
TÁRNOKRÉTI
TELEPÜLÉSKÉPI 


ARCULATI KÉZIKÖNYV



TÁRNOKRÉTI TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE


2017. OKTÓBER


Készítette: TÁRNOKRÉTI ÖNKORMÁNYZATA


FŐÉPÍTÉSZ

2



TARTALOMJEGYZÉK

3

Tartalomjegyzék ………………………………………………………………………………………………………..……….…………… 

TÁRNOKRÉTI BEMUTATÁSA ………………………………………………………………………..………………………………….… 

TELEPÜLÉSKARAKTER ……………………………………………………………………………..………………………………….… 

ÖRÖKSÉGÜNK …………………………………………………………………………………………………..………………………… 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK ……………………………………….……..………………… 

Településkarakter …………………………………………….…………………….………………………………..……………..…… 

Történeti településrész ……………………………………………………………………………………………….………….……… 

Beépítésre nem szánt területek ……………………………………………………………………………………..………….……… 

AJÁNLÁSOK ……………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

Történeti településkép ……………………………………………………………………………………………….………….……… 

Utcák, közterek, közparkok …………………………..……………………………………………………………..………….……… 

Beépítésre nem szánt területek ……………………………………………………………………………………..………….……… 

JÓ PÉLDÁK …………………………………………………..…………………………………………………………….………….…… 

RÉSZLETEK …………………………………………………..…………………………………………………………….………….….. 

IMPRESSZUM ……………………………………………………………………….…………………………………….………….…… 

3 

4 

8 

11 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

25 

26 

27 

29 

30 



TÁRNOKRÉTI BEMUTATÁSA

Tárnokréti Győr-Moson-Sopron megyében található, a 
Csornai Járáshoz, azon belül a bősárkányi körjegyzőséghez 
tartozik. A 86-os és az M1-es út között helyezkedik el, a 
Bősárkányt és Lébényt összekötő úton. Vasútállomás 
legközelebb Bősárkányban van. A községet 1908-ig Rétiként 
ismert, csak ekkor kapta meg a „Tárnok” előnevet egykori 
lakói, a királyi tárnokok után. 1973-tól tartozik közigazgatásilag 
Bősárkányhoz.  

A település a Kisalföld nagytájon belül a Győri-medencéhez 
tartozó Csornai-sík legszélén található, a Hanság határán, a 
Rábca partjától nem messze, a Tóköz határán. A folyó és a 
mocsaras, vizenyős területek közelsége miatt a környéken a 
Hanság hatása döntő. 

A falu a magasártéri és alacsonyártéri terület határára esik: a 
Rába megsüllyedt, kavicsos hordalékkúplejtője, melyet 
folyóvízi iszap, agyag és hordalék borít. A tájon keskeny parti 
dűnesávok és vizenyős mélyedések váltják egymást. A felszínt 
a sűrű csatornahálózat tagol ja, mely mérsékl i az 
elmocsarasodás mértékét. Meghatározó a Rábca közelsége: 
Tárnokrétitől nem messze, nyugatra torkollik bele a Hanság-
főcsatorna. Délkelet felé található a Tóköz egyik maradvány 
lápi tava, a Fehér-tó, az azonos nevű település közigazgatási 
területén. A falu neve, „Réti” is jelzi, hogy mennyire jellemezték 
a községet a környező rétek. 

Az éghajlat mérsékelten meleg és mérsékelten száraz, a 
talajok nagy része réti öntéstalaj és lápos réti talaj. Az 
adottságok alkalmassá teszik a vidéket gabonafélék, kapások 
és kertészeti növények termesztésére: főleg gabonát és 
kukoricát ültetnek.
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Növényzete rokon a Hanság peremterületeinek növényzetével. Valamikor keményfás ligeterdők, álltak itt egykor puhafás 
ligeterdőkkel és fátlan mocsarakkal mozaikosan. Mára a mezőgazdasági használat miatt az erdőterületek visszaszorultak, 
a meglévő erdők között sok a nemesnyáras és az akácos. Az egykor hagyományos rétgazdálkodás a környéken mára 
szinte teljesen megszűnt: a gyepekből a Rábca mellett és a Tóközben találhatunk kis területeket, melyek védelem alatt 
állnak. Ilyenek a Tárnokréti határában, a Hanság kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területhez tartozó gyepterületek, 
melyeket fák, bokrok szegélyeznek. 

Tárnokréti környéke már a római időkben lakott volt: itt szelte át a Hanságot a római kori út egyik ága. A falu első okleveles 
említése 1210-ből származik, amikor II. Endre két ekényi földet adományozott Tóth (Poth) nádornak. A falu ekkor a győri 
várhoz tartozó várjobbágysági falu: győri, később mosoni várszolgák lakták, közöttük tárnokok, azaz termékkezelők. A 
későbbi évszázadokban Réti több kézen megy át: Móric nyitrai főispán itteni majorságát a Mórichidai Premontrei 
Prépostságnak ajándékozta 1251-ben. 1372-ben A Pokyak birtokolják, 1544-ben pedig mellettük Ostffy László is. 1610-
ben  már Gyapay György birtokaihoz tartozik, rá néhány évre a Gyapayak mellett Csáfordi Nagy György és Irdenci János 
a falu birtokosa. 1700-ban 12 ház alkotja Rétit, összesen 56-an élnek itt: lakosságát Pusztasomorjából és a mai 
Nagylózsból telepítették ide. A refomráció idején a falu lakossága evangélikus hitre tért át. Vályi András 1796-os 
országleírásában a Győr Vármegyéhez tartozó Rétinek több földesura van, lakosai evangélikusok. A leírásból képet 
kapunk a korabeli gazdálkodásról is: „határjának egy része dombos, 2 nyomásbéli, mindenféle gabonát bővségesen 
terem, réttyei a’ Rábcza mellett laposak; erdeje, szőleje nints, bővelkedik szénával, jó marha-legelője is van”. A falut 
ekkoriban mindegy 265-en lakják.  
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A falu Borovszky Samu szerint 1819-ben leégett, majd újjáépítették. Ez nem akadályozta a falu fejlődését. A következő, 
nagyobb országleírást a neves geográfus, Fényes Elek készítette 1851-ben: nála 330 lakos szerepel, 10 kivételével 
evangélikusok. Megemlíti a falu evangélikus templomát is.  

A Rábcát 1886-1893 között szabályozták, ekkor új, íves medret és árvízvédelmi töltéseket építettek, melyek a mai napig 
is védik a környező településeket. Tárnokréti mindeközben szépen gyarapodott. Az 1900. évi népszámlálás idején Réti a 
Tószigetcsilizközi járáshoz tartozik. Területe 1649 kataszteri hold, összesen 464-en lakják. Lakosainak túlnyomó többsége 
evangélikus. A község házai ekkor még jobbára hagyományos, kisalföldi falusi házak.  

Az összesen 78 ház többsége vályog építésű (58 ház), mindössze 6 ház épült téglából, 14 pedig vegyes szerkezetű. A 
tetőfedés jobbára zsúp, mindössze 15 épületen volt cserép vagy pala héjalás. Az 1900-as évek elején megépültek az Új 
sor, a mai Fő utca Rábcakapi felé eső részének első házai. 1924-ben a Győri Székeskáptalan birtokából 80 holdat 
parcelláztak a markotabödögei határban a réti lakosok számára.  

Az I. és a II. világháború sok áldozatot követelt a falu lakosságától: a hősi halottak emlékét ma emlékfal őrzi: az 
emléktáblákat 1926-ban és 1989-ben avatták fel a templom falán. Tárnokréti népessége 1941-ben érte el maximumát: 
ekkor 577-en laktak itt. A háború alatt német és magyar katonák is megszálltak itt. A határban több német és orosz 
katona is meghalt, akiket a helyi temetőben helyeztek örök nyugalomra. 1945 márciusában a visszavonuló német katonák 
felrobbantották a Rábcát átívelő hidat, helyére pontonhidat építettek. 1945 húsvétján vonultak be a községbe az orosz 
katonák: a német katonákkal folytatott tűzharc a falut is érintette. A gránátok 4 lakóházat és a kovácsműhelyt is 
megrongálták, a lakók közül egy ember halt meg, ketten súlyosan megsebesültek. 

Mivel a távol esett a nagybirtokoktól, a földosztáskor nem volt mit szétosztani a lakosok között, ezért a II. világháború 
idején megindult az elvándorlás a faluból. 1948-ban megkezdődött a mai Új utca beépítése, egy évre rá bevezették a 
faluba az áramot. 1950-ben megalakult a Községi Tanács, Tárnokréti határközeli helyzete miatt határsávba került, így csak 
engedéllyel lehetett bejutni a faluba. Ez az intézkedés fokozta az elvándorlást, a lélekszám folyamatos csökkenését. 
1954-ben új pontonhidat építettek a Rábcára.  

1956-ban Tárnokrétin is megalakították a helyi Nemzeti Bizottságot, majd a forradalom leverése után százak menekülnek 
a falun keresztül Ausztriába – 21-en csatlakoznak hozzájuk a községből is. 1959-ben megszervezték a helyi TSz-t, mely 
sokáig a falu legjelentősebb munkahelye volt. 

A közösségi ház 1960-ban készült el. 1966-ban megszüntették az önálló községi tanácsot, Rábcakapi lett a 
közigazgatási székhely, majd 1973-tól a Bősárkányi Közös Tanácshoz került a falu, hat másik községgel együtt. Közben a 
népesség folyamatosan csökkent: 1980-ban már csak 313 fő, 1990-ben 254 fő. A falu iskoláját 1980-ban szüntették 
meg, az alacsony tanulólétszám miatt: a gyerekek ettől kezdve Bősárkányba jártak iskolába.  
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A rendszerváltás után, 1990-ben megalakult az önkormányzat, ténykedésüket a iskola újraindításával kezdték. 1994-ben 
adták át a Tárnokrétit Lébénnyel összekötő, aszfaltozott utat: ezzel megszűnt a falu zsákutca jellege. 1995-ben újra 
megszüntették az iskolát és az óvodát is, az alacsony gyereklétszám miatt. A TSz-t 1992-ben felszámolták: az aktív 
korúak zöme ezután Győrbe járt be dolgozni, emellett egyre nőtt a faluban a nyugdíjasok száma. A munka és a nyugdíj 
mellett háztáji gazdálkodást (zöldség- és uborkatermesztés) folytattak az itt élők. 

A KSH 2015-ös adatai alapján Tárnokréti teljes közigazgatási területe 954 hektár, ebből belterület 46, külterület 908 
hektár. Külterületének nagy része gyepterület és szántó: a gyepek nagy része természetvédelmi terület. Lakosainak 
száma 175 fő, a lakások száma 103. A falu lakosságának jelentős része ma nyugdíjas. A faluból elszármazott fiatalok 
hétvégi házként használják a szülői házat, emellett néhány osztrák család is ingatlan vásárolt itt. Az utóbbi években több 
fiatal pár is letelepedett Tárnokrétin, kisebb (nem mezőgazdasági jellegű) vállalkozás is indult itt. A békés, gondozott falu 
ideális lakóhely azok számára, akik nyugodt környezetben szeretnének élni, felnevelni gyermekeiket. A környezetben nagy 
idegenforgalmi potenciál rejlik. 
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TELEPÜLÉSKARAKTER

Tárnokréti az 1784-es I. katonai felmérésen kis, egyutcás, soros falu, a térképen „Riti”-ként szerepel. A község mellett 
viszonylag levés szántót láthatunk, a házaktól délre. Minden más oldalról rétek veszik körül a községet, melyek főleg a 
keleti és az északi részeken vizenyősek, mocsarasak. Jól látható a Rábca szabályozatlanul meanderező medre.  

A falu 1818-ban leégett, ennek köszönhetően már fésűs beépítést láthatunk a II. katonai felmérés 1845-ben készült 
szelvényén. A beépített terület nőtt: a Fő utca a templomig épült meg, valamint kibővült a Rápcakapi felé vezető út 
mentén. A községet kis erdős legelő és védművek veszik körül, keletről és északról teljesen körülölelik a Hanság 
mocsaras, lápos területei. Továbbra is csak a Rétitől délre, délkeletre eső területeken folytattak szántóföldi művelést.
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A III. katonai felmérés 1880-ban készült szelvényén jól látható a falu 19. századi fejlődése: a lakosságszám ekkor már 400 
feletti, a házak száma jócskán megszaporodott. Beépül a Fő utca templom utáni szakasza, a Rábcakapiból érkező úttal 
párhuzamosan újabb utca alakul ki. Rétit továbbra is mocsaras, vizenyős területek veszik körül, a környéken több 
csatornát is láthatunk, de a Rábca vonala még szabályozatlan. A külterületek rétjeit fasorok tagolják, a Fehértóhoz vezető 
utakat allék szegélyezik. A fehértói út mellett látható a falu temetője. 

Az 1941-es katonai térképen már a Rácba szabályozás utáni medre látható, a holtágakkal. A mederszabályozás 
stabilizálta a környék vízháztartását: kevesebb vizenyős területet találunk Tárnokréti mellett. A térképen látható az 1945-
ben lerombolt Rábca-híd. 
A község beépített területe tovább bővült, Rábcakapi és Fehértó irányába is. Kialakul a Fő utca új, párhuzamos vonala, 
mely egy négyszögletes tömböt alakít ki a falu magja körül. 

A falu beépített területe a 20. század során tovább bővült: kiépült az Új utca két ága, a Fő utca beépítése is gyarapodott. 
Tárnokrétit ma zömmel rétek, mezőgazdasági területek veszik körül, néhol találunk kis, telepített erdősávokat. A 
külterületek nagy része természetvédelem alatt áll. 

A falu látképében meghatározó a templom tornya. Síkvidéki településként, az érkezőt fogadó látványban uralkodó a lakott 
terület.  Tárnokréti utcái, épületei, kertjei rendezett, békés benyomást keltenek. A faluszerte megtalálható, szépen felújított 
épületek a gondozottság érzetét keltik. 
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Tárnokréti az I. katonai felmérésen 1784.                                  Tárnokréti a II. katonai felmérésen 1845.
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Tárnokréti   a III. katonai felmérésen 1880.                                Tárnokréti  az 1941-es katonai felmérésen



ÖRÖKSÉGÜNK
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a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők



Épített örökség 

Evangélikus templom 
Homlokzati tornyos, nyeregtetős, egyhajós, íves záródású hajóval szabadon álló épület. Tornya gúlasisakos, hajóját 
három csehboltozat fedi. A templom ablakai a hajón szegmentívesek, a tornyon félköríves ikerablakok (harangszint) illetve 
körablak (földszint) nyílik. A későbarokk templomépület 1785-ben épült, majd 1818-ban leégett. 1895-ben kapott 
romantikus stílusú tornyot, melynek zárópárkánya alatt toronyóra helye látható. Műemléki védelem alatt áll. 

Evangélikus lelkészlak 
Templom mellett elhelyezkedő, téglalap alaprajzú, földszintes, nyeregtetős lelkészlak. Épült 1867-ben. Műemléki védelem 
alatt áll. 

Tájház 
A szépen felújított, régi parasztház és melléképületei a településen és környékén fellelhető népi berendezési tárgyak, 
használati eszközök, ruházat, fotók, stb. széles gyűjteményét mutatja be. 2010-ben, a falu 800. évfordulóján adták át.
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Pálinkaház és vendégház 
A főúri épületegyüttest családi összefogással keltették új életre. A birtok magtárában alakították ki a pálinkafőzőt, 2009 
óta működik. A lakóépületet 2011-2013 között újították fel, uniós támogatással. A pálinkafőzés és az idegenforgalom 
mellett különféle programoknak is helyet adnak, aktív részesei a falu életének. A szépen felújított épületegyüttes Tárnokréti 
összképének egyik jellegzetes eleme. Nem áll műemléki védelem alatt, de műemléki jellegű. 

Emlékfal, hősi emlékmű 
A fal a világháborúkban elhunyt hősöknek és Réti alapítása 800. évfordulójának állít emléket, 2010-ben avatták fel a falu 
főterén, a mellette lévő játszótérrel együtt. A falon Tárnokréti címere mellett emléktábla őrzi I. és II. világháborúban hősi 
halált halt fiainak névsorát. 

Vadászkopjafa - A kopjafát 2010-ben állították a Duna vadásztársaságnál, a Tárnokréti 800. évfordulóján. 

Régi tűzoltókocsi és emlékpark 
Az 1900-ból származó tűzoltókocsit 1999-ben helyezték el az akkor felavatott tűzoltó emlékparkban. 

Milleniumi emlékpark, kegyeleti park 
2001-ben adták át, a Milleniumi emlékév tiszteletére.
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Régészeti értékek 
Tárnokréti közigazgatási területén a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisa szerint összesen 17 régészeti lelőhely 
található. A legkorábbi leletek őskori, korakőkori telepek nyomát tükrözik (pl. a Rábca-híd mellett folytatott ásatásnál 
kerámiatöredékeket, kovaszilánkokat tártak fel). A temetőben római kori kerámiatöredékeket, a makói kultúra emlékeit 
ásták ki, valamint dunántúli vonaldíszes kerámiákat az Árpád-korból. A tóközi csatornarendszer ásatásakor Árpád-kori 
erődítés nyomait találták meg.  

Természeti értékek 
Tárnokréti területe beletartozik az OTrT-ben szereplő „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek” 
övezetébe, emellett több védett terület is érinti a közigazgatási területét. 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park felügyelete alá tartoznak a Natura 2000-es, Hanság kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület részei, melyek Tárnokréti külterületeinek nagy részét 
lefedik. Ezeken a területek egyrészt a rendszeresen kiszáradó, kékperjés és nyúlfarkfüves láprétek megőrzését szolgálják, 
másrészt jelentős madárélőhelyek. A Natura 2000 területekhez tartoznak a Felső-rétek, az Útra-dűlő, a Csigahany, a 
Lakóhany, az Égéshany, a Peresföld. 
A Hanság név a „hany” szóból ered: iszapot, lápföldet jelent. A rossz lefolyású terület Fertővel egykor egybefüggő, 
hatalmas lápos terület volt. A II. világháború után lecsapolták: többnyire erdőgazdálkodás, gyepművelés folyik a Hanság 
területen. A madárvilág számára az erdők mellett megmaradt tavai, kiszáradó láprétjei, sásrétjei jelentik a legfontosabb 
élőhelyeket. A Tárnokréthez tartozó hansági területek egy részét korábban szántóföldi művelés alá vették: ezeken ma 
törekednek a természetközeli állapot visszaállítására. A külterület Győrsövényháza felőli oldalán elterülő gyepeket fiatal 
erdőterületek mozaikolják. 
A védett területek a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterületei, a hozzájuk csatlakozó szántók, rétek a Hálózat pufferterületei. 
A Rábca medre és a holtágak ökológiai folyosóként jelennek meg a rendszerben, akárcsak a Győrsövényháza melletti 
területek. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
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TELEPÜLÉSKARAKTER
A kataszteri térképek alapján Tárnokréti magja a mai Fő utca északi részén volt, innen fejődött tovább nyugati és déli 
irányba, majd a XX. században az Új utca alakult ki. A fő utca és az Új utca között nem alakult ki összefüggő 
településszövet. A Fő utca északi részén hagyományos fésűs beépítést találunk a beépítésre jellemző oldalhatáron álló 
beépítési móddal a keskeny szalagtelkekkel.  

A templomtól délre lévő utcarész viszont fűrészfogas beépítéssel jött létre. A kétféle beépítés a templom választja el 
egymástól, mint ahogy az Fő utcát az Új utcától is. Így a templom igazán meghatározó a település szerkezetében, de a 
településképben is: az Új utca felöli nyitott tér a Fő utca teljes sziluettjét feltárja, középpontban a templommal. Az 
épületállomány vegyes karakterű, a hagyományos oromfalas és kontyolt épületek váltakoznak a későbbi beépítésű 
sátortetős épületekkel, utóbbi aránya az Új utcában magasabb. A település egészét a történeti településre jellemző 
beépítés és formavilág jellemzi, így átalakuló településrész nem került lehatárolásra.
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Történeti településrész
A történeti településrészen a hagyományos beépítés utcafronti. Előkert nélküli épületek alig-alig figyelhetők meg a 

településen. Az utca és településkép ennek megfelelően egységes, harmonikus, új építés során ennek megfelelően 
utcafronti előkertes elhelyezés javasolt. A telkek keskenyek, hosszúak, a lakóépület mögött hosszan benyúlnak a 
gazdasági épületek. Ez az  oldalhatáron álló „hosszúházas” beépítés a mezőgazdasági jellegű települések legrégebbi és 
leggyakoribb telekhasználati módja.  

A hagyományos oromfalas és kontyolt tetőformák mellett a háború után megjelenő sátortető forma is megtalálható, 
elsősorban az Új utcában. A településen szinte kivétel nélkül földszintes épületeket találunk a meghatározó 
építménymagasság ennek megfelelően 5 m körüli, mely egységes utcaképet nyújt eltérő szomszédos tetőszerkezetek 
alkalmazásakor is.  Az újonnan épülő ház tervezésekor a környező épületek összképéhez viszonyítsunk, oromfalas 
épületek közelében javasolt azokhoz igazodni. A tetőhajlásszög a forma függvénye is, jellemzően 25-45 fok között van, 
de az oromfalas házaknál szinte mindig legalább 45 fokos. Az építménymagasságra földszintes épületekre jellemző 5 m 
körüli, új építéskor érdemes ehhez igazodni.  

A hagyományos, történeti homlokzatok színezésére a halvány pasztell színek jellemzőek: meghatározó a fehér, tört 
fehér és a  halványsárga  és színek..  Gyakori motívum a homlokzaton a terméskő lábazat, amit helyenként színezéssel 
látnak el.  

A nyílászárok rendszerint festett fehérek, helyenként barnák anyaguk fa, oromfalas épületeknél álló, sátortetősnél 
fekvő ablakok a jellemzőek.  

A történeti településrészre az oldalhatáron álló, előkertes,  utcafronti beépítés jellemző:  a kerítés általában átlátszó, 
áttört. Anyaguk jellemzően fém, ritkábban fa, színviláguk hektikus, gyakran fémes színű, a leggyakoribb színek a barna és 
a zöld.
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Zöldfelületek, kertek 
A falu összképéhez szervesen hozzájárul a kertek és az utcák zöldje. Az érkezőt a falut körülvevő fák fogadják, elválasztva 
a lakott részt a szántóktól. 

Az utcákon az úttestet gyakran széles gyepsáv szegélyezi, a hely lefolyási viszonyainak függvényében füves csapadékvíz-
elvezető árokkal, melyeken kőből épített áthidalások ívelnek át. A gyepsávokat helyenként örökzöldek, gyümölcsfák, 
cserjék egészítik ki, valamint nem egyszer a lakók által kiültetett virágok. Tervszerű utcafásítás nincs: a út menti zöldsávok 
növényzetének összetételét a lakosok alakítják, amitől színes, organikus lesz az utcák képe. A széles gyepsávok 
jelentősek a falu karaktere szempontjából. 
A templom mellett álló fenyők méltóságtelessé teszik az egyházi épület látványát, szépen keretezik azt. Tárnokréti lakói 
szeretik a virágokat: az utcákat, a kerítések tövét gyakran színesítik tarka virágokkal. 

A házakat gondozott kertek veszik körül, melyek az utcák hangulatához is hozzájárulnak. Előkertet ritkán találunk. A 
zöldséges, a haszonkertek, pihenőkertek és a gyümölcsfák az oldalhatáron álló házak mögött kapnak helyet. A kertek 
gyümölcsfáinak és fenyőinek lombjai kiegészítik a házak sorait, fokozzák a település békés, nyugodt hangulatát. Az arculat 
megőrzése érdekében érdemes kerülni a művi, geometrikus díszkerteket. Az előkertekben létesített virágágyak 
kialakításánál kerüljük az invazív fajokat (pl. aranyvessző). 
A település arculata szempontjából érdemes felhívni a figyelmet a hagyományos, háztáji gyümölcsösök fenntartására, 
ápolására, valamint az út menti zöldsáv, a burkolatlan árokpart megtartására. Utcafásítás szempontjából fontos a jelenlegi 
állomány gondozása. Az utcákon a fásítások pótlásánál törekedjünk az őshonos, nem invazív fajok ültetésére. Ilyen lehet 
például a gyümölcsfák, a kislevelű hárs, a nyír, a fekete és a rezgőnyár. Cserjék, cserjesorok telepítésénél szintén ajánlott 
őshonos fajokat (pl. fagyal, borbolya, galagonyák, rekettyefűz, kányabangita) alkalmazni.
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Beépítésre nem szánt területek
A települést övező területek nagy része mezőgazdasági terület: réti öntéstalajokon kialakított rétek, szántók és 
zöldségesek. A beépítésre nem szánt területeken épület építése általában nem kívánatos, leszámítva a majorságok 
területét. A terület műveléséhez szükséges épületek, tárolók, idegenforgalmi épületek létrehozása megengedett, azonban 
lakóépület nem létesíthető. Ajánlott a meglévő területhasználati formák megtartása.  
A külterületek különleges értékei a kiemelt természetmegőrzési védelem alatt álló, hansági Natura 2000 területek. Ezekre 
a részekre természetvédelmi kezelési terv vonatkozik. 
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 a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
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Történeti településkép
Telepítés 
A történeti településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges 
rendszerű. A történeti részen az utcák arculatához az előkertes telepítés illeszkedik.  Az előkert méretét a szomszédos 
épületekhez igazodva kell megválasztani. A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy mértékben 
hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A Fő utca déli részén a templomtól délre a beépítés fűrészfogas kell, legyen, 
a meglévő történelmi beépítéshez igazodóan oly módon, hogy a homlokvonal (építési vonal) a meglévő épületek 
homlokvonalához igazodjon. 

Magasság 
Ezen a területen jobbára alacsony, földszintes épületek állnak, ezért ajánlott az új házak magasságát ehhez igazítani, a 
javasolt szintszám maximum: földszint + tetőtér. Célszerű kerülni a többszintes meredektetős, az utcára tetősíkkal néző 
épületeket. 
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Tetőhajlásszög 
A tető hajlásszöge oromfalas/kontyolt tetős épületeknél ajánlottan 40-45 fok, sátortetősöknél 30-35 fok. A 25 fok alatti 
hajlásszögű tető nem illeszkedik az összképhez, ugyanígy a lapostető, vagy az alpesi módon meredek tető sem. 

Tetőforma 
Egyszerű tetőforma alkalmazása ajánlott, mely figyelembe veszi az utcaképet és szomszédos házak tetőformáját is. 
Ajánlott a nyeregtető alkalmazása, ennek homlokzati megjelenése lehet oromfal, vagy kontyolás is. Kerülendő a bonyolult, 
összetett tetősíkok használata, valamint a kiugró tetőablak.  

Szín 
Célszerű kerülni a kirívó és feltűnő színeket. A településre a visszafogott, pasztellszerű színek jellemzőek, ezek 
alkalmazása indokolt homlokzat felújítás és új építés esetén is. Világos homlokzatfelületek, és természetes, hagyományos 
tetőfedési anyagok –cserépfedés- használata javasolt. Kerülendők a környezetidegen, túlzó színek a homlokzatfelületeken 
és a tetőkön egyaránt.   

A régi házak tetejét hagyományos kerámiacseréppel borították. Tetőcserénél, felújításnál törekedjünk arra, hogy a régi 
cseréphez hasonló típusú és színárnyalatú cserepet válasszunk, vagy akár hasznosítsuk újra a régi cserepeket. Kerülni 
kell – még égetett mázas kerámia színhatás esetén is – a történeti hagyományoktól idegen anyaghasználatot (pl. 
bitumenes zsindely).  

Ajtók, ablakok 
A hagyományokhoz illeszkedően többosztatú fa (vagy fa mintázatú) ablakok beépítése indokolt az egységes 
homlokzatkép kialakítása érdekében. Lehetőség szerint kerülni kell az élénk, megszokottól eltérő színvilágot, az ablakok 
körüli díszítésnél az csillogó – üveg, csempe – felületeket. A fehér és a barna keretek javasoltak. 
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Kerítések 
Általánosságban elmondható, hogy minden településnek megvan a jellemzően kialakult kerítés anyaga és formája. Ezeket 
bátran használhatjuk mind a történelmi településrészeken, mind az új beépítéseknél.  A kapuk –funkcionális szempontból 
– még talán fontosabbak, mint a kerítések, mivel ezek a megérkezés, a vendégfogadás első élményét adják. Ezért 
legyenek hangsúlyosak, de ne legyenek hivalkodóak. Ajánljuk, hogy a kerítés természetes anyagokból készüljön 
(terméskő, fa), tömör kerítésnél a magasság lehetőség szerint ne haladja meg az 1.80 métert.  

Részletek 
A látvány tekintetében rendkívül zavaróak a légkábelek, földbe süllyesztésük lenne a legszerencsésebb. Mindenképpen 
ajánlott a vízelvezető árkok fenntartása, az adott utcában kialakult módon.
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Kertek 
A kertek hagyományosan többcélúak: gyümölcsös, háztáji kiskert zöldségessel és akár baromfiakkal, mindehhez a ház 
közvetlen közelében gyakran virágoskert csatlakozik. A kertek nagyméretűek, a házak háta mögött húzódnak, előkert 
többnyire nincs. Kerülendő a telkek intenzívebb beépítése, a kertek méretének rovására, valamint a geometrikus kertek 
kialakítása. Gyümölcsfák tekintetében ajánlott az őshonos fajokat ültetni. A ház elé, a közterületre kiültetett cserjék között 
igen elterjedt a fagyal, de lehet színesíteni a képet más fajokkal (pl. galagonyák, húsos som, kecskerágó, akár rózsák, 
mályvák). fák telepítése esetén ajánlott őshonos fajok (kislevelű hárs, fekete- vagy rezgőnyár, fűz, dió), akár gyümölcsfák 
használata. Érdemes kerülni a tuják, fenyők túlzott ültetését.
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A település közterei ápoltak, gondozottak. Az utcák zöldfelületeinek kialakításánál, fásításánál az alábbi szempontokat 
érdemes figyelembe venni. 
A telepített növényzet nem képezhet olyan sűrű növényfalat, ami az átlátást akadályozza. Az örökzöld fákkal és a 
tujafélékkel érdemes csínján bánni, mert ezek még a téli hónapokban is a házak jelentős árnyékolását okozzák, emellett 
kevésbé illeszkednek az őshonos növényzethez. 
Kerülendő az invazív növényfajok ültetése (bálványfa, aranyvessző, amerikai kőris, zöld juhar, gyalogakác, eszüstfa). 
Kimondottan ajánlott lombos, lehetőleg őshonos fa-és cserjefajok használata. Fák esetében, a helyi természetes 
növényzet alapján jó választás lehet a nyír, a fekete nyár, rezgőnyár, kislevelű hárs, magas kőris, magyar kőris, a szilek, 
fűzek, berkenyék.  Idegenhonos fák közül, főleg a park esetében ajánlható a platán, a vadgesztenye. Cserjék közül 
ajánlható a fagyal, a madárbirs, a galagonya, a kecskerágó, a csepleszmeggy, a húsos som, a bangiták, kimondottan 
díszítő célra a rózsák, aranyfa, gyöngyvesszők. A játszótér környékén kimondottan kerülendő az allergén, szúrós vagy 
mérgező növények ültetése (nemesnyárak, mogyoró, tiszafa, kökény stb.). 
A fák lombkoronája idős korukban sem lóghat be az úttest űrszelvényébe és nem érheti el illetve közelítheti meg a házak 
homlokzatát 1-1,5 m-nél jobban. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fák a közvilágítás érvényesülését nagymértékben 
ne akadályozzák, és az alattuk való átközlekedés biztosított legyen. Ezért a fák alsó oldalágait 2,2-2,5 m magasságig el 
kell távolítani. 
Ezek figyelembevételével a 12-18 m széles utcákban csak akkor szabad fásítani, ha az épületek előtt előkert van. Ha 
nincs előkert, akkor csak 18 m-nél szélesebb utcákban szabad utcafákat ültetni.
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A beépítésre nem szánt területeken ajánlott megtartani a korábbi területhasználatot, kerülve a művelés intenzívebbé 
válását. A felhagyott szántóföldeket, az ökológiai hálózathoz kapcsolódóan érdemes lehet fás legelőként hasznosítani 
vagy beerdősíteni, lehetőség szerint őshonos fafajokkal. Kerüljük az invazív, idegenhonos fajok ültetését (akác, bálványfa, 
ezüstfa stb.). A természetvédelmi területeken minden beavatkozást csak a kezelési terv figyelembe vételével és a Nemzeti 
Park Igazgatóságának engedélyével lehet végrehajtani, a vonatkozó kormányrendeletnek megfelelően. A külterületek nagy 
része fontos szerepet tölt be az országos ökológiai hálózatban: ezekben az övezetekben a térségi rendezési terv térségi 
övezeti előírásai betartandó́ak.
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Jó példák



28

Sajátos építmények



Részletek
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