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M.4.1. Illusztrációk 

 

 

 

4.1. ábra - A tervgazdálkodás és a regionális tervezés elvi kapcsolatai.  

 
 

 

 

 
[4.1. A szerző ábrája, Perényi-Jankovich 1956, 11. alapján.] 
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4.2. ábra - A tervgazdálkodás elvi kapcsolatai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

[A szerző ábrája, Perényi-Jankovich 1956, 6. alapján.] 
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4.3. ábra - Tóth János 1946-os vázlatos tervjavaslata a Balaton-környék területfelhasználására. 

 

4.4. ábra - Az Ormos Imre vezette 1953-54-es tájvizsgálatot összegző tervlap. 

 

4.5. ábra - A Jankovich István vezette 1953-54-es vizsgálat összegző tervlapja. 

 

4.6. ábra - A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata - Területfelhasználás és települések jellegvázlata, 1958.  

 
[4.3-5. Komoróczy 1957, 3, 9, 2; 4.6. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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4.7. ábra - Balatoni régió népesség terve. A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata, 1958. 

 

 

4.8. ábra - Klimatikus vizsgálat. A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata, 1958. 

 

[4.7. Farkas Tibor hagyatéka. 4.8. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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4.9. ábra – Területfelhasználás. A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata, 1958. 

 

 

4.10. ábra - A regionális tervezés folyamatának elvi sémája, Farkas Tibor vázlata. (évszám nélkül) 

 

 

 

 

 

 

[4.9-4.10. Farkas Tibor hagyatéka.]  



 
27 

M.4.2. A Balatonkörnyék Regionális Terve 

A korabeli formálódó elméletek csak tág keretet adhattak a tervkészítéshez.42 A centralizált fejlesztési 

eszmét követő elméleti munkák szerint az analízist követően fel kellett vázolni az elérendő végleges 

ideális állapotot, majd a kiértékelt jelenlegi helyzet és az elérendő állapot összevetésével térben és 

időben ütemezni lehetett a fejlesztés mértékét népgazdasági ágazatonként. Az ütemezés során a sürgős, 

az első tervezési időszak alatti, majd a távlati tervezési időszakban szükséges fejlesztéseket kellett 

összehangolni. A Balaton tervezői számára a sürgető fejlesztések szűk határidőinek szorításában nem 

volt ideális a tervkészítés helyzete. Gyors ütemben, csak vázlatokban gondolkozhattak, 

munkamódszerükben alkalmazkodni kellett a körülmények kényszeréhez. A Balaton-fejlesztési 

program alapeszméje 3-5 éves távlatban az üdülés gyors ütemű fejlesztése volt a társadalompolitikai 

célokkal összhangban. Az ország gazdasági helyzetéből kiindulva első lépésként egy általános 

mosdatást irányoztak elő, majd az ezt követő 3 év alatt szerették volna a hétvégi üdülő forgalom 

kielégítését, a nagy és korszerű strandok építését, az étkezési lehetőségek biztosítását és a különböző 

fokozatú kempingek és motelek építését. Az elméleti szándékok szerint a regionális terveket két 

lépcsőben fogadták el, lehetőséget adva a széles körben érintett szervezeteknek a véleményezésre. Az 

észrevételek mentén a vázlatterv átdolgozását javasolták, ezzel próbálták volna meg az egységes 

regionális koncepció szintézisét megteremteni. A művezetés során rendezés és a fejlesztés ütköztetését, 

és szükséges esetben a korábban már elkészült rendezési terv módosítását vették tervbe. Ugyanakkor a 

folyamatosan változó társadalompolitikai célok és gazdasági lehetőségek kiszolgáltatottá tették a 

rendezést, különösen egy olyan tájképi és környezeti szempontból is érzékeny régióban, mint a Balaton, 

amit a későbbi realizáció is igazolt.  

Az elméleti modellekben a regionális terv általános tartalmi elemeit a népességterv, a termelési terv, a 

településstruktúra, a közlekedéshálózat és a tájkompozíció alkotta, az üdülőterületek esetében utóbbinak 

kiemelt szerepe volt, mivel az a természeti adottságokat figyelembe véve a régió tervezett elemeinek 

egységes elrendezését alakította ki. A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata három tervlapból épült 

fel.43 Elsőként az A lap ábrázolta a területfelhasználást, a települések jellegét és struktúráját, valamint a 

köztük kifeszülő vonalas létesítményeket. A B lap célja a fejlesztési irányok felvázolása volt, a 

mezőgazdasági és más ellátó területek kontextusában a szűkebb tervezési területek, az üdülőhelyi 

területek és az ősközségek befogadóképességének és a fejlesztés számszerű adatainak meghatározása 

szerepelt. Majd a C lapon a fejlesztéshez szükséges közműterveket rögzítették.44 A tervkészítés során 

felmerülő építészeti kérdéseket a fejlesztés kezdeti szakaszában gyorsan elkészített településrendezési 

vázlatok finomítottak tovább.45 Az egyes léptékszintek közti kapcsolatokat – ahogy ezeket a fejlesztés 

elemzésében részletesen is látni fogjuk - a terv művezetése során kidolgozott rendezési és koordinációs 

tervek összetett rendszere biztosította, melyek vázlatos, az épület karakterét is előre vetítő beépítési 

koncepcióval segítették az építészek munkáját. 

A Balaton régió lehatárolásánál és a tervezési feladatok pozícionálásánál az elméleti koncepciók több 

szintű lehatárolási modellje adhatott tágabb keretet. A szűkebb tervezési területen a fő profillal 

kapcsolatos kérdéseket kellett megoldani, a tágabb tervezési terület adta a régió társadalmi-gazdasági 

egységét, míg a vizsgálandó területnek a tervezési területet körülölelő körzetet kellett tekinteni. A főként 

turisztikai célú fejlesztések kevésbé érintették a háttértelepülések fejlődését, ezért a Balaton régiót 

lehatárolása és üdülés célú fejlesztése szempontjából funkcionális régiónak tekinthetjük. Ezt a 

                                                           
42 Perczel-Gerle 1966. 
43 Bérczes-Farkas-Kisléghy Nagy-Polónyi 1958, 138. 
44 A tervezési program része volt még egy gazdasági értékelés, valamint a megvalósítást elősegítő és biztosító szabályzatok, 

intézkedések megfogalmazása. 
45 Példa erre a tihanyi strand öltözőinek gyors áteresztőképessége, mely a regionális koncepció alapján az egynapos turizmusra 

hangolva alakítottak ki, tekintettel a látogatók egynapos ott tartózkodására és hajóval történő koncentrált távozására. 
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megközelítést erősíti a regionális és megyei beosztás konfliktusa.46 A Balaton-part községei felett három 

megye osztozott, miközben a saját intézőszervvel megtámogatott régió nem volt felettes szerve a megyei 

közigazgatásnak. Ez a probléma később más régiók esetében is megjelent, bár a publikációkban 

megjegyzik, hogy a regionális hatóságok működési területeinek nem kell feltétlenül egybeesniük a 

közigazgatás területeivel, mivel a közigazgatás a jelen életkörülményeket szervezi, míg az 

intézőbizottságok a jövőbeni állapot megvalósítását koordinálják. Mindez azonban egy szezonálisan 

intenzíven igénybevett üdülőterület esetében nem válik el a gyakorlatban. Míg a Balaton-fejlesztés első 

üteme az 1956-os forradalom után összeomló bürokrácia hatalmi vákuumában realizálódhatott, a 

hatvanas évek közepétől egyre több érdekkülönbség adódott a tanácsi szervekkel, ami részben 

hozzájárult a regionális építéshatóság 1968-as felszámolásához. 

A Balaton régió a tó pozíciójából adódó sajátos szerkezetét a településhálózat is jól szemléltette. (4.6. 

ábra) A települési szerepköröket jellemző eltérő méretű körök a regionális terv grafikájának karakteres 

elemeiként jelentek meg. Míg a regionális településhálózatot absztrakt módon idealizáló, elsősorban a 

Christaller-féle ideál megközelítésen alapuló korabeli elméleti metodikák egy vagy több központi 

település köré hierarchikusan szervezték a régiót, szükség esetén funkcionális megosztásból adódó 

decentrumokkal, addig a Balaton esetében egy természeti elem volt a tervezési terület középpontjában.47 

A koncepcióban a tó körül a települések kiegyensúlyozott viszonyban, de funkcionálisan differenciálva, 

eltérő profillal jelentek meg. (4.6-9. ábra) Az elvi hierarchikus hálózat helyett tehát a tervezők a lokális 

adottságokra adaptív szemlélettel, a települések egymás mellé rendeltségét erősítő karaktersémával 

alakították ki a struktúrát. Ezek a települések országos léptékben nem jelentettek meghatározó tényezőt, 

az üdülőlakosság szempontjából viszont Budapest szerepe is meghatározóvá vált a régió szervezésében, 

erősítve a funkcionális régió jellegét. Granasztói a településrendezés új horizontját is felrajzolja: “Ilyen 

települési rend, hierarchia hiányában egész város- és községrendezésünk eddig bizonytalan alapokra 

épült, és ezt a hiányt pótolni a regionális tervezés egyik legfőbb feladata.”48 Rész és egész viszonyait 

értelmezve felmerül a participáció és a lokális szereplők és érdekek bevonásának kérdése is. A háború 

előtt meginduló tervprogram az önkormányzati és üdülőhelyi bizottságok szándékaiból építkezetett. Bár 

az ötvenes évek elméleteiben is megjelent a terv széleskörű egyeztetésének szükségessége, ez 

elsősorban az ágazati szerveket és az állami vállalatokat érintette volna, az ideologikus vízióban az 

időközben felszámolt fürdőtelepi civilszféra nem jelenhetett meg. 

Az össznépességet 600.000 főben maximalizálta a terv, ebből a 200.000 állandó lakoson felül 400.000 

fős nyári lakossággal számoltak távlatban. A regionális terv az 1980-ra tervezett népességszámait 

települési bontásban a Melléklet táblázata részletes bontásban mutatja.49 (M.4.4.3.) 1960-ban a régió 

93.000 fő állandó lakosa felett további 45.000 fő elhelyezését tervezték, miközben az üdülőlakosság 

létszámát nyaranta a becsült 60.000-es létszámról a két és félszeresére, 150.000 főre emelését engedték 

volna. A nagyüdülők és szállók 40.000 férőhelyes kapacitását közel háromszorosára, 107.000 férőhelyre 

növelték volna. A korábban még nem kiépített kempingek 7000 fős befogadóképességét az ötszörösére, 

36-40.000 főre tervezték emelni. Összességében a Balaton-környéken az őslakosságon felül 300.000 fő 

elhelyezését tartották lehetségesnek, ami az 1960-as állapot háromszorosát jelentette. Ezen kívül a 

hétvégi terhelés 100.000 főt jelentett, aminek további 50-60.000 fős emelkedésével számoltak. A terv 

20 éves távlatra tervezett, és bár a keretszámok a táj terhelhetőségének figyelembevételéből indultak ki, 

mint azt a későbbiekben látni fogjuk, a hetvenes évek közepére már nemzetközi viszonylatban is 

                                                           
46 Hajdú 2004, 942-951. 
47 Lásd: Christaller 1933; Isard 1960; Dickinson 1952. 
48 Granasztói 1960, 44. 
49 Balatonkörnyék Regionális Tervének népességterve. Lásd a Melléklet M.4.4.3. táblázatát. 
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átalakultak az üdülőterületek ideális sűrűségéről alkotott képzetek.50 A terv tehát kezdeti metodikája 

ellenére a regionalitás fogalmát többszintű, absztrakt eszköztárral értelmezte, ahol a karaktertipológia 

mellett az övezetek, beépítési struktúrák, hálózatok és keretek biztosították a terveszme kohézióját. 

Ebben a kohézióban azonban az eszközök közös nevezőjeként az adottságokkal szemben érzékeny, 

adaptív karakternek is meghatározó szerepe volt. 

A kempingek létesítése gyors és nagy tömegeket befogadni képes szálláshelyeket ígért, amivel 

felszámolhatóvá vált az egyre inkább elburjánzó szervezetlen tömeges sátorozás a Balaton-parton.51 

Nagy hangsúlyt kaptak a növekvő gépkocsiszám miatt az autós mobilitáshoz kapcsolódó létesítmények. 

A kempingek tervezését is részben a nagyszámú autósturista indokolta, számukra további szállásopciót 

kínáltak a motelek. „A tervezett motelek feladata, hogy a településektől bizonyos mértékig függetlenül 

szállást, étkezést service, valamint fürdési lehetőséget biztosítsanak az autósok és motorosok 

számára.”52 A tervezett helyszínek sorában megtalálhatjuk Zamárdit, Kenesét, Badacsonyt, Akalit, 

Ábrahámhegyet és Boglárt, azokon a helyszíneken ahol a közút fürdésre alkalmas helyen érte el a part 

közelét. Az autósturisták számára megfelelő kilátókat és autósstrandokat is kialakítottak.53 A 

hálózatokhoz kell sorolnunk a vonalas közlekedési és az infrastrukturális létesítményeket is. A 

közlekedési létesítmények és hálózatok terén elsősorban az úthálózat, a vasúti, a hajózási létesítmények 

fejlesztését tűzték ki célul, de távlatban megjelent a légi közlekedés kiépítése is. A közműellátottság 

terén jelentős elmaradás mutatkozott, különösen a jövőbeni nagyobb hotel és üdülőépítkezések tervezett 

kapacitásához viszonyítva. A hálózatok és a szükséges létesítmények kiépítése a jövőbeni fejlesztések 

alapját biztosította, különösen a vízellátás, a csatorna-hálózat és a villamos energiaellátás terén. A tóhoz 

kötődő fejlesztések a partvédelmet, a vízháztartást és a feliszapolódás elleni védelmet érintette. Az 

infrastrukturális és műszaki létesítmények terén 27 vízművet és 39 km művi partvédelmet terveztek a 

meglévő 53 km partfal és 103 km nádas mellett. 

A természetvédelmi területek kezelése nehézségekbe ütközött. Összefüggő természetvédelmi területnek 

az ötvenes évek végén a Kis-Balaton, Tihany, Koloska-völgy minősült, de a védelemnek nem minden 

esetben tudtak érvényt szerezni. Különösen az olyan kisebb védett helyek voltak kiszolgáltatottak a 

kártékony folyamatoknak, mint például a Kővágóörs melletti kőtenger, amely az ötvenes évek végére 

tizedére csökkent. A köveket a Természetvédelmi Tanács tiltakozása ellenére robbantással zúzták szét 

és építkezésre használták fel. A Badacsony bányászatát csak a hatvanas évek közepén fejezték be. A táj 

védelmének megfogalmazásakor a természeti és a vernakuláris örökség elemeit is beemelték a 

koncepcióba.54 A természetvédelmi területeket és emlékeket a Természetvédelmi Tanáccsal egyeztették. 

Ez alapján Szentgyörgyhegyet, Gulácsihegyet, Szigligetet és Badacsonyt javasolták védelemre, 

kiemelve, hogy a korábbinál szigorúbb korlátozásokra lenne szükség. A vernakuláris örökség regionális 

szintű műemléki kezelése azonban országosan is újszerű volt. A Balaton-vidék műemlékállományának 

megállapítása címmel 1957 nyarán a VÁTERV az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából 

vizsgálta a Balaton-felvidék népi építészetét, és a kötet bevezetőjében megemlítik: „A népi építészet 

                                                           
50 A regionális tervben lefektetett 40 fő/hektár becsült irányadó sűrűségnél a hetvenes évek nemzetközi gyakorlatában már 

kevesebb, mint felét irányozták elő az üdülőterületek tervezésénél. A Balatonkörnyék Regionális Tervének ismertetése. LTK 

0491/k (II.). 
51 A kempingek több fokozatát alakították ki, az egyszerűbb, csak alapinfrastruktúrával felszerelt sátorhelyektől a zárt 

épületekkel is kiegészített magasabb ellátási színvonalat biztosító egységekig. 
52 A Balatonkörnyék Regionális Tervének ismertetése. LTK 0491/k (II.). 
53 Az autós kilátók sorába tartozott a Györök melletti Szépkilátó, a Keszthelytől délre, illetve a Földváron létesített pihenők. 

További autóslétesítmények voltak az autósstrandok és autóscsárdák is, melyeket a településektől független elhelyezéssel és 

üzemeltetéssel terveztek. Balatonfüredre tervezték az első nagyobb autósstrandot, hogy a Tihany irányába áramló 

gépkocsiforgalmat „felfogja”, mivel Tihanyban nem volt lehetőség megfelelő számú elég parkolóhely kialakítására. A 

Balatonkörnyék Regionális Tervének ismertetése. LTK 0491/k (II.). 
54 A természetvédelmi területek kezelése nehézségekbe ütközött. Összefüggő természetvédelmi területnek az ötvenes évek 

végén a Kis-Balaton, Tihany, Koloska-völgy minősült, de a védelemnek nem minden esetben tudtak érvényt szerezni. Lásd: A 

Balatonkörnyék Regionális Tervének ismertetése. LTK 0491/k (II.). 
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emlékeinek védelme – egyes szórványos műemlékké nyilvánításoktól eltekintve - intézményesebb 

formában először a Balaton-környéken kerül megvalósításra.”55 A következő, 1958 decemberében 

készített vizsgálat a Balaton-felvidék területét tárta fel.56  

Az időbeli ütemezésben nagy hangsúlyt helyeztek az anyagi erők koncentrálására és a fokozatosságra. 

A kiemelt települések közül először csak Siófokon, Fonyódon, Badacsonyban, Tihanyban, 

Balatonfüreden tervezték a fejlesztések megindítását, majd később Balatonlellén, Balatonföldváron, 

Balatonbogláron, Keszthelyen, Hévízen és Balatonkenesén. 1963-ban a BIB a BRT alapján 20 éves 

komplex programot dolgozott ki, ennek megvalósítására helyi fejlesztési tervek születtek a 

VÁROSTERV-ben. A tervek alapján tudta levezényelni és összehangolni a sokszor egy-egy 

fejlesztésben érdekelt 4-7 tárca és szerv tevékenységét. A helyenként hiányzó pénzügyi fedezetet csak 

saját hitelből vagy koordinációval biztosíthatta. A Balaton-fejlesztés valamint más publikált 

tapasztalatok alapján kirajzolódott az üdülőterületi regionális tervezés speciális eszköztára, aminek 

sajátos kontextust adott a szocialista berendezkedés, ahol a turisztikai régiók fejlesztése központi 

koncepciók mentén történt, és az államszervezet lehetőséget adott a tervezés léptékszintjeinek 

összekapcsolására. Az intézményi struktúra átfedéseiből és a központi fejlesztési programokból adódóan 

a tervezők a regionális tervezéstől az építészeti léptékig és a művezetésig végigkísérhették a folyamatot.  

M.4.3. A táj megnyitása: a táj rendezésének korai kérdései a regionális tervkészítéskor 

Az üdülőtáj fogalmával foglalkozó korabeli publikációk lehetőséget adnak az elmélet és a gyakorlat 

összevetésére, az építészeti-urbanisztikai eszközöktől egyre inkább elkülönülő tájtervezés kezdeti 

feladatainak rekonstrukciójára.57 Ormos Imre A szabad táj, mint a nagyvárosok lakóinak üdülőterülete 

című 1963-as publikációjában, miközben az üdülőtáj fogalmát vizsgálja, a Balaton-terv közelmúltban 

szerzett gyakorlati tapasztalatai is kirajzolódnak a háttérben.58 Az 1957-ben a VÁTERV-ben elkészült 

Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata jelentősen épített a korábbi 1953-ban elvégzett „Ormos féle 

tájvizsgálatra” - ahogy ezt Farkas Tibor, a regionális tervművelet felelőse visszaemlékezéseiben 

többször kiemelte. (4.4. ábra) Az Országos Tervhivatal munkájába a Kertészeti és Szőlészeti Főiskola 

részéről bekapcsolódó Ormos Imre meghatározó szerepet vállalt a regionális tájrendezés metodikájának 

kialakításában.59 Az archív tervdokumentáció alapján 1957-ben újabb zöldfelületi vizsgálat már nem 

készült. 

Ormos definíciójában az üdülőtáj az urbánus környezet ellentéte, mivel a város „a lakosság legelemibb 

biológiai és pszichológiai életfeltételeit sem tudja kielégíteni.” Fogalmi koncepciójában a Modern 

                                                           
55 Galambos Ferenc, Lombár Pál, dr Péczely Béla, Sedlmayr János, Sedlmayr Jánosné, Simányi Frigyes: Balatonvidék 

műemlékállományának megállapítása. Az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából készítette a Városépítési Tervező 

Vállalat 1957. június-augusztus havában. LTK 3772/A. 
56 A jegyzék a 13/1949 törvény védelme alá tartozó emlékeket tartalmazta: műemlék, műemlékjellegű épület, városképi 

jelentőségű épület, védett városkép. Az ősközségek esetében különösen fontos volt a még egységesen fennmaradt 

településképek megóvása. A védett városkép fogalma alatt az összefüggő épületcsoportok, útszakaszok, terek együttes 

védelmét értették, amit a későbbi szabályozás, rendezési terv készítés tett szükségessé. Lásd: Galambos Ferenc, Péczely Béla, 

Börtsök László: A Balaton-környék műemléki vizsgálata, 1958 december A Balatontól északra húzódó területsáv 

műemlékállományának áttekintése. LTK 3772. 
57 Ormos 1967, 9-12; Ormos 1968, 2-3; Misley 1966, 21-23; Kőszegfalvi 1968, 3-4. 
58 Ormos 1963, 189-208. 
59 A Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltárának archívumában őrzött Ormos hagyatékban (Szent István 

Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár, 165. fond: Ormos Imre iratai 4. doboz) fellelhető az 1963-as A Balaton 20 éves 

fejlesztési terve című dokumentáció, melyet személyes kézírásos feljegyzéseivel egészített ki, erősen kritizálva a zöldfelületi 

fejlesztés és a partfeltöltés ellentmondó arányait, előre vetítve a modernizáció veszélyeit. Ormos Imre Balaton 20 éves 

fejlesztési tervét Major Béla BIB főtitkár táviratával kapta kézhez, kérve „segítse a saját területén annak megvalósulását.” 

Konklúzióként kérdőjelek közé ékelve az alábbi sorok olvashatóak: „Fásítás: évente 284 ha, ebből erdő 200 ha, erdősáv 75 ha, 

fasor 9 ha. Területnyerés feltöltéssel 170 ha.” Korai kritikája már sejteti a fejlesztés ambivalens szellemiségében rejlő, a 

hatvanas évek közepétől egyre inkább felszínre kerülő feszültségeket. Ormos Imre „A tájépítészet hozzájárulása a környezet 

újrarendezéséhez” című előadásában az 1966-ban megrendezett 10. IFLA Kongresszuson a Balatonkörnyék Regionális Tervét 

mutatta be, mint a nagyléptékű tájrendezés nemzetközi viszonylatban is jelentős példáját. Lásd: Ormos 1966, 285-287. 
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Építészet Nemzetközi Kongresszusának (CIAM) Athéni Chartájára hivatkozott az üdülés territoriális 

igényeinél. A CIAM funkcionális város eszméjében a rekreáció, mint a termelő erők megújulásának 

folyamata szerepelt a munka, a lakás, a közlekedés és a szabadidő négyesében. Ormos szerint a táj 

üdülési potenciáljában nemcsak az objektív adottságok, hanem az üdülést keresőnek a természethez való 

személyes viszonya is lényeges; így a modernitást jellemző pozitivista szemléletet finoman kimozdítva, 

Mőcsényi Mihály 1968-as, a szubjektum percepcióját kiemelő tájfogalmát készítette elő.60 Ormos 

rendszerében a táj élvezetének több egzisztenciális foka lehetséges a természet idea szentimentális 

megtapasztalásától a természettudományos összefüggések felismerésén alapuló tájélvezetig. A 

természetélmény dominanciájára alapozva a rekreációt a „nyílt táj” kategóriájában tartotta 

megfelelőnek, ahol az emberi tevékenységnek csak a lehető legkevesebb lenyomata rajzolódik ki a 

látványban, miközben szerinte a kultúrtáj már nem képes a hétköznapok urbánus kereteiből kiszakadó 

ember számára ellenpontot adni.61  Rendszerében különbséget kell tehát tennünk nyílt táj és kultúrtáj 

között, ami az üdülőterületi urbanizáció korai stádiumait jelzi, miközben a tájalakítás totalitása révén 

mára már mindkét kategória az interdiszciplináris urbanizált táj fogalmában olvad össze.62  

A szabad táj felfogása az urbánus szakmagyakorlás során már megszokott, hétköznapi kontextusok és 

morfológiai keretek levetkőzését is jelenti, ami éppúgy kihívások elé állította az építész, a várostervező 

és a tájtervező szakembereket. A regionális terv területfelhasználási koncepciójában a belterületi 

övezetek mellett a külterületek rendezésével is foglalkoztak. A mezőgazdaság művelési ág szerint 

megoszló területekre bontása mellett javaslatot tettek a nagy összefüggő erdőterületek kialakítására, 

tájszerkezeti megoldásokra. A nagyléptékű tájrendezés feladata új léptékű eszközöket kívánt meg a 

kerttervező szakemberektől. A regionális tervlap karakteres eleme a zöldfelületi rendszer, a meglévő 

erdőterületek is részletesen ábrázolásra kerültek. Bár a Balatonfásító Erdészet korábban már 

rendelkezett a régió erdeijeire vonatkozó koncepcióval, de a tervezés folyamán további szempontoknak 

megfelelően korrigálva alakították ki az új erdőterületeket. Ormos javaslatában elsősorban a települések 

szélvédettségét, a teknők fásítását fogalmazta meg, továbbá az őshonos illetve egyes helyeken a 

mediterrán jellegű fajok alkalmazását.63 A tervben a mezőgazdasági területekkel részletesebben nem 

foglalkoztak, de a jelentősebb összefüggő szőlőterületekre külön kitért a terv: „Azokon az értékes 

szőlőterületeken, ahol a szőlőtermelés biztosítása érdekében a parcellák elaprózódása nem kívánatos 

(Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Györök, Szigliget, Badacsony, Révfülöp, Akali, Füred, 

Almádi, Mária) telekosztási korlátozást javasolunk. E területeken a legkisebb szőlőparcella 600 

négyszögöl lehet.”64 A tervkészítés kezdetekor már előre látták a történelmi szőlőterületek 

elaprózódásának veszélyét, és ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk, a probléma jelentősen hozzájárult 

az új diszciplináris eszközök, különösen a tájrendezési eszközök kialakulásához. 

A rekreációs célú tájhasznosításban már korán felmerült a természetvédelem-tájvédelem dichotómiája. 

A nyílt táj az emberi tevékenység jelenlétét is feltételezi, ezért „a természeti állapotnak csak 

konzerválását célzó természetvédelem nem megfelelő.” Eszközként a védelem alacsonyabb fokát, a 

tájvédelmet javasolta, mivel annak megközelítésében az üdülőterületeken a mezőgazdaság és az 

erdészet is tovább fejlődhet, sőt bizonyos korlátok közt még az ipari tevékenységek is. A tájat egységes 

szempontból rendezni kívánó Ormos is felismeri és hangsúlyozza a tájkép rendezésének 

interdiszciplináris feladatkörét: „az üdülőterületek tájtervezése komplex feladat, helyesen csak 

sokoldalú mérlegeléssel lehet megoldani, bevonva a munkába a bioklimatológia, egészségügy, szociális 

gondoskodás illetékes hatóságait, városépítőket, erdészeket, vízgazdálkodási és természetvédelmi 

                                                           
60 Mőcsényi 1968, 66-76. 
61 Ormos 1963, 191. 
62 Az urbanizált táj koncepciójának kiterjesztésére lásd: Brenner 2013. 
63 Ormos 1966, 286. 
64 LTK 0491/k (II.). 
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szakembereket.”65 Ezzel, ahogy az előzőekben a táj fogalmát az urbánus tényezők és értelmezések felé, 

úgy a táj tervezésének a feladatát is megnyitja a társszakmák felé, új pozíciókat is keresve a problémák 

megoldására. Az üdülőtáj fogalma a hetvenes években a tájtervezés diszciplínájának kialakulásával 

formálódott tovább.66 

 

  

                                                           
65 Ormos 1963, 195. 
66 Misley-Kotsis 1980, 85-97. 
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M.4.4. A Balatonkörnyék Regionális Tervének dokumentumai 

 
[Farkas Tibor feljegyzései a Balatonkörnyék Regionális Tervvázlatának fotókópiájának hátoldalán. Farkas Tibor hagyatéka.] 

„Ez a világ első regionális tervének fotója, eredeti 4 m hosszú, Liege–ben volt kiállítva. Utódaim: Ezt a 

lapot jól őrizzétek meg, mert történelmi dokumentum! Ez az első regionális terv, amely a világon készült. 

Ez igen nagyképűnek hangzik, de ez tény!! Hogy senkinek kétsége ne támadjon, itt leírom a készítés 

történetét és az elismerés lépéseit, fázisait. Elöljáróban tudni kell, hogy készítésének időpontjában a 

világban csak egy város terveit készítették. Tágabb környezetre, egy térséget összefüggéseiben nem 

terveztek. Az ÉM –ben, az építésügy minisztériumában azonban voltak olyan széleslátókörű személyek, 

akik felismerték, hogy egy térség, településcsoport összefüggései, egymásra hatásának vizsgálata, 

tervezése legalább annyira fontos, mint egy településé, sőt fontosabb. Ezért született az igény 

összefüggő településcsoportok, régiók tervezésére. Noha az igény vitathatatlan volt, mégis bátortalan 

volt a megrendelés az ÉM részéről. Mégis megtörtént a megrendelés egy balatoni regionális tervvázlat 

készítésére.” A megbízást én kaptam, szinte egy soros megrendelés formájában: „Készítsen egy 

regionális tervvázlatot a Balatonra!” Mikor ezt megkaptam, gondoltam azért ilyen lakónikus 

rövidségű a megrendelés, mert majd szóban elmondják a tartalom és készítés mikéntjének lényegét. 

Felkészülve vagy 30 kérdéssel bementem a megrendelő főosztályra dr. Granasztói Pálhoz ki az MTA –

nak is tudtommal tagja volt és kezdtem a kérdéseimet feltenni, de már az elsőharmadnál megállított. 

„Tibor: a kérdéseid indokoltak, de senkit nem találsz, aki választ tud adni ezekre a kérdésekre. -Szóval 

a válaszokat nekem kell kitalálni? -Pontosan! -De ez a válasz azt is jelenti, hogy szabad kezet kapok? -

Igen” - volt a válasz. Ezt követően nem tehettem mást, mint megfogalmaztam magamnak azt, hogy egy 

üdülési térség, régió terve mit is kell, hogy tudjon. Gondolatban egy 100 m-es élű kockákból álló hálót 

helyeztem a Balaton érdekterülete fölé és alá és minden kockában megvizsgáltam, hogy amit egy-egy 

kockában találok az az üdülés szempontjából kedvező adottságú, vagy káros, vagy semleges. Persze ez 

a megközelítés csak a durva sérelmeket hozhatta felszínre, mint pl. a Badacsony hegy bányászatát, a 

déli part vasútját, a fűzfői légszennyezést, káros szennyvizek befolyásait, a Zala sankoló területének 

megszűntetését stb. 40 db vizsgálat rögzítette a bajokat. Az orvoslások mikéntjét, az infrastruktúrák 

hiányát és sok más tennivalót is. Ezeket a Magyar Építőművészet 958 4-5 számában ismertettem, 

vizsgálati anyag és regionális tervvázlat címmel. „Hogy miért tervvázlat a cím?” kérdezhetik joggal. A 

válasz egyszerű: az ÉM ezt a munkát ilyen címmel rendelte meg. Részemről nagyképűség lett volna 

tervnek nevezni, hisz senki nem készített a világon még regionális tervet. Ezt a „tervvázlatot” a MTA –

ban felolvasó ülés keretében részletesen ismertettem a miniszter jelenlétében. Elismeréssel fogadta a 

szakma, s ettől kezdve „tervnek” nevezték és már 958 tavaszán, mikor az UIA, az építészek 

nemzetközi világszervezetének kongresszusa volt LIEGE –ben amely először foglalkozott a regionális 

tervezéssel, az ÉM a tervet (u.m. hosszú térkép) és a metodikai és tematikai leírást tartalmazta „PLAN 

REGIONAL DU BALATON HONGRIE” címmel kiküldte és a kiállításon bemutatta. Akkora elismerést 

aratott, hogy nekem pályázat nélkül „SIR PATRICK ABERCOMBIE 1965” díjat adták, ami a 

legnagyobb építészeti díj. Persze én nem mehettem ki, bár hazánkból vagy 10 –en kint voltak. Indok: 

„nagyvállalkozó szülők gyermeke, 56 –ban a munkástanács elnöke, megbízhatatlan!!” (Édesapám 

kőművesmester volt, 6 elemivel.)” 
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M.4.4.1. Előkészítő vizsgálatok a Balatonkörnyék regionális tervéhez 1954.  

 
[VÁROSTERV, ÉM Városépítési Tervező Vállalat, Törzsszám: 27-05-0.C-107-1. LTK 3718/N1] 

 

Tervező: Peregi Tamás, Gáll Pongrácz. Igazgató: Gyárfás Iván. Főmérnök: Papp Imre. Műteremvezető: Farkas 

Tibor. Bp., 1954. október 26. 

 

Vizsgált témakörök: 1. Országos és Dunántúli forgalom kapcsolatai; 2. Forgalmi nyomvonalak 

vizsgálata; 3. A 7. és a 71. sz utak forgalmi terhelési vizsgálata; 4. Vasútforgalmak utasforgalmi 

vizsgálata; 5. Állomások kapacitásának vizsgálata; 6. Hajózási forgalom vizsgálata; 7. Népesség 

fejlődési vizsgálata; 8. Strandok és sportlétesítmények vizsgálata; 9. Üdülők, szállók és vendéglátóipari 

létesítmények vizsgálata (térképen körökkel jelölve a kapacitás nagysága). 

 

 

M.4.4.2. A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata VÁROSTERV 1958.  

 
[Regionális vizsgálatok és terv, Törzsszám: 27-107-17. LTK 3718/N2] 

 

A vizsgálat és a terv Farkas Tibor balatoni főépítész irányításával készült. Felelős tervező: Csillag József. 

Tervezők: Bencze Sándor, Bihaly Tamás, Gáll Pongrácz, Gerle Ervin, Morbitzer Andor, Nemes Árpád, Rivasz 

László. Osztályvezető: Novák Péter. Regionális vezető: Mátyás Lajos. Főközműves: Királdi Ákos. Főmérnök: Lux 

Kálmán. Igazgató: Gyárfás Iván. Bp., 1958. december. 

 

A terv tartalma: 1. Meglévő és tervezett ipar; 2. Bányák; 3. Jelenlegi és tervezett távvezeték hálózat; 4. 

Mezőgazdasági talajtérkép; 5. Mezőgazdasági üzemek vizsgálata; 6. Fontosabb művelési ágak 

vizsgálata és terve; 7. Népesség terve; 8. Egészségügyi és járási igazgatási intézmények; 9. Ált. iskolák 

és napközi-otthonos óvodák; 10. Középiskolák, főiskolák, kulturális és tudományos intézmények 

vizsgálata; 11. Kulturális és sportlétesítmények terve; 12. Bolt és vendéglátóipari létesítmények 

vizsgálata; 13. Vendégforgalom /étterem/ ellátás vizsgálata és terve. 

 

14. – 84. Belterületi határok térképei: 14. Akali, 15. Alsóörs, 16. Alsópáhok, 17. Aszófő, 18. 

Badacsonytomaj, 19. Badacsonytördemic, 20. Balatonaliga, 21. Balatonalmádi, 22. Balatonberény, 23. 

Balatonboglár, 24. Balatonbozsok, 25. Balatonederics, 26. Balatonendréd, 27. Balatonfőkajár, 28. 

Balatonföldvár, 29. Balatonfüred, 30. Balatongyörök, 31. Balatonkenese, 32. Balatonlelle, 33. Balaton-

Máriafürdő, 34. Balatonöszöd, 35. Balatonrendes, 36. Balatonszabadi, 37. Balatonszárszó, 38. 

Balatonszemes, 39. Balatonszentgyörgy, 40. Balatonszepezd, 41. Balatonszőlős, 42. Balatonudvari, 43. 

Csajág, 44. Cserszegtomaj, 45. Csopak, 46. Diszel, 47. Dörgicse, 48. Felsőörs, 49. Fonyód, 50. 

Gyenesdiás, 51. Gyulakeszi, 52. Hegyesd, 53. Hegymagas, 54. Hévíz, 55. Káptalantóti, 56. Keszthely, 

57. Kékkút, 58. Királyszentistván, 59. Kisapáti, 60. Kőröshegy, 61. Kővágóörs, 62. Litér, 63. Lovas-

Paloznak, 64. Nemesgulács, 65. Nemesboldogasszonyfa, 66. Ordacsehi, 67. Örvényes, 68. Papkeszi, 69. 

Pécsely, 70. Raposka, 71. Révfülöp, 72. Salföld, 73. Siófok, 74. Szentkirályszabadja, 75. Szigliget, 76. 

Tapolca, 77. Tihany, 78. Tagyon, 79. Vászoly, 80. Vilonya, 81. Vonyarcvashegy, 82. Vörs, 83. Zamárdi, 

84. Zánka. 
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M.4.4.3. A Balaton-parti üdülőtelepülések tervezett létszám alakulása (BRT) 

[A Balatonkörnyék Regionális Tervének ismertetése. LTK 0491/k (II.)] 
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1960 1980-ra 
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szállóba 
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nyaraló 
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nyaraló 

üdülőben 
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magán- 

nyaraló 

camp. összes 

nyaraló  

ma (59-

60) 

tervezett ma 

(59-

60) 

tervezett ma (59-

60) 

tervezett 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                      1+6 2+10     11+13 12+14 

Akali 482 650 60 250 150 460 - 500 600 1100 942 1750 200 300 1142 2050 

Alsóörs 935 1200 243 500 - 743 700 2100 500 3300 1678 4500 400 1000 2078 5500 

Aszófő 384 400 - 100 - 100 - - 600 600 484 1000 500 600 984 1600 

Badacsony 3089 3500 378 750 150 1278 1600 2000 500 1100 4367 7600 8000 15000 12367 22600 

Balatontördemic 1478 1600 118 300 - 418 300 500 300 1100 1896 2700 300 500 2196 3200 

Balatonalmádi 4353 6000 1512 4000 150 5662 4000 10000 1000 15000 10015 21000 6000 10000 16015 3100 

Balatonberény 1457 1600 736 800 200 1736 1300 2500 3000 6800 3193 8400 700 1000 3893 9400 

Balatonboglár 3032 3600 2237 2600 200 5037 5000 4500 400 9900 8069 13500 3000 5000 11069 18500 

Balatonederics 1289 1350 70 300 - 370 - - - - 1659 1350 - - 1659 1350 

Balatonvilágos 1069 1800 1020 1200 200 2420 1200 30000 300 4500 3489 6300 2000 3000 5489 9300 

Balatonföldvár 1067 1600 3384 3000 1500 7884 4900 4500 3000 12400 8951 14000 3000 6000 11951 20000 

Balatonfüred 7572 10000 1947 2300 300 4547 5000 5000 2000 12000 12119 22000 8500 9000 20619 31000 

Balatongyörök 850 1200 207 900 200 1307 900 2400 1000 4300 2157 5500 600 1000 2757 6500 

Balatonkenese 4021 5500 715 3500 400 4615 5000 11000 1000 17000 8636 22500 3000 6000 11636 28500 

Balatonkeresztúr 1351 1600 - 300 - 300 100 800 - 900 1651 2500 200 300 1851 2800 

Balatonmáriafürdő 813 1000 793 2000 100 2893 2000 6500 500 9000 3706 10000 600 1000 4306 11500 

Balatonöszöd 663 800 239 300 - 539 700 - 400 1100 1202 1900 100 200 1302 2100 

Balatonrendes-Á. 937 1300 109 550 300 959 300 1500 1000 2800 1896 4100 300 500 2196 4600 

Balatonlelle 3556 4300 4491 3500 100 8091 9500 4500 500 14500 11647 18800 3000 5000 14647 23800 

Balatonszabadi 2775 3000 2063 2900 100 5063 2500 6600 1500 10600 7838 13600 2000 300 9838 13900 

Balatonszárszó 1837 2100 971 1000 300 2271 1800 3500 1000 6300 4108 8400 1000 2000 5108 10400 

Balatonszemes 1748 2300 1267 1500 - 2767 3700 3000 1000 7700 4515 10000 2000 300 6515 10300 

Balatonszepezd 689 800 327 600 - 927 1000 2500 400 3900 1616 4700 200 400 1816 5100 

Balatonudvari-Ör. 526 650 66 150 500 716 300 1500 1500 3300 1242 3950 100 200 1342 4150 

Csopak 1369 2100 252 900 - 1152 2300 3800 - 6100 2548 8200 600 1000 3148 9200 

Fonyód 3251 4100 1749 5000 500 10749 5500 13000 1500 20000 16392 24100 9000 14000 28392 38100 

Balatonfenyves 2392 3000 … 3500 - … 1500 12000 400 13900 … 16900 3000 4000 … 20900 

Gyenesdiás 1526 1800 130 500 - 630 900 5000 300 6200 2156 8000 400 600 2556 8600 

Hévíz 3076 4700 2269 1500 - 3769 7000 3500 - 10500 6845 15200 5000 3000 11845 21200 

Keszthely 14854 29000 834 1500 150 2484 3500 3000 800 7300 17338 36300 8000 10000 25338 46300 

Lovas-Palóznak 794 800 - 100 - 100 - 1000 - 1000 894 1800 - 100 894 1900 

Révfülöp 1320 1950 487 600 200 1287 3000 3700 800 7500 2607 9450 2500 5000 5107 14450 

Siófok 9832 30000 6809 6000 200 13009 15000 10000 1000 26000 22841 56000 16000 20000 38841 76000 

Szigliget 1290 1600 137 500 200 837 400 1500 1500 3400 2127 5000 400 800 2527 5800 

Tihany 1315 1600 841 1000 500 2341 2000 3200 1300 6500 3656 8100 8000 14000 11656 22100 

Vonyarcv. 1018 1300 202 800 100 1102 1300 4000 1200 6500 2120 7800 400 600 2520 8400 

Vörösberény 1372 1000 - 100 - 100 - - - - 1472 1000 - - 1472 1000 

Zamárdi 2681 3200 2489 4500 100 7089 6500 8000 1000 15500 9770 18700 5000 7000 14770 25700 

Zánka 621 700 104 300 - 404 300 1100 4000 5400 1025 6100 300 600 1325 6700 

Aranypart  

(új város) - - - - - - 6000 - - 6000 - 6000 - - - 6000 

Összesen 92711 144700 39256 60100 6800 106156 107000 151200 35800 294000 198867 438700 104300 152300 303167 591000 
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M.4.5. „A Balatonkörnyék főépítésze” 

 

M.4.5.1. Hites mérnöki működési jogosítvány kiadása a Balatonkörnyék főépítésze részére  

[Lux László – ÉM miniszterhelyettes. 4824/1957; Bp., 1957 április 15. Farkas Tibor hagyatéka.] 

 

 

 

A Balaton környékének tervszerű fejlesztése érdekében az 1957. VI. tv. 26.§-ának /1/ bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján megbízom Önt a balatonkörnyéki főépítészi feladatok hites mérnökként 

történő ellátásával. Ebből a célból az Ön részére – a Kormány Titkárságának Tanácsszervek Osztályával 

és az igazságügy miniszterrel egyetértésben – az alábbi működési jogosítványt adom ki: 

1. a/ A Balatonkörnyéki Főépítész feladatait ellátó hites mérnök működési területe Somogy és Veszprém 

megye területén a balatoni üdüléssel szorosan összefüggő, az építésügyi miniszter által megállapítandó 

területekre terjed ki. 

b/ A Főépítész az a/ pontban megjelölt területek végleges megállapítására az építésügyi miniszternek 

javaslatot tesz. Mindaddig azonban, amíg az építésügyi miniszter erre vonatkozóan nem határozott a 

Főépítész ideiglenes jelleggel maga határozza meg működési területét. 

c/ A Főépítész feladatát Budapest, illetőleg Balatonfüred, Keszthely és Siófok székhelyekről látja el. 

2. A Főépítész feladata: 

a/ az építésügyi hatságok hatáskörébe tartozó összes engedélyezési és rendészeti ügyekben a hatóság 

részére véleményt adni, vagy hiteles ténymegállapítást tenni. E feladatai közé tartoznak különösképpen 

a regionális, város- és községrendezési, ezen belül ilyen vonatkozású beépítési, közlekedési, 

közművesítési, területfelhasználási, parthasználati, házhely-, illetőleg telekrendezési, magas- és 
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mélyépítési, bontási, partvédelmi, tereprendezési, táj- és városképi, természet- és műemlékvédelmi, 

valamint ezekkel kapcsolatos engedélyezési és rendészeti ügyek; 

b/ a tanácsi szakigazgatási, valamint más illetékes hatósági és egyéb szervekkel /ezek közül elsősorban 

a Balatoni Intéző Bizottsággal/ együttműködve az 1. pont a/ és b/ alpontja szerint meghatározott 

Balatonkörnyék tervszerű fejlesztésével kapcsolatban az illetékes szervnek véleményt adni, vagy hiteles 

ténymegállapítást tenni; 

c/ figyelemmel kísérni a fejlesztéssel kapcsolatos tervek /fejlesztési-, rendezési, egyes épülettervek, stb./ 

végrehajtását és amennyiben rendellenességet tapasztal, vagy beavatkozást lát szükségesnek, javaslatot, 

bejelentést tenni az illetékes építésügyi hatóságnak; 

d/ félévenként köteles beszámolni az építésügyi miniszternek és az érdekelt megyei tanácsok végrehajtó 

bizottságának, illetőleg tájékoztatást adni a Balatoni Intéző Bizottságnak, kifejtett működéséről és a 

működése során szerzett tapasztalatokról. 

3. A Főépítész jogállása: 

a/ az építésügyi vonatkozású eljárások során a Főépítész érdekeltnek tekintendő és mint ilyen jogosult, 

az építésügyi hatóságok határozatainak és intézkedéseinek – a törvényes jogorvoslati határidőn belül – 

megváltoztatása iránt a felsőbb szakigazgatási szervekhez előterjesztéssel élni; 

b/ kívánatos, hogy az építésügyi hatóságoknak az építésügyi vonatkozású engedélyeik, illetőleg 

határozataik kiadása előtt előzetesen véleményt adjon, nehogy a határozathozatal utáni intézkedése miatt 

az építtetők késedelmet, esetleg kárt szenvedjenek; 

c/ meghatározza az ügyeknek azt a körét, amelyekre vonatkozó véghatározatok részére való 

megküldésétől, továbbá amelyeknél előzetes bemutatásától eltekint. 

4. A Főépítész hivatalos eljárása során – névaláírása mellett a „Balatonkörnyék Főépítésze” kisebb 

betűkkel „hites mérnök” feliratú bélyegzőt köteles alkalmazni. 

5. A Főépítésznek fegyelmi hatósága az építésügyi miniszter 

6. A Főépítész tevékenységével kapcsolatban felmerülő költségek fedezéséről az É.M. Városépítési 

Tervező Vállalat gondoskodik. 

7. Ez a működési jogosítvány kiállításának napjától visszavonásig érvényes. 

Budapest 1957. április 15.  Lux László miniszterhelyettes 

 

M.4.5.2. Csanádi György BIB elnök 2226/1957 levele Farkas Tibor Balatoni Főépítész részére 

[Bp., 1957. december 23. Farkas Tibor hagyatéka.] 

A kormányzat 1957. október végén az 1958. évre a 9134/VI-1957 O.T. számú levél alapján 20 millió 

forint beruházási hitelt biztosított a BIB részére a szokásos tárca és egyéb szervek hitelén kívül. 

Tekintettel arra, hogy az erre a hitelre betervezett beruházások tervellátottságának a rendelkezésre álló 

igen rövid idő alatt való biztosítása minden vonalon nagy erőfeszítést és gondosságot követel, 

kétszeresen fontos, hogy a BIB kellően tájékozva legyen a folyamatba tett tervezésekről, azokban még 

elkészültük előtti időben betekintsen, továbbá az esetleg még nyitott tervezési kérdések megoldásához 

segítséget nyújtson. 

A BIB plénuma nagyságánál fogva, a BIB elnöksége pedig összetételénél fogva erre a műszaki- 

gazdasági célú tájékozódásra nem operatív testület, így a cél érdekében a BIB tagjainak, a Műszaki- és 

Természettudományi Állandó Bizottság tagjainak és néhány külső szakértőnek a részvételével olyan 

bizottságot szándékozunk létesíteni, amely a BIB részéről felelősséggel végezhesse munkáját. A 

bizottság tagjai lennének: 
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Perczel Károly főosztályvezető /É.M./ elnök, Illés György osztályvezető /O.V.F/, elnök h., Gábor István 

igazgató /UVATERV/ elnök h., Belkereskedelmi min. / általa kijelölendő taggal/, Callmeyer Ferenc 

osztályvezető /Iparterv, egyben MÉSZ/, Farkas Tibor balatoni főépítész, Kenyeres Lajos főtitkár h. 

/Országos Természetvédelmi Tanács/, Kerkápoly Endre adjunktus /Műszaki Egyetem/, Kisléghy Nagy 

István főmérnök /É.M./, dr. Ormos Imre egyetemi tanár /Kertészeti Főiskola/, dr. Páter János főorvos 

/MÁV Egészségügyi Kutató Int./, Pichler János főmérnök /O.V.F./, Tóth Kálmán irodavezető /Iparterv, 

egyben MÉSZ/, Zoltán Béla főmérnök /MAHART/ 

A bizottság tagjai szükség szerint a tervezési tárgykörnek és érdeklődési köröknek megfelelő 

csoportosításban, esetenkénti meghívás alapján végeznék munkájukat. 
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M.5. LÉPTÉKKAPCSOLATOK: TERVEZÉSI HANGSÚLYOK A BALATON-PART 

FEJLESZTÉSÉBEN (1958-1968)  

 

 

 

Tihany, alsóközpont rendezése, vasbeton híd, Lipták László, 1961. [Farkas Tibor hagyatéka.] 



 

40 

 

 

„Léptékben és építész felfogásban inkább a szerénységre törekszünk, a lehetőségeinkhez mért maximális 

korszerűség jegyében. A későbbiek során sem kívánunk a tengerpartok dimenzióiból eredő karakterével 

versenyezni, hanem meg akarjuk őrizni és egyben korszerű formában fejleszteni, illetve kifejezésre juttatni 

a Balaton tájának egyik legfőbb vonzerejét az általában megnyugtatóan ható intimebb jelleget.” 

(Farkas Tibor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Farkas Tibor: Rövid áttekintés a Balatonkörnyéki regionális munkáról. Farkas Tibor hagyatéka. Polónyi 2000, 26.] 
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M.5.1. Illusztrációk 

 

 

 
5.1. ábra - A regionális intézményrendszer és terveszközök elvi kapcsolatai.  

 
[5.1. A szerző ábrája.] 
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5.2. ábra - Balatonfüred Általános Rendezési Terve. (Csillag József, 1958)  

 

 

   

5.3. ábra - Balatonkenese, Egyszerűsített Általános Rendezési Terv, Településvázlat. (Fotókópia évszám nélkül, 1958 körül) 

 

 

5.4. ábra - Fonyód, Településvázlat. (Fotókópia évszám nélkül, 1958 körül) 

 
 
[5.2-4. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.5. ábra - Keszthely Általános Városkompozíciós Tervvázlat (Nemes Árpád, 1954), Balatonfűzfő Egyszerűsített Általános 

Rendezési Terv. (Fotókópia évszám nélkül, 1958 körül) 

 

5.6. ábra - Balatonrendes, Egyszerűsített Általános, Rendezési Terv. (Fotókópia évszám nélkül, 1958 körül) 

[5.5-6. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.7. ábra - A balatoni településfejlesztés elvi ábrája. (1963) 

 

 

5.8. ábra - Almádi, Üdülőterületi Központ Részletes Rendezési Terve. (Fotókópia évszám nélkül, 1960 körül) 

 

 

 

[5.7. Farkas 1963, 18; 5.8. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.9. ábra - Siófok, Ezüstpark, Részletes Rendezési Terv. (Kotsis Lajos, 1962) 

 

5.10. ábra - Keszthely partmenti terület tanulmányterve. (Fotókópia évszám nélkül, 1962 körül) 

 

5.11. ábra - Balatonfüred, szállóközpont programtanulmánya. (Bajnay Zsolt, 1962) 

[5.9-11. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.12. ábra - Révfülöp, strandtól keletre eső terület részletes rendezési tanulmányterve. (1962) 

 

5.13. ábra - Vázlatok Füred fejlesztéséhez Polónyi Károly archívumában.  

[5.12. Farkas Tibor hagyatéka; 5.13. Polónyi Károly hagyatéka] 
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5.14. ábra - Balatongyörök, üdülőváros tervpályázata, 1965, 1. díjas pályamű. 

 

 

5.15. ábra - Koordinációs terv, Balatonfüred,  a móló környék és az autósstrand rendezése. (Bérczes István, 1958.) 

 

  

5.16. ábra - Badacsony kikötőkörnyék rendezése. (Callmeyer Ferenc, 1958.) 

[5.14. Csillag 1965, 20; 5.15. Bérczes-Farkas-Kisléghy Nagy-Polónyi 1958, 150-151; 5.16 Ibid. 1958, 152.] 
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5.17. ábra - Balatonberény fejlesztési vázlatai. (Polónyi Károly, 1958) 

 

5.18. ábra - Idényjellegű épületek szerkezetei. (Polónyi Károly-Klimov Borisz, 1958) 

 

5.19. ábra - Idényjellegű épületek, Siófok, strand. (Polónyi Károly-Klimov Borisz, 1958) 

[5.17-19. Polónyi Károly hagyatéka.] 
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5.20. ábra - Idényjellegű épületek vázlata és Fonyód, strand. (Polónyi Károly, 1959)  

 

5.21. ábra - Idényjellegű épületek, Siófok, strand. (Polónyi Károly, 1959)  

 
5.22. ábra - Idényjellegű épületek, Fonyód, strand és kemping épületek. (Polónyi Károly és Biró Márton, 1959)  

[5.20-22. Polónyi Károly hagyatéka.] 
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5.23. ábra - Fonyód, strand. (Kertészeti tervező: Kirchlechner Endre, 1960)  

 

 

5.24. ábra – Tihany, motel étterem. (Földesi Lajos, 1959) Tihany Motel. (Polónyi Károly, 1960)  

 

 

     

5.25. ábra – Füred autósstrand és kemping.  (Bérczes István, 1959) 

 

 

 
 

[5.23-25. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.26. ábra – Balatonfüred-Arács, strandfürdő és bisztró. (Farkasdy Zoltán, 1962) 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5.26. Farkas, 1963, 54, 55.] 
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5.27. ábra - Badacsony, Poharazó. (Callmeyer Ferenc, 1957.) Szepezd, Szövosz üdülő. (Makovecz Imre, 1968) 

 

5.28. ábra - Siófok, Napfény Szálló. (Csángó András, 1962.) Földvár, Goldberger üdülő átépítése. (Tillai Ernő, 1961) 

 

 

5.29. ábra – Keszthely, Szigetstrand. (Murányi Sándor, 1962) 

 
[5.27.1. Fortepan 45050, Mészáros Zoltán; 5.27.2. Makovecz 1968, 40; 5.28.1, 5.29. Farkas Tibor hagyatéka; 5.28.2. Farkas 1963, 29; 5.29] 
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5.30. ábra – Tihany, Révkörnyék. (Dianóczki János, Detre Dezső, 1959-1962)  
 

 

 

5.31. ábra – Tihany, alsókikötő és Badacsony, kikötő. (Légifotó sorozat, 1972)  

 

 

5.32. ábra – Tihany alsó kikötő. (Bérczes István, Szittya Béla, 1962)  

 

[5.30-31. Farkas Tibor hagyatéka. 5.32.1. Farkas 1963, 49; 5.32.2. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.33. ábra – Badacsony, Tátika étterem. (Callmeyer Ferenc, 1962) 

 

5.34. ábra – Badacsony, alsó bazár. (Callmeyer Ferenc, 1960) 

 

5.35. ábra – Badacsony, SZOT Étterem. (Emődy Attila és Bottka Mária, 1958-59) 

[5.33. Farkas Tibor hagyatéka. 5.34. Bérczes-Farkas-Kisléghy Nagy-Polónyi 1960, 19; 5.35. Ibid. 20.] 
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5.36. ábra - Farkas Tibor rajzai a siófoki szállodasorhoz. Siófok, Balaton Szálló. (Czigler Endre, 1962)  

 

 

5.37. ábra - Tihany, hotel és a révkörnyék terve, a motelek helyén új hotelegységekkel. (Kun Attila, 1963) 

 

 

 

5.38. ábra - Balatonfüredi szállóközpont programtanulmánya, modellfotó. (Bajnay Zsolt, 1962) 

 

[5.36. Farkas Tibor hagyatéka; 5.37.1 Fortepan 69885; 5.37.2 Farkas Tibor hagyatéka; 5.38. Bajnay Zsolt archívuma.] 
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5.39. ábra - Siófok, Szállodasor. (Czigler Endre 1962-1966) 

  

5.40. ábra - Farkas Tibor 1965. és 1967. évi naplójának lapjai. 

[5.39-40. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.41. ábra – A Főépítészség iratanyaga. Jelentés a heti szemle során tapasztalt rendellenességekről. 

 

 

 

 

                    

 

 

5.42. ábra – Farkas Tibor főépítészi pecsétjei. 

 

 

 
[5.41. A Főépítészség Iratanyaga, BRTKK; 5.42. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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5.43. ábra - A Főépítészség iktatókönyve, 1959. 

 

5.44. ábra - Balatonalmádi hétvégi sorház modell és építés közben. (Bajnay Zsolt, 1960) 

 

5.45. ábra - Balatonfüred, Baricska társasüdülő. (Szabó Iván, 1968)  

[5.43. A Főépítészség Iratanyaga, BRTKK; 5.44. Bajnay Zsolt archívuma; 5.45. Farkas Tibor archívuma.] 
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5.46. ábra - Farkasdy Zoltán ajánlati terve, 1960. (A pályázaton Balla Gyulával, Halmágyi Károllyal közösen.) 

 

5.47. ábra - Mandel Tamás, Tenke Tibor pályaműve, 1960. 

 

5.48. ábra - Gulyás Zoltán (Ábrahámhegy), Preisich Gábor (Szigliget) és Kismarty Lechner Kamill (Zamárdi) nyaralója. 

 
[5.46. Bánszky-Egressy 1962, 45; 5.47. Bánszky-Egressy 1962, 32.33; 5.48. Callmeyer-Rojkó 22, 84, 99.] 
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5.49. ábra - Abercrombie-díj „Farkas Tibor és csoportja részére”, 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[5.49. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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M.5.2. A fejlesztés dinamikája: turisztikai koncepcióváltások a háttérben 

A forradalmat követő társadalmi konszolidáció jegyében az új politikai vezetés szélesebb rétegek 

számára kívánta elérhetővé tenni a tóparti nyaralást. A társadalmi változásokat jól mutatja az 1962-ben 

kiadott Balaton fotóalbum, melyet Illyés Gyula szövegei kísérnek. „Áll a múlt sötét színeibe öltözve a 

tó partján a külvárosi kendős munkás mama, a harmadik faluból idekocsizott csizmás paraszt papa. Őket 

még meg lehet különböztetni a pesti sétálók közt. Gyermekeiket a vízben nem.”67 A társadalmi 

léptékváltást jellemzi, hogy míg a háború előtti csúcsévben, 1937-ben 95 673 üdülővendég érkezett a 

tópartra, addig 1957-ben 190.336, 1959-ben pedig már 232.882 fő.68 A külföldi idegenforgalom 

növekedése is jelentős volt az ötvenes-hatvanas évek fordulóján. Míg 1959-ben 24.000 külföldi vendég 

érkezett, 1960-ban már 40.000, és a számuk az évtized folyamán, különösen a berlini fal felépülte után, 

meredeken emelkedett tovább.69 1957-ben a BIB kezdeményezésére döntöttek a hároméves tervről, 

évenként átlagban 150-160 millió forintot fordítva a tó fejlesztésére..70 Az összeg a BIB számára nyújtott 

hitelkeretből, az ágazati beruházásokból és a tanácsi fejlesztésekből állt össze. A szállodák és a 

vendéglátóipari létesítmények a Belkereskedelmi Minisztérium fejlesztéseiben valósultak meg. A 

vendéglátóipart az északi és a déli partot felosztva két nagyvállalat uralta.71 Az északi parton a 

szállodákért az Országos Idegenforgalmi Szálloda és Étterem Vállalatból (OSZIÉV) megalakult 

Hungária Szálloda és Étterem Vállalat (Hungarhotels), a déli parton az Éttermi és Büfé Vállalatból 1965-

ben átalakított Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat felelt további négy szállodát az OSZIÉV-től 

átvéve.72  

Röviden tekintsük át a fejlesztés elindulását és az első évek eredményeit. 1959-re felépültek a brüsszeli 

világkiállítás után megvásárolt ideiglenes motelek, 670 szállodai szoba létesült, ami a budapesti szálloda 

kapacitás felét adta.73 Az első évek fejlesztései a nagyobb tömegek fogadására alkalmas települések, 

elsősorban Siófok és Füred kiépítésére összpontosultak.74 Farkas Tibor főépítész 1959-es 

beszámolójában összegezte az első két év eredményeit, a hangsúlyt a motelek és a hozzájuk kapcsolódó 

éttermek, valamint a strandok építésére helyezte.75 1960-ban az előző évi kapacitáshiány tapasztalatából 

                                                           
67 Illyés-Reismann 1962, 75. 
68 Adatok forrása: Kepecs 1960, 79-83. és Rehák 2007, 346. 
69 1959-ben a 24.000 külföldi vendég közül 2760-an érkeztek a nyugati országokból. 1960-ban a 34.000 szocialista országból 

érkező vendég és 5869 nyugati érkezett. Országos szinten 1961-ben 70.000, 1962-ben 90.000 nyugati látogató érkezett, ami a 

devizabevételt is megnövelte. 1961-ben 38,6 millió, 1962-ben 49,1 millió devizaforint bevételt szerzett az állam. Mindez a 

Balatoni hitelépítkezések megindulására is jelentős hatással volt. Forrás: Rehák 2011, 104-109, Rehák 2007, 345-346. 
70 A BIB csak 1957 októberében tudta meg a Tervhivataltól, milyen hitelekkel rendelkezhet a következő három évre, ezért a 

részletes és kiviteli tervek megrendelésére csak ezt követően kerülhetett sor. A tervezés és a felvonulás elhúzódása miatt 1958-

ban csak a legfontosabb helyeken indult meg az építés. A BIB 1958-ban 20 millió forintos hitelkeretet kapott, majd a következő 

két évre 40-40 millió forintot. Rehák 2007, 340.  1958-ban a siófoki strand, a füredi mólókörnyék (bazár), a tihanyi vízmű és 

kemping, a badacsonyi bazár, a fonyódi strand, a keszthelyi szigetstrand, a siófoki, a balatonalmádi és a balatonberényi partfal 

építése indult meg.  
71 Tischler 2004. 
72 A Danubius az indulásakor átvette a keszthelyi Helikon szállót, majd 1976-ban megépítette a Thermal Hotel Hévízet. A 

vendéglátóipari egységek részletes elemzését lásd: Pupli 2016. 
73 A motelek vásárlása elsősorban gazdasági és időgazdálkodási szempontból bizonyultak hasznos döntésnek. Egy szoba 75.000 

Forint építési költséget jelentett, miközben egy közepes színvonalú szállodai szoba 200.000 Ft-ot igényelt volna. A négy motelt 

öt hónap alatt építették fel, így szezonkezdetre már készen álltak. Építészeti kialakításuk rendkívül egyszerű és a későbbi 

Balatoni építkezésekhez képest is alacsony színvonalú volt, bár a napi sajtóban pozitív fogadtatásban részesült. A Magyar 

Nemzet 1959. július 24-i tudósítása szerint: „Kecses faépületek, színes, vonzó falaikkal, ízléses és kényelmes berendezéseikkel 

a külföldi turisták igényeit is messze kielégítik.” Vig 1959, 5. 
74 Fontos szerep jutott a közművesítésnek és az utak burkolásának is, amelyeknél még Siófok esetében is elmaradás jelentkezett. 
75 A beruházások nagyrészt a BIB tervhiteléből és a Belkereskedelmi Minisztérium beruházásaiban, a közutak és a vasút a 

KPM és a megyei tanácsok beruházásában valósultak meg. Az 1959-es év súlypontja a motelépítkezések és a hozzájuk 

kapcsolódó 3 db étterem volt. A kivitelezést a Fejérmegyei Magasépítő Vállalat végezte. A fejlesztés másik súlypontja a 

szennyvíztisztító telepek építése volt a BIB beruházásában. A strandöltözők férőhelykapacitása korszerű ruhatári, szekrényes 

és kis részben kabinos megoldásban 10.300 férőhellyel bővült, a strandépületek 136.000 m2-el, a bazárok, vásárlóhelyek, büfék 

és egyéb üdülést szolgáló új létesítmények összterülete 10.000 m2-el, az éttermek férőhelykapacitása 3.600 férőhellyel, a 

szállodai férőhelyek száma 1625 ággyal nőtt. 31,8 ha-on történt parkosítás és fásítás, kemping tábor létesült 57 helyen 20.000 
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adódóan a kempingek bővítésére és fejlesztésére gyors építési programot dolgoztak ki.76 Tél végén 

indultak meg az építkezések, elsősorban szerelhető típuselemek felhasználásával.77 A tavasz folyamán 

21 kemping, 11 áruház, bisztró és kisbolt, valamint öt nagy önkiszolgáló étterem készült el.78 1961-ben 

már új partszakaszok feltöltését kezdték el a további fejlesztésekhez.79 Az új fejlesztési területek 

kialakítására először Siófokon építettek ki 150 méterre a parttól egy védőfalat, amely mögött 

megkezdték a terület feltöltését.80 Az 1962-es főépítészi összesítésben már jelentős eredmények 

mutatkoztak elsősorban a szállodaépítés terén.81  A szállóférőhelyek esetében 1730 fő kapacitás épült, 

ebből 242 turistaszálló férőhely volt, további 500 nagyüdülőként étteremmel kiegészítve épült meg. 

Mindezzel egy időben 8650 új kempingférőhely létesült az első öt év alatt. 

Közben a hatvanas évek elején jelentős döntések születtek a turizmus országos irányításában, melyek a 

tópart fejlesztésére is hatással voltak.82 Az államháztartás problémái révén felerősödtek az 

idegenforgalomból származó devizabevétel növelésére irányuló törekvések. A kormány utasította az 

Országos Idegenforgalmi Tanácsot a turizmus fejlesztésének távlati tervének kidolgozására, a második 

ötéves tervben félmilliárd Forintot szántak a Balaton fejlesztésére.83 A kormány 200 millió Forintos 

központi forrása mellé további 300 millió társult a Belkereskedelmi Minisztérium és a megyei tanácsok 

célzott beruházásai révén.84  A tervben össze kellett hangolni az azonnali tömegigényeket a hosszabb 

távú fejlesztéseket megalapozó munkálatokkal. Elsődleges volt a közművesítés és a tömegkiszolgáló 

létesítmények építése.85 Az első időben a legtöbb fejlesztést Siófok, Füred és Tihany kapta, de kiemelt 

célterületként jelent meg a déli parti települések közül Fonyód, Földvár, Szemes, Lelle, Boglár, az északi 

parton Badacsony, Almádi, Keszthely, Akarattya és Révfülöp is.86  

                                                           
fő összférőhellyel. A kempingek közül 5 elsőosztályú, 7 másodosztályú, 14 harmadosztályú és 31 közületi létesült. Lásd: Farkas 

Tibor: Balatoni főépítész beszámolója, 1959. Farkas Tibor hagyatéka.  
76 Az 1960 évi gyors építési program eredményét a miniszteri bejárás összegezte. A bejáráson Trautmann Rezső építésügyi 

miniszter, Bondor Jószef, Perényi Imre miniszterhelyettes, Major Béla BIB főtitkár, Farkas Tibor főépítész, Kovács József ÉM 

termelési főosztály vezetője, Koltor Gábor főmérnök, kempingépítkezések miniszteri biztosa, Rück József főmérnök (az 

áruházak és éttermek szerelésének gazdája) vett részt.  Lásd: Major Béla levele Farkas Tibornak 1960. április 16. Farkas Tibor 

hagyatéka.  
77 Folyóirat cikk kivágat Farkas Tibor archívumában, forrás nélkül. „Az építésügyi Miniszter szemléje a Balaton új 

létesítményeinél. Huszonegy kemping, tizenegy áruház, öt étterem.” 
78 Az új kibővített kempingek: Szabadi, Siófok, Szántód (egy autós kemping és egy a révnél), Öszöd, Szemes, Fonyódliget, 

Fonyód-Bélatelep, Keszthely, Vonyarcvashegy, Badacsony, Badacsonyörs, Szepezd, Akali (két kemping), Balatonudvari, 

Tihany, Paloznak, Alsóörs, Almádi, Akarattya településeken épültek fel. Az ellátási gondok mérséklésére áruházépítési 

program is indult, Szabadi, Széplak, Szántód, Szemes, Lelle, Boglár, Fonyód, Hévíz, Kilián-telep, Alsóörs, Kenese 

településeken épült fel új kereskedelmi egység. Önkiszolgáló étterem nyílt Lelle, Fonyód, Kilián-telep, Füred, Alsóörs 

településein. 
79 Előterjesztés a BIB-hez. Tárgy: Az 1961 első félévében elkészülő és üzembe lépő létesítmények. Kővári Lajos előterjesztése, 

1961. május 5. Farkas Tibor hagyatéka.  
80 Farkas Tibor a víz eróziós hatásával indokolta a földterület „visszaszerzését”, amit az Esti Hírlap 1961 május 2-i számában 

a szélesebb közönség számára is kifejtett. Vasárnap nyit a Balaton Visszahódítják a víztől elragadott partot – A magyar tenger 

jövőjéről beszél a Balaton-környék főépítésze. EH 1961, 1. 
81 1962-ig elkészült: 15,1 ha strand 23700 fő befogadóképességgel, 128 db bazárárusító egység, 21 db büfé, 12 db étterem 8200 

főre, 11 db bisztró. A szállóépítés terén 1730 fő kapacitás épült, ebből 242 fő turistaszálló férőhely. A nagyüdülők terén 500 

férőhely épült meg étteremmel kiegészítve. 8650 fővel bővült a kempingek befogadóképessége. A motorizáció növekedésnek 

jeleként 7 db benzinkút és 2 szerviz épült. A zöldfelület fejlesztés terén 59 ha parkosítás fejeződött be. A beruházások összértéke 

754 millió forint volt ekkor. Forrás: Főépítészi beszámoló, 1962. Farkas Tibor hagyatéka.. 
82 A Gazdasági Bizottság (GB) 10.212/1959. sz. második ötéves tervről szóló határozatában Budapestre helyzete a turisztikai 

fejlesztések súlypontját, a Balaton nem szerepelt prioritásként. Hosszabb távon Hévíz fejlesztését tűzték ki célul és a település 

fejlesztési terveinek elkészítését ütemezték be az időszakra. Rehák 2011, 145. 
83 A második ötéves tervről szóló törvényben végül 1540 szobát irányoztak elő elsősorban Budapesten, de második fejlesztési 

célpontként a Balaton-part is megjelent. Rehák 2011, 150. 
84 A Népszava 1959 július 14-i számának főcímei: „Ötszázmillió forint öt év alatt a Balaton fejlesztésére. Elköltöztetik az 

üdülőtelepről a siófoki üzemeket – Nemzetközi Sporttelep Balatonfüreden – Két új szálloda építését tervezik – Elkészültek az 

olcsó „hétvégi telepházak” tervei” NSZ 1959, 1. 
85 Az ötéves terv BIB által jóváhagyott 1/VI.1959. sz. határozata alapján. Tóth Lajos hagyatéka. (VML) 
86 Az ötéves terven felül további „kispénzek” is rendelkezésre álltak a költségvetési maradványforrásokból. Lásd: Előterjesztés 

a BIB-hez. Ötéves tervünkben nem szereplő költségvetési tételek terveztetése. Kővári Lajos előterjesztése. 1961. május 5. 

Farkas Tibor hagyatéka. 
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1962-ben a minisztertanács állásfoglalást hozott az ötéves terv módosítására. A folyamatban lévő 

második ötéves terv keretszámaiból a tervezett 1450 helyett csak 1156 szállóférőhely építését tartották 

megvalósíthatónak, a fennmaradó forrásból viszont 1142 idényjellegű szállóférőhely építése mellett 

döntöttek a Balaton-parton.87 A források átcsoportosítása lehetővé tette az első nagyobb szálló 

komplexum, a siófoki Aranypart kiépítését, ami – mint ezt később látni fogjuk - az építészeti lépték és 

minőség terén is fordulópontot jelentett a fejlesztésében. Eközben az államháztartás hiánya és a 

devizabevételek iránti igény a turizmuspolitikában is elmozdulást okozott, miközben a nyugat felé 

történő politikai nyitás is napirendre került. A pártvezetés alkalmasnak találta a turisztikai fejlesztéseket 

arra, hogy azokkal a nyugati országok előtt reprezentáljon, épp ezért a VIII. kongresszuson már 

határozottan kijelentették: „A Magyar Népköztársaság belső viszonyai olyanok, hogy azokat büszkén 

megmutathatjuk barátoknak és jóindulatú kritikusainknak egyaránt, nincs titkolnivalónk. A szocialista 

országokkal folytatott növekvő turista forgalmunk fejlesztésén kívül a kapitalista országokkal is tovább 

kívánjuk növelni az idegenforgalmat.”88 Az MSZMP PB mellett az Államgazdasági Bizottság is a 

nyugati országokból érkező idegenforgalom fejlesztését szorgalmazta.89 A fejlesztéseknél a szezonalitás 

csökkentése és a komplex fejlesztések realizálását jelölték meg a Balaton-parton is, erre főként a 

gyógyfürdők, Hévíz, Keszthely és Füred fejlesztése jöhetett szóba. A harmadik ötéves tervben a hotelek 

kapacitását 7500 ággyal kívánták növelni úgy, hogy ebből 1966-67-ben már 3000 ágy megvalósuljon.90 

A Balatonnál összesen 4810 férőhelyet terveztek.91 A tervezet koncepciójában luxusszállók helyett 

„polgári igényeknek megfelelő szolid férőhelyeket” jelöltek meg. 

1963-ban a minisztertanács elfogadta a BIB 20 éves tervét, melyben már hangsúlyosan megjelent a 

nagyüdülők és szállodák építésének igénye.92 A dokumentum megállapítja, hogy az üdülésre jogosultak 

csak kis százaléka elégíthető ki a jelenlegi kapacitással, miközben évről évre nő a bel- és külföldi 

turizmus. A BIB mérnökei ezért elkezdték a nagyüdülők telepszerű építésének előkészítő munkálatait, 

ez nem csak a területelőkészítést, de a magasépítészeti tervezés során használt eszközök fejlesztését is 

igényelte. Mind a nagyüdülők, mind a szállók tervezése terén komoly gondot okozott a gazdaságosság 

és a kivitelezés időigénye, miközben a szolgáltatás terén – különösen a külföldi vendégeket fogadó 

hotelek esetében – igyekeztek magas színvonalat elérni: „a szállodáknál a legmagasabb kultúrigény 

kielégítését kell célul kitűzni, még akkor is, ha megoldás alacsonyabb fokon történik.”93 A javaslat 

három csoportra osztotta a településeket. Az első körbe sorolva azokat, ahol már megtörtént a műszaki 

előfeltételek biztosítása. A második csoportban szereplőknél ugyanezen feltételeket 1965-re tervezték 

kiépíteni, míg a harmadik csoportban azok szerepeltek, amelyeknél az előfeltételek a 3. ötéves tervben 

készültek volna el.94 Az összeállítás csak a koncentrált nagyüdülő és szálloda építési lehetőségeket tárta 

fel, elsősorban a harmadik ötéves terv végéig terjedő időszak gazdasági tervezésének elősegítésére.95  

                                                           
87 Rehák 2011, 151. 
88 A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának Kongresszusi Irányelvei. (Népszabadság, különlenyomat, Farkas 

Tibor hagyatéka) illetve lásd: Rehák 2010. 
89 Rehák 2011, 155. 
90 Rehák 2011, 158. 
91 A Balatonnal hasonló nagyságrendben tervezték Budapest kapictásának növelését. Rehák 2011, 159.  
92 A Balatonfejlesztés 20 éves terve. BIB, 1963. Ormos Imre archívumában. Szent István Egyetem Entz Ferenc Könyvtár és 

Levéltár, 165. fond: Ormos Imre iratai 4. doboz) 
93 Farkas 1963, 18. 
94 A területelőkészítés az összefüggő területkialakítást, a csatornaellátást, a vízellátást és a partvédelmet jelentette. 
95 Első csoport: Siófok 5500 fő, Füred 2800 fő, Almádi 1600 fő, Földvár 500 fő, Fonyód (központ) 100 fő 

összesen 10500 fő. Második csoport: Lelle 2000, Zamárdi (Szántód révkörnyék) 1300 fő, Földvár 700 fő, Keszthely 1500 fő, 

Hévíz 2000 fő, Fonyód (csatornafővezeték hosszabbítással) 1000 fő, azaz összesen: 8500 fő. Harmadik csoport (víz csatorna, 

terület 1965-főig) Akarattya-Kenese 2000 fő, Boglár 1500 fő, Révfülöp 500 fő, Balatonmária (gyermeküdültetésre) 1000 fő, 

összesen 5000 fő. Forrás: BRT 6.sz melléklet V/02591, Nagyüdülők és szállodák építésére javasolt települések ütemezése. 

Farkas Tibor hagyatékában. 



 

64 

 

A Központi Bizottság 1963-as döntését követően a harmadik ötéves terv keretében nagyszabású 

szállodaépítési program indult el, az országban 9500 férőhelyet terveztek, ennek 40%-át a Balaton-

parton kívánták elhelyezni. Ebben az évben már a növekvő igényekről a fejlődés új szakaszairól és a 

spontán fejlődés hátrányairól cikkezett a napi sajtó.96  Különösen nagy hangsúlyt kapott a zsúfoltság 

problémája, elsősorban Siófok és Tihany esetében.97 1963 és 64 nyarán, a politikai nyitás és a 

bürokratikus akadályok leépítését követően óriási tömegben érkeztek turisták az országba, ami még 

inkább rávilágított az alapvető infrastrukturális hiányokra. Eközben a Tervhivatal más ágazatokat 

helyezett előtérbe és nem kívánta biztosítani a már betervezett turisztikai fejlesztésekhez szükséges 

forrásokat sem. Csak a Gazdasági Bizottság segítségével sikerült 126 millió forintnyi beruházási hitelt 

biztosítani a kempingprogram megvalósításához, a Belkereskedelmi Minisztérium pedig 50 millió 

forintnyi hitelt kapott kereskedelmi hálózatfejlesztésre. A fejlesztések célja a szálláshelyek gyorsütemű 

kiépítése lett, aminek eredményeképp 1965-re kialakultak a ma is üzemelő nagy tömegeket befogadni 

képes egységek.98 

A turizmus országos ágazatok közt is egyre jelentősebb szerepét jelzi, hogy a kormány 1964-ben a 

főhatóságként létrehozta az Országos Idegenforgalmi Hivatalt, ami már közvetlenül a minisztertanács 

felügyelete alatt állt.99 A kormányhatározat értelmében a Balatoni Intéző Bizottság hatókörét rendező 

2097/1958. (XI. 26.) sz. minisztertanácsi határozat is hatályát vesztette. A szervezet az OIH irányítása 

alá került, és bár a hatóság kiemelt helyzete a turisztikai fejlesztések növekedését ígérték, a területi 

fejlesztésekre nem fordítottak külön figyelmet. A BIB elvesztette beruházó főhatóság szerepét, központi 

fejlesztési alapja elapadt.100 1965-től a fejlesztések leálltak, miközben a már kiépített egységek is elérték 

kapacitásuk határát. A turizmusfejlesztés kérdése ekkor már országos szintű problémává vált, és a 

legfelsőbb politikai vezetés is érdemben tárgyalta a kérdéskört. Egyre többen érveltek, köztük Farkas 

Tibor is, egy országos szintű, átfogó turisztikai koncepció megalkotása mellett.101 A legfelső politikai 

vezetés, bár megtárgyalta az országos koncepció lehetőségét, végül nem fogadott el átfogó tervet. A 

turizmuspolitkai változások tehát kihívások elé állították a Balaton-parti koncepció realizálását, a 

tervezőknek a változó körülményekhez is folyamatosan alkalmazkodni kellett. A művezetésnek ezt az 

adaptív jellegét Farkas Tibor „folyamattervezésként” jellemezte, ahol a terveszmék merev végrehajtása 

helyett a körülmények szorításában operacionálisan kellett újra és újra megtalálni a megfelelő 

megoldásokat. 

M.5.3. Az üdülőterület fejlesztési modellek részletesebb bemutatása 

„Siófok nyáron Budapesthez tartozik.” – Polónyi Károly korabeli megállapítása a Balaton-part sajátos, 

szezonális urbánus pozícióját is előre vetíti.102 A regionális terv eltérő karakterek mentén differenciálta 

                                                           
96 Lásd a Magyar Nemzet 1963. október 1-jei beszámolóját: Antalffy 1963, 5; valamint Gerle 1963, 1. 
97 Antalffy 1963, 5. 
98 A szerző által Csorba Zoltánnal 2015.09.02-án készített interjú alapján. A hanganyag digitálisan és kézirat formájában 

rögzítve. 
99 Lásd: 1017/1964. (IV. 6.) sz. Kormányhatározat. Rehák 2011, 137. 
100 A Balaton-parton 1958 és 1965 között 4000 ággyal nőtt a szállodaférőhely, 20.000 fő kapcitással épült új étterem, 200.000 

fő részére új strandférőhely és 30.000 fő részére új kemping, 12.000 fő magánnyaraló épült. 1965-ben még sikerült 

megvalósítani az átfogó kempingprogramot, a BIB és az Országos Vízügyi Főigazgatóság pedig egy 120 milliós közművesítési 

programot állított össze, amit 3-4 éven belül kívántak végrehajtani. Indoklásként kiemelték, hogy az 1958-1965 közti 

nagyarányú építkezéseket éppen az tette lehetővé, hogy az alaplétesítmények mindenhol tervszerűen elkészültek, ugyanakkor 

1965-re már mindenhol elérték kapacitásuk határát. Lásd a Magyar Nemzet 1965 május 1-jei beszámolóját: Balog János: Nagy 

elismerés a Balaton-tervért. Nemzetközi építészeti díjat kap Farkas Tibor, a Balaton-vidék főépítésze. Balog 1965, 5. 
101 „Országos koncepcióra volna szükség, amely kézen fogja a hazai és külföldi vendégeket. (…) Hatalmas feladat, örökségünk 

ezen a vonalon nem túlzott, ha valóban a gazdasági oldalát is nézzük a kérdésnek és valutát akarunk remélni a külföldi 

idegenforgalomtól, akkor a kérdést megítélésem szerint muszáj ilyen mélységű részletességig kezelni.” Farkas Tibor: A 

regionális tervezés szerepe az idegenforgalom fejlesztésében. Kézirat, 1965. november 6. Forrás: Farkas Tibor hagyatéka. 
102 Lásd a Magyar Nemzet 1959. július 24- beszámolóját: Vig István Miért félkarú a Balaton? A vendéglátás sokat fejlődött, 

de a strandok színvonala még nem kielégítő. Vig 1959, 5. 
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a településeket. A nagyobb tömeglecsapolóhelyként megjelölt települések közül Siófok 

üdülőközpontjában a hatvanas évek közepére jelentős fejlesztések történetek, a részletes rendezési tervet 

Polónyi Károly és Czigler Endre dolgozta ki.103 A strand kapacitása az új partvédelem kiépítésével és új 

építményekkel 12000 főre nőtt. 1959-ben már felépültek a brüsszeli motelek egy 500 adagos étteremmel 

kiegészülve, 1962-től pedig fokozatosan üzembe helyezték a Vénusz, a Napfény és a Balaton szállókat, 

utóbbit a szállodasor teljes kiépítése követte. Ugyanakkor elmaradt a település komplex fejlesztése, a 

korszakban csak a parti üdülőterületekre koncentráltak. Széplakon Kotsis Lajos tervei szerint az új 

feltöltésen nagyüdülőket helyeztek volna el „a régi utcahálózat kötöttsége nélkül – nagyüdülők épülnek, 

parkszerű zöldterületen, előttük végigmenő parti sétánnyal.”104 (5.9. ábra) A terület távlati 

befogadóképességét 4000 főre tervezték, a fejlesztés azonban csak a hetvenes évekre realizálódott. 

Siófok mellett Fonyódot jelölték meg a déli part második legnagyobb tömeglecsapolóhelyeként, 

emellett forgalmas átkelőhelyként is működött. A terület rendezésénél a tervezők, Polónyi Károly és 

Elekes Keve első lépésként a hiányzó közműhálózat fejlesztését oldották meg, valamint a sándortelepi 

strand újjáépítésével 3000 fős fogas-kabinrendszerű strandot alakítottak ki.105 A főközpont legnagyobb 

komplexumát étteremmel, cukrászdával, kúrszalonnal, szállóval és filmszínházzal azonban nem 

valósították meg. 

Az idegenforgalmi helyek fejlesztési modelljében a nagy tömegek kiszolgálása helyett a külföldi turisták 

megfelelő színvonalú fogadására törekedtek. Két eltérő kategóriában, szórakozó- és gyógyhelyként 

különböztették meg a kiemelt településeket. Balatonföldvár és részben Keszthely az úgynevezett 

mondén szórakozóhelyek közé tartozott, ahová magas színvonalú szállókat, szalonokat, színházat és 

sportolási lehetőségeket terveztek. Földvárra idegenforgalmi üdülőhelyként reprezentatívabb épületeket 

terveztek. A központban a 400 ágyas motel és az 1000 fős étterem, mellette 1500 fős, „a kor egyik 

legkorszerűbb” kempingje épült meg. A parton nagy kapacitású strandokat építettek ki, a közművesítés 

után szállodák és üdülők építését tervezték. Keszthely ugyanakkor komplexitása miatt kiemelkedik az 

egységesített regionális települési struktúrából. Egyszerre volt tömeglecsapolóhely, tradíciói révén a 

nemzetközi turizmust kiszolgáló üdülőhely és az üdüléstől független igazgatási központ. a partszakasz 

részletes terveit Csillag József alakíthatta ki.106 (5.10. ábra)  

A másik kategóriába a háború előtt európai hírű gyógyhelyek, Füred és Hévíz kerültek, ezeket a tervezett 

fejlesztésekkel ismét nemzetközi színvonalú helyekké kívánták emelni. Balatonfüred, mint gyógyhely 

és mint nemzetközi vitorlásélet központja kettős szereppel bírt, ezért a tervezők célja az egymást zavaró 

funkciók szétválasztása volt. (5.2. 5.10, 5.15. ábra) Az idegenforgalmi központot a gyógyhelytől 

távolabb telepítették, az első ütemben elkészült az 1500 fős autósstrand és egy I. osztályú kemping 1000 

fő részére.107 A későbbiekben egy 800 fős sportszálló és további vitorlásklubok felépítése szerepelt a 

tervben, az egységek kisebb módosításokkal az évtized végére valósultak meg. A mólókörnyék 

rendezésével kulturált települési központot hoztak létre. Megépült a bazársor és a Balaton étterem, 

miközben a meglévő épületek rehabilitációjára is odafigyeltek, a Hauszmann-féle jacht klub 

cukrászdaként újult meg. Hévízen a téli fürdő kiépítésével párhuzamosan az új központ fejlesztését 

tervezték. A komplex beépítési tervet Kotsis Lajos készítette el, a központban 320 ágyas üdülőszállót, 

                                                           
103 A siófoki üdülőközpont RRT készítői: Polónyi Károly (IPARTERV) – Czigler Endre (VÁROSTERV). A fejlesztések 

áttekintéséről lásd: Farkas 1963, 22-25. 
104 Széplak „Ezüstpark” tervező: Kotsis Lajos (VÁROSTERV), lásd: Farkas 1963, 26. 
105 Fonyód kikötő környék, tervezők: Polónyi Károly (IPARTERV) és Elekes Keve (Pécsi Tervező Vállalat Siófoki Irodája) 

lásd: Farkas 1963, 32. 
106 Keszthely, üdülőterület, tervező: Csillag József (VÁROSTERV). A korszak elején a Helikon strand és a hajóállomás közti 

üdülőterület megújítására került sor, elsősorban a strandok átépítésével és a Halászcsárda megújításával. A móló előtti 

térségben 600 fős szálló megépítését és új „reprezentatív” városközpont kialakítását tervezték, amire tervpályázatot írtak ki. 

Lásd: Farkas 1963, 34. 
107 Balatonfüred, lásd: Farkas 1963, 52. 
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SZOT étteremet, postahivatalt, gyógyszertárat és 450 fős mozit helyezett el.108 A beépítés a tó körüli 

parkos területen szórta volna el az urbánus funkcióegységeket, ebből csak a bazársor valósult meg a 

fejlesztés első éveiben, később a téli fürdővel és eszpresszóval bővült a tó környéke. 

Az építészeti koncepciók számára a kiránduló célok fejlesztési modellje reprezentatív helyzetet alakított 

ki. Tihany, Badacsony és Szigliget esetében az egynapos turizmus kiszolgálásra törekedtek, elsősorban 

a közlekedési csomópontok, a kikötők és a hozzájuk kapcsolódó vendéglátóipari egységek tervszerű 

kialakításával. Nagyobb szállásépületeket nem terveztek, ez alól egyedül a tihanyi révkörnyék 

szállókomplexuma jelentett kivételt, ami a későbbiekben több kritikát is kapott épp a település 

funkcionális karakterétől eltérő fejlesztés miatt. A motelek lebontása után további két szállóegységet 

terveztek felépíteni összesen 1000 férőhely biztosítására, amelyek nem valósultak meg.109 (5.37. ábra) 

Tihany központjában a Rege cukrászda és magtár átépítésével a történeti környezethez való 

alkalmazkodás volt az elsődleges szempont. A magtár az ősközség területén, az üdülőterületen kívül 

helyezkedett el, míg az út túloldalán a Rege cukrászda már az üdülőhelyi határon belül állt. A félsziget 

peremén az alsó kikötő, a révkörnyék és a szállóközpont esetében ugyanakkor már az expresszívebb 

modern formák is megjelentek. Tihany alsóközpontja Bérczes István rendezési terve alapján kizárólag 

az egynapos turizmusra fókuszált a turisták fogadására szolgáló létesítményekkel, postával, bisztróval, 

csemege üzlettel.110 (5.30-32. ábra) A főút és a gyalogos forgalom szétválasztására a turistákat elegáns 

vasbeton híd alatt vezették át, majd meredek úton kapaszkodhattak fel az apátsághoz. A strandok 

kialakítása és az öltözők áteresztő képessége is a differenciált települési struktúra előirányzatait követte. 

Míg Siófokon az egész napos strandolás igényeit tartották szem előtt, a tihanyi strand esetében a turisták 

egész napos programját, így a strandolást is megtervezték regionális szinten. A délelőtti kirándulás után 

a délutánt a strandon töltötték, ahol a hajó kürtjelére nagy tömegben egyszerre indultak meg átöltözni, 

ezért az áteresztő képességet is erre a lökésszerű igénybevételre kellett méretezni. A későbbi 

fejlesztéseknél a település agrár kultúrája és a népi építészeti öröksége is megjelent a turisztikai 

fókuszban.111 „Az európai hírű nyaralóközpontot nagy kiterjedésű birkalegelő veszi körül, szegényes 

hátteret adva az üdülőhelynek.”112 Tihanyban 1965 után a településképi védelem mellett a vernakuláris 

kultúra bemutatása is nagyobb hangsúlyt kapott: öt parasztházból szabadtéri tájmúzeumot kívántak 

kialakítani, a még a harmincas években a BIB által épített népművészeti ház körül. A turizmusban 

időközben lezajló koncepcionális változásokat jól mutatja a másik turisztikai központ, a hegylábi lejtőn 

elhelyezkedő Badacsony kikötőjének és környezetének fejlesztése, amit még az ötvenes évek végén 

                                                           
108 Hévíz, központ beépítési terve: Kotsis Lajos (VÁROSTERV), lásd: Farkas 1963, 38. 
109 A tihanyi szállókomplexum beépítési terve Farkas Tibor hagyatékában található.  
110 Az ÉM, a MÉSZ és a BIB tihanyi kikötőkörnyék rendezésére tervpályázatot írt ki. Célja a forgalom megoldása, a strand és 

egyéb létesítmények elhelyezése. A Balatoni hetek alkalmából a tihanyi volt akvárium épületében kiállítás nyílt a tervekből, 

melyet 1958. augusztus 31-én, Trautmann Rezső miniszter nyitott meg. Lásd: Perczel Károly MÉSZ főtitkár helyettes levele 

Farkas Tibornak 1958. augusztus 26-án. Farkas Tibor hagyatéka. 

Tihany, alsóközpont, tervező: Bérczes István (KÖZTI), lásd: Farkas 1963, 48. 
111 Tihanyban a kiemelt kirándulóhely pozíció révén új vállalati üdülők nem épültek és a szállodai férőhelyek számát sem 

kívánták növelni. Ugyanakkor Tihany látogatottsága 1965-ben már évi félmillió kirándulónál járt és a korábbi években kiépített 

infrastruktúra nem tudta ellátni a látogatók igényeit. A Rege cukrászdához kapcsolódóan új éttermet terveztek, valamint a 

faluban egy nagy önkiszolgáló étterem és egy halászcsárda megépítését javasolták. Az új infrastrukturális egységek 

kialakításánál a hagyományos faluképhez illeszkedést tartották fontosnak: „úgy kell beilleszkedniük, hogy az ősi falukép 

csorbát ne szenvedjen.” Lásd a Magyar Nemzet 1965 december 4-i beszámolóját: Antalffy Gyula: A Balaton-fejlesztés új 

feladatai. Badacsony, Tihany, Füred. Antalffy 1965, 5. 
112 A szélesebb léptékű településtervezési perspektíva megjelenését mutatja, hogy a település környezetére egységes 

mezőgazdasági rendezési terv készült. A területek a Balatonaligai Állami Gazdaság tulajdonába kerültek, amely nagyarányú 

telepítéssel kívánta a környezetet rendezni. A déli lejtőkön felújította a tihanyi szőlőtermesztést, gyümölcsösökké alakították a 

köves talajú szántókat. A félsziget hagyományos növénykultúrájaként a levendulát kívánták nagy arányban újratelepíteni. 

Füred kapcsán a közlekedés és a szállodaférőhely jelentett kiemelt problémát. Új vasút és autóbusz pályaudvart terveztek a 

turisztikai igények kiszolgálására, a 71-es főutat pedig át kívánták helyezni, hogy ne vágja el a települést a fürdőhelytől. A 

szállodaférőhely ügyét a BIB tervtanácsa az északi parti gyógyfürdőhelyeken tervezte megoldani, mivel ezeken a helyeken a 

12 hónapos szezon gazdaságos üzemeltetést biztosított. Füred mellett Keszthelyen és Hévízen tervezték új szállodák építését. 

Forrás: Antalffy 1965, 5. 
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kezdtek el a regionális terv előirányzata alapján.113 (5.16. ábra) A terv szerint a turisták az egynapos 

túrára főként hajóval érkeztek, a hegylábi pincékben tett látogatásuk után a kikötő térségében várták 

meg a csatlakozást. Az 1962-ben elkészült Tátika esetében a belföldi turistákat az egyszerűbb földszinti 

strandétteremben fogadták, míg a konzolosan a víz fölé nyúló emeleti cukrászdát elsősorban a nyugati 

turisták számára alakították ki. (5.33-33. ábra) A bazaltbánya 1965-ös bezárása után a terület 

rekultivációja és új településrész kiépítése is felmerült, de a források már nem álltak rendelkezésre.114 

A településfejlesztések kapcsán meg kell említenünk a zöldfelület rendezési kérdéseket is. A 

szakmagyakorlás bevett urbánus kereteiből kiszakadva nem csak az építészeti és települési léptékű 

tervezés számára kellett új eszközöket definiálni, de a zöldfelületek rendszere és léptéke is új kihívásokat 

adott a tájépítész - kerttervező szakemberek számára. Az építészeti tervezéshez hasonlóan a 

zöldfelületek esetében is több léptékszintről beszélhetünk, amit az Ormos által vezetett balatoni 

zöldfelületi tervezés három nagy feladatcsoportja is mutat.115 Az újszerű feladatot adó nagy táji 

léptékben az újraerdősítés jelentett kihívást, a nagyobb települések közt a vízpartig lenyúló erdősávokat 

terveztek. A terv már regionális léptékben is nagy hangsúlyt fektetett az utazás során feltáruló 

tájélményre. A települések közötti beépítetlen szakaszokon a fásítást is úgy alakították, hogy az utazók 

zavartalanul a tóra lássanak. Települési léptékében a közösségi zöldfelületeket kellett formálni, 

elsődleges cél az épületek és épületcsoportok „zöldbe ágyazása” volt. A strandok és az állomások körüli 

parkok mellett sok helyen létesült új, szélvédett sétány is, melyekre 1-1,5 km-enként játszótereket, 

edzőparkokat fűztek fel. A harmadik tervezési lépték az állami tulajdonban lévő, nem nyilvános 

használatra szánt kertek, azaz a gyógyhelyek, hotelek, fürdők parkjainak kialakítása volt. 1958 és 1964 

között 71,2 hektár zöldfelületet rendeztek a fejlesztés keretében.116 A BIB megbízásából a helyszíni 

feladatokban Ormos Imre mellett az egyetemi oktató Csóti László, Mőcsényi Mihály és Dalányi László, 

valamint Jancsó Vilmos (BUVÁTI) és Kiss Gusztáv (KÖZTI) is rendszeresen részt vett. 1967-ben a 

Főépítészség értékelte a fejlesztés 10 éves eredményét és rögzítette a további teendőket.  „Az egész 

Balatoni üdülőtérséget egy kertnek kell tekinteni s magas szintű tájkertészeti szemlélettel volna 

kívánatos irányítani kialakítását.”117 A kert fogalom léptékének kitágítása a tájalakítás szemléletében az 

első fürdőtelepek kialakulása óta lezajló léptékváltást is megmutatja. 

M.5.4. Adalékok a kontroll stratégiáihoz 

A harmincas évekhez hasonlóan a tervezés és a kivitelezés minősége egyaránt problémát jelentett. Míg 

a harmincas években még reális megoldási lehetőség volt az építészek egy kisebb csoportjának, hogy 

személyes, helyi részvétellel, tanácsokkal segítsenek az építkezések minőségén, addig a hatvanas 

években már a főépítészi rendszer, a tanácsi műszaki osztályok és a patronáló építészek együttesen is 

nehezen birkóztak meg a problémával. Érdemes megemlítenünk, hogy a nyaralóépítés expanzív 

jelenségének feldolgozása a társadalomtörténeti kutatások terén is megjelent, a jelenség számosságából 

adódóan és a statisztikai adatok hiányában egyedi, a mentalitástörténet kutatási eszközeit igényelve.118 

                                                           
113 Badacsonytomaj rendezési terve Farkas Tibor archívumában, a kutatás keretében feldolgozva. 
114 Badacsonyban a település vízisport központ jellegét kívánták erősíteni. A BIB tervtanács 1965-ös fejlesztési tervénél az 

ipartelep helyén egy új nagyüdülő központ kialakítását tervezte a megszűnt üzem épületeinek újrahasznosításával. A bánya 

bezárást követően Badacsonyt is védett területté nyilvánították, mint korábban Tihanyt. A volt bányaudvar hasznosítására is 

készültek tervek, új korszerű szállót helyeztek volna el, mivel „a modern épület eltakarja a tájsebet.” Az alsó idegenforgalmi 

központ új tanulmányterve is ekkor készült el. A badacsonytomaji új üdülőterülethez kapcsolódva drótkötélpályát terveztek a 

hegyre. A bánya rekultivációját is sürgető feladatként említik, elsősorban a turisztikai szempontból kiemelt tájképi elem 

jellegéből adódóan is. A bánya „elfedését” a Keszthelyi Állami Erdőgazdaság növényzet telepítésével oldotta meg. A kőfal 

tövébe gyorsan növő jegenyesort, a partfal felől kúszó és csüngő növényeket ültetett. Forrás: Antalffy 1965, 5. 
115 Ormos Imre 1957 után a regionális és települési tervezési feladatok mellett a Balatoni Intéző Bizottság munkáját a tervtanács 

állandó tagjaként is segítette. 
116 Ormos 1966, 286. 
117 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 37. 
118 Németh 2016, 137–156. 
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A kutatások rámutatnak a magánépíttetők társadalmi státuszának, állandó lakóhelyeinek rendkívül 

összetett struktúrájára. A mezőgazdasági munkásokon kívül a társadalom minden rétege, különösen a 

városi ipari munkásság és az értelmiség építkezett a tóparton.119  

 Tanácstalan a tanács – hangsúlyozta Farkas Tibor. A járási tanácsok építési osztályai nem bírják a 

munkát. „Nem jut idejük arra, hogy az építtetőkkel foglalkozzanak, megmagyarázzák a hibákat és 

tanácsaikkal kedvet ébresszenek a jóhoz, az újhoz.”120 Farkas Tibor 1962 tavaszától a Duna-kanyar 

főépítészeként is tevékenykedett, ahol beszámolóiban is hangsúlyozva a balatoni tapasztalatokat 

használta fel, mivel hasonló jellegű problémákkal találkozott mint a tóparton.121 A Főépítészség tíz éven 

át működött meghatározott heti menetrenddel. „Hétfőnként a Múzeum utcában a BIB fejlesztések és a 

központi beruházások problémáinak műszaki tárgyalása zajlott, majd a budapesti ügyfelek félfogadására 

és a tervtanácsba irányított tervek zsűrizésére került sor. Kedden és szombaton a VÁTERV-beli 

székhelyükön az ügyek véleményezését, a rendezési tervek zsűrizését és pesti ügyintézést végezték. Ezt 

követően utaztak le a régióba, ahol szerdán a déli part, csütörtökön az északi parti járások ügyeit 

tekintették át. Mindenütt rendelkezésre álltak a rendezési tervek, melyekkel minden ügydarab 

telekpontosságig egyeztetést nyert. Pénteken a megyei vagy budapesti további ügyek intézése zajlott.”122  

A minőség javítása érdekében ki kell emelni az építészek szolidáris szerepvállalását a helyi közösségek 

iránt. A regionális intézmények, a BIB főmérnökségeinek és a Főépítészségnek a munkatársai mellett 

az építész szakma széles rétege megmozdult, amikor a MÉSZ Balatoni Munkabizottsága meghirdette a 

patronáló építészek mozgalmát. A felhívásra az előzetes jelentkezések alapján egy-egy településhez 

több nevet is be tudtak jegyezni, később a csoport létszáma településenként egy-egy névre csökkent. A 

nevek közt a nagy tervezővállatok munkatársait és a háború előtti időszak képviselőit is megtaláljuk.123 

Bár kezdetben felmerült a tanácsadóépítész fogalom használata is, ami a munkabizottság szerint 

pontosabban leírná a feladatkört. A köztudatban Farkas Tibor Magyar Építőművészetben publikált írásai 

nyomán is a patronáló építész fogalom terjedt el.124 A MÉSZ levélben kereste meg a települések vezetőit 

felajánlva az építészek segítségét. Farkas Tibor közbenjárása révén a helyi üdülőbizottságokban is részt 

vehettek a tanácsadó építészek, ami az építészek számára „a helyi problémák megismerését és 

megértését is nagyban segítheti.” A résztvevő építészek társadalmi munkában vállalták a feladatot, ezzel 

is hozzájárulva a tópart építészetének ügyéhez, de a MÉSZ Perczel Károly minisztériumi 

                                                           
119 A Balatonkörnyék Regionális Tervének ismertetése. (II. kötet), VÁTI, 1975 január. LTK 0491/k (II.) 
120 Z.L. 1964, 9. 
121 Dr Trautmann Rezső 1962 julius 10-i levele Farkas Tibornak. Farkas Tibor hagyatéka, a kutatás keretében feldolgozva. 

A 2/1962 (VII.10.) ÉM számú rendelet 1.§-ának (2) bekezdése alapján a Balatonkörnyék és Dunakanyar területére kinevezem 

Önt területi főépítésznek. Tevékenysége során az idézett rendeletben megállapított jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 

Ez a kinevezés nem érinti az É.M. Városépítési Tervező Vállalatnál fennálló munkaviszonyát és élvezett illetményét. 

Hátoldalon FT kézírás: „az 1957-ben kapott kinevezés megerősítése és kiegészítése a Dunaknyarral” 
122 A Főépítészség heti mentrendje. Forrás: Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 47-48. 
123 A mozgalom tagjai voltak a regionális tervezésben már résztvevő építészek: Csillag József (Keszthely), Gáll Pongrác 

(Boglár-Szabadságtelep), a regionális intézményekben pozícióval bíró Dióshegyi Ernő (Fonyód), a háború előtt már aktív 

szerepet vállaló Tóth Kálmán, Svastits Géza, Virágh Pál (Rendes) és Krassói Virgil (Széplak), Nemes Árpád (Tihany) a 

Műegyetem részéről Kiss Tibor (Györök) és tanszéki munkatársa, Császár Ildikó (Szemes), a tervtanácsban is helyet kapó 

Farkasdy Zoltán (Arács), Callmeyer Ferenc (Badacsony). A nagy tervezővállalatok további képviselőit is megtaláljuk a 

csoportban. A KÖZTI-ből Pintér Béla (Zamárdi), Mináry Olga (Kővágóörs-Révfülöp), Dragonits Tamás (Berény), a 

VÁROSTERV-ből Kotsis Lajos (Boglár), Wossola György (Almádi), Vákár Tibor (Káptalanfüred), az IPARTERV-ből Erdős 

László (Fonyód), Wagner László (Tihany), Scultéty János (Csopak), Biczó Tamás (Boglár), a Pécsi Tervező Vállalatból Tillai 

Ernő (Máriafürdő), Miskolci Tervező Vállalatból Klie Zoltán (Szárszó), az ÁÉTV-ből Sebők Imre (Aliga), a LAKÓTERV-ből 

Borostyánkői László (Világos), Bánóczi Ferenc (Szabadi), a BUVÁTI-ból Kéri Gyula (Füred), Preisich Gábor (Szigliget), 

Vidos Zoltán (Boglár), az építésügyi minisztérium részéről Gotthard Zsigmond (Kővágóörs-Révfülöp) Kismarty Lechner 

Kamill (Zamárdi), helyi lakosként Metzner Lajos (Fenyves). Később Kékesi László, Országh Béla, Papp Imre, Pintér Béla is 

részt vett a munkában. Forrás: BIB déli parti főmérnökség iratai. BRTKK, Siófok, a kutatás keretében feldolgozva. 
124 Igazolványukba az alábbi szöveg került: „N. építészmérnök, a Magyar Építőművészek Szövetsége által N. településre 

kijelölt építésztanácsadó.” Kisléghy Nagy István jelentése a MÉSZ balatoni munkabizottsága 1957. június 17-én tartott 

üléséről. A MÉSZ levele Polónyi Károlynak. BRTKK, Siófok, BIB déli parti főmérnökség iratai. 
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főosztályvezető révén felkérte a nagyvállalatok vezetőségét, hogy a résztvevőket támogassák tóparti 

tevékenységük hatékony elvégzésében. 

Munkájuk elsősorban a regionális és a helyi szereplők közötti összekötő szerepükből adódott. „A 

tanácsadó építész tevékenysége akkor hatékony, ha korszerű szemlélet alapján állva, s különös 

figyelemmel a realitásra (anyagi erők, közvélemény, hagyomány, stb.) saját elgondolásokat is kidolgoz 

a településrendezés kérdéseitől kezdve (pl. week-end telep helye, központ kialakítása) a magasépítési 

részletkérdésekig (pl. strand kabin formája).”125 Feladatuk a települések helyi fejlesztéseinek 

koordinálás, a magánépítkezések kontrollálása és az építkezések színvonalának javítása volt az 

építtetőkkel folytatott személyes tanácsadás, tervkorrekciók során. Az építészek társadalmi munkaként 

szaktanácsokkal illetve konkrét javaslatokkal, tervvázlatokkal látták el a településeket. A patronáló 

építészek vállalták az építési engedélyek felülbírálatának segítését, bár ez a 8 napos elbírálási idő miatt 

nem mindig volt megoldható. Sokszor nem tudták időben felkérni a patrónust a tervek átdolgozására, ez 

esetben a munka a BIB kirendeltségekre került. A hetente jelentkező 100 építési engedélykérés közül 

25-30 terv felülvizsgálatra szorult. A mozgalommal párhuzamosan Kiss Tibor műegyetemi professzor 

is felajánlotta oktatóinak és hallgatóinak segítségét, 1958 tavaszi félévében több témát is kiadtak a 

hallgatóknak.  A patronáló mozgalom ugyanakkor nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és az első 

évek után már nem vettek részt aktívan a fejlesztésben.126 

Farkas Tibor főépítészi tevékenysége alatt rendre megfogalmazta javaslatait a magánépítkezések 

színvonalának javítására, de kevés érdemi támogatást kapott a tanácsok és a minisztérium részéről. 

Farkas Tibor 1965-ben a Parcellázási tervek megvalósításának problémái címmel írt levelet az ÉM 

Településfejlesztési Főosztálynak, melyben átfogó képet ad a magánépítkezések problémájáról.127 Az 

engedély nélküli építkezések felszámolására a Főépítész az építési hatóságok létszámának növelését 

szorgalmazta, bontások végrehajtására pedig megfelelő apparátus és hitel biztosítását kérte. 

Szükségesnek tartotta a szabálytalan építtetők és kivitelezők nevének közzétételét az ellenük indított 

eljárásokkal, valamint az előírások elérhetővé tételét tájékoztatási célból, olcsó kiadványok formájában. 

A tervek színvonalának emelésére a korábbinál több típusterv kidolgozását kérte a három építési 

övezetre, mivel az akkor rendelkezésre álló négy kisnyaraló típusterv magas kivitelezési költsége miatt 

népszerűtlen volt. Felvetette, hogy az állami tervező vállalatoknak is lehetőséget kellene adni, hogy 

magánosok részére tervezzenek. Valamint az OTN felülvizsgálatát javasolta, mivel „még az A 

kategóriájú tervezők esetében is egyeseknél többszöri figyelmeztetésre van szükség.” Egy tematikus 

tájékoztató folyóirat ötletét is felvetette, ami családi házak és kisnyaralók terveit publikálja a közízlés 

javítására. A hétvégi házakat gyártó KTSZ-ek és üzemek részére csak az ÉM által elfogadott 

építményekre adjanak engedélyt a gyártásra.  

Hangsúlyozta a járási osztályok túlterheltségét, miközben a tulajdonosok türelmetlenek és 

szabálytalanságok sorát követték el.128 Farkas Tibor 1959 évi beszámolójában kiemelte, hogy nincs elég 

ember az ellenőrzésre. A Veszprém és Somogy megyei tanács összevont végrehajtó bizottsági ülésén 

tárgyalta Farkas Tibor kérését és határozatot hozott a létszámbővítésre. Ennek eredményeképp a 

Minisztertanács Tanácsszervek Főosztálya elfogadta a Balaton-parti járások műszaki állományának 

                                                           
125 Kisléghy Nagy István jelentése a MÉSZ balatoni munkabizottsága 1957 évi VI. 17-én tartott üléséről. A MÉSZ levele 

Polónyi Károlynak. BRTKK, Siófok, BIB déli parti főmérnökség iratai. 
126 Callmeyer Ferenc (Badacsony) és Dragonits Tamás (Balatonberény) is visszaemlékezésében is kifejtette, hogy csak az első 

egy-két évben működött a mozgalom, de szerintük sokan nem is jártak le érdemben részt venni a munkában. 
127 Forrás: Farkas Tibor 1965. augusztus 6-i levele az ÉM Településfejlesztési Főosztálynak Tárgy: Parcellázási tervek 

megvalósításának problémái. Bp, 1965. augusztus 6. 
128 Farkas Tibor beszámolója szerint 1959-ben 2310 ügydarabra adott írásos véleményt a heti utak alkalmával. Ezek 70%-a 

építési engedély, 30%-a házhelyosztási és egyéb engedélyezési ügy: Siófok 693, Veszprém 7355, Fonyód 510, Tapolca 105, 

Keszthely 257. 188 építmény esetében fordult az elsőfokú építésügyi hatósághoz. lásd: Farkas Tibor: Főépítészi beszámoló 

1959. Kézirat, Farkas Tibor hagyatéka, a kutatás keretében feldolgozva. 
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növelését. 1960 január 1-jével minden járásban egy fővel több, a megyei tanácsokban egy-egy 

mérnökkel több alkalmazott került. Ezen felül a jelentősebb Balaton-parti települések önálló műszaki 

csoportot is kaptak. A hatóságok kapacitása ugyanakkor továbbra is probléma maradt.  A jogszabályok 

szerint alkalmazandó büntetések és szabálysértési eljárások lényeges eredményt nem hoztak. Az 

üdülőterületen az egységes jogi gyakorlat kialakítását szorgalmazták.129 Farkas Tibor és Csorba Zoltán 

1963-bas jelentésében megemlíti, hogy 1961-62-ben több közület hétvégi telep címén a kisipari 

termelőszövetkezetek által gyártott bódételepeket hozott létre engedély nélkül. A hatóságok évente 100-

120 bódét bontottak le, és ehhez hasonló nagyságrendben alakítottak át, de számuk nem csökkent. Egy 

felderített szabálytalanság bontására 20-25 intézkedésre volt szükség helyszíni kiszállással, amihez nem 

volt elég alkalmazottja a járási irodáknak. A veszprémi járásban 130 szabálytalan épületből 36 határozat 

után csak 4 bontása valósult meg. Több határozatot a megyei tanács VB semmisített meg a Főépítész 

szerint „humanitásból.”130 

1959-ben vezették be az Országos Tervezői Névjegyzéket (OTN), ahova az építészmérnök, általános 

mérnök, szakmérnök, építőmester, építőipari technikumot, vagy felsőépítészeti iskolai technikus 

végzettséggel lehetett felvételt nyerni. Farkas Tibor már 1960-ban javaslatot tett a MÉSZ bizottságának, 

hogy csak a névjegyzékben szereplőknek legyen jogosultságuk a régióban tervezni. Az 1963-ban 

Siófokon megrendezett országos kislakásépítési tanácskozáson Szigetvári György, a Somogy megyei 

tervezőiroda igazgatója ismertette a meggyorsult nyaralóépítkezések problémáját.131 Diagnózisában 

megállapította, hogy miközben 1961 és 62 építési adatai alapján évente mintegy 100 milliós 

nagyságrendű építés bonyolódott le a Balaton-parton, a tervezések csupán 10%-át végezték A-

kategóriájú építészek, az épületek 60-65%-a pedig C kategóriájú tervezők munkáiként valósultak meg. 

Farkas Tiborhoz hasonlóan javasolta, hogy a kiemelt üdülőterületen csak A kategóriájú építészek 

tervezhessenek, valamint a Típustervező Intézet bővítse a nyaraló-típustervek számát. 

A tervezés mellett a megfelelő minőségű kivitelezés hiánya is problémát jelentett. A korszerű, a modern 

építészet szerkezeteiből és formáiból építkező nyaralók sokszor azért nem épültek fel, mert az építtető 

nem talált a tervekhez megfelelő kivitelezőt. Az állami és szövetkezeti vállalatok nem építettek 

magánnyaraló épületeket, a környékbeli kőműves vállalkozók pedig ragaszkodtak „a megszokott, 

nemzedékeken átörökölt formákhoz, módszerekhez.”132 A Balaton-parti kismesterek ugyanis nem 

tartották jó üzletnek a korszerű szerkezetek és modern formák építését, inkább a saját gyakorlatukban 

már bevett és olcsóbban megépíthető szerkezeteket alkalmazták. Megoldási lehetőségként felmerült, 

hogy a Balaton-parti kisipari termelőszövetkezetek (KTSZ) vállalják fel a tóparti nyaralóépítés egységes 

színvonalú kivitelezését, de végül ennek megszervezésére nem került sor. 

1967-ben a Főépítészség tíz éves fennállása alkalmából készített összegzésben Farkas Tibor további 

segítséget sürgetett a magánépítkezések színvonalának emeléséhez.133 Bár a helyi kőművesek ekkorra 

már kiszorultak a tervezésből, a tervezői jogosultságok színvonalának felülvizsgálatára lett volna 

szükség, felvetette a tervezők és kivitelezők felelősségének szigorúbb érvényesítését, a szövetkezeti 

kivitelezés lehetőségeinek biztosítását, a korábban kidolgozott ajánlati tervsorozat kibővítését és az 

                                                           
129 Farkas-Csorba 1963, 58–59. 
130 Megemlíti, hogy sok esetben utólag kénytelenek tudomásul venni a beépítést, és utal a szabálytalanságok politikai 

vonatkozásaira is.  Paloznak határában, külterületen, a vízparthoz közel engedély nélkül, a megyei tanács „hallgatólagos 

tudomásával” épültek házak. Csorba Zoltán szerint ezeket a parcellákat jutalmazásként osztották ki a tanácsok, és hasonló 

helyzet állt elő Badacsonyban is. Egyre inkább érezhető volt, hogy a Főépítészség, és főként a főépítész személye áll útban a 

megyei elképzelésekkel szemben. „A másik jelentős változás nem közvetlenül érintette a kapcsolatokat, de rendkívüli 

nehézségeket okozott. Papp János a megtorlásokban tűnt ki kegyetlenségével, visszatérése számos személycserét 

eredményezett, akikkel már egyre több területen ütköztek az érdekek.” Csorba Zoltán a politikával való kapcsolatokról. A 

szerző által Csorba Zoltánnal 2015.09.02-án készített interjú alapján. A hanganyag digitálisan és kézirat formájában rögzítve. 
131 Lásd a Magyar Nemzet 1963 június 30-I beszámolóját “A balatoni nyaraló és szállodaépítkezésekről tárgyaltak a siófoki 

kislakás ankéton” címmel. B.J. 1963., 5. 
132 Z L. 1964, 9. Z L. 
133 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 41-45. 
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anyagellátásnál az üdülőépítések szerkezeti sajátosságainak figyelembevételét. „Javasoljuk a sajtó a film 

stb. igénybevételével kerüljön széles körben ismertetésre a gazdaságosabb, a jobb és a szebb fogalma. 

Ezek bizonyítására mintatelepek létesüljenek. Köztudatba kell vinni, hogy a korszerűbb szebb megoldás 

nem feltétlenül drágább.”134 Alig egy évvel a beszámolót követően az Új Gazdasági Mechanizmus 

bevezetésével a területi főépítészségeket megszűntették. A regionális terv tájvédelmet és 

területhasználatot korlátozó előírásai felett nem maradt felügyelet, ami hamarosan elindította a 

külterületek parcellázását és a zártkerti probléma elburjánzásához vezetett.135  

M.5.5. A szabadidő kollektív formái: a víkendtelepektől a társasüdülőkig 

A tipizált megoldások rendszertelen, esetleges alkalmazásaiból nem alakulhatott ki egységes összkép. 

A tóparti fejlesztésekben aktívan szerepet vállaló Farkasdy Zoltán több nyaralótípust is kidolgozott, de 

egy 1962-ben vele készült rádióbeszélgetésben határozott kritikát fogalmazott meg az eltérő karakterű 

típustervek hatékonyságát illetően: „Bármilyen jó típusterveket tesznek ugyanis egymás mellé – de 

egymástól egy méter ötvenre – az egyik önmagában jó így, a másik önmagában jó úgy de egymást ütik 

agyon, mert különböző műfajúak. Csak szervezett és telepszerű beépítés tudna ezen változtatni, és a 

nemzetgazdaság is jobban járna vele. (…) Abba kellene végre hagyni az egyéni környezetszennyezést, 

aminek építészeti eszközökkel történik a végrehajtása. El kellene érni egy olyan társadalmi tudatot, ahol 

az egyénieskedés helyett a kollektívában, közösségben üdülés gondolatát szoknánk meg.”136 Farkasdy 

megközelítése Kotsis Iván három évtizeddel korábbi, a nyaralótelepek heterogén beépítésére és a 

stíluspluralizmus jelenségére tett megállapításaira rímel. Az egyes és többes viszonyát kifejező 

településképi kérdések az építészeti és urbanisztikai eszközök újabb kapcsolatait keresték. 

A telepszerű építés lehetősége már a regionális terv készítése közben is előkerült, a terv több célterületet 

is megjelölt előzetesen.137 A telepekkel a saját nyaraló iránti tömegigényt kívánták koncentrált formában 

levezetni, miközben a vásárlók részéről is kisebb anyagi áldozatot igényelt. „Javaslatunkkal elérhető, 

hogy egyéni tőkével kulturált, az esztétikai igényeket kielégítő megoldások szülessenek és ezen 

keresztül a sokhelyütt leromlott üdülőhelyi településkép egyensúlyba kerülne. Ezen keresztül 

mérsékelni lehetne a magasabb rendű beépítésű területen belüli telkek jellegtelen week-end házakkal 

történő beépítését is.”138 A telepszerű beépítést elsősorban a területgazdálkodási és financiális 

szempontok inspirálták. Az üdülőterületeken az előírt minimális teleknagyság 158 négyszögöl volt, az 

egyedi épületek viszonylag magas építési költsége miatt azonban sokaknak nem volt elérhető a saját 

nyaraló. A víkendtelepek általános sémáját 30-50 lakóegységből, 6-8 épületben, saját strandterülettel, 

csónakkikötővel tervezték meg, ahol egy lakásegységhez 80 négyszögöl tartozott. Az épületekben 5 

részben emeletes ágyhelyet, főzőfülkét, mosdóhelyiséget és zuhanyzót alakítottak ki. A BIB 

tárgyalásokat folytatott az OTP-vel, hogy az öröklakáshoz hasonlóan részben készpénz, részben OTP 

hitelből valósíthassák meg. „A víkendházak egyéni tulajdonban maradnának, akár az öröklakások. Ily 

módon elérhetnénk, hogy a dolgozók saját telkükön megtakarított pénzükből az OTP révén saját kis 

üdülőházat építhetnének.”139 A tervezés során mind a helyi építőanyagok, mind az előregyártott 

szerkezetek felhasználása felmerült, de a fejlesztés megindulásnak elhúzódása miatt, ezeket a 

koncepciókat végül nem dolgozták ki. „Gondoltunk ilyesmire, mégpedig háromféleképpen is. Az egyik 

boarding-house módszerű lehetne, a másik négytagú társulásokra adna alkalmat, a harmadik telepjellegű 

lehet. Egyelőre azonban csak az utóbbi valósul meg. Az OTP Almádiban lottótelepet épít, de oly lassan, 

                                                           
134 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 43. 
135 Kotsis Lajos (vezető tervező): Balatoni Üdülőkörzet Regionális Rendezési Terve. VÁTI, 1980. 
136 Ferkai 2014, 161. 
137 Balatonfüreden az arácsi strand és Balatonarács között, Zamárdinál a szántódi rév és a vasútállomás közötti partszakaszt, 

valamint Fonyódon, Balatongyörökön, Balatonföldváron, Szárszón és Szemesen jelölt ki helyszíneket. 
138 A Balatonkörnyék Regionális Tervének ismertetése. (II. kötet), VÁTI, 1975 január. LTK 0491/k (II.) 
139 Lásd a Magyar Nemzet 1958. október 5-i beszámolóját: Víg István: Egységes víkendtelepeket és új házhelyeket jelöltek ki 

a Balatonnál. Vig 1958, 5. 
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hogy alighanem lucaszéke lesz a neve, mire elkészül.”140 A víkendtelepek hálózatszerű kiépítése almádi 

példáját kivéve végül nem valósult meg.141 (5.44. ábra) 

A tömeges nyaralóvásárlási igények és az egyre csökkenő beépíthető területek azonban hamar új 

megoldásokat inspiráltak. 1963-64 után elindult és felgyorsult a telekspekuláció és annak minden 

változata, köztük a társasnyaraló telepek kezdetben szervezetlen formája.142  A déli parton megvalósult, 

többnyire háromemeletes, apró apartmanokkal tele zsúfolt, olykor 50-60 fős társasüdülőket néhány 

kaposvári, budapesti és pécsi építész tervezte meg, többnyire az akkor éppen elfogadható minimális 

színvonalon.143 A kollektív nyaralás új formájában, a társasüdülők ideájában rejlő lehetőségeket azonban 

a Főépítészség is hamar felismerte. Az egységesen megtervezhető és hosszabb távon is szervezett 

formában üzemeltethető házak hatékony alternatívát ígértek az egyre inkább emergenssé váló tóparti 

urbanizáció kontrollálására és a sűrűség növelésére. A Főépítészség a még szabad építési területek 

rohamos csökkenése miatt a magán nyaralóépítés több évtizedes modelljével szemben a nagyobb 

koncentrációt biztosító, kollektív beépítés mellett foglaltak állást.144 Az első társasüdülő, Szabó Iván 

füredi Baricska telepe 1968-ban készült el.145 (5.45. ábra) A füredi hegylábi lejtő topográfiájára 

szerkesztett háromszintes egységekből álló beépítés a táj urbanizálódó karakterét erősítette. Később 

Füred központjában szintén Szabó Iván tervei szerint készült el a négy és kétszintes egységekből álló 

Neptun társasüdülő, P. Müller Éva pedig Tihanyban tervezett hasonló léptékű beépítést, de a helyi 

adottságokhoz igazodva lépcsőző tömegelrendezéssel és helyi kőanyagú falazattal a hetvenes évek 

elején.146 A hétvégi házak elaprózott telepes beépítésének ideáját tehát a hatvanas évek végére felváltotta 

a kollektív nyaralóházak és az üdülők koncentrált városrésznyi telepének víziója. 

M.5.6. Az utolsó főépítészi beszámoló összegzése (1967) 

Tíz évvel a regionális terv megszületése után és a nemzetközi fórumokon elért sikerek, főként az UIA 

által 1965-ben a párizsi kongresszuson adományozott Abercrombie-díj ellenére is már látszottak a 

megtorpanás jelei. A megvalósítás üteme elmaradt az idegenforgalom világméretű növekedéséhez és a 

többi, főleg szocialista ország hasonló fejlesztéseihez képest, az igény és a fejlesztés közti olló egyre 

inkább szétnyílt. Az időközbeni szervezeti változásokból eredendően az egyes kiemelt helyszínek 

építésre alkalmassá tétele a kezdeti lendület után megtorpant, ami a későbbi fejlődés gátja lett. „A 

megvalósulás üteme azonban az idegenforgalom világméretekben történő növekedéséhez és a környező 

államok (főleg szocialista államok) hasonló jellegű fejlesztéséhez viszonyítva szerény. Az igény és a 

fejlesztés mértéke közötti olló egyre inkább nyílik. Az időközbeni szervezeti változásokból eredően az 

egyes kiemelt helyek építésre éretté tétele (előkészítő beruházások) a kezdeti lendülethez viszonyítottan 

megtorpant s ez az intenzív fejlesztés gátja lehet.”147 

Az idegenforgalom további fejlesztésének legfőbb gátja a célterületek előkészítésének hiánya volt. Bár 

a szállodákat és az üdülőket a SZOT és más vállalatok építették, az építési területet, közművet, utat, 

partvédművet a központi költségvetésből kellett volna fedeznie a BIB-nek. Az elmaradó szállodaépítés 

gyorsítását a kivitelezés idejének rövidítésével kívánták javítani. A Főépítészség még a kezdeti 

időszakban foglalkozott tájolási, felszerelhetőségi, építéstechnológiai kérdésekkel az északi és a déli 

part adottságainak megfelelően, így az eddig elkészült és üzemelő szállók ennek szellemében születtek. 

                                                           
140 Z.J. 1964, 9. 
141 Az almádi víkendtelep épületeinek terveit lásd Bajnay Zsolt archívumában.  
142 Csorba Zoltán visszaemlékezésében is kiemeli a jelenséget. A nagyobb magántulajdonú telkeken lehetőség nyílt több 

nagyobb léptékű épületet elhelyezésére.  
143 A szerző által Csorba Zoltánnal 2015.09.02-án készített interjú alapján. A hanganyag digitálisan és kézirat formájában 

rögzítve. 
144 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 24-25. 
145 Szabó Iván: "Baricska" társas üdülőtelep, Balatonfüred. Szabó 1968, 14. 
146 Szabó Iván: Neptun társasüdülő. Szabó 1972, 23.; P. Müller Éva: Társasüdülő, Tihany. P. Müller 1971, 38. 
147 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 5. 
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Az újabb szállók tervezése során már 400-700 férőhellyel és az előregyártó technológiák 

felhasználásával számoltak. Az előregyártás egyébként az ekkor már előreláthatóan többszörösére 

növekvő SZOT üdülők kapcsán is felmerült.  A tópart nemzetközi pozícionálásával kapcsolatban 

felvetették, hogy „a déli part a kisgyermekes szülők európai üdülőhelye” lehetne.148 A Főépítészség 

javasolta, hogy a szakszervezet dolgoztassa fel a témát megfelelő helykiválasztással és épülettípusokkal, 

valamint kísérleti telepek létrehozásával. További ötletként felmerült a téli üdülés bevezetése, és az 

európai érdeklődésre számot tartó attraktív helyszínek, elsősorban a Badacsony, a vulkáni kúpokra 

rálátást adó Felső-Bélatelep, és a Pest felől érkezőket a Balaton hosszában feltáruló panorámával fogadó 

akarattyai Csittény-hegy turisztikai fejlesztése.149 

A fontosabb fejlesztési témákban elért eredményeket összefoglalva kiemelendő az infrastruktúra 

fejlesztése. A 42 parti település közül 16 helyen új községi vízmű épült, 9 korábbit bővítettek, így az 

összes víztermelés 3,8-szorosára növekedett, ami azonban a távlati összesnek még mindig csak 31%-a 

volt, és a 1967-ben mért igényeknek csak a 80-85%-át fedezte.150 A szennyvíz csatornázás és tisztító 

telepek terén 10 településen épült részleges csatorna főgyűjtő és tisztító telep.151 Bár ez a korábbi 

szennyvíz kapacitást a 11-szeresére növelte, ami 20-25%-a távlati tervezettnek, és az 1967-es igény 

60%-a volt. A partvédelem és a feltöltések csak a legszükségesebbre szorítkoztak, ez alól látványos 

kivétel a siófoki Ezüstpart feltöltése. A regionális tervben foglalt útkorrekciók, felújítások 

megvalósultak, az M7 Siófokig való kiépítése a hatvanas évek végén már folyamatban volt, a 

benzinkutak, szervizek rendszere kiépült, ezért a gépkocsik számának növekedése ellenére ez a terület 

tűnt viszonylag leginkább problémamentesnek, miközben az üdülőterületek belső útjai és a vasúti 

kereszteződések megoldatlanok maradtak. A vasúti forgalomban az északi parton történt jelentős 

vonalfelújítás. Nyomvonal módosítás következtében jelentős menetidő javulás valósult meg a regionális 

tervben foglalt állapothoz képest. 1967-es jelentések szerint a hajóforgalom csúcsidőben túlterhelt volt, 

és bár a szántódi két új komp forgalomba állítása többszörösére növelte a szállítóképességet, 

csúcsidőben az átkelő is túlterheltté vált.152  

Az üdülési célú férőhelyek növekedésében 55-60.000 új magán nyaralóférőhely épült, ami a regionális 

tervben szereplő 100.000 fős keretnek az 55-60%-a, és a többi szektorhoz képest jelentősen nagyobb 

százalékos növekedést mutatott.153 A tervezetthez képest lemaradásban volt a szakszervezeti és vállalati 

üdülők kapacitásának fejlesztése. Mindössze 4.700 férőhely épült a tervezett 80-90.000 helyett.154  

Nemzetközi összehasonlításként a keleti blokk országai évente 10.000 férőhellyel bővítettek, ezzel 

párhuzamosan a Balatonon évente többnyire csak egy-egy szálló épült 3-500 férőhellyel. Az 1958-1965-

ig az állami és magánépítkezések összértéke 5 milliárd forint volt.  A korábbi alacsony férőhely 

kapacitást és a szolgáltatások színvonalát képes volt fejleszteni. A tóparton eltöltött külföldi 

vendégnapok száma, mely korábban töredéke volt a fővárosinak, a hatvanas évek végén már meghaladta 

a Budapesti adatot, és az ország legjelentősebb devizabevételét biztosító üdülőhelyévé vált. Bár 

kezdetben a régiót mint egységet kezelve kívánták megújítani, a tervművelet során a turisztikai célok 

kielégítése szerepelt elsődleges célként, nem csak a háttértelepülések, de még a vízparti ősközségek is 

háttérbe szorultak az üdülőterületekkel szemben. A fejlesztés során telepített funkciók elsősorban a 

                                                           
148 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 12. 
149 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 13. 
150 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 5. 
151 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 6. 
152 Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 6. 
153 A megvalósult férőhelyekből 3200 szálló, bár 1967-ben még további 2000 szálló férőhely volt építés alatt. A campingek 

tervezett 40.000 férőhelyét megvalósították. Az üdülést ellátó egyéb vendéglátóipari egységek kiépültek, de lemaradás 

mutatkozott a külföldi turisták számára színvonalas kínálatot nyújtó szórakozóhelyek és vásárlóhelyek között. 10 év alatt 4.3 

milliárd forint került beruházásra, ebből 1,9 milliárd forintot a magánberuházások tettek ki. A férőhelynövekedésekről 

részletesen: Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 7. 
154 A beruházások összértékéről: Farkas-Balla-Bottyán-Szappanos-Csorba 1967, 7. 
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szezonális feladatok ellátására épültek. Ugyanígy nem jutott figyelem a környezetvédelmi és vízvédelmi 

szempontok kezelésére. A növekvő népességszámot a szállásférőhelyek növelésével próbálták meg 

befogadni, de kevés közösségi létesítmény épült az időszakban.  

A Főépítészséget 1969 elején az Új Gazdasági Mechanizmus és az új tanácstörvény bevezetésével egy 

időben megszűntették, az intézményi változásokat a következő fejezetben részletesebben is elemezni 

fogjuk.155 A terv kezdeti sikeres realizációjában meghatározó volt Farkas Tibor személyes karaktere, 

visszaemlékezésében a művezetése során a bizalom megszerzésére helyezte a hangsúlyt: „A művezetői 

tevékenység során rájöttem, hogy a bizalom megszerzése, kiharcolása sokkal nehezebb feladat, mint 

egy jó terv készítése. A rendezési tervek esetében ugyanis a színes foltok, vonalak csak a jelkulcs 

ismeretében értelmezhető, nem úgy, mint egy épület homlokzata vagy perspektivikus képe. A 

megértéshez és a megvalósításhoz ezért van szükség a terv érdekképviseletére, a folyamatos 

művezetésre! E nélkül egy jó terv is elsikkadhat, torzulhat. (…) Az Abercrombie-díj e tevékenység 

nélkül nem születhetett volna meg.”156 

 

 

  

                                                           
155 „Értesítem, hogy a Balatonkörnyék és Dunakanyar területén a főépítészi teendők ellátása alól – eddigi munkájának 

elismerése mellett – 1969. január 1-i hatállyal felmentem. Ez a felmentés nem érinti a Városépítési Tudományos és Tervező 

Intézetnél fennálló munkaviszonyát és élvezett illetményét.” Szilágyi Lajos építésügyi és városfejlesztési miniszterhelyettes 

levele Farkas Tibornak 1969 január 7. 
156 Farkas Tibor: 5 oldalas összeállítás a művezetés eseményeiről. Kézirat. 1965. június 28. Farkas Tibor hagyatéka. 
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M.5.7. Áttekintő táblázatok 

 

M.5.7.1. Beépítési övezetek az építésügyi szabályzatban 

[Farkas Tibor archívuma] 

 

övezet 

jele 

az övezet megnevezése 

és rendeltetése 

övezeti 

bontás 

  a telek beépítési épület   

      beépítési módja szélessége 

m 

mélysége 

m 

területe m beépítési 

max 

szintszáma alaterület 

m2 

I. Nagy szállodák, nagy 

üdülők és 

gyógyintézetek övezete 

  Részletes rendezési 

vagy beépítési terv 

szerint 

      max 15 min 2 terv 

szerint 

II. üdülők és nyaralók 

övezete 

  szabadon álló, iker min 16 min 20 min 700 

max 2200 

max 20 max 3 min 60 

III.  vegyes nagytelkes 

övezet üdülők és 

nyaralók részére 

  szabadon álló, iker min 16 min 20 min 700 

max 2200 

max 20 max 3 min 60 

IV Vegyes kistelkes övezet 

kisnyaralók és hétvégi 

házak részére 

  szabadon álló, félig 

szabadon álló 

min 14 min 20 min 450 max 20 max 2 nyaraló 

min 40 

V. a. Hétvégi övezet 

telkesített 

  szabadon álló, félig 

szabadon álló 

min 8 min 20 min 200, 

max 500 

max 15 1 min12 

max 30 

V b. Hétvégi övezet (hétvégi 

telep) 

  beépítési terv szerint 

 

min 150, 

max 300 

max 20 1 min 12 

max 30 

VI.  Lakott szőlő, 

gyümölcsös, erdő jellegű 

övezet 

  zártsorú kivéve 

bármilyen 

  -  - min 2000 max 10 max 2  - 

VII. Sátortábor   szababdon álló  -  - min 25/fő   1  - 

VIII. Zártsorú és fésűs 

beépítés 

üdülőterületeken  

  Az OÉSZ-nak azon beépítésekre vonatkozó előírásai alkalmazandók. 

  

Ü.III. Nyaralók /vegyes 

nagytelkes/ övezete 

1. szabadonálló 

kivételesen ikerházas 

ép.ter. Min 40 m2 

min 16 min 20 min 700 

max 2200 

15 2   

    2. ua min 16 min 20 min 700 

max 900 

15 1 max 2   

Ü.IV. Kis nyaralók és hétvégi 

házak / vegyes kistelkes 

övezete 

 

  

  

Ü V./a  Hétvégi házak / 

telkesített 

 

  

Ü V./b Hétvégi házak / közös 

telkes 
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M.5.7.2. Balaton üdülőterületeinek érdekében 1958-1962-ig készült nagyobb beruházások 

összesítő jegyzéke 

[„BRT 7. sz. melléklet V/02592”, Farkas Tibor archívuma] 

 

Beruházások megnevezése Létesítmények jellemző egysége 

/BIB és Tárcák, valamint Tanácsok 

beruházásában/ 

Becsült érték 

millió forintban 

Mélyépítés 

Víz 

  vezeték 44 km 13,5 

  locsoló 3,7 km 0,4 

  új vízmű kap/nap 10500 m3 37 

Csatorna 

  vezeték 21,5 km 44 

  új tiszt telep     

    

  /kap.fő egy.ért/ 38.500 km 38,5 

Elektromos energia   15,8 km 20 

  világítás 38,0 km 13,4 

Part-védőmű   16,1 km 46 

  feltöltés 44,9 ha 8 

  kotr.-homokozás 14,8 ha 4 

Út 

  új út 27, 3 km 54 

  felújítás 105,0 km 85  
parkoló 2400 gk. 12 

Benzinkút   7 db 5 

Szerviz   2 db 4 

Járda   20,6 km 3 

Sétaút   13,1 km 2 

Parkosítás   59 ha 24 

Magasépítés 

Strand öltöző, férőhely 23700 fő 26 

  terület 15,1 ha 5,3 

Bazárok (árusító egység)   128 db 19 

Büfé   21 db 12,6 

Étterem   12 db 30 

  férőhely 8200 főre   

Bisztró   11 db 11 

Szállók   1730 fő 69,2 

  turista 242 fő 6,1 

Jelentősebb nagyüdülők       

/részben étteremmel/    500 fh. 40 

Camping /közületi nélkül/   8650 fő 4,3 

Egyéb     116,7 

  becsült érték ft kb   754 millió ft 
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M.5.7.3. Az 1958-1968 közötti fejlesztési szakaszban megvalósult jelentősebb közcélú épületek 

áttekintő táblázata 

[A szerző összesítése] 

helyszín épület neve tervező építés 

éve 

Alsóörs Strand, Alsóörs Csorba Zoltán  1967 

Alsóörs Sirály étterem típusszerkezet (Polónyi Károly, Klimov Borisz) 1960 

Badacsony SZOT étterem Emődy Attila és Bottka Mária 1959 

Badacsony Tátika étterem Callmeyer Ferenc  1962 

Badacsony Poharazó Callmeyer Ferenc  1960 

Badacsony Posta K Ártner Klára  1970 

Badacsony Felsőbazár Mészöly András  1961 

Badacsony Hableány étterem Raáb Ferenc 1964 

Badacsony Alsóbazár Callmeyer Ferenc 1960 

Balatonakarattya Strand és öltözőépület Hofer Miklós 1959 

Balatonalmádi Pannónia étterem Raáb Ferenc 1964 

Balatonalmádi Hotel Auróra Kürthy László, Adamecz István  1969 

Balatonalmádi Turistaszálló Tiry György  1963 

Balatonarács Szálló, Balatonarács V. Pázmándy Margit  1968 

Balatonföldvár "Goldberger" üdülőbővítés Tillai Ernő  1961 

Balatonföldvár Strandöltözők Kopári Dénes  1962 

Balatonföldvár Kilátó presszó Elekes Keve  1962 

Balatonföldvár Motel étterem Polónyi Károly, Klimov Borisz 1959 

Balatonföldvár Üdülő étterme kikötő Callmeyer Ferenc 1965 

Balatonföldvár Kemping Polónyi Károly 1960 

Balatonföldvár Goldberger vállalati üdülő bővítés Tillai Ernő 1962 

Balatonfüred Hotel Marina Mányoky László, Vass Tamás, Brjeska István 1969 

Balatonfüred Autósstrand motel Bérczes István  1962 

Balatonfüred Autósstrand  Bérczes István  1959 

Balatonfüred Bazársor Kékesi László 1958 

Balatonfüred Balaton Étterem Raáb Ferenc  1962 

Balatonfüred Mentőállomás Csaba László 1963 

Balatonfüred Orvosház Márton István 1963 

Balatonfüred Halászkert Kovach István, Makovecz Imre 1966 

Balatonfüred Hotel Marina Mányoky László  1969 

Balatonfüred "Baricska" társas üdülőtelep Szabó Iván 1968 

Balatonfüred, Arács Annabella V. Pázmándi Margit 1968 

Balatonfüred, Arács Strandfürdő és bisztró Farkasdy Zoltán, Balla Gyula  1962 

Balatonkenese Kísérleti paneles idényszálló Dávid János  1963 

Balatonkeresztúr Turistaszálló (műemléki átalakítás) Tillai Ernő 1962 

Balatonlelle Egészségügyi Minisztérium üdülője Módosi Eszter 1968 

Balatonmáriafürdő  Delta Étterem Night Club M. Hejhál Éva 1968 

Balatonszepezd Strand Csorba Zoltán  1963 

Balatonszepezd SZÖVOSZ üdülőtelep (I. ütem) Makovecz Imre  1968 

Balatonvilágos MTA üdülőtelepe Perczel Dénes 1960 

Fonyód Fonyód Delta Étterem Night Club M. Hejhál Éva 1969 

Fonyód Sirály Étterem Móring Ede 1962 

Fonyód Községi strand Polónyi Károly 1958 

Fonyód Kemping Bíró Márton, Klimov Borisz 1959 

Fonyód Balaton Áruház Fonyód Kiss István, Bedécs Sándor 1960 

Hévíz Rózsakert Eszpresszó bisztró Gulyás Zoltán 1969 

Hévíz Louis Saillant SZOT üdülő Töreky Dezső, Bánk András 1969-75 

Hévíz Muskátli étterem Zilahy István  1967 

Keszthely Helikon Szálló Tolnay Lajos 1968-71 

Keszthely Szigetstrand Murányi Sándor 1962 
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Keszthely Öltözők a parti strandon Murányi Sándor  1962 

Nagyvázsony Kinizsi-vár helyreállítás Sedlmayr János  1963 

Siófok Siófok Delta Étterem Night Club M. Hejhál Éva 1969 

Siófok Vénusz  Földesi Lajos 1962 

Siófok Napfény Csángó András  1962 

Siófok Siófoki Meteorológiai Állomás Molnár Péter 1955 

Siófok Siófok, KÖZTI üdülő Zalaváry Lajos 1962 

Siófok Balaton szálló Czigler Endre 1962 

Siófok "Balaton" étterem Czigler Endre  1962 

Siófok Lidó szálló Czigler Endre  1963 

Siófok Hungária szálló Czigler Endre  1965 

Siófok Európa szálló Czigler Endre 1966 

Siófok Sió Áruház Siófok Tiry György 1970 

Siófok Strand Polónyi Károly, Klimov Borisz Iparterv 1959 

Siófok Sirály büfé Biro Márton, Klimov Borisz Iparterv 1959 

Siófok Motel étterem Polónyi Károly, Klimov Borisz Iparterv 1959 

Siófok Benzintöltő állomás Kondorai Gyula és Dobl Géza 1959 

Siófok, Széplak Orion Club Bar Márton István, belső ép: Kecskés István 1969 

Siófok, Széplak Balatonszéplak családi üdülő Jurcsik Károly 1954 

Siófok, Széplak NIM Üdülő Nagy János 1962 

Siófok, Széplak Széplaki Étterem Edvi Lászlóné 1962 

Szántód Kikötő, Szántódrév Dianóczki János 1967 

Tihany Tihany Hotel Kun Attila  1963 

Tihany Alsóközpont, Bisztró, Csemege Gulyás Zoltán, Nagy József (statikus) 1962 

Tihany Motel Tihany Polónyi Károly 1960 

Tihany Motel Mondok László, Miskolczi L., Dianóczki J. 1959 

Tihany Motel étterem Földesi Lajos, Klimov Borisz 1959 

Tihany Kemping Dianóczki János 1959 

Tihany Hajóállomás, Tihanyrév Dianóczki János 1962 

Tihany Üzletsor, Tihanyrév Dianóczki János 1960 

Tihany Móló váró, Tihany Benkhardt Ágost 1959 

Tihany Posta és idegenforgalmi iroda Bérczes István, Szittya Béla  1962 

Tihany "Sport" étterem Zilahi István 1961 

Tihany Vasbeton híd Lipták László 1961 

Tihany Mozi (magtárátalakítás) Callmeyer Ferenc 1962 

Tihany Rege cukrászda Callmeyer Ferenc, Tóth Kálmán  1962 

Tihany Gödrös szabadstrand vetkőzőfülke Bajnay Zsolt 1960 

Tihany Pártház Zilahy István és Szekeres József 1960 

Tihany Motel személyzeti szállása Czigler Endre 1960 

Tihany  Orvosi rendelő Zilahy István és Szekeres József 1960 

Zamárdi Étterem típusszerkezet (Polónyi Károly, Klimov Borisz) 1960 
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M.6. A MODERNIZÁCIÓTÓL A REHABILITÁCIÓIG:  

DIFFERENCIÁLÓDÁS ÉS JELENTÉSVÁLTOZÁS 1968 UTÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zánka, légi felvétel, 1972. [Farkas Tibor hagyatéka] 
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„A Balaton regionális koncepciójának elhalványodása és ezek miatt bekövetkező problémák ékesen 

bizonyítják a regionális tervezés fontosságát és ezzel válik a Balaton példája mindnyájunk számára 

ilyen szempontból is tapasztalattá.” 

(Bottyán Géza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.).] 
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M.6.1. Illusztrációk 

 

6.1. ábra - A központi fejlesztés intézményrendszerének elvi sémája. 

    

6.2. ábra - Vízparti fejlesztések a hetvenes évek elején, Alsóörs. Értesítés a Főépítészség megszűntetéséről (1969) és a 

központi fejlesztés új „gépezete”. 

[6.1. A szerző ábrája, Balaton-fejlesztés 1975, 29. felh.; 6.2.1-2. Farkas Tibor hagyatéka, 6.2.3. Balaton-fejlesztés 1975, 29.] 
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6.3. ábra - A BKFP népességszámai és területfelhasználási vázlata. (1969) 

 

6.4. ábra - Partfeltöltési munkálatok Keszthelyen és Széplakon. (1972) 

  

 

 

6.5. ábra – Balatonlelle, a kikötőkörnyék fejlesztései.  (1972) 

 

 

 

 
 

[6.3. Balaton-fejlesztés 1975, 20-21; 6.4-5. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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6.6. ábra - Hévíz, Keszthely és Zánka fejlesztési területei. (1972) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. ábra - Balatonszéplak, üdülőterület kialakítása. 

 

[6.6. Farkas Tibor hagyatéka, 6.7.1. Balaton-fejlesztés 1975, 18; 6.7.2. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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6.8. ábra – Balatonfüred, a Hotel Marina (Mányoky László, 1969) és a Baricska társasüdülő (Szabó Iván, 1968). 

 

6.9. ábra – Partrendezés, Balatonboglár, Gyenesdiás és Vonyarcvashegy. (1972) 

[6.8-9. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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6.10. ábra – Máriafürdő, Szigliget és Berény vízparti fejlesztései. (1972) 

 

6.11. ábra – Balatonszéplak, Dunai Vasmű üdülője. (Virág Csaba 1979.) 

 

6.12. ábra – Balatonfüred, Neptun társasüdülőtelep. (Szabó Iván, 1968) 

 

[6.10. Farkas Tibor hagyatéka, 6.11. Virág 1979, 30, 31; 6.12. Callmeyer-Rojkó 1972, 144.] 
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6.13. ábra – Paloznak és Révfülöp. (1972)  

                                                                                 

6.14. ábra – Szigliget és Vonyarcvashegy. (1972)   

 

6.15. ábra – Györök és Akarattya. (1972)  

[6.13-15. Farkas Tibor hagyatéka.] 
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6.16. ábra – Zártkertek területe, 1973. (BRT felülvizsgálat, VÁTI 1974.) 

 

 

6.17. ábra – A belterület változása, 1973. (BRT felülvizsgálat, VÁTI 1974.) 

 

 
[6.16-17. Lechner Tudásközpont, LTK 0491/k (I.).] 



 

88 

 

 

6.18. ábra – Az üdülési férőhelyek súlyának alakulása 1960-1974 között a Balatoni Központi Fejlesztési Programhoz 

viszonyítva. (BRT felülvizsgálat, VÁTI 1974.) 

 

6.19. ábra –Az üdülő idegenforgalom népesség struktúrája, nyári csúcsvasárnapon, településenként 1974-ben. (BRT 

felülvizsgálat, VÁTI 1974.) 

[6.18-19. Lechner Tudásközpont, LTK 0491/k (I.).] 
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6.20. ábra –Balatoni régión belüli települések elmaradottságának elemzése. (BRT felülvizsgálat, VÁTI 1974.) 

 

6.21. ábra – Erdőellátottság. (BRT felülvizsgálat, VÁTI 1974.) 

[6.20-21. Lechner Tudásközpont, LTK 0491/k (I.).] 
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6.22. ábra – Alap és középfokú ellátás körzetei, 1974. (BRT felülvizsgálat, VÁTI 1974.) 

 

6.23. ábra – A Balaton Üdülőkörzet Regionális Rendezési Terve. (VÁTI 1979.) 

[6.22. Lechner Tudásközpont, LTK 0491/k (I.); 6.23. Lechner Tudásközpont, LTK 2281/99/1.] 
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M.6.2. Balatoni Központi Fejlesztési Program I. ütem (1970-1975) 

A fejlesztés adatait Farkas Tibor archívumában fellelhető beszámolók és a korabeli publikációk alapján 

állíthatjuk össze. Az első ötéves ciklusban, bár a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokat csökkentették, 

de sikerült jelentős eredményeket elérni.157 A BKFP keretében végül összességében 8 milliárd Ft került 

beruházásra, elsősorban az infrastruktúra, a vízgazdálkodás terén történő fejlesztésekre. Elsősorban az 

infrastrukturális ellátás bővült a vízvezeték-hálózatnak a belterület közel 70%-ának bekapcsolásával, 

ugyanakkor a szennyvízkezelésnél az igények és az ellátottság közti olló tovább nyílt. Az energiaellátás 

terén az elektromos hálózat fejlesztését emelhetjük ki. A Belkereskedelmi Minisztérium gyorsított 

ütemben 100 kiskereskedelmi és vendéglátóipari egységet telepített a tópartra, de az üdülőnépesség 

növekedése miatt tovább nőtt az ellátottság feszültsége. Fejlődött a postaszolgáltatás is, a tópart több 

településén új postaépületet emeltek. A közlekedésfejlesztésben az M7 autópálya Aligáig történő 

kiépítése érdemel említést, miközben a települési úthálózat pormentes burkolatú útjai 30%-ról 50%-ra 

nőtt.158 A tópart, különösen a déli part mesterséges karakterét nagyban meghatározta a 12 km hosszan 

megvalósult partszabályozás. A részben a partvonal rendezéséhez is kapcsolódó területelőkészítés során 

200 ha kiépítése indult meg, ebből 1975-re 120 ha állt már rendelkezésre.159 1975-ben még reálisnak 

tűnt, hogy az új építési területek, az egyes építkezések átmeneti korlátozásáról hozott rendelettel 

összhangban, hosszabb távon is elegendőek lesznek az építkezési igények kielégítésére.160 Az üdülőtájak 

növekvő nyári népessége az országos politika szintjén is megjelent, az MSZMP XI. kongresszusának 

irányelveiben a szervezett üdültetés előtérbe helyezését hangsúlyozták, ezzel is segítve a 

területgazdálkodást.161 A partszabályozásoknál az új strandterületek kialakítása is fontos szempont volt 

a nyári zsúfoltság kezelésére. Az 1970-ben 45.000 fős fizetőstrand szolgáltatás 1975-re 70.000-re, a 

szabadstrandok kapacitása 12.000-ről 22.000-re nőtt. 

A szállásférőhelyek terén a tervezettnél nagyobb ütemű növekedés következett be. A program 15%-os 

üdülőférőhely növekedéssel kalkulált, de 1975-re ennek négyszerese, több mint 100.000 új férőhely 

létesült, ami elsősorban a „váratlanul fellendülő” magánnyaraló építés következménye.162 A ciklusban 

létesült üdülőférőhelyek 75%-a magánnyaraló épület. A szálló kapacitás érdemben nem változott, mert 

bár Keszthelyen és Hévízen új szállodák létesültek, de Földváron és Tihanyban megszüntették a 

Brüsszelből 1958-ban vásárolt moteleket. Az üdülőépítkezések terén jelentős kapacitás növekedés 

jelentkezett, a SZOT és a vállalti üdülők, valamint a közületi ifjúsági táborok befogadóképessége 

összesen 25.000 férőhellyel nőtt. A kempingek 300 sátrazó és 2700 bungalóférőhellyel bővültek, ami 

összességében 10%-os kapacitásnövekedést mutat. A tervben egyfelől Tihany, Siófok, Almádi, Hévíz, 

Füred, Keszthely esetében a meglévő együttesek fogadóképességének növelését, másfelől Zamárdi, 

Szárszó, Lelle, Fonyód, Berény, Keszthely, Révfülöp, Füred, Kenese és Akarattya esetében új 

üdülőhelyeket terveztek.163 A fejlesztések közül legjelentősebb a Siófoktól keletre és nyugatra tervezett 

feltöltés és előközművesítés. Az Ezüstpart esetében a már feltöltött terület nyugati irányú 

kiterjesztésével SZOT üdülők részére 2000 új férőhelyet biztosítottak. Siófoktól keletre az Európa 

szállótól Szabadi felé a partvédőmű kiépítést 8 km hosszan tervezték, ezzel 150 hektár, 4200 új 

ágyférőhely és 4000 fős strandférőhely létesítésére nyílt lehetőség. A tervek szerint a partszakaszokat 

tengerparti lídókhoz hasonlóan, 30 méter szélességben közterületnek hagyták meg.  

                                                           
157 A fejlesztés első ciklusának eredményei Laky László: A Balatonfejlesztés eredményei a IV. ötéves tervben című 

publikációja alapján. Laky 1976, 26. 
158 Laky 1976, 26. 
159 Az előközművesített üdülőterületeket elsősorban a SZOT és vállalati üdülők számára fejlesztették.  
160 Lásd: 3/1972 (I. 25) OT-PM-ÉVM számú rendelet. 
161 Kiss 1977, 33-36. 
162 Laky 1976, 26. 
163 Magyar Nemzet 1971. augusztus 24-i beszámolója: „Új szakaszba lépett a Balaton-fejlesztés” Antalffy 1971/a, 7. 
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A korszakban már egyre nagyobb problémát jelentett a Siófok és Aliga közötti szakasz zsúfoltsága, 

miközben Szárszó és Földvár közt is „elfogyott” a part, ezért a javaslatokban Zamárdi és Szántód közötti 

szakaszban látták a területnyerés legegyszerűbb lehetőségét. Zamárdiban 50 hektár feltöltés valósult 

meg a terveknek megfelelően. Szárszónál Földvár felé a 7. sz. főút és vasút között kisajátítással 30 

hektáron 1000 férőhelyes új üdülőterületet alakítottak ki. Balatonberény nyugati végénél a 71. sz. út és 

a part közötti feltöltést a dél-dunántúli lakosság igényeinek kielégítése indokolta. Keszthelynél a 

Helikon szállótól északra eső nádas helyén feltöltéssel 2500 üdülőhely és 1000 strandférőhely létesült. 

Balatonfüreden az Annabella szállótól keletre eső területen kiépítették a Kisfaludy üdülőtelep 

közművesítését 7000 fő részére, előtte feltöltéssel 4000 fős strand létesült. Révfülöpön a községi 

strandtól keletre jelöltek ki feltöltésre területet. Kenesén az Alsóréti dűlő közművesítése 6000 ember 

részére valósult meg. A középtávú tervek tekintetében 1971-1980 között összesen 18 milliárd forint 

került felhasználásra, ebből a Központi Alap 1,3 milliárd Forintot biztosított. A pénzügyi forrásokat 

elsősorban az ágazatok, országos hatáskörű szervek, tanácsok építkezései által használták fel. Ebben az 

időszakban az infrastruktúra fejlesztés élvezett prioritást, jelentős eredmények születtek az ivóvízellátás, 

vízszabályozás és közlekedés terén. 1980-ig az ivóvízművek kapacitása háromszorosára, az ivóvíz és 

szennyvízcsatorna hálózat kapacitása pedig kétszeresére nőtt, miközben a szennyvíztisztító telepeké 

1970-hez képest az ötszörösére.  

A településrendezési koncepciók közül kiemelkedik Földvár fejlesztése. A település már a hatvanas 

évek elejétől kezdve a prioritások között szerepelt, de a Brüsszeli motelek felépítése után a település 

múltjához és a regionális tervben megfogalmazott karakteréhez méltó hotelépítkezések elmaradtak. A 

hetvenes években Földvár település képe is jelentősen megváltozott. A BTB és a Községi Tanács 

közösen településfejlesztési koncepciót dolgozott ki, a rendezési tervben a gyalogos közlekedés és a 

sétányok kialakítása jelent meg hangsúlyos elemként.  Az üdülőterület központjának rendezési tervét 

Márton István készítette el, aki később a koncepcióhoz kapcsolódva a Neptun szállót is megtervezte. A 

szállodát a korábbi motelegyüttes helyén építették fel. Szerkezete a siófoki poligon üzem előregyártott 

elemeiből épült, figyelembe véve az Ezüstpart hoteljeinek eltolt középfolyosós rendszerét. A 

homlokzatképzésnél a funkcionális szempontok dominálnak, a regionális karakterre és az üdülőterületi 

jellegre nem találunk már utalást: „A mértéktartó tömegképzéssel horizontális tendenciájú architektúrát 

terveztünk olyan anyagok tervezésével, amelyek esztétikusak, de egyben a funkciót és az időálló 

színharmóniát biztosítják.” 164 

A Balaton központi programjának kezdeti sikerei ellenére a tervezetthez képest egyre kevesebb forrás 

jutott a célok megvalósítására, ami már az 1970-75 közötti IV. ötéves terv időszakában is 

megmutatkozott, majd az 1976-80 közötti V. ötéves terv idején a BKFP második ütemét is átstrukturálta. 

Problémát jelentett továbbá, hogy a BTB titkárság hatáskörébe csak a BKFP végrehajtása tartozott, azaz 

csak az adott fejlesztési területre koncentrálhattak, miközben a tanácsi hatáskörbe tartozó külterületeken 

egyre súlyosabbak voltak a területgazdálkodási problémák. Az országban a főépítészségek 

megszűntetése után nem alakult ki azonnal megyei főépítészi hatáskör, ezért sokszor a pillanatnyi 

érdekeket előtérbe helyező lokális nézőpont érvényesült. Bár a Balatonkörnyék Regionális Terve 

továbbra is érvényben volt, az egységes koncepciónak nem volt általános érdekképviselete és 

művezetésére hivatott szerve. A kritikák a BKFP tíz éve alatt elért eredmények ellenére a még mindig 

fennálló feszültségeket hangsúlyozták.165 Az üdülőterületi problémák mellett azonban egyre inkább a 

térség egyoldalú turisztikai profilozását kérdőjelezték meg, előtérbe kerültek az állandó lakosság 

társadalmi kohéziójának és a térség komplex gazdasági problémáinak kérdései.  

                                                           
164 Márton 1978, 13-17. 
165 A kevés korabeli publikált kritika közül lásd: Benyó 1976, 22; Erdeős-Mayer 1976, 37-41; Szappanos 1979. 19. 

Észrevételeik a BRT 1974-es felülvizsgálatának kritikájával megegyezőek.  
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M.6.3. „Tárgy: Felmentés kérése.” - Részletek Farkas Tibor Bondor József építésügyi és 

városfejlesztési miniszternek írt leveléből, 1972. áprilisi 18. 

 [Farkas Tibor hagyatéka] 

 

  

„Én, mint egyben a VÁTI főmérnöke, nem vagyok abban a helyzetben, hogy egész embernek érezzem 

magam, hisz munkaidőmnek alig egy tizedét tudom csak ez ügyre fordítani. Mint ilyen, feleslegesnek 

érzem magam, hisz sem időm, sem eszközöm nincs arra, hogy az ügyeket érdemi módon 

befolyásolhassam. Ezt bizonyítja, hogy a BIB-nél ahol 1957 óta – amióta megalakult – az elnökség tagja 

voltam és az ÉVM képviseletében minden ülésen jelen voltam, a jelenlegi negyedik új BIB vezetőség 

törölt a tagok sorából. Nyílván azok közé sorolt, - esetleg felsőbb intenciókra – akik „keresték” a munkát, 

de ez a keresett munka „felesleges” volt és mint „szükségtelent” megszüntették. Szeretném határozottan 

kijelenteni, hogy ma sem tartok semmit feleslegesnek abból, amit a Balaton-környék fejlesztése 

érdekében közel húsz év alatt végeztem. Mindazt, amit e téren munkatársaimmal együtt, szocialista 

szakmai hittel és meggyőződéssel tettem, éjt nappallá téve, családomat is háttérbe szorítva, 

szabadságomat sem kímélve, negyedszázad alatt egyetlen táppénzes nap nélkül. 

Valóban kerestem a munkát. Új terület, új téma volt. Az ötvenes években még sem hazai, sem külföldi 

előkép nem volt a regionális rendezés és fejlesztés területén. Még útmutatást sem kaphattam senkitől. A 

megvalósítás művezetésében mindenkor a korszerűség, de a reális gazdaságosság, a szebb és jobb elvét 

tartottam szem előtt. Az építési rendben a törvényesség volt a maradéktalanul képviselt irányvonalam. 

Köztudatba ment, hogy mit szabad mit nem. Visszaszorult a korábbi elvtelen és helyenként korrupt 

szellemű engedélyezési gyakorlat. A tanácsoknál egy új generáció nevelődött, egyesek közülük más 

térségek főépítészei. 

E roppant terhes és igen komolyan vett munkában tisztességgel megőszültem, s ha ma kezdeném, újból 

így tenném. Bizonyítható, hogy a Balaton térség még ma is abból a „felesleges” és „keresett” munka 
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eredményéből él, ami a főépítészség + generáltervezés és a BIB tanácsokkal összehangolt közös 

munkája eredményeként született 1958-65 között. Ez az eredményes időszak nem folytatódhatott, mert 

előbb a BIB-től vették el az eszközöket, majd a főépítészséget számolták fel és pótlásukról egyik 

vonalon sem történt gondoskodás. A terület előkészítése leállt, az építési rend elkezdett fellazulni, ami 

előre látható volt. 

Ezért nem kis küzdelem árán – kezdeményezésemre – készült el a Balaton Központi Fejlesztési 

Programja. Bíztam abban, hogy a program képes lesz egyensúlyt teremteni a balatoni térség 

problémájában. Ma már biztos, hogy erre csak részlegesen képes. Ennek oka többek között, hogy 6 év 

helyett csak 4,5 év áll rendelkezésre, a betervezett források csak 50-60%-ban fognak rendelkezésre állni, 

különböző rendelkezések folytán a vendégforgalom minden várakozást messze túlszárnyal, a külterületi 

osztások az igényeket kielégíthetetlen mértékre fokozzák, a program megvalósulása nem elég 

dinamikus, az áremelkedések is jelentősek, a koordinálás hatásfoka alacsony, a tanácsok nem eléggé 

jártasak a beruházások intézésében, stb. Egyes elemek a koncepcióra is kihatással vannak. Az igények 

és az ellátottság szint közötti olló nem zárul, inkább nyílik. Jelenleg csak a tehetetlen néző szerepében 

vergődöm és szinte minden BTB ülésen újból és újból elölről kell kezdeni, magyarázni a fejlesztés egyes 

alapelveit. 

Felmentésemet kérni kényszerülök azért is, mert úgy az általános köztudatban, mint a hazai és egyes 

külföldi építészi szakkörökben is az a vélemény él, hogy a Balaton-környék építészi formálásában ma 

is részem van. Ugyanakkor a térségben ma látható anomáliákhoz semmi közöm, hiszen a főépítészség 

kb. 4 évvel ezelőtt történő megszüntetése óta befolyással nem bírok a Balaton-környék 

területfelhasználási és építészi kérdéseire. Nem vállalhatok ismertetést sem külföldi és hazai vendégek 

és szakkörök előtt sem, mert már az elmúlt évek során sem tudtam magyarázatot adni a látottak és az 

előadottak közötti ellentmondásokra. Ami e téren kibontakozóban van a Balaton-parton – megítélésem 

szerint – előbb vagy utóbb kultúrbotránnyá fajul. Hogy mindezekhez nincs közöm, azt a MÉSZ 

vezetőségével is közölni kényszerülök.” 
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M.6.4. A Balatonkörnyék Regionális Tervének felülvizsgálata, 1975 

[Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I-V.)] 

 

Az 1974-es felülvizsgálat során a régió komplex, több diszciplínát érintő elemzésére került sor.166 A 

regionális vizsgálatok tükrében a funkcionális modell komplexebb szemléletmódja jelenik meg. A BRT 

rendszerét két gyűrűs modellként jellemzik, ahol a partmenti területek sávját a háttértelepülések zónája 

fogja körbe. A Balatonkörnyék Regionális Tervének (BRT) eredeti koncepciójához képest a fejlesztés 

során eltérés a települési karakterstruktúrában nem, csak a területfelhasználásban mutatkozott. A 

településhálózat karakterek szerinti fejlesztése a tervezettnek megfelelően alakult. Kivételként csak 

Zánkát említik, ahol az úttörőváros kiépítésével alapvető profilváltozás történt. A tervtől eltérően végül 

nem épült ki a Balatongyörök mellett tervezett új üdülőváros. Kiemelik, hogy a part menti üdülőterületek 

egységesebbé váltak a közel azonos ellátási szint kiépítésével.  

Az üdülőnépesség ugyanakkor már a tervezettnél nagyobb mértékben nőtt, egyes településeken már 

ekkor meghaladta a távlati maximum értékeket. A BKFP ellenére az infrastruktúra ellátást továbbra is 

egyenlőtlennek találták, elsősorban a folyamatosan növekvő üdülőnépességgel nem tudtak lépést tartani 

a szolgáltatások kiépítésével. A BRT műszaki koncepciójához képest pozitív fejlemény a regionális 

vízműhálózat kiépítése volt, és megkezdték egy egységes csatornahálózat fejlesztését is. Míg a terv 

korábban nem számolt egységes körhálózattal, addig a hetvenes évek elején már egy egységes rendszer 

kiépítését realizálták. Már a BKFP-hez kapcsolódó új településrendezési tervek is módosítottak a 

korábban szigorúan meghúzott belterületi határokon, és ez a folyamat a következő évek rendezési 

terveiben is folytatódott. „Az egyre nyilvánvalóbb ellentmondás felszámolására készült BKFP, és ezzel 

egy időben megindult a rendezési tervek aktualizálása is. De egyrészt a rendezési tervek készítése lassú 

folyamat, másrészt a parti települések csak egy részére készültek el, így a megjelent 18/1968 ÉVM és 

MÉM rendelet az elavult rendezési tervek és a „gyenge kezű” tanácsi apparátusok egy törvényen kívüli 

állapotot teremtettek, mely a tervezett területfelhasználást mellőzve sok helyen ötletszerű beépítést 

eredményezett. Az állapot felszámolására – mely főleg az északi oldalon indult erőteljesebben – a 

megyei szervek az ÉVM szerveivel karöltve a múlt évben egyeztető eljárást tartottak, ahol 

jegyzőkönyvileg rögzítették a beállott területfelhasználási változásokat.”167  

Az eredeti terveszme a teljes régió egységes megújítását tűzte ki célul, de a tervezés és a vele együtt 

párhuzamosan futó fejlesztési folyamatban a hangsúly egyre inkább az üdülőterületekre helyeződött. A 

1023/1963 (IX.21.) sz. Kormányhatározat már csak a 48 tóparti település fejlesztési céljait és a rendelet 

szerinti védősávjait hagyta jóvá. A vizsgálat során az eredeti tervet két gyűrűs modellként írták le, de ez 

a fogalmi koncepció még nem szerepelt az eredeti BRT szövegezésben. A régió egyoldalú funkcionális 

jellege a fejlesztések hatására megerősödött, ugyanakkor a szemléletmód változását jelzi, hogy a 

vizsgálat az üdülőterület túlságosan is hangsúlyos szerepét már erős kritikával szemlélte. Az egyoldalú 

fejlesztések hatására ugyanis a tágabb térségben lényeges struktúra változás következett be. A vizsgált 

időszakban az állandó népesség is dinamikusan növekedett, amit elsősorban a környező településekről 

történő beáramlásnak az eredményeként értékeltek. Az ellentmondások rávilágítottak a Balatonkörnyék 

Regionális Tervének műszaki-gazdasági fejlesztését előtérbe helyező koncepciójának problémáira, amit 

a BKFP centrumokra fókuszáló perspektívája tovább szűkített. A BKFP a regionális tervhez képest is 

                                                           
166 A kutatás során vizsgálták az üdülőnépesség számát, a  települések jellegét és a beépítésmód alapkoncepcióját, a Balaton-

menti zártkertek és külterületek problémáit, a Balaton üdülési struktúrájának fejlődését, a Balaton-part ellátottságát, az ipart, a 

mezőgazdaságot, a közlekedést, a vízellátás-csatornázást, az energiaellátást, a területi mérleget, a Balaton-környék régióinak a 

partmenti településsor mögöttes területeinek helyzetét és kilátásait, a Balatonnal szemben jelentkező jelenlegi spontán üdülési 

igény és kínálat viszonyait, valamint az idegenforgalmi fejlesztés és a külföldi turisták fogadásával kapcsolatos beruházások 

gazdasági megítélését. 
167 Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.)  
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szűkített a fejlesztés perspektíváján, hisz az üdülőterületeken belül is csak a kiemelt helyszínekre 

fókuszált. Mindez a gazdasági realitásból is fakadt, de a fejlesztés során nem helyeztek kellő figyelmet 

a háttértelepülések gazdasági és társadalmi környezetére, a régió településstruktúráján belüli 

népességalakulásra, a háttérterületek idegenforgalmi lehetőségeire és a megyei tanácsok fejlesztési 

erejére.  

A vizsgálatban megjelent az urbanizált táj fogalma. A tavat körülölelő urbanizált tájrendszereknek az 

üdülőterület autonóm pozícióban megjelenő egysége. „A Balaton a budapesti és az említett városok 

hétvégi és nyári pihenőhelye, olyan „kihelyezett” zöldterületi elem, melynek a társadalmi jellegű 

tevékenységek sorában közvetlen kapcsolata van a városi területekkel.”168 Az urbánus kapcsolatok révén 

a vizsgálat is felveti a régóta napirenden lévő szezonalitás problémáját. A vizsgálatban formálódó 

urbanizációs tájrendszer koncepciója már egy reálisabb víziót alkothat egy funkciómegosztáson alapuló, 

a szezonalitás problémáját áthidaló települési struktúra rendszerről, ami lehetőséget adna a Balaton 

tágítására. A beépítési koncepció felülvizsgálatánál a regionális terv alapelvei közül elsősorban az 

üdülőterületek zöldterületbe ágyazását, a települések közti védőövezetek megtartását és a hegyoldalakon 

felkúszó települések megakadályozását elemezték. „Az utóbbi években azonban, amióta a sokat 

emlegetett spontán és ellenőrizetlen „vad” zártkertparcellázás, azok beépítése, a külterületek 

üdülőterületekként való felhasználása stb. történt, és a gyengekezű tanácsi apparátus is tehetetlennek 

bizonyult, ennek az áramlatnak a megfékezésére egészen világosan kivehető a BRT két kulturált és 

egészséges üdülést biztosító alapgondolatának elhalványodása is.”169 A tóparti üdülőterületek elfogytak, 

miközben továbbra is egyre nőtt a vízparti telkek iránti igény. A többségében magánnyaralókkal 

beépített területek gazdaságtalan helykihasználását továbbra is hangsúlyozták a vizsgálatokban.  

A térség komplex megközelítésével szemben a vizsgálat ugyanakkor még nem foglalkozott kellő 

hangsúllyal a tó ökológiai problémáival. Bár a természetvédelmi kérdések, a történelmi szőlőterületek, 

az erdőterületek alakulását elemezték és a víz romló állapotát is hangsúlyozták, de a javaslatok 

elsősorban a térség társadalmi-gazdasági kérdéseire fókuszáltak.  A vizsgálat egyáltalán nem 

foglalkozott az építészeti minőség problémájával. Elsősorban a fejlesztések operatív, műszaki 

szempontjai jelentek meg a vizsgálatokban, és ezek kapcsán kiemelik az állami és megyei építőipari 

vállalatok szerepét, valamint az előregyártás fontosságát.170 Az építőszövetkezetek tevékenységének 

fokozását javasolják, hogy a kisebb vendéglátóipari egységek építését és korszerűbb kialakítását tenné 

lehetővé. A magánnyaraló építéshez igénybe vett kisipari tevékenység sem volt elégséges, ami a 

környék városaiból vont el kapacitást. 

A vizsgálatban egy új terv kidolgozásának lehetőségét is felvetették. A metodikában már komplex, a 

természeti és társadalmi környezetet mélyebb dimenziókban is érintő vizsgálatokra, és az összetett 

ágazati fejlesztésekre helyezték volna a hangsúlyt. A komplex szempontrendszer azonban a régió 

lehatárolásának problémáját is felvetette, hiszen az egyes profilok más-más területi differenciálást 

kívántak. „Elkerülhetetlen, hogy a tájegység lehatárolásánál több más-más jellegű és ennek megfelelően 

más-más határ alakuljon ki.”171 Javaslatként egy több gyűrűs-zónás-sugaras modell kidolgozását 

vetették fel, ahol az egyes területegységek más-más módon kapcsolódnak a tóhoz, a tervezetet 

részleteiben azonban nem dolgozták ki. Felvetették, hogy a különböző zónákhoz és gyűrűkhöz más-más 

intézkedéseket rendeljenek a komplex szempontrendszer érvényesítéséhez. A különböző funkciók és 

                                                           
168 Emellett egy olyan, a tavat körülvevő városgyűrűről is említést tesznek, melyeknek „kihelyezett utcáik” vannak a Balaton-

parton. A vizsgálat, bár nincsenek „ideális” közlekedési kapcsolatban, de az alábbi településeket sorolja a Balaton körüli 

gyűrűbe: Szekszárd, Dombóvár, Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Szombathely, Pápa, Zirc. 
169 Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.) 
170 „Az új veszprémi házgyár, amelynek panel rendszere alkalmas szállodák, üdülőépületek építésére is, szabad kapacitással 

rendelkezik.” 
171 Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.) 
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profilok szerinti megközelítésben a régió kisugárzását kell figyelembe venni: „A régió határa egyszerűen 

fogalmazva ott határolandó le, ahol a funkció túlsúlya már nem a Balaton vonzatába, hanem más 

régiókba tartozik.”172 A vizsgálat során feltárt folyamatok az első regionális terv problémáira is 

rávilágítottak. Elsősorban az időközben bekövetkező jogszabályi változásokat és a terv hatókörének 

folyamatos szűkülését hangsúlyozták: „A Balaton regionális koncepciójának elhalványodása és ezek 

miatt bekövetkező problémák ékesen bizonyítják a regionális tervezés fontosságát és ezzel válik a 

Balaton példája mindnyájunk számára ilyen szempontból is tapasztalattá.”173 

 

M.6.4.1. Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata (vizsgálatok jegyzéke) 

VÁTI, Törzsszám 0491/74 [Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I-V.)] 

 

Irányító tervező: Bottyán Géza szakosztályvezető, építész tervező: dr. Thuránszky Miklósné, szakosztályvezető, 

irodavezető helyettes: dr. Kovács Attila osztályvezető, mb. igazgató: Farkas Tibor, munkatársak: Bajári László, 

Balogh Ottó, Benyó Bertalan, Kotsis Lajos, külső szakértő: dr. Kopátsy Sándor. További munkatársak: Bajári 

László, Balogh Ottó, Bánhidy Katalin, Deli Miklós, dr. Engelleiter Károlyné, Hőna Eszter, Lukács Lászlóné, 

Ilonczai Nándor, Kotsis Lajos, Szabó Jánosné, dr. Unk Jánosné, Váradi Rezső, Németh Izabella, Zolnai Sándorné. 

 

Vizsgált területek: 

1. A Balaton-környék partmenti területén kialakult üdülés és idegenforgalmi funkciót szolgáló legfőbb 

tényezők részletesebb elemzése; 2. A Balaton-régió területi problémái; 3. A Balaton tó problémái; 4. A 

tó menti erdőterület; 5. A Balaton-part történelmi borvidéke; 6. Demográfia; 7. Üdülőnépesség-szám; 

8. Települések jellege és a beépítésmód alapkoncepciója, 9. A Balaton-menti zártkertek és külterületek 

problémái; 10. A Balaton üdülési struktúrájának fejlődéséről; 11. A Balaton-part ellátottsága; 12. Ipar; 

13. Mezőgazdaság; 14. Közlekedés; 15. Vízellátás-csatornázás; 16. Energiaellátás; 17. Területi mérleg; 

18. A Balaton-környék régióinak a partmenti településsor mögöttes területeinek helyzete és kilátásai; 

19. A Balatonnal szemben jelentkező jelenlegi spontán üdülési igény és kínálat viszonya; 20. Az 

idegenforgalmi fejlesztés és a külföldi turisták fogadásával kapcsolatos beruházások gazdasági 

megítélése, 21. Európa és Magyarország idegenforgalmi vonatkozásai; 22. Az idegenforgalom 

gazdasági súlya a termelőerők növekedésének függvényében; 23. Az idegenforgalom hatása a 

társadalmi tudatra; 24. 1958-1974 között végbement gazdasági-műszaki-társadalmi fejlődés hatása a 

Balatonra; 25. A Balaton jelentősége az ország üdülésében és idegenforgalomban. 

Részletes vizsgálatok jegyzéke:  

A régión kívüli, de a Balatonnal összefüggő terület elemzése 

1. Földrajzi környezet: 1.1 A Balaton és vízgyűjtő területe; 1.2 Nádasok előretörése a Balatonon. 

2. Mezőgazdasági tevékenység és területhasznosítás: 2.1 Siófok-Balatonboglár térsége; 2.2 Fonyód-

Balatonszentgyörgy térsége; 2.3 Keszthely térsége; 2.4 Badacsonytomaj-Balatonfüred-Balatonalmádi 

térsége; 2.5 Nagyvázsony és Veszprém térsége; 2.6 Balatonkenese térsége. 

3. Térszerkezet: 3.1 Társadalmi jellegű kapcsolatok, egymásrautaltság; 3.2 Gazdasági jellegű 

kapcsolatok; 4. Hálózati infrastrukturális kapcsolatok; 4.1 A Balatoni régió főbb közlekedési 

kapcsolatai; 4.11 Európa-Magyarország; 4.12 A Balaton országon belüli közlekedési kapcsolata; 4.2 A 

Balatoni régió energiahálózatainak kapcsolata az országos hálózattal; 4.3 A Balatoni régió ivóvíz 

ellátásának kapcsolata a területen kívüli rendszerekkel. 

                                                           
172 Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.) 
173 Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.) 
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A Balatoni régión belüli terület elemzése: 

1. A Balaton-part és a régióhatár közötti települések elemzése: 1.1 Somogy megye; 1.2 Veszprém megye 

2. A Balaton-part mögötti területek elmaradottságának elemzése. 

3. Demográfia; 3.1 Területi lehatárolás; 3.2 Demográfiai elemzés. 

4. Ipar: 4.1 Az ipari foglalkoztatottság alakulása; 4.2 Munkaerő-mozgás jellege, iránya; 4.3 Az 

élelmiszeripari ellátó körzetek kialakulása. 

5. A Balaton-part ellátottsága: 5.1 Kereskedelem és vendéglátás; 5.2 Egészségügyi ellátás; 5.3 Általános 

iskolai ellátás. 

6. Erdőterületek vizsgálata. 

7. A Balaton-parti települések területfelhasználásának elemzése: 7.1 Déli oldal; 7.2 Északi oldal; 7.3 

Balaton-parti települések területfelhasználási módosulásainak kiértékelése; 7.4 Beépítési módok; 7.5 

Lakó és üdülőterületek jelenlegi befogadóképessége a területfelhasználás alapján (1974, január 1-i 

állapot); 7.6 Az állandó lakosság területen való eloszlása. 

8. Műszaki hálózatok és létesítmények; 8.1 Közlekedési hálózatok, 8.2 Energia ellátás; 8.21 

Villamosenergia; 8.22 Jellegzetes üdülőterületi fogyasztók jellemzése; 8.23 Balaton-parti 

teljesítménymérleg; 8.24 Villamos táppontok és elosztóhálózatok értékelése; 8.25 Hálózatfejlesztési 

elhatározások és következményei; 8.26 Fogyasztók ellátásmódja, mértéke; 8.27 Vezetékes gázellátás; 

8.28 Pébégáz ellátás; 8.3. Vízellátás, csatornázás helyzete; 8.31. Délkelet-balatoni regionális vízmű 

térsége; 8.32. Nyugat-balatoni regionális vízmű térsége; 8.33 Távlatban is önállóan ellátandó 

települések; 8.34 Északkelet-balatoni regionális vízmű térsége; 8.35 Az alapművek küszöbértékének 

vizsgálata; 8.4 Az üdülést befolyásoló főbb műszaki létesítmények; 8.41 Partvédmű; 8.42 

Strandférőhely; 8.43 ÁBC áruház, vendéglő, étterem; 8.44 Sportlétesítmények; 8.45 Vízisport 

létesítmények; 8.46 Az üdülést zavaró létesítmények. 

9. A balatoni vendégforgalom elemzése. 

 

M.6.4.2. Táblázatok 

 

M.4.6.2.1. 1974. évre vonatkozóan a balatoni csúcs telítettség ezer főben  

[Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (V.).]   

 
Északi part Déli part Összesen 

1. Hétköznapokon    138.000 108.000 246.000 

2. Szombaton leérkezők 

  

  

        

szállásférőhely biztosítva 56.000 72.000 128.000 

szállásférőhely kapacitáson felül 32.000 40.000 72.000 

3. Vasárnap kiránduló    80.000 120.000 200.000 

  Összesen 306.000 340.000 646.000 

 

M.4.6.2.2. Balaton üdülőkörzet befogadókapacitása az 1960-1973 közti időszakban 

[Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.).]  
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 befogadóképesség (ezer fő) 1960 1970 1973 

A őslakosság száma 99,3 111,8 120,8 

B kereskedelmi szállás férőhely 12,6 65,7 82,9 

 ebből – szálló 1,8 7,8 8,7 

 - kemping 6,4 34,9 39,4 

 - fiz vendég 4,4 23,0 34,8 

C SZOT és vállalati üdülők 24,5 47,4 63,9 

D magánosok férőhelyei 44,1 62,0 80,4 

A-

D 

összesférőhely 180,5 286,9 348,0 

E hétvégi csúcs 115,0 267,0 267,0 

A-E Teljes befogadóképesség 195,5 553,9 615,0 

 

M.4.6.2.3. Idegenforgalmi statisztikák, 1974 

[Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (V.).] 

üdülővendégforgalom északi part (ezer fő) déli part (ezer fő) összesen 

1960 229 295 524 

1962 286 416 702 

1965 403 594 997 

1966 471 673 1144 

1967 492 752 1244 

1968 522 751 1273 

1969 579 903 1482 

1970 636 945 1581 

 

M.4.6.2.4. A BRT és a BKFP népességszámának tervezett értékei (fő) 

[Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.).]      

  Északi Déli Összesen 

BRT (telítettség) 62550 33100 95650 

BKFP (1975 után) 45600 65900 111500 

1974 évi tényszám 73600 47350 120950 

    
 Északi és déli part összesen BRT tervezett távlatra BKFP tervezett távlatra 1974-ben tényszám 

lakónépesség (fő) 140900 153050 120950 

szálló (fh) 97800 35760 7762 

szervezett üdültetés (fh)   110150 60417 

fizetővendég-szolgálat+átvonuló 

szállás   30010 40752 

magánosok fh. 144900 192950 73668 

kemping+nyaraló (fh) 31400 36700 30048 

sátortábor - 1250 12940 

Összesen 415000 559870 346537 
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M.4.6.2.5. A BRT és a BKFP területi mérlege, 1974 

[Balatonkörnyék Regionális Terv felülvizsgálata. LTK 0491/k (I.).]  

 
terület BRT BRT BKFP BKFP 1974 

évi 

állapot 

1974 évi 

állapot 

A teljes belterület és zártkert beépítés esetén 

  

  

  
  

  

tervezett 

belterület 

tervezett 

állandó + 

üdülő lakos 

tervezett 

belterület 

tervezett 

állandó + 

üdülő 

lakos 

beépített 

terület 

állandó + 

üdülő 

lakos 

Belterület Belterület Zártkert Zártkert 

              Be nem épített belterület 

  

Nagyüzemi 

művelésre 

alkalmatlan 

  ha fő/ha ha fő/ha ha fő/ha ha ha ha ha 

Siófok 913 61,3 1306 65 1230 40,4 1262 32 220 - 

Zamárdi 562 33,3 650 50,9 502 47,6 757 255 61 25 

Balatonföldvár 331 42,3 260 58,4 192 64,8 346 154 - - 

Balatonszárszó 250 33,6 308 56 250 28,6 370 120 63 12 

Balatonszemes 345 28,9 286 67,4 265 53 452 187 71 7 

Balatonlelle 391 48 335 73,4 383 42,8 396 13 87 60 

Balatonboglár 358 37,7 361 55,2 365 30,9 391 26 - 20 

Fonyód 592 40,7 587 54,5 507 39,07 624 117 - 12 

Balatonfenyves 377 61 448 39,2 320 32,3 448 128 - - 

Balatonmáriafürdő nincs 

adat 

                  

Balatonkeresztúr 456 27,4 429 41,2 466 20,2 558 92 94 30 

Balatonberény 177 47,4 172 50,8 171 29,8 200 29 262 10 

Balatonszentgyörgy - - 84 - 87 20,7 102 15 - 25 

Déli part összesen 4752 42,3 5224 55,5 4738 38 5906 1168 858 201 

Keszthely 550 66 706 42 574 47,1 704 130 - 45 

Hévíz 305 49,8 291 62,8 291 24,5 291 (+14) 39 - 

Gyenesdiás 372 21,5 345 25,3 324 9 397 73 - - 

Vonyarcvashegy 315 24,7 244 32,1 260 18,4 260 - - - 

Balatongyörök 124 44,3 126 42,4 116 34,4 152 36 190 - 

Balatonederics 145 9,3 72 21,5 76 27 91 15 169 - 

Szigliget 497 10 113 37,6 60 19 60 (+82) - - 

Badacsonytördemic 178 15,2 124 33 167 18,1 167 - - 10 

Badacsonytomaj 362 20,9 111 93,2 259 22,6 295 36 - - 

Balatonrendes 149 27,5 187 31,5 183 12,5 183 - 63 - 

Kővágóörs - - 135 - 142 15,3 151 9 47 - 

Révfülöp 233 40,5 172 55,8 205 18,8 205 (+23) 122 - 

Balatonszepezd 115 40,8 102 79,4 131 37,6 142 11 50 - 

Zánka 201 31,8 143 37,7 136 37,2 143 7 119 30 

Balatonudvari 91 26,9 116 31 62 55,4 128 66 109 - 

Balatonakali 95 18,4 173 36,2 76 36,9 93 17 146 - 

Örvényes 99 15,1 46 33,5 27 11,8 45 18 33 - 

Aszófő 76 13,1 44 40,9 29 15,2 44 15 88 - 

Tihany 232 34,9 150 63,3 160 33,7 199 39 - - 

Balatonfüred 512 42,9 437 77,8 474 53,7 564 90 347 28 

Csopak 273 30 165 43,3 196 22,9 207 11 112 - 

Palóznak 26 34,6 23 113 22 25 22 - 84 - 

Alsóörs 114 39,4 207 27,3 108 39,4 263 155 134 - 

Lovas 47 19,1 116 22,4 24 18,7 32 8 135 - 

Balatonalmádi 683 32,2 695 45,5 653 25,2 841 188 288 10 

Balatonfűzfő 372 - 122 70 225 29 727 502 - - 

Balatonvilágos 122 51,6 155 61,9 159 33,7 278 119 - - 

Balatonkenese 732 30,7 648 39,6 614 21,2 859 245 74 - 

Északi part összesen 7021 30,7 5968 45,1 5753 28,6 7543 1790 2349 123 

Déli part összesen 4752 42,3 5224 55,5 4738 38 5906 1168 858 201 

Balaton összesen: 11773 36,5 11192 50,3 10491 33,3 13449 2958 3207 324 

 

Megjegyzés + = beépített külterület  
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M.6.5. A Balaton Üdülőkörzet Regionális Rendezési Terve 

[A Balaton Üdülőkörzet Regionális Rendezési Terve II. VÁTI, 1980. LTK 2281/99/2] 

 

Készült az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Területrendezési és – fejlesztési Főosztályának 

megbízásából a Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben. Budapest, 1980. 

Felelős tervező: Kotsis Lajos. Ügyvezető irodavezető: Baráth Etele. Szakági főmérnök: dr. Misley Károly, dr. Zala 

György. Tudományos igazgatóhelyettes: dr. Kőszegfalvi György. Igazgató: Kálnoki Kis Sándor. Tervezők:  

Fogarasi Kornélia, Laposa József, Ozvald Istvánné, Simon Krisztina, Jávor Károly, Lun Zsuzsanna, Seléndy 

Szabolcs, Vöröss László. Társtervezők-szakági tervezők, Fleischer Tamás, Gerhárdtné Polyák Aranka, Fi 

Istvánné, Laky Ildikó, Várady Rezső. Munkatársak: dr. Hegedűs Andrásné, Nádor Tiborné, Pachner Edit, dr. 

Kovács Kálmánné, Németh Izabella, Tompai Ferencné, Vári Ferenc. Belső altervezők: III. Településtervezési 

Iroda, Balatonfejlesztési Tárcaközi Bizottság Titkársága. Külső szakértők: Éri István igazgató, Múzeumi 

Restaurátor és Módszertani Központ, Imre János osztályvezető, országos Idegenforgalmi Tanács, Kutassy László 

igazgató, AGROBER, balatonfüredi egységének vezetője, dr. Kolacsek András docens, Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetem, dr. Máthé Ferenc igazgatóhelyettes MTA Biológiai Kutató Intézet, Mesterházy 

Tihamér főelőadó, Országos Környezetvédő és Természetvédelmi Hivatal, Bp., Mészáros Gyula 

kirendeltségvezető, veszprémi Erdőfelügyelőség, Pálfy József Magyar Állami Földtani Intézet Közép-dunántúli 

Területi Földtani Szolgálat Veszprém, Pápay Gábor erdészmérnök, dr. Tóth Kálmán építészmérnök, dr. Tóth 

László főosztályvezető helyettes Országos Tervhivatal, Vető Endre felügyelőségvezető, OKTH Veszprémi 

Felügyelőség, Zsiray Pál erdőfelügyelőség vezető Kaposvár. Külső altervezők: Földmérő és talajvizsgáló vállalat 

(FTV), Agrártudományi Egyetem, Keszthelyi Mezőgazdaságtudományi Kar, Növénytermesztéstani és Üzemtani 

tanszék, MÉM Állami Erdőrendezőségek Műszaki Irodája, Balatonfüred, MÉM Országos Földügyi és Térképészeti 

Hivatal Gép Adatfeldolgozó Központja (SZÁMGÉP), Vízügyi Tervező vállalat (VIZITERV), Kereskedelmi Munka 

és Üzemszervezés Intézet (KERORG), Természettudományi Múzeum, Növénytár. 

Vizsgálatok, értékelés: 

1. Természeti adottságok. 

2.Funkcionális témák; 2.1 Népesség – üdülőnépesség; 2.3 Településhálózat; 2.4 Környezetvédelem; 

2.5 Táji értékek; 2.5.1 Kultúrtörténeti értékek; 2.5.2 Táj- és természetvédelem.  

3. Termelő ágazatok; 3.1 Ipar-bányászat; 3.2 Mezőgazdaság-erdészet-zártkert; 3.2.1 Mezőgazdaság; 

3.2.2 Erdészet; 3.2.3 Zártkert. 

4. Termelő (Műszaki) infrastruktúra: 4.1 Közlekedés; 4.2 Vízgazdálkodás; 4.3 Energia 

5. Egyéb: 5.1 Kereskedelem, vendéglátás, szolgáltatás; 5.2 Távközlés és viharjelzés; 5.3 Köztisztasági 

tevékenység; 5.4 Part- és mederszabályozás; 5.5 Művelődés; 5.6 Sport; 6. Területfelhasználás. 

A regionális rendezési terv szakági munkarészei: 

1. Funkcionális témák: 1.1 Népesség-üdülőnépesség, 1.2 Üdülés-idegenforgalom; 1.3 

Településhálózat; 1.4 Környezetvédelem; 1.5 Táji értékek; 1.5.1 Kultúrtörténeti értékek; 1.5.2 Táj és 

természetvédelem. 

2. Termelő ágazatok: 2.1 Ipar-bányászat: 2.2 Mezőgazdaság-erdőgazdaság-zártkert; 2.2.1 

Mezőgazdaság; 2.2.2 Erdészet, 2.2.3 Zártkert. 

3. Termelő (műszaki) infrastruktúra: 3.1 Közlekedés, 3.2 Vízgazdálkodás, 3.3 Energia 

4. Egyéb: 4.1 Kereskedelem, Vendéglátás, szolgáltatás; 4.2 Távközlés és viharjelzés; 4.3 Köztisztasági 

tevékenység; 4.4 Partrendezés; 4.5 Művelődés; 4.6 Sport. 

5. Területfelhasználás 
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M.6.6. „Építészek a Balatonért” Mozgalom 

A mozgalom vázlata tézisszerű összefoglalását adta a korábbi építészeti stratégiáknak.174 A főépítészi 

kontroll mellett a patronáló építészek és a tervező vállalatok regionális szerepköre is megjelenik. Az 

építészek szerepe a tanácsadói feladatok mellett az „új szocialista üdülési formákra” tett javaslatok 

kidolgozására, üdülőszövetkezetek szervezésére is kiterjedt. Az építési hatóságok munkáját segítve a 

korábbi gyakorlathoz hasonlóan a beadott tervek véleményezésén túl alternatív vázlatok készítésére” is 

lehetőség nyílt volna. Ismét felmerült a Balatonnal kapcsolatos beruházások bírálatára egy BIB-hez vagy 

más szervezethez kötődő tervtanács megszervezése.  

Érdemes felidéznünk a programban megfogalmazott alapelveket. Elsősorban a Balaton véges 

befogadóképességét, a távlati maximumra méretezett belterületi határok szigorú betartását, az 

üdülőterületi beépítés és az ősközségek „egy nagy zöldterületbe” ágyazását. Ezek mellett a hatvanas 

évek végén megjelenő kollektív üdülésre tett utalást is tartalmazta: „A vízpart sétányai minél nagyobb 

mértékben épüljenek ki, és mögötte jelenjen meg az új szocialista üdülési formát reprezentáló 

településkép.” A tervezett zárásaként pedig Farkas Tibor a táj és építészet szimbiózisából adódó 

monumentális plasztika képét vetítette fel: „Hatalmas képzőművészeti alkotáshoz hasonlítható az egész 

balatoni táj. Maradandó értékű monumentális plasztika boldogításunkra, gyönyörködtetésünkre. 

Munkánkkal csak akkor érünk el célt, ha ennek tudatában nagy megfontoltsággal korszerű, de nemesen 

egyszerű építményeket helyezünk ide, olyanokat, amelyek a táj értékeit nem csorbítják, hanem 

kiemelik.”175 

A tervezett résztvevők között a vállalatok hangsúlyosabb szereppel bírtak volna a korábbi gyakorlattól 

eltérően. Egy-egy építési területen egy ÉVM tervező vállalat vagy egy megyei tervezővállalat, mint 

patronáló vállalat segítette volna az építészeti problémák megoldását. A vállalatok mellett az egyéni, 

személyes patronálás ezúttal is fontos szereppel jelent meg. A mozgalom szervezeti irányítói 

megyénként a megyei főépítészek illetőleg az építésügyi hatósági körzetekben a nyolc építési osztály 

vezetője lett volna. A vállalatok feladata az érintett terület rendezésével, fejlesztésével kapcsolatos 

tervezési tevékenység (beépítési, rekonstrukciós tervek, épülettervek, tatarozási tervek, infrastruktúra 

hálózatokra, művekre vonatkozó tervek, stb.), szaktanácsadás, és egyéb javaslatok, például a háttér 

falvak üdülési célú felhasználásának kidolgozása lett volna. Támogató szerepkörük elsősorban a 

mozgalom költségeinek felvállalásában és az alkalmazottaik számára a munkaidőben történő részvétel 

lehetőségében nyilvánult volna meg. 

Farkas Tibor szerint a szervezet hatékonyságát javítaná, ha a mozgalom az építésügyi hatóságok 

földrajzi területeire lenne szervezve és első lépésként csak a Balaton-parti településekre terjedne ki, ahol 

az alábbi nyolc érintett építésügyi hatóság működik: Zala-megyében: Keszthely, Veszprém-megyében: 

Tapolca, Balatonfüred, Veszprém, Somogy-megyében Siófok, Balatonszárszó, Boglárlelle, Fonyód. A 

korábbi főépítész továbbá kiemelte, hogy a siker további záloga, hogy az érintett szervek, tanácsok 

hajlandóak-e fogadni a tevékenységet? Vélhetően ez a korábbi gyakorlat során tapasztalt 

érdekellentétekre utal. A regionális modell azonban nem valósulhatott meg, a mozgalom nem indult el, 

és időközben Farkas Tibor is lemondott kormánybiztosi feladatáról.  

 

 

 

                                                           
174 Farkas Tibor Javaslat „Építészek a Balatonért” mozgalom tevékenységi és szervezeti kérdéseire. Kézirat, 1980 szeptember. 

Farkas Tibor hagyatéka. 
175 Farkas Tibor Javaslat „Építészek a Balatonért” mozgalom tevékenységi és szervezeti kérdéseire. Kézirat, 1980 szeptember. 

Farkas Tibor hagyatéka. 
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Badacsony, bazársor. [Callmeyer Ferenc archívuma és a szerző felvétele.] 
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