
PDF Compressor Free Version 



PERESZTEG
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



TARTALOMJEGYZÉK
1. BEVEZETŐ  3

2. PERESZTEG BEMUTATÁSA  6 

3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK  12

 

4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK PERESZTEGEN  22 

 

5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK  34

 Történeti lakószövet
 Új lakószövet
 Vegyes felhasználású terület 
 Beépítésre szánt területek
 Beépítésre nem szánt területek

 Homlokzatképzés
 Tornácok
 Nyílászárók
 Kerítések, térfalak, kapuk
 Részletképzés
 Anyaghasználat
 Színdinamika
 Előkert, növényzet

6. UTCÁK, TEREK  70

7. HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK  74

8. JÓ PÉLDÁK  76

PDF Compressor Free Version 



PDF Compressor Free Version 



BEVEZETŐ
TISZTELT ÉPÍTKEZŐ, TISZTELT PERESZTEGIEK, TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK!

A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) a kormányrendelettel megerősített 
szándéka szerint a településen építéssel kapcsolatos szabályrendszer, az immár 
önállóan rendeletbe foglalt helyi építési szabályzat képes kiegészítő mellékle-
teként jött létre. Olyan ajánlásokat tartalmaz, melyeket megalkotói követendő 
példaként állítanak Önök elé. Ezek között vannak olyanok, melyek lehetőségeket 
biztosítanak az építtető számára, és vannak olyanok melyeket a helyi építési 
szabályzat rendelete előír.
Épített környezetünk egyetemes kultúránk része. Aktuális állapota mutatja 
gazdagságunkat, életmódunkat, viszonyunkat természethez, a szűkebb és 
tágabb környezetünkhöz, közösségünkhöz.
Lakóházat legalább egy generációnyi távlatra tervezve építünk, s nem ritka, 
hogy némi átalakítással több generációt is kiszolgál. Építési kultúránkat gazda-
sági társadalmiviszonyaink határozzák meg és életmódunk alakítja, formálja.
A több száz éves életmód állandósága csak csekély mértékben alakította 
lakóházaink formáját, lakókörnyezetünket. A falusi portához szervesen idomult 
annak telekkialakítása, telekkiosztása, része volt az első, a hátsó udvar, a kert, a 
gyümölcsfák, a melléképületek, az istállók a pajta, a színek. A rendszerváltozás 
utáni gyökeres életmódváltozás a lakóházzal szemben támasztott igényeket 
is átváltoztatta. A lakás döntően a család élettere maradt, leválasztódott és 
lassan eltűnnek a falusi gazdálkodással kapcsolatos épületelemek.
Az új kialakítású telektömbök már ennek az igénynek megfelelően szabá-
lyozottak. Kisebbek a telekméretek, szélesebbek és rövidebbek, belakható 
és könnyen karbantartható zöldterületi felülettel. A gazdasági épületek ipari 
parkokba, majorokba, a külterületekre szorulnak ki. A lakókörnyezet mellett 
a közterületek, a tájépítészet, a természeti környezet felhasználása is folya-
matosan átalakul, változik. A megnövekedett szabadidő a közösségi színterek 
megújulási igényét generálja. Már a falusias környezetben is igény van a sétáló 
és kerékpárutakra, turista útvonalak kijelölésére, kialakítására, bővüljenek a 
sportolási, a szabadidő eltöltésére alkalmas terek, részei az épített környe-
zetnek a parkok, a horgásztavak, sétányok.
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Pereszteg település lakóházas környezete is mutatja ezeket a változásokat. Az 
újonnan kialakított telektömb (lakópark) már az új igényekhez igazodó szabá-
lyozási terv szerint épült ki. A következő telektömb kialakításánál már ezeknek 
a tapasztaltoknak a birtokában kell eljárni. Megtartani a hasznosat, vissza-
szorítani a kedvezőtlen elemeket. Hasznos pl. a kisebb telekméret, kerülendő a 
gazdasági, mezőgazdasági tevékenység (pl. állattartás).
Az újonnan jelentkező igények kielégítése mellett fontos az építészeti örökség 
megőrzése, megtartása. Szép példáit látjuk ennek egy-egy régi épület felújítása 
során. A homlokzat jellegének megőrzésével, méret megtartásával is moderni-
zálható egy épület. (Széchenyi u. 40., Fő.u. 4.) És találunk példát olyan új építésű 
házra, mely megőrzi és tartja a Fertő tájra jellemző építészeti elemeket, a tetőki-
alakítást, a homlokzatformálást, a díszítő elemeiben is hagyományos e tájra 
jellemző egyszerűséget, letisztultságot. (Temető u. 22.)
Tisztelt Építkező, Tisztelt Peresztegiek, Tisztelt Érdeklődők!
Bízom benne, hogy a Települési Arculati Kézikönyv hasznos társa lesz Önöknek 
új házuk tervezésekor, vagy egy régebbi átalakításakor, felújításakor. Az épített 
környezetünk lenyomat. Aktuális életmódunk, vagyoni helyzetünk, társadalmi 
gazdasági viszonyaink, a természethez való viszonyunk, a közösségben elfoglalt 
helyünk lenyomata. Üzenet a jövőbe, hiszen lakóházat nem csak egy generáci-
ónyi időre építünk.

Kérem Önöket, legyen társuk e kézikönyv épített környezetünk formálásában.

         
     Sellei Tamás   
     polgármester
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PERESZTEG BEMUTATÁSA
A település Soprontól 16 km-re délkeletre, a Kisalföld tájegység nyugati aprófalvas határán fekszik. Közvetlenül határos 
Nagycenk, Pinnye, Nagylózs, Sopronkövesd, ausztriai oldalról Nikitsch (Füles) községekkel. Sopronszécseny településré-
szen halad át a 85-ös főút. Régi térképeken, írásokban olykor Perezteg, Bereszteg vagy épp Németperesztegként találjuk 
meg, horvátok inkább Pristiegként, németek Perestagenként ismerik.
Környéke domboldalakkal, dombhátakkal, völgyekkel tagolt, amelyek a település két kis patakja – az Ikva és a Csörgető 
patak hosszú, felszínformáló tevékenységével jött létre. A patakvölgyek élesen belevágnak e tájba, így hozva létre olykor 
meredek lejtésű völgyoldalakat. A föld itt jó minőségű, kedvelik is a helyi gazdák. Délnyugati határában erdő terül el, Csör-
gető patakba torkoló szénégető ér mentén nádasba botlunk.
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Pereszteget már 1291-ben említik egy Nagycenkkel kapcsolatos írásban. 16. századi feljegyzések szerint a Nádasdy 
család birtoka, majd 1677-ben Széchenyiek vásárolják meg. 17-18. század eleji török, labanc, majd kuruc pusztítások után 
irányított betelepítéssel pótolták a lakosságot. Magyar családok mellett megjelentek horvát és német családok is. Gróf 
Széchényi Ferenc 1806-ban építette újjá a templomot. 1623-tól a településen 2 malom működött, emellett Széchenyi 
Lajos 1830-ban a cenki Ikva patakról Peresztegig malomárkot ásatott és újabb malmot építtetett.
Ma Pereszteghez tartozó Sopronszécsény valaha önálló településként működött. Első írásos említése szintén a 13. 
századból, 1261-ből való. Pinnyey, majd Zalay család birtokolta. Török pusztítások után 1549-ben említik újra, mikor több 
nemes birtokolja, Lászlóvits, Niczky, majd Zeke család, későbbiekben Tallián és Vízkelety család tudhatta magáénak.
ahogy a katonai térképekeken is kiralzolódik 1700-as években Pereszteg egyutcás faluként működött, párhuzamosan 
húzódva az Ikva patak vonalával.  
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Szerencsés fekvésének köszönhetően a világháborúk elkerülték a település terü-
letét. 1945-ben a németek felrobbantották a vejkei vasúttöltést. A háború után 
az oroszok hadifogolytábort rendeztek be a falu szívében álló kastélyhoz tartozó 
kertészet területén. 
1945 májusában földosztás kezdődött a volt Széchenyi birtokokon. A háborúk 
után az új gazdák egy része 1950-ben termelőszövetkezetet alapított. Múlt 
században néhány dolgos cigány család még élt a faluszéli Kis utcában. Egy 
család volt közülük teknővájó, a többi cigányzenész. Egy évszázadon keresztül a 
vidéken is nevezetes volt a peresztegi cigányzenekar.  
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A lakosság a mezőgazdaság mellett a 
lassan kiépülő iparban talált munkát. 
1985-ben a győri RÁBA gépgyárhoz 
tartozóan épült új gyárépület a 
faluban. A 19. századi téglagyárat 
1945-ben államosították, mely 
hihetetlen teljesítménnyel működött 
(3 hónap alatt 387000 db falitégla, 
109000 db hornyolt cserép, 7000 
db sima, 8000 db hódfarkú cserép 
és 1500 db gerinccserép). 1968-ban 
bezáratták, ma már csak hatalmas 
tégla kéménye magaslik a fákkal 
benőtt régi gyártelepen. A felhagyott 
agyagbánya területén jelenleg cross-
pálya kanyarog.

Pereszteg lakóinak száma 1948-ban 
1287 fő volt, ma 1440 fő, ez a szám 
reményeik szerint a közeljövőben 
növekedni fog, a nyugati határ közel-
sége és gyönyörű fekvése okán.
Peresztegen is dominál a népi építé-
szet jellemző karaktere. Megeleve-
nedik a házakon az itteni tájegység, a 
Kisalföld jellegzetességei, előtűnik a 
történelmi múlt, hagyomány, hova-
tartozás. Egymás mellett sorakoznak 
régi típusú parasztházak zárt udva-
rokkal és az újabb kori nyitottabb 
udvarszerkezetű családi házak. Jól 
felismerhetőek az egyes korok bevett 
épületfajtái: az úttal párhuzamos tető-
gerincű nyeregtetős, a kéttraktusos-
sátortetős, illetve a csonkakontyos 
típusházak.  
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Sokféle hozzátoldás, kiegészítés figyelhető meg az utcákban, hol jobb, hol 
kevésbé arányos eredménnyel, jól mutatja ez az átalakulásra és egyediségre 
való igényt. Általában elmondható, hogy a régebbi típusú épületek közvetlenül 
az utca/járda határára épültek, előkert nélkül. Homlokzatuk 2 ablakos, zárt 
hangulatú, amit a kerítés és kapu tovább erősít. A kerítés és kapu a ház síkjától 
valamivel beljebb ugik, ezzel adva változatosságot a hosszan elnyúló zárt utca-
képnek. A vízvetővel tagolt utcai oromfal jellemző volt a térségre. Több esetben, 
a már telekszélességben elnyúló házon kapuszín létesült, jó arányú nagykapuval. 
A község keleti része újonnan beépült családi házai szabadon álló, kertvárosias 
jelleget kölcsönöz a település résznek. Hagyományos, falusias utcaképek egyben 
nem maradtak fenn a településen.
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ÖRÖKSÉGÜNK 
„Csak tiszta forrásból…”

Ismerjük meg röviden a Kisalföld 
tájegység jellegzetességeit. E könyv 
kézhezvétele után reméljük kedvet kap 
az olvasó a terület mélyebb felfedezé-
sére, alapvető formáinak felismerésére 
közvetlen környezetében.

A XIII. században a Kisalföld még 
erdős ligetes táj volt. A török elűzése 
után az ország ezen része épült 
leggyorsabban újjá,köszönhetően 
Bécs közelségének és a vízi szállítmá-
nyozás lehetőségének. Későbbi korok 
a nagybirtokosoknak kedveztek, ennek 
következtében majorgazdálkodás vált 
uralkodóvá a térségben. A XIX. századi 
erdőírtások, a Hanság lecsapolása 
következtében nagyobb területeken 
folyhatott földművelés.

A tájegység településhálózata sűrű, 
túlnyomórészt kisebb falvakból tevődik 
össze. A módosabb gazdák a tele-
pülések központjában építkeztek, a 
kovács, molnár, szegényparasztok a 
falvak szélére szorultak. 
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Jellemző településkép a fésűs elren-
dezés, orsós úthálózattal. A fésűs 
kifejezés a telkek méretére, elnyúló 
arányú alakjára utal. A keskeny telkek 
elején kap helyet a lakóház és ehhez 
tapasztva sorakoznak az istállók, 
ólak, egyéb gazdasági épületek. Ennek 
oka, minél több területen folyhasson 
termelés. 
Az utcakép fűrészfogas jellege a házak 
és az út 90 foktól eltérű szögéből 
adódik. Ennek hatására a házsorok 
nem egy vonalban húzódnak, hanem 
cikcak jelleggel a házak sarka mindig 
kiugrik kissé. 
A sokszor egyutcás falvak fő utcája a 
település központjában orsószerűen 
kitágul, gyakran itt helyezkedik el a 
templom.  

A hosszan elnyúló házakban több 
generáció élt együtt. A lakóházhoz 
tapasztották a gazdasági épületet 
és az ólakat is. E forma mellett  több 
generáció együttélésének jeleként 
idővel megjelent az L alakú, kereszt-
házzal bővült ház is. 
 
Barokkos tornácú parasztházra 
sokaknak a fetőszéplaki utcasor ugrik 
be, de találunk rá példát Pereszteg fő 
utcáján is. A módosabb épület hosszan 
elnyúló, olykor boltozott tornáccal 
épül, kapuja pedig egy tornácköznyit 
visszaugrik az udvar felé, így kiemelve 
az épületet.
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Pereszteg különlegessége, hogy nem egy, hanem két közösség is sajátjának 
tartja és fejleszti azt. A központi, délen fekvő rész a régi peresztegiek otthona, 
míg az ipart befogadó, parkos északi része pedig a szécsenyieké. Mindkét tele-
pülésrészen áll templom, ravatalozó és gondozott park is.
A falu évszázadokon keresztül volt Széchenyi birtok, így több értékes épület, 
építmény is fűződik a nevükhöz. Továbbá a település 6 különféle műemléki 
védettségű értékkel is rendelkezik, melyeket a röviden bemutatunk. 
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Gróf Széchényi Ferenc 1806-ban 
építtette a ma már műemlékként 
számontartott római katolikus temp-
lomot, tornyát 1870-ben adták át. 
Későbarokk szerkezetű, kívül klasz-
szicista stílusú, egyhajós templom. 
Belső terét toszkán félpillérek tagolják, 
hajóját és szentélyét csehsüveg 
boltozat fedi. A fűtött épület homlok-
zatát felújították, megújult az orgona 
is. 
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A falu központjában helyet kapó 
szobor a Szent Flórián, Donát és János 
hármas szobra. A feljegyzések szerint 
1770 körüli.  

Későbbi alkotás az 1783-as Temető 
utcai, Gusmits György által állított 
szentháromság szobor. Tagjai egymás 
felett helyezkednek el, ion fejezetű 
pilléren. 

Pereszteg Fő út 61. szám előtt álló 
Mária szobor 1810 körül készült, 
oszlopát gyümölcsindák fonják át.

A Kisalföld több települése is büszkélkedhet barokk szobrászati emlékekkel, számuk településenként elérheti a 4-5 
szobrot is. Nagy számuk, egyedi formálásuk a falvak gazdaságára, társadalmára utal. Állításuk a 17-19. századra tehető. 
Míg a középkorban a gyilkosságok színhelyét voltak hivatott jelezni az olykor oszlop vagy kereszt emlékek, az ellenrefor-
máció idején formájában nem módosulva tartalma változott csupán. A barokk idején állítója istenfélelmét, tiszteletét vagy  
fogadalmát fejezte ki. Ma valamennyi peresztegi ez időre tehető szobor, szoboregyüttes műemléki védettség alatt áll.
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A község külterületén fás ligetben 
megbúvó szoborcsoportot találunk, 
egy 1800-as évekből való szintén 
műemlék Kálváriát.  
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A sopronszécsényi Szent Vid r.k. 
templom mellett áll Nepomuki Szent 
János szobor. A ma már műemléki 
védettséghel bíró emlék 1780 körül 
készült, copf stílusú alkotás.

Tájérték a Pléhkrisztus, mely a 
sopronszécsényi Szent Vid templom 
kertjében áll, fakereszten. 1900 körüli 
alkotás.
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VÉDELEMRE JAVASOLT ÉRTÉKEK
Pereszteg ma is fellelhető építészeti örökségét védenünk, őriznünk kell. Ide tartozhatnak lakó- és gazdasági épületek, 
a településkép megőrzése céljából utcaképek, már kialakult beépítési módok. A már említett kisalföldi jellegzetesség, a 
fűrészfogas beépítés itt is megjelenik, melynek kialakult vonalvezetését, szabálytalanságát a legkisebb mértékben sem 
változtassuk meg. Ne tervezzünk ezen portákra előkertet, elbontott épület eredeti beépítését kövesse le az új épület.

Fő utca 73. Értékes emlék, részlete-
iben  a kisalföldi falvak tehetős polgári 
rétege jelenik meg. Tornáca alatt 
sétálva még ma is el tud varázsolni a 
már szebb napokat is látott lakóház.  

Fő utca 6. A kisalföldi jellegzetes 
forma a pilléres boltíves tornác első két 
ívezete az utcára „szolgál”. Emellett 
ugyancsak a térségre jellemző módon, 
fűrészfogas beépítéssel épült. Orom-
zata díszes padlásablakokal, osztó-
párkánnyal. Az 1800-as évekre tehető 
épület az akkor végóráit élő klasszi-
cista jegyeket hordozza.  
 
Részletei mind jó például szolgálhatnak 
otthonunk formálásában.
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A sopronszécsenyi Szent Vid templom 
egyszerű, egyhajós tömegével, 
egyszerű homlokzatképzésével jó 
példaként szolgál a vakolathímes díszí-
tésekhez. 1861-62 között épült fel, 
feltehetően az 1861-ben leégett elődje 
helyén. Tornya 1892-ben készült, 
félköralakú apszisa 1930-ra datált.  
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Széchenyiek hagyatéka a falu központ-
jában álló Schmiedegg-Széchényi 
kúria. A valaha gondozott kertészettel, 
parkkal, majorsággal működő lakó-
épület ma már visszafogott formában 
várja látogatóit. Schmiedegg Frigyes 
1750 körül építette a feltehetően akkor 
négyzet alakú épületet. II. világháború 
után az oroszok lezárták és egy ideig 
kertjében hadifogolytábort működ-
tettek. Utána a helyi termelőszövet-
kezet székháza lett, mozi, sőt lőtér is 
helyet kapott benne. Ma már magán-
tulajdonban van, felújítása folyama-
tosan zajlik.

Pereszteg kapujában áll a 84-es út 
mentén nemrégiben felújított Mária 
szobor.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Telekvásárláskor, leendő otthonunk megtalálása előtt érdemes messzebbről kezdeni, megismerni Magyarország tájegy-
ségeit, azok jellegzetességeit, természeti képeit. Kiválasztani a kedvenceket, ellátogatni városokba, falvakba. Ha már 
tudjuk, mely települések keltették fel figyelmünket, mielőtt telket vásárolnánk, keressünk fel egy építészt, ki nekünk 
tetsző stílusban, munkamorállal dolgozik. Vele együtt nézzük ki a a végleges telket, meglévő házat. 
Számos olyan adottsággal, tulajdonsággal rendelkeznek a telkek, porták, melyekhez később nekünk kell idomulnunk. Ilyen 
a tájolás, a benapozás kérdése, a beépítési módja, és még sorolhatnánk. Ebben szeretnénk most segítséget nyújtani, 
bemutatva Pereszteg különböző arcait, karaktereit. 
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KÜLTERÜLETI TÉRKÉP
A település területe 2257 hektár, melynek nagyobb része szántó. Délnyugati, 
Ausztriával határos részein találunk összefüggő erdőséget, illetve a Csörgető 
patak mentén. Jól megfigyelhető a két településrész és a patakok településfor-
máló jelenléte.
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BELTERÜLET TÉRKÉP
Belterületet vizsgálva külön kell tekintenünk Peresztegre és Sopronszécsenyre. Előbbit körülbelül a 19. század végéig 
egyutcás faluként ábrázolták akkori térképeken. Múlt században új utcák nyíltak, a falu szélesedni kezdett. Kialakult a mai 
központja. 
Sopronszécsény szintén egyutcás faluként működött, Pereszteg fő utcájára merőleges irányban. Rajta fut át a 85-ös út, 
mely két oldalán bővült a településrész, főkként ipari területekkel. 
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TÖRTÉNETI LAKÓSZÖVET
A térképen is feltűntetett régi lakószövetben, amely idők során kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. 
Javasolt az utcára merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Ez azért is 
célszerű, mert ezeken a területeken keskeny, hosszúkás porták alakultak ki, a benapozottság érdekében nem ajánlott 
egytraktusos háznál szélesebbet építeni ide. Az itt felépülő lakóházak a déli irányba tudnak nyitni, így meleg, családias 
érzetű szobákat kapunk. A déli tetőfelületre épített napelemek hatékonysága a legnagyobb.
Térségben oromzatos, nyeregtetős házak az elterjedtek, Peresztegen is ilyen példák alkotják a követendő utcaképet. 
Környéken elterjedt a zárt, vagy kissé áttört kerítések és kapuk használata. Ezek építésével egységes, igazi kisalföldi 
utcát láthatunk. A homlokzati síkhoz képest beljebb megépült kapu, az úgynevezett fogas beépítés pedig megtöri ennek 
monotonítását.
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ÚJ LAKÓSZÖVET
Az újabb telkek kimérésénél igyekeztek figyelembe venni a megváltozott, városias telekhasználatot. Itt szélesebb, de rövi-
debb portákat találunk, valamint kéttraktusos, úgynevezett „kádárkockákat” is. Megváltozott a telekhasználat, megjelenik 
az előkert, az udvar pedig lassan átalakul virágos díszkertté. Alaprajzi elrendezések itt már sokkal szabadabban váltakoz-
hatnak. A szélesebb telkeken lehetőségünk van szabadonálló épületeket is elhelyezni, de ezek ebben a lakószövetben nem 
ajánlottak, kerülendő megoldások! A már évszázadokon át bevált oldalhatáron álló családi ház kialakítása ajánlott.
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VEGYES FELHASZNÁLÁSÚ TERÜLETEK
A háborúk után fejlődésnek indult településen nemcsak mezőgazdaságban gondolkodtak már az emberek, hanem idővel 
nyitottak az ipari, szolgáltatói szektor felé is. Egyéni vállalkozók mellett nagyobb gyártók is megtelepedtek itt, ennek 
hatására elindult a falu városiasodása. Újfajta szolgáltatások, boltok jelennek meg. Feléledt a közösségi élet. Ez az átala-
kulás Sopronszécseny fő utcájára a legjellemzőbb, melyre több ipari park is kiépülőben van. 
Itt is fontos figyelembe venni a falusi léptéket, ipari épület telepítése során figyeljünk a tömegek tagolására, növényzet 
telepítésére, melyekkel a településkaraktert védjük.
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
A nyugati határszél településeként növekszik a falu népessége. Ennek támogatására a polgármesteri hivatal új telkeket 
parcellázott ki a Csörgető-patak mentén, melyek mára már el is keltek és többségük sikeresen beépült. A fokozott érdek-
lődés következtében újabb telkeket kínálnak fel, főkként ki nem használt szalagtelkek kertjeinek beépítésével. Így az eddig 
üres foltok eltűnnek a településszövetből. A patak menti újabb településrészhez hasonlóan itt is odafigyelve a megválto-
zott igényekre, széles, ámde rövid telkeket alakítanak ki, a mai életvitelhez igazítva. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Pereszteg környezetében találunk erdőt, mezőt, patakot, dűlőket és réteket, működő majorságokat. 
Déli irányból, Sopronkövesd felől a 84-es főúton érkezve, Répaszer és Csitkés területe között érünk a település bekötőút-
jához. Végig szántóföldek sorakoznak itt. Délkeleti irányban rejtőzik a Vejke major, a néhai téglagyár közelében. Csörgető 
patak mentén haladva a falu felé jutunk a Köblös majorhoz. Északkeletről, Pinnye irányából Háromrendes, Bokros, Vasút 
Feletti dűlő fogja közre Sopronszécseny területét.
 
A 17-18. század időszaka főkként a nagybirtokosoknak kedvezett. Az uradalmak területein majorságok létesültek több, 
szétszórtan felépülő magtárakat, gazdasági épületeket hátrahagyva az utókornak. Az időközben megváltozott társa-
dalmi-gazdasági berendezésben ezen létesítmények olykor megtartva eredeti funkciójukat továbbra is a gazdaság 
szinterei. De sok példa bizonyítja a bennük rejlő lehetőségeket, szálló, kiállítótér vagy egyéb funkciók idetelepítésére. 
Összefüggő nagyobb erdőség külterülete délnyugati, Ausztriával szomszédos határa mentén húzódik. A nem beépített 
területek használata megmaradt az évszázadok alatt kialakult, hagyománnyal bíró mezőgazdaságban. 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az utcán sétálva sokat tanulhatunk a régi házaktól. Megfigyelhetjük a tájolásukat, ereszkilógásukat, díszítettségüket. 
Ihletet meríthetünk a kerthasználathoz és kerítéskialakításhoz. Tartsuk szem előtt, hogy leendő házunk egy adott környe-
zetbe épül, melynek részévé válik, kommunikál vele. Ezért fontos, hogy a helyi jelleget figyelembevéve, annak jó oldalát 
erősítve terveztessük meg álmaink házát. 
Következő oldalokon elsőként sorravesszük a település különböző, már kialakult saját karakterrel rendelkező részeit, ezt 
követi a teljes településre vonatkozó építészeti útmutató.
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TÖRTÉNETI LAKÓSZÖVET

TELEPÍTÉS 
A történeti településrészen a családi 
házak helyzete oldalhatáron álló, a 
telken belüli telepítése az utcára merő-
leges rendszerű. A nem utcára merő-
legesen telepített, előkerttel tervezett 
családi ház építése nem javasolt. A 
családi házak a telek elején, oldalha-
tárán állnak. Zárt kapuval és kerítéssel 
elérhető a védett kert kialakítása.

Több utcában megmaradt egy ősi 
beépítési forma, a már az Öröksé-
günk fejezetben említett fűrészfogas 
beépítés, mely esetén a telek nem 
merőleges az utcára, a ház oldalha-
táron áll és 90 foknál kisebb szögben 
találkozik az utca felőli oldallal. 

Előkertek ebben az esetben nem 
tervezhetők, az eredeti vonalvezetést 
kell követnünk. 

Ahol ez a rendszer felfedezhető, java-
soljuk folytatását, mellyel a karakteres 
utcaképet őrizhetjük meg.
Igazodjunk a kialakult beépítéshez!
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ÉPÜLETTÖMEG
A régi típusú házak utcai oldala 
keskeny, a kert felé bővülő. A 
parasztházak esetén a helyisé-
geket egymás után rakták, melyeket 
tornáccal kötöttek össze - ebből 
adódik hosszanti jellegük. Így egy 
nem bonyolult, gyorsan felépíthető 
épületszerkezeti rendszert alkal-
maztak. Az egyszerű, sorolt tömegen 
egy-egy bővítés, kiugrás jelenik meg 
markánsan. Kerüljük a teljes telek-
szélességet elfoglaló, vagy túlzottan 
elaprózott épülettömeget.

MAGASSÁG 
Ebben a szövetben földszintes, 
padlásteret tárolásra hasznosító házak 
jelenléte a hangsúlyos. Több szint 
helyett gondolkodjuk udvar irányában 
bővítésben vagy tetőtér-beépítésben, 
akár térdfalas megmagasítással is. Így 
házunk karaktere az egységes utca-
képet erősíti.
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TETŐFORMA
A Kisalföld utcaképét meghatározó 
oromfalas homlokzatok itt is teret 
nyernek, nem ajánlott ezektől eltérő, 
kontyolt tető formát építeni az utca-
frontra. Az udvar felől viszont néhol 
megjelent régebben is a kontyolt 
záródás, ezt a tetőtér hasznosítása 
határozhatja meg.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető hajlásszöge általában 40-45° 
közé esett. Kerüljük a túl alacsony, 
vagy épp túl meredek hajlásszögű 
tetőket.

Több házsor típusterv alapján épült, 
ezért nagyszámban fellelhetőek a 
kontyolt és csonkakontyos tetőformák 
is. Formájuk helyett arányaikat, részle-
teit vegyük követendő példának. 
A tető a tömeghez hasonlóan legyen 
nyugodt, egységes. Kerülni kell a sok 
felépítménnyel, töréssel tagolt bonyo-
lult tetőformákat.

PDF Compressor Free Version 



38

ÚJ LAKÓSZÖVET 
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TELEPÍTÉS
A történeti lakószövethez hasonlóan 
itt is oldalhatáron épülnek családi 
házak. Az idők folyamán megváltozott 
telek használat előhívta az előkertes 
megoldást. Az igényelt magánszféra 
kialakítása itt nem zárt kerítéssel 
oldódik meg, hanem az épület kerül 
hátrébb 4-5 méterrel az utcától. 
A telken először egy díszkert vagy 
előkert kap helyet és utána következik 
maga az épület, de mindig hangsúlyo-
sabb a hátsó udvar mérete, mint az 
előkerté! 
 
A zártabb kialakítás megoldható erre 
alkalmas növényzettel is, de mindig 
őshonos, a környékre jellemző növé-
nyeket telepítsünk.

ÉPÜLETTÖMEG
Mindig törekedni kell a kompakt 
formára, ez biztosítja az alacsony 
rezsit. Egy tömeg, ne legyen túlta-
golt, elaprózott, kerüljük a fölösleges 
síktöréseket. Átgondolt, komplexen 
tervezett alaprajz egyszerű formával 
is képes világos, családias otthont 
varázsolni nekünk.
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ÉPÜLETMAGASSÁG
A településképhez igazodva ezen terü-
leteken is főkként földszintes családi 
házak épülnek. Törekedjünk erre mi is.

További helyiségek, szobák kialakítá-
sára elegendő lehet egy jól szervezett 
tetőtér vagy az udvar felé bővítve a 
földszint.

TETŐFORMA
A település összképét nézve a tető-
formák egységes képet mutatnak. 
Ajánlott ehhez igazodva egyszerű 
tetőszerkezetet megálmodnunk. A 
forma lehet nyeregtetős, kontyolt vagy 
éppen csonka végződésű, igazodva a 
közvetlen környezetben lévőkhöz. 

Tervezés idején célszerű már foglal-
kozni a gépészeti kivezetések, kémé-
nyek megjelenésével.
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TETŐ HAJLÁSSZÖG
A tető egyik legmeghatározóbb része 
egy épületnek. Hát ne féljünk tőle! 

Nem ajánlott alacsony, tájidegen 
hajlásszöget alkalmazni. Ajánlott a  
40-45° között hajlásszög. Legyen a 
ház része, gazdagítsa az utca karak-
terét.
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VEGYES FELHASZNÁLÁSÚ TERÜLET 
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TELEPÍTÉS
Ide soroljuk a településközpontot és 
különböző ipari, vegyes felhasználású 
területeket. Telepítés során az alapve-
tőszabály itt is mérvadó: igazodjunk a 
már kialakult szövethez! 

Peresztegen a központban is 
sokhelyen oldalhatáron álló épüle-
teket találunk. Viszont ahogy sok más 
magyarországi településen, itt is a 
közösségi, szolgáltató funkciót ellátó 
épületek párhuzamosan helyezkednek 
el az utca vonalával. Igazodjunk mi is 
ehhez! 

Nagyobb léptékű ipari épületeket a 
falun kívül helyezzünk el, belterületen 
ügyeljünk a faluképbe illesztésére, 
elrejtésére. 

A zártabb kialakítás megoldható erre 
alkalmas növényzettel, de mindig 
őshonos, a környékre jellemző növé-
nyeket telepítsünk.

ÉPÜLETTÖMEG
Mindig törekedni kell a kompakt 
formára, ez biztosítja az alacsony 
házfenntartást, alacsony rezsit. Egy 
tömeg, ne legyen túltagolt, elaprózott, 
kerüljük a fölösleges síktöréseket. 
Átgondolt, komplexen tervezett 
alaprajz egyszerű formával is képes 
világos, családias otthont varázsolni 
nekünk.
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ÚJ LAKÓPARK ÉS BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Ide tartozik a Csörgető-patak menti újabb beépítés, illetve e könyv írásakor tervezett új településrészek, melyek a 
Napsugár utca és a Mező utca közötti szántó területe, a Berki utca északi oldala, a Kiss utca folytatódása, a volt termelő-
szövetkezet területe, Szécseny kertalja. 
Itt is - ahogy a történeti településmagban - a meglévő, kialakult állapothoz illeszkedjünk. Használjunk modern, minőségi 
anyagokat, de nem tájidegen megoldásokkal! Az itt elhelyezkedő telek méretükből adódóan nem felelnek meg haszonál-
lattartásra, erre a célra a történeti, hosszú telkeket ajánljuk! Az új utcák kialakítására ajánlást találunk a 78-79. oldalon.
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TELEPÍTÉS
A történeti lakószövethez hasonlóan 
itt is oldalhatáron épülnek családi 
házak. Az idők folyamán megváltozott 
telek használat előhívta az előkertes 
megoldást. Az igényelt magánszféra 
kialakítása itt nem zárt kerítéssel 
oldódik meg, hanem az épület kerül 
hátrébb 4-5 méterrel az utcától. 
A telken először egy díszkert vagy 
előkert kap helyet és utána következik 
maga az épület, de mindig hangsúlyo-
sabb a hátsó udvar mérete, mint az 
előkerté! 
 
A zártabb kialakítás megoldható erre 
alkalmas növényzettel is, de mindig 
őshonos, a környékre jellemző növé-
nyeket telepítsünk.

ÉPÜLETTÖMEG
Mindig törekedni kell a kompakt 
formára, ez biztosítja az alacsony 
rezsit. Egy tömeg, ne legyen túlta-
golt, elaprózott, kerüljük a fölösleges 
síktöréseket. Átgondolt, komplexen 
tervezett alaprajz egyszerű formával 
is képes világos, családias otthont 
varázsolni nekünk.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Külterület épületei, építményei tájba illeszkedőek, ez az állapot megőrzendő és 
követendő példa.

TELEPÍTÉS, TÖMEG, TETŐ
A külterületen már meglévő főkként régi majorságok, gazdasági épületek kedve-
zőtlen, tájképet zavaró épületeinek, építményeinek tájba illesztése növénytele-
pítéssel - fásítással - megoldható.

Új épület elhelyezésekor vegyük figyelembe a táj hangulatát, arányait, illeszked-
jünk az adott terephez, ne a tájat igazítsuk saját elképzeléseink szerint!
Pereszteg környezete sehol sem teljesen sík, telepünk, gazdaságunk 
tepelítésekor figyeljük meg a domborzati adottságokat. Ne építsünk kiugró, 
kimagasló helyen!

Ajonlott ez egyszerű tömeg, nagyobb épület esetén tagolása, akár több kisebb 
épületre szétbontása. Külterülten nem ajánlott emeletes épületet tervezni, 
viszont tetőtérbeépítben gondolkodhatunk!
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ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ  
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
A teljes falu képét, karakterét meghatározó építészeti szempontokra az aláb-
biakban térünk ki. Ez településszövettől függetlenül érvényes minden meglévő, 
épülő házra. Ezen a szinten is fontos az építész bevonása, a szakmai segítség! 
Figyeljük meg a település hagyományos házait, azok arányait és hangsúlyait! 
Az építészeti nyelv – anyagok, szerkezetek változhatnak, viszont az épületek 
karaktere illeszkedjen a falu általános hangulatához!
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HOMLOKZATKÉPZÉS 
Az épületek utca felőli homlokzata két ablakos, esetleg a tornác mentén bejá-
ratos elrendezésű, melyet vakolatkeretezésekkel tagoltak. Ezen a térségen 
jellemző a látszó kő lábazat, és az eresz magasságában elhelyezett párkány. Az 
épületnek nem csak utcai homlokzata van, fordítsunk figyelmet a szomszéd, és a 
kert felé nézőkre is. Használjunk nyíláskeretezéseket, vakolathímeket (vakolatdí-
szítéseket)! Az oromfal formálására helyi motívumokból építkezzünk, kerüljük a 
túl elaprózott, hivalkodó díszítettséget. 
 
Az arányokra és hangsúlyokra figyeljünk! Erős építészeti elemekből csak keveset 
alkalmazzunk, de azt jó helyen, arányosan - ettől lesz házunk nem hivalkodóan 
karakteres.
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PÁRKÁNYOK, VAKOLATKERETEK 
A hagyományos épülethomlokzatokon a nagy felületeket párkányokkal, vako-
latdíszekkel tagolták. Ezekkel emelték ki, erősítették meg, vezették át a tető 
–fal találkozásának vonalát. Egy jó arányú, egyszerű profilú párkány kiemeli 
a homlokzat arányait. Figyeljük meg régi díszes házak, vagy épp a templom 
párkányzatát, vegyük azt alapul és illesszük a mi házunk karakteréhez.
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Vakolatkeretezés, vakolathím készült 
a nyílászárók köré és a falmezőkben. 
Itt is alapvető a helyi motívumkincs 
tanulmányozása. A keretek legyenek 
egyszerű, geometrikus formájúak, 
melyek kiegészítik a nyílászárókat és 
nem vonják el a figyelmet. Színezésük 
lehet változatos, ha az a homlokzat 
és tető színpárjaihoz illeszkedik. Kis 
léptékű épületeknél azonban érdemes 
a homlokzattal azonos színűre festeni 
ezeket is, elkerülve a túlzsúfolt, 
széteső megjelenést.
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TORNÁCOK 
A tornác nyáron árnyékol, eső ellen véd, teret ad a közösségi eseményeknek. A 
helyi jellegzetes, boltozatos tornáckialakítást ajánljuk, ha ez a ház programjába 
belefér. Ha nem tervezünk tornácot, az ellátott funkcióit pótoljuk, hasonló építé-
szeti elemekkel.
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NYÍLÁSZÁRÓK 
Legerősebben az utcai ablakok és ajtók határozzák meg a ház és az utca karakterét is. Hagyományos, kétfelé nyíló, 
osztott nyílászárót javaslunk, melyhez a legtöbb régi ház, műemléki épület például szolgálhat. Kerüljük a redőny-
tokos árnyékolást, használjunk zsalugátert, vagy spalettát. A nyílászárók anyaga legyen fa, vagy ezt utánzó műanyag, 
fémkompozit.
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TETŐTÉRI  
MEGVILÁGÍTÁS
Különböző típusú megoldások közül 
válogathatunk, milyen módon világítjuk 
be emeleti tereinket. Ajánlott tetősíkba 
illeszkedő tetőtéri ablakok alkalma-
zása, vagy kis méretű kiállásokban 
gondolkodni.

Érdemes fejben tartani, minél több 
ablaknyílást nyitunk a tetősíkban, 
annál erősebb melegszik fel a tetőte-
rünk.

Kerüljük a  kutyaólokat, toronyszerű 
kiállásokat, vápákat, hózugokat. 
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK, 
KAPUK
A régi településszövetben a zárt, kissé 
áttört kerítések, kapuk az ajánlottak. 
Főként célszerű ezek alkalmazása 
zajosabb, forgalmasabb utak mentén. 
A kisebb utcák, az új telepítések 
telkein alacsonyabb, áttört kerítések 
készülnek, oda illően. Anyaga lehet fa, 
beton vagy vakolt kivitelű.
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RÉSZLETKÉPZÉS
Házunkat részletei koronázzák meg. Figyeljük meg, és tanuljunk a régi házak 
részleteiből. Alkalmazzunk olyan anyagokat, melyek megjelennek a házon, vagy 
a kertben. Gondolkodjunk rendszerben, ne hagyjuk, hogy a túl sokféle tárgy, dísz 
és anyag gyengítse házunk és településünk karakterét!
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KÉMÉNYEK
A faluban jellemzőek a látszó, tömör 
téglából készült kémények. Ezek 
fejezete karakteres motívum, melyek 
elhelyezését érdemes az újabb építésű 
kéményeknél is fontolóra venni.  A 
mai szabályozásokban megfelelő 
kéményeknél a fejezet kialakítása 
körülményesebb, azonban nem 
megoldhatatlan - kérjünk szakértői, 
hatósági tanácsot! Ha nem építünk 
fejezetet, a kéménytestet is tagol-
hatjuk ahhoz hasonló elemekkel.

Javasoljuk a szilikát építőelemekből 
épített, robosztusabb megjelenésű 
kéményeket, a szerelt, fémcsöves 
kéményekkel szemben. Ezek vakolha-
tóak, hogy a homlokzattal harmonizál-
janak. A vakolat segít a fagyállósság és 
az élettartam növelésében is. 

PDF Compressor Free Version 



60

ANYAGHASZNÁLAT
Pereszteg hagyományos és újabb típusú épületei egyaránt vakoltak. Történeti 
lakóépületei díszítését, tagolását is vakolatból készítették. Ne térjünk el ettől, 
viszont a későbbiekben tárgyalt színárnyalatokkal tegyük sajátossá, környeze-
tébe illeszkedővé.  
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A vakolat felülete sima legyen, kis 
szemcsenagyságú anyagból készüljön. 
Ne utánozzuk az anyagokat, használ-
junk a funkcióhoz megfelelőeket! 
Más anyagok, elemek a homlokzat 
tagolása céljából jelenik meg. Akár a 
lábazatnál, ha beljebb ugrik a falsík, 
védi a lábazatot az esőtől és tagolja a 
homlokzatunkat. A vakolt vagy szür-
kére festett lábazat elfogadható.
  
A régi típusú házak nagy százalékban 
természetes anyagokból épültek, 
kövessük mi is a példájukat. A lábazat 
készüljön terméskőből, a homlokzat 
legyen vakolt. Utcai homlokzaton, 
illetve utcáról látszó homlokzati 
részeken kerüljük a látszó beton és fém 
szerkezeteket!
 
Szép részletek a fa anyagból készült 
látszó tetőszerkezetek - ereszalja, 
széldeszka. több féle fa színű árnya-
latból választhatunk, de lefesthetjük 
akár kékre, zöldre. Viszont kerüljük a 
túlzottan rikító, világos színeket itt! 
A tető héjalása készüljön, lehethőség 
szerint kiselemes, kerámiafedéssel. 

A fedés színe mindenképp a kerámia 
valamely árnyalata legyen. Ettől eltérni 
nem ajánlott! Ipari épületek esetén 
elfogadható más, a tájba illeszkedő 
anyag használata. 
Igyekezzünk időtálló, újrahasznosít-
ható anyagokat használni!
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SZÍNDINAMIKA
A színek hatnak az ember pszichikai és fizikai állapotára egyaránt. Ezen megközelítésen keresztül szín és épített, vala-
mint adott környezet között szoros kapcsolat áll fent. Kérjünk segítséget építésztől, hogy házunk színe az utcaképet 
gazdagítsa és kiegészítse megjelenésével! Szép egységes képet érhetünk el egy épületen, ha monokróm, azaz egyszínű 
színskálát alkalmazunk. Itt a szín árnyalataival játszhatunk, de a mértékletesség határain belül. Fontos, ha szélesebb szín-
palettát szeretnénk ne használjunk 3 különböző színnél többet egy homlokzaton és törekedjünk arra, hogy az alkalmazott 
színek egymással színharmóniában legyenek.Ideális, ha a nagyobb felületekre kiválasztunk egy világos színt mérvadónak 
(a fehér egy árnyalatát) és a többit csak kisebb mértékben jelenítjük meg emellett. 

fehér vakolat és annak árnyékrajzolatai

HOMLOKZATOK
Homlokzatokon törekedjünk a pasztell árnyalatok alkalmazására. Hagyományosan a házakat fehérre meszelték. Használ-
junk mi is bártan fehéret, vagy színezzük mértékkel. Igazodjunk az épített környezet és az adott környezet látványához. 
Ne díszítsük, színezzük túl, elég egy erős szín, egy erős karakteres anyag házunkra.

monokróm színskála használata 2-3 szín harmónikus alkalmazása

7044 9001 9002 7035 9018 1013 9001

Javasolt színpaletta homlokzatokra (RAL színkódokkal jelölve):

1014 1015 10029016 9003
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7033 1019 3012 8002 7034

Javasolt színpaletta burkolatokra, nyílászárókra (RAL színkódokkal jelölve):

7008 1001 1024 8025 8008 7043

BURKOLATOK, NYÍLÁSZÁRÓK
Tehát homlokzataink nagyobb felületén használjunk világos színeket. Viszont kisebb méretekben előforduló felületeinket 
kiemelhetjük egy-egy erősebb színnel, mely passzol, harmóniát alkot a homlokzatunk teljes képével. Például egy sötétebb 
barnára vagy kékre festett ablakkal, vagy az oromfalat lezáró deszka lazúros lefestésével.

7040

Egy szép színskálát nemcsak színekkel lehet létrehozni, pl.: fehér fal és annak árnyékai szép színharmóniát adnak. Ezért 
kell figyelembe vegyük az alkalmazott anyagok textúráját és az abból fakadó fény árnyék hatásokat, mivel díszítőelem-
ként jelennek meg az épületen. Ilyenek a vakolat díszítések, kő felületek, fa burkolatok, illesztésből fakadó dilatációk. 
Emellett törekedjünk a helyi épített környezet sajátosságait követni és abba illeszkedni. Mindenekfelett fontos, hogy az 
épület különböző egységeit egy egészként kezeljük, mert csak így hozhatunk létre a szemnek is tetsző építményeket. 
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TETŐ
A tető színének és anyagának megválasztásánál mérvadó szempont a falazatok megjelenése. Válasszunk helyi épített 
környezetre jellemző anyagokat, amelyek illeszkednek a falu látképének egészébe. Törekedjünk kisebb elemekből álló (pl. 
cserép) fedési módokra, mivel azok fényárnyék struktúrája szépen feloldja a tető  egybefüggő síkját.

8017 30098011 8002 7043 8008

bontott tetőcserép és faburkolatúj kerámia tetőcserép és fehér vakolat modern betoncserép és részletei

80157013 8019 7022 8012 7037

Javasolt színpaletta tető fedésre (RAL színkódokkal jelölve):
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ELŐKERT, NÖVÉNYZET
Előkertünk ápolása az utcakép 
ápolásával egyenlő. Ültessünk fát, 
gyümölcsfákat, virágokat. Tartsuk 
karban vízelvezető árkainkat, parko-
lóhelyünket és ágyásainkat. Kérjük 
kerttervező segítségét a növények és 
szegélyek kiválasztásában.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
Érintetlen, csendes, nyugodt – maradjon is ilyen. Tájba simuló épített elemek, ne 
legyenek hivalkodóak, ne burjánozzanak el. Egyszerű, időtálló megoldásokban 
gondolkodjunk, természetes anyagokból. Értékteremtés és a meglévő értékek 
kiemelése legyen a cél. Fontos hogy a helyiek is lássák értékeiket. 

Az alkalmas területeket nyissuk meg a köz számára (túra, felfedezés, piknik), 
gondoskodjuk a háttér funkicókról, infrastruktúráról – ivókutak, pihenők, kuka, 
ösvények stb.

RÉTEK-LEGELŐK
A táj karakterét, első benyomását erősen meghatározza a rétek-legelők, 
gyümölcsösök, kiskertek tagoltsága, művelési kultúrája. Gazdasági épülete-
inknek épp úgy illeszkednük kell környezetükbe, a természetbe, mint a családi 
házainknak. Ezen épületek alaprajzi kialakítását, méretét sokszor az adott 
funkció határozza meg. Ugyanakkor jó arányokkal, tagolt tömeggel, célszerű, 
természetes anyagokból tervezzünk odaillő, példaértékű modern épületeket is.
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ERDŐK
Vidéki környezetben az erdők látványa hozzátartozik a falvakhoz. Erdőben csak 
indokolt esetben lehet épületeket, építményeket elhelyezni. A táj védelmében 
csak kis alapterületű, természetes anyagú építményekben gondolkodjunk.
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KERTEK
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a
természettel; a pihenés, kikapcsolódás
színtere. A növények növekedésével,
visszahúzódásával minden évszakban 
más képet mutat. De a kert nem csak 
egy alkotás, hanem élőhely is egyben: 
változatos növényalkalmazással több-
féle élőlénynek biztosíthatunk életteret 
(például madárbarát kertek). A fajok, 
arányok, színek, stílus jó megválasztá-
sával egész évben élvezhetjük
kertünk szépségét. Egy település, egy 
utca megjelenésében, arculatában a 
közterületről is jól látható elő- és oldal-
kert játszik nagyobb szerepet.
Az előkert a legtöbb esetben az utca-
frontról is jól látható; ilyenkor védelmi 
szerepe mellett a díszítés jobban elő-
térbe kerül. Rendezett, rendszeresen 
fenntartott előkertünkkel jó benyo-
mást kelthetünk, hozzájárulunk utcánk
megjelenéséhez, értéket közvetít. 
Előkertünk lehet zárt, ha forgalmas 
utcán lakunk; ekkor jól megválasztott 
fajokkal az út felől érkező porszennye-
zés mérsékelhető, és korlátozza
a nem kívánt belátást.

UTCÁK, TEREK
A településkép kialakításában nagy 
szerepet vállalnak az utcák, közterü-
letek kialakítása, rendezettsége. Ha 
betérünk, áthaladunk gépkocsival egy 
városon, falun, az első szembetűnő 
jellegzetesség az utca és házsorok 
viszonya, méretük, arányaik. Innen 
tudjuk, milyen méretű településen 
járunk. Van-e légvezetékek, csak egy 
oldalon van e járda, van e bicikli út 
elkülönítve vagy fasor?

Parkolók, padok, járda szélességek, 
házak elrendezése, telepítése mutatja 
meg milyen minőségű az utca. Más egy 
fő út, egy bekötő út, kis utca, földút. 
Mindennek megvan a helye, mit mikor 
hol használunk, hol elégíti ki az adott 
igényt.
Reggel munkába, iskolába indulva mind 
áthaladunk rajtuk. Fontos az élhető 
környezet, minél több növényzet beik-
tatása a hétköznapokba!
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Ajánlott kétoldali fasor telepítése, 
hosszútávra tervezhető őshonos, 
magyar (nem tájidegen) fajtákból. 
Mindig nézzünk utána az adott fajta 
jellemzőire, mikor mennyi törődést, 
gondozást igényel, milyen közökkel 
ültethetők. 

Általánosságban igaz, hogy kerítéstől 
nézve legalább 3 méterre ültessünk 
fát, cserjét 2 méterre. Fák közötti 
távolság alacsonyabb fajták között 5-6 
méter, magas növekedésű fák esetén 
6-10 méter.

Légvezeték alá, valamint a légveze-
téktől számított 3 méter távolságban, 
3 méternél magasabbra
növő fa nem ültethető.

Utcák, terek, kocsibehajtók burkola-
tánál figyeljünk a különböző anyagok, 
színek harmóniájára. Kerüljük a túlzóan 
sok féle elem használatát. Tagoljuk az 
egybefüggő járda-, zöldfelületeket.
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JUHAR (ACER) FÉLÉK
mezei, korai, hegyi, tatár juhar

BERKENYE (SORBUS) FÉLÉK
lisztes, madár-, házi, barkóca berkenye

KŐRIS (FRAXINUS) FÉLÉK
magyar, magas, virágos kőris

HÁRS (TILIA) FÉLÉK
kislevelű vagy nagylevelű hárs

NYÁR (POPULUS) FÉLÉK
fekete vagy rezgő nyár

SZIL (ULMUS) FÉLÉK
hegyi, vénic- vagy mezei szil

AJÁNLOTT NÖVÉNYEK
UTCAI FASOR FÁI
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SOM (CORNUS) FÉLÉK
húsos vagy veresgyűrű som

GALAGONYA (CRATAEGUS) FÉLÉK
kétbibés vagy egybibés galagonya

KECSKERÁGÓ (EUONYMUS) FÉLÉK
csíkos vagy bibircses kecskerágó

CSERJE FAJOK

TILTOTT FÁSSZÁRÚ FAJTÁK
akác
amerikai kőris
bálványfa
keskenylevelá ezüstfa
fekete fenyő
erdei fenyő
gyalogakác
kései meggy
zöld juhar

TILTOTT LÁGYSZÁRÚ FAJTÁK
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök

TOVÁBBI AJÁNLOTT FAJTÁK
közönséges nyír
közönséges gyertyán
vadkörte
cser-, kocsánytalan, molyhos vagy 
kocsányos tölgy
fehér fűz
vadalma
madárcseresznye
zselnicemeggy
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Épületek és növényzet mellett a hirdetések, cégtáblák megjelenése is része az 
utcaképnek. A túlméretezett, harsány színekben pompázó, töménytelen tábla-
erdő csupán elvonja a figyelmet és távol tartja az arra járó védtelen érdeklő-
dőket. Nem szabad túlzásokba esnünk, itt a legjobban kifizetődő a kevesebb, de 
ízléses, visszafogott reklám, cégér.
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Induljunk ki épülethomlokzatunk arányaiból, méreteiből. Hol, hogyan hatna rajta vagy körülötte egy hirdetőtábla, vitrin 
vagy épp falra festett felirat. Csak egy erős karakterű színnel vagy anyaggal hirdessünk. Míves, ötletes megoldásokban 
gondolkodjunk! Merjünk bevonni grafikust, építészt erre a célra. Gondolkozzunk hosszútávban, válasszunk olyan megoldá-
sokat, melyek időjárás és UV állóak. 
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JÓ PÉLDAÉPÜLETEK
Pereszteg térségére jellemzően oromfalas, tornácos parasztházra példa a Fő 
utca 114. Értékes nyílászárói jó mintául szolgálhatnak arányaikban, anyagukba 
otthonunk ablakihoz, ajtaihoz. Figyeljük meg egyedi, visszafogottan díszes 
homlokzati részleteit.
A mostani - színben illeszkedő, de anyagában eltérő - kapu cseréje, tetőszer-
kezete megerősítése, illetve az épület és a kerítés újrameszelésével a falu éke 
lehet könnyedén.
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Pereszteg kapujában áll egy újépítésű családiház, mely tömegével, részlet-
képzésével jól illeszkedik a településképbe. Szín- és anyaghasználata, alaprajzi 
elrendezése mind példaértékű.
A tájegységre jellemzően oromzata díszes falfülkékkel, emeleti ablakkal (mely 
megfelel a régi világ padlás ablakának), vakolathímmel tagolt. Természetes 
anyagokkal dolgozik, nyílászárói fa szerkezetűek, osztottak, vakolathímmel 
keretezettek. 
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A nyugati határ közelsége okán a 
környező települések népessége 
folyamatosan növekszik, nem várható 
a tendencia változása a közeljövőben. 
Így új településrészek alakulnak ki, 
melyeknél igencsak fontos a tudatos, 
hosszútávú tervezés.
Évszázadok alatt finomodott építési 
hagyományainkat népi épületeink az 
általuk alkotott utcaképek őrzik. Új 
településrész kialakításánál vegyük 
őket kiinduló példaként. A mai kornak 
megfelelő, modern, komfortos házakat 
gondoljunk ki, a régi házak arányaival, 
részleteivel fűszerezve.

JÓ PÉLDA ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZEKRE

Példaként a katasztrófa súlytotta 
Devecsert ajánljuk. 2011-ben átadott 
új településnegyed több utcából és 
központi teresedésből tevődik össze. 
Egységes beépítést használtak, 
egységes szín és anyag használatot. 
De mégis az utcákon végig sétálva 
nem találunk két megegyezőt - mind 
eltér részleteiben, az adott család 
igényeire szabva.

fotók, további érdekességek a beruhá-
zásról: www.epiteszforum.hu

PDF Compressor Free Version 



81

JÓ PÉLDA VÍZPART REHABILITÁCIÓRA 

Az Ikva patak fontos szerepet tölt be 
a környező települések életében. E táji 
elem választja szét a két településrészt 
Peresztegen. Érdemes átgondolni a 
benne rejlő lehetőségeket, hogyan 
vonható be a település vérkeringésébe.

Erre kiváló példát nyújt a Szamos part-
jának rehabilitációjára kiírt 2017-es 
pályázat, melynek fő koncepciója volt 
újra jelentőséget adni a városképből 
kirekeszett Szamos folyónak.

A nyertes I. helyet a Practica spanyol 
studio nyerte el. Ötletükkel a folyót új 
kerékpárutak, zöldterületek és közte-
rületek kiépítésével vezetik vissza 
a település szövet vérkeringésébe. 
Elsődlegesen a partról induló terasz-
rendszerrel terjesztenék ki a folyópart 
területét. A teraszok helyi vizparti 
növények, homokdűnék, sziklapartok 
alkalmazásával oldódnak fel és 
kapcsolódnak az épített környezethez. 
A folyópart ezáltal könnyen hozzá-
férhetővé válik a lakosok számára és 
lehetőséget ad a szabadidős tevékeny-
ségek számára is.
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JÓ PÉLDA FALUSI TEREK ÚJRAGONDOLÁSÁRA 

A Pest megyei Nagykovácsin ötletpá-
lyázatot hirdettek építész és tájépítész 
hallgatók számára. A sikeres terveket 
felhasználva a Budapesti Corvinus 
Egyetem Kert- és Szabadtértervezési 
Tanszéke formálta tovább, majd 2010-
ben el is készült a beruházás.

A régi, szövevényes úthálazótatot újra-
gondolva, a mai forgalmi igényeknek 
megfelelően rajzolták át a régi úttest 
és patka vonalát. Cél volt a tér hasz-
nálatának újragondolása, gyalogosba-
ráttá tétele.

Itt helyezkedik el a település éke, a 
templom és a plébánia épülete. Előttük 
most burkolt, fákkal beültetett, csak 
gyalogosan megközelíthető teresedés 
alakulhatott ki.

Mintaként szolgálhat Pereszteg Fő 
u. - Petőfi Sánodr u. - AdyEndre u. 
találkozási pontjának rendezésére.

fenti kép: tervezett állapot
lenti kép: régi állapot
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