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BEVEZETÉS 1 
Velence, a Velencei-tó és a Velencei-hegység övezte kedves, hangulatos üdülőváros. Településünk a kiváló 
természeti adottságainak és remek földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a helyi lakók és vendégeink 
körében egyaránt közkedvelt. Az itt tartózkodók száma nyári időszakban a többszörösére növekszik, hiszen a 
„Napfény tava " mellett igazán kellemesen telik a legforróbb nap is. 
Településünkön jelentős fejlesztések történnek, ennek következtében állandó lakóink száma folyamatosan nő 
és nyaranta nap, mint nap több ezres, az igazán forró hétvégén nem ritkán tízezres strandoló látogatja meg 
városunkat. Közvetlenül a tó partján elhelyezkedő gyönyörű szálloda és fürdő komplexumunk, színvonalas 
vendéglátóhelyeink, az extrém sportokat kedvelők számára létrehozott vízisípálya, és természetesen a 
Velencei-tó Kapuja, a Velence Korzó, amely sétányával, szolgáltatóházával, üzleteivel, valamint tengerpartot 
idéző, hangulatos, homokos partjával a település arculata is a modern igényeknek megfelelően fejlődik. 
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VELENCE BEMUTATÁSA 2 
Velence város Fejér megyében, a Gárdonyi járásban, Székesfehérvártól 28km-re, 

Budapesttől 46km-re a velencei tó észak-keleti sarkában terül el. Igen gyorsan fejlődő, bővülő 

település, főként azért, mert az ország legfontosabb üdülési célpontjai közé tartozik, emellett pedig 

két nagyváros, Budapest és Székesfehérvár közelsége, valamint a nagyvárosok agglomerációs 

körzetének fejlődése is jó hatással van a településre. Mind közúton, mind vasúton kiváló 

közlekedési kapcsolatai vannak, mivel az M7-es autópálya a települést átszeli, és a vasúti 

közlekedés is kiforrott, sűrűn járó vonatok mennek a nagyvárosok felé. 

Érdekesség, hogy 2000-ben Velence elnyerte a Virágos Magyarországért mozgalom első 

helyezését, mely önmagában is figyelemre méltó eredmény, majd rá következő évben megszerezte 

az európai ezüstérmet. A verseny célja a kultúrált, környezetbarát, vendégváró városkép 

kialakításának elősegítése, a település esztétikus megjelenítése, növényekkel történő díszítése, 

kulturált, egészséges környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása a 

lakosság bevonásával. 
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Velence, a Velencei-tó és a Velencei-hegység övezte kedves, hangulatos üdülőváros.Településünk 

a kiváló természeti adottságainak és remek földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően a felnőttek 

és gyermekek körében is egyaránt közkedvelt. Az itt tartózkodók száma nyári időszakban a 

többszörösére növekszik, hiszen a „Napfény tava " mellett igazán kellemesen telik a legforróbb 

nap is. A tó körül kiépített kerékpárúton a szomszédos települések könnyen megközelíthetőek, de 

gyönyörű tavunkat körbe is tekerhetik a vállalkozó kedvű kirándulók. 

Méltán népszerű ide érkező vendégeink körében a közvetlenül a tó partján elhelyezkedő gyönyörű 

szálloda és fürdő komplexumunk, színvonalas vendéglátóhelyeink, az extrém sportokat kedvelők 

számára létrehozott vízisípálya, és természetesen a Velencei-tó Kapuja, a Velence Korzó, amely 

sétányával, szolgáltatóházával, üzleteivel, valamint tengerpartot idéző, hangulatos, homokos 

partjával nyaranta nap, mint nap több ezres, az igazán forró hétvégén nem ritkán tízezres strandoló 

tömeget vonz településünkre. 

Velence címere: 

Álló, csücskös talpú téglapajzs kékkel és arannyal osztott jobb oldali 

mezejének közepén ezüsthegy két csúccsal, felette jobbra repülő 

ezüstmadár, az alsó részben lebegő, jobbra fordult ezüsthal, a bal oldali 

aranymezőben zöld ágon zöld levéllel, lebegő zöld szőlőfürt. 

A pajzs felett "VELENCE" felirat.  



Velence bemutatása|6| 

 

 

Velence a Buda és az Adriai-tenger között futó fő kereskedelmi út mellett feküdt, így már a római korban komoly településnek számított a Savaria és Aquincum 
között futó hadiúton. 

Története a kőkorig nyúlik vissza, de számos régészeti lelet került elő a bronzkorból, a kelták megtelepedéséről illetve a római kori hadi út kulcsfontosságú 

átkelő központjáról. A település fontosságát mi sem bizonyítja jobban, mint a népvándorláskori népek idejéből fellelt leletek, illetve a magyarok betelepülése 

utáni előörs funkciót ellátó település megléte. A településről a XV. századból van első írásos feljegyzés, mely arra utal, hogy valószínűleg székesfehérvári 

épületeken dolgozó olasz, velencei mesteremberek éltek itt. Ők adhatták a település nevét. Jelentős hatással volt a településre a Meszleny család, kiket Velence 

újjáépítőinek is nevezünk.  
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Velence számos szabadtéri programnak ad otthont egész évben, így a Babák Rózsakertje, a Szent 

Orbán Borünnep, vagy éppen a KoncerTó, Mi Velencénk fesztivál és az EFOTT méltán népszerű 

eseményeit látogathatjuk. 

Velencén sétálva megtekinthetőek az ófalusi rész hangulatos kis házai, szép templomai, műemlék 

épületei, valamint a Bence-hegyről gyönyörködhet a páratlan velencei-tavi panorámában. A 

Velence Korzó és környéke tárt karokkal várja az oda érkező strandolni, pihenni vágyó 

vendégeiket.  
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A belterületi településszerkezetre, telekstruktúrára vonatkozóan elmondható, hogy az adottságok kereteiben 

rendezett, a partvonalat követő utcaelrendezéssel, megfelelő szabályozási szélességgel, egységes telekkiosztással 

kialakított. 

A település a velencei tó északi végében terül el, a partot körbeölelve. Az ófalut és településközpontot az M7-es 

autópálya és a 7-es főút illetve a vasútvonal zárja közre. A Budapest-Székesfehérvár 7-es számú főútvonala fut 

keresztül a város déli féltekén. A települést Északon, Észak-keleten Kápolnásnyék érinti.  
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Településrészlet légifotón 
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Zenés nyári esték 

Településünk örökségét számos új építésű és 

régi építmény, épület, illetve hagyományörző 

kulturális tevékenységek, rendezvények 

ékesítik. Számos zenei, táncos mulatság, 

fesztivál kerül lebonyolításra városunkban, 

melyek közül kiemelnénk a már 1997 óta 

megrendezésre kerülő augusztus 20.-ai, 2 

napos szórakoztató zenés táncos 

programsorozatot, mely korábban 

Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett 

Napként indult, de napjainkra már 3-4 

napos, változatos műsorral fűszerezett 

rendezvénnyé nőtte ki magát. 

A 2014-es átadásától pedig, már a Velence 

Korzó területén rendezik meg a korábban 

otthont adó Ezüstparkolóban felállított 

rendezvénysátor helyett. Sok elszármazott 

családtag hazalátokat ebben az időszakban. 

Mivel katolikus templomunk Szent István 

nevét viseli, így augusztus 20. egyben a 

település búcsúja is. Ez a nap a várossá válás 

„születésnapja”. 
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Velencei-tavi vizisportok 

Mint turisztikailag jelentőségteljes település Velence, 

biztosítja az ide látogató vendégei számára a minél 

változatosabb szabadidős tevékenységek gyakorlását. Ebbe 

tartoznak bele a vízi sport lehetőségek is, melyek nagy 

népszerűséget vívtak ki napjainkra a vendégek körében. 

Számos lehetőség közül a legnépszerűbbek a csónakázás, 

kajak-kenuzás, sárkányhajó, kitesurf, windsurf, szörfölés. 

Az új lehetőségek a fiatalok bátorságát és merészségét 

dicsérik, teret adva az extrémebb sportok kedvelőinek. Pl. 

a kitesurf és windsurf. 

Egyre több színes ernyő látható a tavon, illetve a 

sárkányhajó is egyre népszerűbb. Gyakorta a cégek 

csapatépítő tréningjeinek kiszolgálója. 

A hagyományos csónak, kajak-kenu nagy tradíciókkal 

rendelkezik, melyet mi sem bizonyít jobban, mint a 

számtalan országos verseny, melyet a Velencei-tavon 

rendeznek. 

Szupermaraton futás a tó körül 

Minden év április első vasárnapján (kivéve, ha Húsvét 

vasárnapjára esik, ekkor szombaton) kerül megrendezésre 

a tó körüli futás. Itt mindenki nyertes, aki célba ér, s elnyeri 

az elismerést, hogy leküzdött 28 kilométert éselnyeri azt a 

csodálatos érzést, amit a Velencei-tó egyedülálló környezeti 

szépsége nyújt.  
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ÖRÖKSÉGÜNK 3 
A településünk számos építészeti értékkel rendelkezik, melyek a térség gazdag múltját 

bizonyítva, szépítik meg a jelen Velence összképét. Számos épület és településszerkezetet 

meghatározó elem ikonikus adottsága a falunak, melyeket a Velencei értéktárban feltüntettek. 

A falusias életre jellemző tornácos hosszanti elrendezésű, náddal fedett tetejű parasztházak jellemzőek 

voltak az ófalu településrészre. Ezek jelentős részét a tulajdonosok rendben tartják, ápolják, az 

épületek hagyományos, népi építészeti megjelenésükkel ékesítik a mindenkori település arculatát.  
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Műemléki védett épületek, építmények 

Római katolikus Szent István király templom 

A Szent István király római katolikus templom 1827-30 közt épült klasszicistra stílusban. A 

település központjában kiszélesedő út tengelyében álló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású 

homlokzati tornyos templom, a szentély két oldalán sekrestyével és oratóriummal, amelyeket 

téglalap alaprajzú tömegbe foglaltak és közös, a záródás felé kontyolt nyeregtetővel fedettek. 

Fő homlokzatának közepén, a főpárkányig felnyúló faltükörben, vízszintes záradékú, 

kőkeretes bejárat, fölötte félkör ablak. A homlokzatot timpanon zárja le, fölötte egyszintes 

kőburkolatos szintről induló, gúlasisakkal lezárt torony toronyórával. Az oldalhomlokzatokon 

magasra helyezett párkányra állított két-két félkör ablak, széléről két szintben ablakok, a 

szentély felöli homlokzaton hasonló elrendezés. Csehsüveg boltozatos hajó, karzatalj, karzat. 

Egyes feltételezések szerint Hild József tervei nyomán készült a templom, mely műemléki 

védettség alatt áll. 
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Beck kastély 

A kastély elődépülete feltehetően a XVIII. század második felében épült, a Meszleny-
családba beházasodott farádi Vörös familiához köthető. Alapjának maradványai a mai 
kastély alapjai környékén találhatók. A település központjában, szabadon álló, alagsor 
és földszintes, összetett tömegű épület, kontyolt nyeregtetővel, Ény-i sarkán 
sátortetővel fedett kétszintes torony. Homlokzati architektúrája klinkertégla és 
vakolatarchitektúra. Plasztikus, konzolos koronázó párkányok, sarokamírozás és magas 
plasztikus lábazati párkány melyen a változatosan keretezett ablakok állnak, alattuk az 
alagsorablakai nyílnak. Keskeny lépcsővel megközelíthető bejárata a DNY-i 
homlokzatban, két ion oszlop által tartott timpanon alatt nyílik. A négyzetes torony 
szögletében újabb veranda, kőbábos korláttal, fűrészelt fa lefedéssel. Síkmennyezetes 
belső terek. Burkolatok és stukkók, 19. század végi nyílászáró szerkezetek. Korábbi 
kúria felhasználásával építette a Beck család 1895-ben 

A kastély jelenlegi képét madarasi Beck Hugó curiai tanácselnök és velencei 
földbirtokos alakíttatta ki az 1890-es években. 

Fia, Beck Lajos, ezt az állapotot tartotta meg. Az 1940-es években a 
kastélyt tulajdonosától elvették. 

A háború végén itt működött a helyi nyilas pártház. Az épület a 
harcokat viszonylag kis sérülésekkel vészelte át. Beck Lajosnak 800 
kat.holdas birtoka volt a községben, ennek egy részét üdülőteleknek 
felparcellázta. 

A világháború után, 1945-től nevelőotthonként, majd úttörőtáborként 

működött a kastély és parkja. Az 1980-as évekre állapota végletesen 

leromlott. Ekkor az Ulicza házaspár vásárolta meg és több évtizedes 

munkával felújította. Ma példás az állapota. A parkban ma is ifjúsági 

tábor működik.
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Meszleny kastély 

A Bágyom patak melletti dombtetőn a birtokszerző meszleni Meszleny János 
alispán unokája, Meszleny Pál középső fia, Meszleny Antal emeltette a kastélyt a 
18. század második felében. Ebben az első fázisban a mai épület északi-déli szárnya 
készült el, azaz a jobboldali mellékszárny. Ez a része az épületnek barokk stílusú 
belsőt és külsőt kapott. 

A velencei Meszleny kastély még a 18. század második felében, barokk stílusban 
épült, majd a 19. század elején klasszicista stílusú szárnyakat építettek hozzá. A 
környék egykor legnagyobb birtokosának számító Meszleny családnak több 
kastélya is volt Velencén, amik közül ez, a 7-es út közvetlen közelében lévő a 
legősibb. A kelet-nyugati szárnyat, mely a mai főszárny, a második fázisban 
építették. Ez az épületbővítés klasszicista stílusban készült a 19. század első felében, 
az építtető Meszleny Ignác volt. A 20. század első felében Meszleny Pál 
tulajdonában volt az épület, egészen a II. világháborúig ő lakta a kastélyt. Meszleny 
tulajdonát képezte a mai Velence tóparti részének teljes területe, melyet egy Tarnai 
nevű vállalkozóval építettek ki fürdőteleppé. A Meszleny család a kastély körül 
angolparkot alakított ki, melynek ideje a 19. század közepére tehető. A kert egészen 
a tópartig nyúlt le, ezt a tó felöli részén 1945 után közparkká alakították át, amelyet 
a Millennium évében helyreállítottak. Itt került elhelyezésre Velence város címere. 
A Meszleny park másik részében több úttörőtábort létesítettek. A II. világháború 
során a kastély komoly sérüléseket szenvedett. 

Az 1700-as években épült 18 szobás épület egészen 1945-ig a Meszleny család 
tulajdona volt, majd ekkor a minisztériumnak adták bérbe. 1948-tól állami 

tulajdonba került, és 20 évig gyógypedagógiai intézetként működött, amíg fel nem épült Velencén az intézet 
új épülete. A 60'-as évek végétől a Vörösmarty Termelőszövetkezethez került, 1968-tól a TSZ konyhája 
üzemelt benne. Ebben az időben kezdett el erősen romlani a kastély állapota. A rendszerváltás után a 
rendkívül jó környezeti adottságokkal rendelkező, erősen leromlott állagú kastélyból szinte minden 
mozdíthatót elvittek. A '90-es évek elején az egykor gyönyörű kastély romosan, betört ablakokkal várta, 
hogy valaki megmentse. 1992-ben magántulajdonba került és pár évre rá meg is kezdődött az épület 
állagmegóvása, ami forráshiány miatt abba is maradt. Jelenleg is magántulajdonban van az épület, az 
állagmegóvás és felújítás nem történik, romos, veszélyes az épület. 
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Viola utca 8. - lakóház 

Nepomuki Szent János szobor 

Régi temető sírkövei Sára Szűcs Lajos Bence-hegyi borospincéje Vörösmarty pince 
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Helyi védett épületek, építmények 
Református templom 
A Velencei egyházközség temploma közadakozásból épült 1743-ban. Berendezése 

barokk stílusú felszerelési tárgyai XVII-XVIII századból valóak. 

A parókia a templom udvarában van. A templom a Velencei tó környékének második 

legrégebbi református temploma. Feliratos harangjai, a templombelső, a szószék, a Mózes-

szék, a faragott keresztelő medence, a vörös márvány úrasztala, a boltíves cintórium, a 

cintóriumnál a bejárati ajtó és kilincse, a kórusmellvéd, az énektáblák, a Johannus-orgona, 

a szószéken és az úrasztalán lévő hímzett terítők és egyéb berendezési tárgyak mind-mind 

jelentős kulturális értéket képviselnek. 

A templom 1743 óta többször is átalakult, hisz eredetileg nem engedélyeztek hozzá, 

tornyot, s csak nádfedél kerülhetett rá. A fatorony helyére 1806-ban épít kőtornyot a 

gyülekezet. A templom helyi védelem alatt áll.
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Meszleny-Wenckheim-kastély (könyvtár) 

A kastélyt meszleni Meszleny Benedek és felesége, csalai Kégl Irma számára a feleség apja, csalai Kégl 

György építtette 1888-89-ben. A kúria terveit Say Ferenc, fehérvári műépítész készítette. Meszleny Benedek 

volt a Velence-tavi Vadásztársaság vezetője. A parkot ekörül az épület körül is a másik itteni Meszleny-

kúria tulajdonosa, Meszleny Pál építtette ki: kerti tavat, vízesést, 5 hidat, sziklakertet és fenyves csoportokat, 

valamint szigetet létesített benne. Meszleny Benedek 1909-ben hunyt el. Örökösei az I. világháború idején 

sok hadikölcsönt jegyeztek, ezért 1921-ben a kúriát el kellett adniuk gróf Wenckheim Ferencnek. 

Wenckheim a család ifjabb grófi ágából származott. A família az osztrák bárói rangot 1776-ban, az osztrák 

grófi címet 1802-ben kapta. Wenckheim Velencén halt meg 1939-ben. Ezután a kúriát feleségre lakta 1945-

ig. A grófi családnak 1935-ben összesen 2528 katasztrális holdas birtoka volt a településen, 1943-ban már 

csak 659 hold. 

Ma a városi könyvtár kapott helyet az épületben, valamint a Velencei Helytörténeti Egyesület kiállító terme 

és irodája is itt található. Bal oldali szárnyában van a házasságkötő terem. Az alagsorban civil szervezetek 

és a sportegyesület kapott helyet.  

A parkban egy edzőpálya és egy futballpálya lett kialakítva különlegesen szép kilátással.  
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Hauszmann–Gschwindt kastély (ÉDOSZ üdülő) és kertje 
Az épület 44 m hosszú és 17,5 m széles, kétszintes. Jelenlegi állapotában az 1800-

as években épült klasszicista épületre az 1920-30-as években részben rá, részben 

átépített neobarokk a jellemző. Belső tere részben historista jegyeket mutat, de 

meghatározó a neobarokk. Az épület belső tere bőségesen tartalmaz a hetvenes 

években odakerült, jól látható szocreál beépítéseket. A kastély parkja még romjaiban 

is szép, növényritkaságokat tartalmaz. 1946-ban ide építették a szovjet hősi 

emlékművet. 

A kastély őse az 1700-as évek elején, tisztázatlan időpontban épülhetett a Meszleny 

család időben első birtokközpontjaként. Az 1880-as években a birtokot a kastéllyal 

Burchard Gusztáv professzor vásárolta meg. A család a birtokot 1913-ban 

Hauszmann Alajos műépítésznek adta el, aki 1926-os haláláig élt itt. 1927-ben 

Gschwindt Ernő szeszgyáros vásárolta meg a kastélyt. A Gschwindt család 

időszakában történt meg a kastély jelenlegi, neobarokk formára való átalakítása Tőry 

Emil és Pogány Móric tervei alapján. A világháború után a kastélyt államosították, 

többnyire szakszervezeti kezelésben volt. Az 1970-es SZOT-tulajdonú években 

került sor az akkori felfogás szerinti korszerűsítésre, belső szerkezetet érintő 

átalakításokra, a még megmaradt bútorzat eltüntetésére. A rendszerváltás után sok 

évi pusztulás után magánlézbe került.  
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Manndorf-Wickenburg kúria (polgármesteri hivatal) és kertje 

Báró Manndorff Géza Velence Tükrös nevű részét vásárolta meg az 1890-es években. (A pfaunhofeni és wissenaui 
Manndorff család 1644-ben kapott birodalmi bárói rangot.) A bárót a századfordulón a fehérvári kerületben 
függetlenségi programmal országgyűlési képviselővé választották gróf Zichy János kultuszminiszterrel szembe. 
Hogy képviselői munkáját jól elláthassa, az időigényes tükrösi birtokot eladta 1905-ben és helyette a falu 
belterületén vásárolt kúriát. (Ezen épület építtetője ismeretlen.) Szabadon álló, földszintes, összetett alaprajzú 
épület. A kúria jelenlegi formája átalakítás eredménye. Homlokzatán a középrész előtt újonnan kialakított pilléres 
középrész húzódik, a mögötte levő három félköríves záródású nyílás eredeti. A jobb szélen manzárdtetős 
sarokrizalit látható. A kúriát kisebb park övezi. A bárói család 1923-ig használta az épületet, ekkor capelloi gróf 
Wickenburg Márknak és feleségének, muraszombathi, széchyszigeti és szapári Szapáry Eszter grófnőnek adták el. 
A Wickenburg család 1705-ben kapta birodalmi bárói, 1715-ben csehbárói, 1790-ben birodalmi grófi, végül 1812-
ben osztrák grófi címét. Wickenburg Márk császári és királyi kamarás, főhadnagy, közös külügyminisztériumi 
osztályfőnök, majd magyar királyi kereskedelemügyi államtitkár lett. A gróf 1924-ben, felesége 1944-ben hunyt el 
Velencén. Mivel a házaspárnak nem volt gyermeke, a kúriát a Szapáry rokonság örökölte, majd rövid ideig a 
Nemeskéri Kiss família volt a tulajdonos, egészen az államosításig. A II. világháborúban megsérült épület a község 
tulajdona lett, a helyreállítás után a községháza költözött a falai közé. 

Jelenleg a polgármesteri hivatalnak ad otthont.  
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Viola utca 10. lakóház Fő utca 19. lakóház 

Fő utca 23. lakóház Fő utca 29. lakóház 

Növényvédő. Víztorony, lovarda Fő utca 62-64.utcakép kőkerítéssel 

Fő utca 64. Civilház Fő utca 103. lakóépület 

Fő utca 105. lakóépület 

Fő utca 98. lakóépület Fő utca 154. lakóépület 
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Ország úti víztorony 

Fő utca 113. lakóépület 

Fő utca 152. lakóépület 

Borospincék Bence hegyi pincesor 

Sárgaföldes úti pincék 
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Boltozott kő híd 

Lakóház, Fő utca 43. 

Gschwind pince 

Bod kápolna (Nepomuki Szent jános kápolna) 

Timoteus ház Volt repformátus iskola 

Gesztenyesor utca Beck kastély kertje 
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Természeti értékek 
A Kápolnásnyék felé vezető út melletti Gurjál-völgy a 

vízjárta területeinke köszönhetően különleges élményt 

nyújt az arra járónak. 

Velence tájképét uralja a Bence-hegy. A Bence-hegyről 

csodálatos kilátás nyílik a tó teljes területére, valamint a 

másik oldalon Nadap felé, a Velencei-hegység erdős 

dombjaira. 

A tópart a sűrű beépítése és intenzív használata miatt 

elvesztette a természetesség varázsát, de a tópartról 

szemlélve a tavat, illetve a tó nádasfoltjait rendkívül szép 

látványt nyújt. 

A Bágyom patak térségéről elmondható, hogy a terület 

játszótérrel, sétánnyal és emlékhellyel Velence frekventált 

részén található. A park különleges értéke, hogy 

mindhárom közparki érték: a vízfelület (Bágyom-patak), a 

domb (a kastéllyal a tetején) és a fás folt megtalálható. 

Bágyom patak térsége 

Gurjál völgy térsége - tájérték 

Bence hegy térsége - tájérték 

Velencei tó 
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VELENCE TELEPÜLÉS-RÉSZEINEK BEMUTATÁSA 4 
A Településképi szempontból a Velencei-tó és közvetlen környezete és a 

városközpon a legmeghatározóbb. A Bence-hegy a tó fölé emelkedve a Velencei hegység 
részeként szintén meghatározó településrész. 

Újtelep és Velencefürdő, valamint a gazdasági területek eltérő karakterű 
településrészek. 
Egyéb településrész a külterület. 
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A helyi védett épületek, építmények, területek 
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Tópart és településközpont területe 

A városközpontban és a tóparton új fejlesztési terület jelentek meg, ahol a részben megtalálhatóak 
a település igazgatási-, turisztikai-, kereskedelmi-, funkciójú épületei. Velencén jellemző, hogy a 
településközpont nem egy területre koncentrálódok, jellemzően a Velencei-tó partjának 
közelében elszórtan alakultak ki az egyes funkcionális központok. 

A part mentén szolgáltató- és szállásépületek, fürdő, és strand is található.
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Tópart és településközpont - építészeti útmutató 

A természeti környezetet és a településképet leginkább meghatározó elem maga 
a Velencei-tó. 

Az épített környezet változatos, a tóparti sávban jellemzően modern, lapostetős 
épületek épültek Gárdonytól a Korzóig, majd a Sukoróig húzódó parti területen 
inkább a magastetős épületek jellemzőek. A parttól távolabbi területen szintén a 
magastetős kialakítás a jellemző. 

A vízisportok és a standok meghatározó elemei a tóparti területnek és a 
településképnek. 

A közelmúlt fejlesztéseinek eredményeként a tópart és közvetlen környezete 
településközponttá alakult.  Jelenleg is olyan területek kerülnek fejlesztésre, 
melyek a központ funkcióját be tudják tölteni.  Általánosságban elmondható, 
hogy a településrészen az épületek (intézmények, lakóházak, szolgáltató 
létesítmények) arculata nem egységes, ezért az építészeti útmutatóként az 
illeszkedés, igényesség és magas építészeti minőség.   
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TELEPÍTÉS 

Azokon az építési telkeken, melyek közvetlenül a Velencei-tó partján 
helyezkednek el, a part melletti 30 m széles sávon épületet építeni nem 
lehet. Ettől csak kivételes esetben, közösségi célú épületek építése esetén 
főépítészi konzultáció alapján lehet. 

A tóparttól távolabbi telkek beépítése, az új épületek telepítése igazodjon 
a meglevő épületek telken belüli elhelyezéséhez és a közterület (út és 
közpark) felöli építési vonalhoz.  

 

 

TETŐKIALAKÍTÁS 

A tóparton Gárdony közigazgatási határától a Korzóig az épületek 
jellemzően lapostetősek, ezért javasolt továbbra is lapostetős épületek 
építése ezen a területen.  

A tópart és a településközpont többi részén a magastetős szállás- és 
középületek, valamint lakó- és üdülőépületek a jellemzőek, ezért javasolt 
a magastetős kialakítás. 

A tető kialakításánál minden esetben a meglevő épített környezethez kell 
illeszkedni. 
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Történeti településrész 

A legváltozatosabb településszerkezettel 
rendelkező település rész az autópályától a Korzóig, 
illetve a közigazgatási területtől a Kemping utcáig 
elnyúló területen. 

A történeti településmagot falusias lakóterületek 
alkották, mely köré a tó felöli oldalon 
üdülőterületek és intézményi területek, északra és 
keletre kertvárosi lakó és egyéb intézményi 
területek alakultak ki. 

A településrész épületei eltérő építészeti 
megjelenésűek, a különböző építészeti korok és 
stílusok jegyeit viselik. Találhatóak a történeti 
településrészen hagyományos falusi háromosztatú parasztházak, ún. 
sátortetős kockaházak, a ’70-es évek magasföldszintes, emeletes épületei és a 
mainak mondható tört alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épületek is. A 
lakóépületek szinte kivétel nélkül magastetősek, jellemzően cserépfedéssel, 
vakolt homlokzatképzéssel, jellemzően színezésük is visszafogott. Az újabb 
épületeken megjelentek természetes anyagú homlokzati felületek, díszek..  
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Történeti településrészünk - építészeti útmutatója 
Ahhoz, hogy a történeti településrészen egy olyan ház 
épüljön, mely a település képéhez illeszkedik, a közösség 
számára követendő példaként szolgál, ugyanakkor a 
tulajdonos igényeit kielégíti nem szabályozók és tiltások sora 
kell, hanem feltétlenül építtetői és építészeti alázat. 

Építtető részéről ez azt jelenti, hogy nem akar nagyobb, 
magasabb, feltűnőbb épületet építeni a környezetében, 
szomszédságában levő épületeknél. Az építész részéről az 
alázat azt kell, hogy jelentse, hogy az általa tervezett épület a 
tervezési programot teljesítse ugyan, de ne a tervező 
önmegvalósításának tárgya legyen. 

Az építészeti útmutatóban szeretnénk segítséget nyújtani 
építtető és építész számára oly módon, hogy bemutatjuk 
azokat a jó példákat, kívánatos építészeti követelményeket, 
melyek segíthetik egy olyan épület létrehozását, mely 
illeszkedik Velence történeti településrészéhez. 
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TELEPÍTÉS 

Új épületek telepítése a meglevő épületek 
homlokvonalának figyelembe vételével történhet. Az 
épületeket a telek oldalhatárával párhuzamosan javasolt 
elhelyezni, lehetőség szerint úgy, hogy illeszkedjen a 
környezetében épült épületekhez. 

  



Építészeti útmutató |43| 

 

 

TETŐKIALAKÍTÁS 

A történeti településrészen csak magastetős lakó- és 
melléképület építhető. A lakóépülettől eltérő funkciójú 
épületek építésénél is javasolt a magastetős kialakítás, de 
főépítészi konzultáció alapján ettől eltérő tetőkialakítás is 
megengedhető.  

A lakóépületek tervezése során illeszkedni kell a meglevő 
beépítéshez mind tömegformálás, mind tető hajlásszög, 
mind a tetőforma, mind a párkánymagasság tekintetében. 

MAGASSÁG 

A kialakuló üres telkeken, illetve az elbontásra kerülő 
épületek helyett épülő új épületek tömegformálása és 
magassági kialakítása minden esetben illeszkedjen a 
meglevő épített  környezethez. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

A magastetős lakóépületek tető hajlásszöge a történeti 
településrészen 30-45 fok közötti lehet. A tető 
hajlásszögének meghatározásakor figyelembe kell venni a 
környező épületek tetőkialakítását, a hajlásszög 
meghatározásánál is igazodni kell a szomszédos 
épületekhez. 

SZÍNEK 

Az épületek szinezésénél az egységességre, a pasztell 
árnyalatú földszínek használatára kell törekedni. Rikító 
színek nem használhatóak üzleti célból sem. 
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Történeti településrész utcaképei 
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Bence-hegy  

Bence-hegy a korábbi szőlőhegy a domborzathoz igazodó 

úthálózattal rendelkezik, a telkek a szőlők felosztása után 

alakultak ki. Jellemzőek voltak a keskeny, hosszú telkek, 

melyek telek-összevonásokat követően fokozatosan nagy 

méretű telkekké alakultak, ezáltal alkalmassá váltak villa jellegű 
lakóépületek építésére. 

A Pincesoron és a Sárgaföldes utcában még fellelhetőek a régi 
borospincék. 

A területen levő lakótelkek legtöbbje a domborzati viszonyok 
miatt erősen lejt. Az épületek elhelyezésénél és építészeti 
kialakításánál a lejtésviszonyokhoz kell elsősorban igazodni. 

Fokozott figyelemmel kell lenni a kilátás védelmére. 
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Bence-hegy - építészeti útmutatója 
Ahhoz, hogy Bence-hegyen egy olyan ház épüljön, mely a 
település képéhez illeszkedik, a közösség számára 
követendő példaként szolgál, ugyanakkor a tulajdonos 
igényeit kielégíti nem szabályozók és tiltások sora kell, 
hanem feltétlenül építtetői és építészeti alázat. 

Építtető részéről ez azt jelenti, hogy nem akar nagyobb, 
magasabb, feltűnőbb épületet építeni a környezetében, 
szomszédságában levő épületeknél. Az építész részéről az 
alázat azt kell, hogy jelentse, hogy az általa tervezett épület 
a tervezési programot teljesítse ugyan, de ne a tervező 
önmegvalósításának tárgya legyen. 

Az építészeti útmutatóban szeretnénk segítséget nyújtani 
építtető és építész számára oly módon, hogy bemutatjuk 
azokat a jó példákat, kívánatos építészeti követelményeket, 
melyek segíthetik egy olyan épület létrehozását, mely 
kedvezően alakítja Bence-hegy településképét. 
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TELEPÍTÉS 

Új épületek telepítése a domborzati viszonyok figyelembe 
vételével történhet. Az épületeket a telek 
terepadottságainak figyelembe vételével kell elhelyezni úgy, 
hogy illeszkedjen a környezetében épült épületek 
elhelyezkedéséhez és a környező épületek kilátását ne 
zavarják..  
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TETŐKIALAKÍTÁS 

A családi házas lakókörnyezetben javasolt magastetős lakó- 
és melléképület építése.  

Főépítészi konzultációt követően kivételesen lapostetős 
épületek építése is lehetséges.  

Az épületek tervezése során illeszkedni kell a meglevő 
beépítéshez mind tömegformálás, mind a párkánymagasság 
tekintetében. 

 

 

 

MAGASSÁG ÉS ÉPÜLETTÖMEG 

Az új épületek tömegformálása és magassági kialakítása 
illeszkedjen a meglevő beépítéshez, a terepviszonyokhoz és 
a szomszédos épületek kilátását csak a legszükségesebb 
mértékben gátolja. 
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TEREPALAKÍTÁS 

Erősen lejtős területen az épületek telepítésénél figyelembe 
kell venni a leejtésviszonyokat. Az épületeket a terephez 
igazítva kell elhelyezni. Tereprendezésnél sem nagy rézsűk, 
sem nagy bevágások kialakítása nem javasolt.  
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Bence-hegy településrész utcaképei 
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Velencefürdő  
A terület 1930-es évektől kisméretű új üdülőtelkek parcellázása során jött létre. 

A 30-as években megjelenő üdülő-turizmus jelentősen átalakította a hagyományos mezőgazdasági telek-
szerkezetet, új településrész alakult ki. A telekalakítást és a telkek értékesítését segítette, hogy 1934-ben átadták a 
(mai) Velencei vasútállomást. 1935-ben pedig az új, aszfaltozott balatoni utat, mely csökkentette valamivel a tó 
és a Balaton felé kialakult forgalmi dugókat. 1938-tól szakaszosan átadták a Budapest-Székesfehérvár- vasútvonal 
második vágányát. 

A vasútvonal, Meggyfasor, Veréb utca Jókai utcák által határolt terület azonos telekstruktúrával Gárdony 
igazgatási területén levő üdülőterülettel összeépült. A 7-es úttal párhuzamos számozott utcák (I-XIV.) a gárdonyi 
Vörösmarty utcától a velencei Jókai utcáig húzódnak. 
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Velencefürdő - építészeti útmutató 
Velencefürdő településrész építészeti útmutatójában a 
korábbi településrészen leírtakat követve szeretnénk az 
építtető és az építész számára segítséget nyújtani ahhoz, hogy 
a településrészen egy olyan ház épüljön, mely a település 
képéhez illeszkedik.  Célunk, hogy a példákból ötleteket 
merítve, a településképi javaslatokat figyelembe véve az 
épületek és egyéb építészeti  elemek összessége 
Velencefürdőn is kedvező településképet alkossanak.  
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TELEPÍTÉS 

Új épületek telepítése a meglevő épületek 
homlokvonalának figyelembe vételével történhet. Az 
épületeket a telek oldalhatárával párhuzamosan javasolt 
elhelyezni, lehetőség szerint úgy, hogy illeszkedjen a 
környezetében épült épületek elhelyezkedéséhez. 
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TETŐKIALAKÍTÁS 

A családi házas és üdülő környezetben javasolt a magastetős 
lakó- és melléképület építése.  

A településrészen az egyszerű nyeregtetős kialakítás a 
jellemző, ezért az összetett, kontyolt nyeregtetők építése 
csak azokon a területeken javasolt, ahol már ilyen a meglevő 
épületek tetőformája. 

Lapostetős épület építhető. 

 

 

 

ÉPÜLETTÖMEG ÉS MAGASSÁG 

Új épületek építésénél és átépítésnél is javasolt a 
szomszédos épületek tömegének és magasságának 
figyelembe vétele. Amennyiben a helyi építési szabályzat 
előírásai lehetővé teszik a kialakult építménymagasságnál 
magasabb épületek létesítését, az épületek javasolt úgy 
megtervezni, hogy az utcafronti homlokzat szélessége és 
magassága is igazodjon a kialakult állapothoz. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

A területen egyes utcákban még elvétve megtalálhatóak a 
régi lapostetős üdülőépületek, de ezek átépítése több helyen 
már megtörtént. A magastetős épületek tetőhajlásszöge 30-
45 fok közötti.  

Építészeti eszközökkel megvalósulhat az illeszkedés oly 
módon is, hogy az ne egyforma épületeket eredményezzen.  

 

 

 

 

 

 

 

SZÍNEK 

Az épületek színezésénél az egységességre, a pasztel 
árnyalatú földszínek használatára kell törekedni.  

Rikító színek használata nem javasolt. 
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Velencefürdő településrész utcaképei 
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Újtelep településrész 

A Szabolcsi út környéki településrészt a vasút választja 
el a Tóparttól és az Ó-falutól. Újtelepen főként 
lakóterületek vannak, néhány szolgáltató és alapfokú 
ellátó, gazdasági épület is található ezen a 
településrészen. 

Ezen a településrészen is változatos építészeti 

megjelenésű, a különböző építészeti korok és stílusok 

jegyeit viselő épületek vannak. Találhatók Újtelepen az 

ún. sátortetős kockaházak, a ’70-es évek 

magasföldszintes, emeletes épületei és a mainak 

mondható tört alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épületek 

is. Az épületek szinte kivétel nélkül magastetősek, 

jellemzően cserépfedéssel. Vakolt homlokzatképzéssel 

készültek és színezésük is visszafogott. Az újabb 

épületeken megjelentek természetes anyagú homlokzati 

felületek, díszek. 
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Újtelep településrész - építészeti útmutató 
A változatos építészeti megjelenésű lakóépületek 

alkotják a településrész építészeti arculatát. Az 

épületek jellemzően egyszintesek, néhol 

tetőtérbeépítés illetve emeleti szint épült. 

A magastetős kialakítás a jellemző, ezért javasolt 

ennek megtartása a lakóépületek esetében.  

Az egyéb funkciójú épületek építészeti kialakítása 

megjelenése a funkciónak megfelelő legyen.  
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TELEPÍTÉS 

Új épületek telepítése a meglevő épületek 
homlokvonalának figyelembe vételével történhet. Az 
épületeket a telek oldalhatárával párhuzamosan javasolt 
elhelyezni, lehetőség szerint úgy, hogy illeszkedjen a 
környezetében épült épületek elhelyezkedéséhez. 
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TETŐKIALAKÍTÁS 

A családi házas lakókörnyezetben javasolt a magastetős 
lakó- és melléképület építése.  

Az épületek tervezése során illeszkedni kell a meglevő 
beépítéshez mind tömegformálás, mind a párkánymagasság 
tekintetében. 

Lapostetős épület megfelelő építészeti kialakítással, 
főépítészi konzultáció alapján  kivételesen létesíthető. 

 

 

 

 

 

MAGASSÁG 

A kialakuló üres telkek (esetleg az elbontásra kerülő 
épületek helyett épülő új épületek tömegformálása és 
magassági kialakítása 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

Az épületeknek a közterület felé néző épületrészén a tető 
hajlásszöge a környező épületek hajlásszögéhez igazodjon.  

 

SZÍNEK 

Az épületek szinezésénél az egységességre, a pasztell 
árnyalatú földszínek használatára kell törekedni. Rikító 
színek nem használhatóak üzleti célból sem. 
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Újtelep településrész utcaképei 
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Gazdasági területeink 
Velencén a gazdasági területek a belterület 

kis részén találhatóak, több területen  

Építészeti kialakításuk a gazdasági 

funkciónak megfelelő. Többnyire egy-két 

szintes, lapos épületek esetleg csarnok-

szerkezetű raktárépületek találhatóak a 

gazdasági területeken. 

A településképi szempontból kedvező, 

hogy a meglevő gazdasági területek 

telkeinek a közterületek felől részét 

zöldterületként használják és gondozzák. 

Az arculati kézikönyvben a gazdasági 

területekre vonatkozóan – azok speciális 

jellege miatt – építészeti és településképi 

ajánlásokat nem fogalmaztunk meg. 
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Külterület 

 A külterület a település igazgatási területének 

déli része, ahol a nem öntözött szántóföldek 

illetve kisebb gyümölcsösök a jellemzőek. Ezek 

közé ékelődtek szigetszerűen a kisebb, 

különböző funkciójú területtípusok. Fontos É-

D-i irányú ökológiai folyosók a kisebb 

patakvölgyek (Csont-réti patak völgye, Bágyom-

ér mellékfolyásának völgye, Gurjál-völgy, stb.), 

az őket kísérő ligeterdőkkel és nedves rétekkel. 

Velence északi határvidékét kisebb részben 

szintén szántók és döntő részt a településbe 

benyúló Velencei-hegység déli határterületei 

jellemzik.  

Az arculati kézikönyvben a gazdasági területekre 

vonatkozóan – azok speciális jellege miatt – 

építészeti és településképi ajánlásokat nem 

fogalmaztunk meg. 
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ÉPÜLETTÖMEG ÉS MAGASSÁG 

Új épületek építésénél és átépítésnél is javasolt a 
szomszédos épületek tömegének és magasságának 
figyelembe vétele. Amennyiben a helyi építési szabályzat 
előírásai lehetővé teszik a kialakult építménymagasságnál 
magasabb épületek létesítését, az épületek javasolt úgy 
megtervezni, hogy az utcafronti homlokzat szélessége és 
magassága is igazodjon a kialakult állapothoz. 

 

SZÍNEK 

Az épületek színezésénél az egységességre, a pasztel 
árnyalatú földszínek használatára kell törekedni.   
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Velence kerítései, kapui  
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Velence kertjei 
Velencén nem jellemző a háztáji gazdálkodás, ezért a családi házas lakóterület kertjei többnyire 
dísz-növényekkel, évelőkkel beültetettek, parkosítottak. 

Az előkertek, oldalkertek és az ingatlanok előtti közterület gondozott, évelő növényekkel, 
virágokkal gazdagon beültetettek. 
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Erkélyek, tornácok, teraszok Velencén  
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Ajtók, ablakok Velencén 
A hagyományos fa nyílászáró eredeti állapotukban kevés helyen maradtak meg. Az új fa ablakok és ajtók színe 

cseresznye, tölgy. A fehér műanyag nyílászáró nem jellemzőek a településen ám egy-egy mai épületen 

megtalálhatóak. A településképi szempontból is javasolt fa nyílászárók elterjedtek. 
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Homlokzatképzés 
Velencén a lakóépületek esetében a hagyományosan vakolt, tagozattal díszített homlozat-kialakítás a jellemző. 
Az új épületek homlokzatán több helyen megtalálható a kő, illetve a téglaburkolat. A homlokzatképzésnél 
minden esetben a vakolt felületeket, vakolatdíszeket, párkányokat kell előtérbe helyezni, természetes 
anyagokkal díszítve, kiegészítve. 

A modern szállás-, szolgáltató és intézményi épületek homlokképzésnél is a természetes anyagok használatát 
kell előtérbe helyezni. A homlokzatok burkolatát és üvegfelületeit a Tóparti területen lehetőség szerint 
tükröződés mentesen kell megvalósítani.   
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Részletek Velencén 
Az építészetben is, mint a művészeti ágak mindegyikében a részletek alapvetően meghatározzák, hatással vannak 

az egész kép, látvány kialakítására. Egyre több igényesen kialakított épület- és kerítésrészlet, erkélykialakítás 

lelhető fel a településen, ezekre a jövőben is érdemes hangsúlyt fektetni. 
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MAI PÉLDÁK 5 

A felújított épületek az eredeti épületek formai kialakítását, épülettömegét megőrizték. Az új épületek tömegformálása és tetőkialakítása igazodik a 
településen jellemző földszintes, magastetős kialakításhoz.  
Az új épületek anyaghasználata igényes, építészeti minősége a mai kornak megfelelő.  
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KÖZTERÜLETEK 6 
A kialakult utcakép a fák előtti lombos, ligetszerű megjelenését településképileg 

meg kell tartani. Az épületek előtti közterületen növényzet telepítése javasolt. A telepíthető 

utcai növények a közepes lombkoronájú, lombos vagy örökzöld fa, cserje és alacsony 

virágos növényzet.  

Újtelepen és Velencefürdőn már a ’30-as években cseresznye és megyfákat ültettek az utcák 

mindkét oldalára. Ma is jellemző a megyfasoros utcakép, a fák virágzása különlegesen szép 

utcaképet eredményez. 

A közterületen lévő közkutak, utcabútorok, növényzet a település arculatát meghatározzák, ezek 

karbantartásáról és védelméről gondoskodni kell. 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 7 

Velence területén a hirdetések változatos formákban főként a fő útvonalak, 

illetve a tóparti utak mentén találhatóak meg. Ezen kívül megtalálhatóak 

kerítéseken és falfelületeken is. Hirdetések, cégreklámok elhelyezhetők az önkormányzat 

által kihelyezett hirdetőtáblákon. 
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KÉPJEGYZÉK 8 
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