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A TAK ÉS A TKR KÉSZÍTÉSÉNEK OKA
Jogszabályi környezet

• 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről
• A helyi önkormányzat képviselő-testülete megalkotja a településképi rendeletét.
• A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása

társadalmi bevonás és konszenzus által.

• A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes,értékes, illetve hagyománytőrző építészeti arculatának és
szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy kialakítását jelenti.

Eszközei
A településképi követelmények és azok meghatározása
Az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati
kialakítás és a zöldfelületek kialakításának módja, a településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt –
településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása, a helyiépítészeti örökség egyedi és területi védelme, a reklámok,
reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezése és alkalmazása, illetve tilalma.

Önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer
a helyi építészeti örökség megóvása érdekében önkormányzati támogatási és ösztönző rendszert bevezetése

Önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök
tájékoztatás és szakmai konzultáció a településképi követelményekről

településképi véleményezési eljárás

településképi bejelentési eljárás

településképi kötelezés és bírság
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Jogszabályi környezet

• 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

Települési arculati kézikönyv
A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál.

Tartalma: a településkaraktert meghatározó településképi jellemzők,

a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek arculati jellemzőikkel és értékeikkel,

a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatok,

a településképhez illeszkedő építészeti elemek.

Településképi rendelet
Tartalma: a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelme

a településképi szempontból meghatározó területek

területi és egyedi építészeti településképi követelmények

a reklámhordozók, és az egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények
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Jogszabályi környezet

Meghatározhatók

beépítéstelepítési módja, a beépítés jellemző szintszáma vagy az épület legmagasabb pontja, kerti építmények, műtárgyak, kerítéskialakítás
módja

építményanyaghasználata, tömegformálása, homlokzati kialakítása, telken a zöldfelületek kialakításának módja,

épület megengedett legnagyobb szélességi és hosszanti mérete, tetőzet kialakítási módja,) tetőgerinc iránya,

a homlokzati architektúra és a homlokzattagolás (nyílásrend, nyílásosztás, díszek, tagozatok) kialakítási módja, a kiegészítő elemek, egyéb 
műszaki berendezések homlokzaton történő elhelyezési módja és lehetősége

a telek zöldfelületén a fás szárú növényfajok telepíthetősége, a fás szárú növényfajok településképi illeszkedési követelményei, a zöldfelületen 
elhelyezhető kerti építmények és burkolatok településképi illeszkedési követelményei

a teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési építmények elhelyezésére elsősorban alkalmas területek, 
azon területek, amelyek ezen építmények elhelyezésére nem alkalmasak

a reklámok mérete, a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések száma, anyaghasználata



A TAK ÉS A TKR KÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA

A legszélesebb körű társadalmi bevonással, a helyi közösség értékítélete alapján az elérni kívánt településkép 
jellemzőinek meghatározása és ezek alapján a település polgáraira vonatkozó helyi jogszabály megalkotása

A társadalmasítás eszközei
lakossági fórumok 
javaslatok kérése és befogadása
vélemények kérése és értékelése



A TAK ÉS A TKR ALKALMAZÁSÁNAK VÁRHATÓ HATÁSA

A helyi közösség értékítéletét tükröző, védendő települési arculat megőrzése, az elképzelt arculat kialakítása.

A települési arculati kézikönyvet a képviselő-testület határozattal fogadja el, a településkép védelméről pedig rendeletet alkot.

Mind a kézikönyv, mind a rendelet módosítható.

Monitoring
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GONDOLATÉBRESZT Ő, VITAINDÍTÓ KÓPHÁZA TELEPÜLÉS ÉRTÉKEINEK 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Településkép és utcakép

Belső mag: Telekosztása szabályos méretű szalagtelkes, beépítési módja oldalhatáron álló, 

utca vonalára épített fésűs beépítés; a házak fűrészfogas eltolásából kis teresedések alakultak. 

A lakóházak oromzatos végfalaihoz magas, tömören falazott kerítések csatlakoznak, az utca 

építési vonala ezáltal zárt sort alkot. A Fő utca, Kossuth Lajos utca, Savanyúkút utca őrzi a 

hagyományos népi építészet településszerkezeti és építészeti hagyományait, falusias 

hangulatát. 

Kiskópháza régi része: egyutcás utifaluként jöhetett létre a Sopront Fertőddel („balfi” út)

összekötő út mentén, ez vált a településrész főutcájává. Az állandó szélességű út mellett 

egyforma, szabályos, keskeny szalagtelkek alakultak ki. Jellemző az oldalhatáron álló 

beépítés, de a keskeny telkek miatt a zártsorusodás jele is mutatkoznak. 

XX. beépítések: a régebbi településrészekhez kapcsolódóan a település dél és dél-kelet felé 

bővült, a lankásabb részek felé fejlődött, valamint a határőrség számára több szolgálati lakás 

is épült a Határőr utcában. Itt már az újabb telekosztásokat a szabályos forma szélesebb, de 

kisebb mélységű telkek jellemzik. Újabb beépítések a meglévő utcák végén, illetve annak 

környezetében alakultak ki. 

Kiskópháza a 70-es, 80-as években nyugati irányban a vasútvonal és az Ikva közötti területen 

bővült, majd az utóbbi évtizeden a településrész fő utcájától délre az Ikva melletti területen.

Az utóbbi területen megjelent a települési szövettől idegen F+1 szintes sorházas beépítés, ami 

a településképben jelentős változást eredményezett. 



GONDOLATÉBRESZT Ő, VITAINDÍTÓ KÓPHÁZA TELEPÜLÉS ÉRTÉKEINEK 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Telekszerkezet és telekhasználat
Település régi részei (Petőfi tér és környezete a Fő utcával, Kossuth L. utca, Savanyúkút u., 

Temető utca, Béke utca) 

A belső magban szabálytalan úthálózat és telekszerkezet, főleg a Petőfi tér környékén, ahol a 

települési intézmények helyezkednek el. Jellemzőek a kis és keskeny telekméretek és a 

nagyobb beépítési sűrűség. Nem ritka a 10,0 m alatti telekszélesség, de jelentős arányban 

vannak a 10,0-14,0 m közöttiek is. 

Határőr utca, Gagarin, Jurisics utca, Mező utca, Soproni utca keleti szakasza 

Tervezett szabályos telkek, nagyságuk közepes (900-1500 m2-ig), jellemző a szélesebb telek, 

de rövidebb telekmélység. Feltűnő az oldalhatáron álló beépítések között a Határőr utca 

nyugati oldalának ikres beépítése 500-600 m2-es telkekkel, bár a 7 db ikres épület az utca 

ezen szakaszán egységes képet alkot. 

Patak utca, Rét utca, Új utca, Hársfa utca, Szeder utca, Nádasdy utca, Mező utca nyugati része

Az utóbbi évek beépítéseinek szintereit a tervezett szabályos, derékszögű úthálózat jellemzi, 

amely szabályos telekosztást és döntő többségben egyenletes telekstruktúrát eredményezett. 

Egységes telekstruktúra kialakításának akadálya a művi, illetve a természeti adottságok 

megléte volt: Mező utca esetében a vasútvonal, illetve a domborzati adottságok; a Rét, Új és 

Hársfa utca esetében a Béke utcai régi meglévő telekszerkezet, aminek telekvégei feltehetőleg 

egy vízfolyáshoz igazodtak. E mellett a vízfolyás mellett működött az egyik kópházi malom.

Ezeken a területeken „kedvelt” a zsákutcás megoldás. 
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Beépítési mód és épülettípusokKossuth L. utca eleje, Fő utca, Savanyúkút, Béke utca egyes szakaszai, Vasút utca Petőfi 

térhez kapcsolódó szakasza 

Szalagtelkeken oldalhatáron álló, zömmel előkert nélküli beépítés. A szalagtelkeken az 

épületeket egymástól kapuszélességre emelték. A házak beosztása az utcáról a gazdasági 

udvar felé általában a következő volt: első szoba, nyitott kéményű konyha, hátsó szoba, nyári 

konyha, kamra, istálló, ólak, az udvar végében a pajta. Az ilyen telekhasználati mód az utcára 

merőleges keskeny, hosszú szalagtelkek rendje miatt alakult ki. Történelmileg jellemző a 

fésűs beépítésű oromfalas épületforma, valamint jó/kedvező épületarány. A település régen 

beépült részein jellemző a zártsorú, kapuáthajtós, valamint hézagos-zártsorú polgári típusú 

épület, valamint a fent említettek együttes előfordulása, ezek zömmel kisebb-nagyobb 

átalakításokkal maradtak fenn. A beépítés jellege falusias. 

Az utóbbi időben törekvések vannak az építmények karakterének megóvása terén. 

Természetesen ellenpéldák sem ritkák. 

Határőr utca, Gagarin, Jurisics utca, Mező utca, Soproni utca keleti szakasza 

A telekhasználat már vegyes, de még mindig zömmel falusias jellegű a beépítés, kertben 

általában konyhakerttel, néhol igényesen fenntartott kerttel, jellemző a szintén oldalhatáron 

állóan beépítés szerény előkerttel, valamint előkertek nélkül. 

Patak utca, Rét utca, Új utca, Hársfa utca, Szeder utca, Nádasdy utca, Mező utca nyugati 

része 

A telekhasználat egyértelműen kertvárosias. Kisméretű telkeken kevés növényzet, jellemző a 

tuja használata. Megjelennek a szabadonálló beépítések is. A Rét utcában megépített sorházas 

lakóház sem beépítésmódjával, sem homlokzati kialakításával nem illeszkedik a települési 

környezetbe. 
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Településképi szempontból meghatározó területek
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Településképi javaslatok
telekszélességek arányosítása
párkánymagasságok arányosítása
épülethomlokzati szélességek arányosítása
tetőhajlásszögek arányosítása
egységes utcafásítás
épületszínezés
nyílászárók
kerítések
tetőhéjalás
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R.k. kegytemplom (Barokk, ~1750 körüli) (Kossuth L. u., 354 hrsz, törzssz.: 3835)

R.k. templom (Klasszicizáló késő barokk, 1796.) (Petőfi tér, 775 hrsz, törzssz.: 3834)

Lakóépület középső része, népi (Fő utca 62., 522 hrsz, törzssz.: 9403)

Lakó- és katonaház, gazdasági épülettel, népi (Kossuth L. utca 15., 143 hrsz, törzssz.: 9336)

Gazdasági épület, népi (Fő utca 34., 647 hrsz, törzssz.: 9127)
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Helyi értékvédelmi terület
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Helyi védett épületek, építmények

A faluközpontban lévő, az utcára merőleges
tetőgerincű házat 1834-ben építették,
közelmúltban a házat felújították.
Sajnos a felújítás során a lábazatot
megváltoztatták, de megmaradtak régi fa
szerk. nyílászárók.

Lakóház, népi(Petőfi tér 3., 777 hrsz)

Az Ikva melletti, szabálytalan alakú telken,
a telekhez igazodott tört vonalú, eredetileg
több traktusos épület az XIX. sz-ban
épülhetett. A népi hagyományoknak
megfelelő építészeti kialakítású épület.

Lakóház, népi(Vasút u. 5., 759/1 hrsz)
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Helyi védett épületek, építmények

A keskeny, előkert nélküli telken áll a
kéttraktusos épület. Az épületet az 1800-
as évek első harmadában építhették. Az
utcai homlokzat kékre festett felületét a
két szélen lévő fehér oszlopminta (oszlop
imitáció, a vakolatból kialakított
sarokdíszítés ún. armírozás), és az
ablakok körül pedig vakolatból húzott
szintén fehér keretezés tagolja. A
homlokzatba mélyített szoborfülkében
álló Szent Flórián-szobrocska a –
hiedelem szerint – megóvja a házat a
tűzvésztől. Az épület utcafronti
homlokzatán eredeti díszes nyílászárók
láthatók.

Lakóház, népi(Savanyúkút u. 27., 199 hrsz)

A XIX. századi 1 szintes épület, keskeny
telken, oldalhatárra, az utcára merőleges,
nyeregtetővel, cserépfedéssel épült. Az
épület a telek elejétől a telek végéig
nyúlik, vagyis nincs elő-, illetve
hátsókert. A homlokzatképzése egyszerű

vakolt homlokzat és lábazat. Ma még
megvannak a régi fa szerkezetű

nyílászárók. Az oromfalon két falfülke
található, ami a padlásszellőzést segíti. A
lakóépület valószínűleg népi eklektika
egy egyszerűbb példája. Az utcai
homlokzaton kevés, egyszerű

vakolatdíszítés látható.

Lakóház, népi(Temető u. 3., 388 hrsz)

A XIX században épülhetett, 1 szintes
épület, a településen egyedinek számító
utcával párhuzamos nyeregtetővel,
cserépfedéssel, kapuáthajtóval. Az L
alakú épületet felújították, ahogy az
1980-ban készült Sopron
településcsoport ÁRT-ben szerepelő

fényképpel összehasonlítva látszik, hogy
a felújítás szakszerű volt. Kiváló
műszaki állapotban van, helyi védelemre
érdemes.

Lakóház, népi(Temető u. 8., 446 hrsz)



GONDOLATÉBRESZT Ő, VITAINDÍTÓ KÓPHÁZA TELEPÜLÉS ÉRTÉKEINEK 
MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Helyi védett épületek, építmények
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Helyi védett épületek, építmények
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Helyi védett épületek, építmények
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Helyi védett épületek, építmények
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Védett természeti értékek
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Helyi védett természeti értékek                                    Javasolt helyi védett természeti érték

A Gora telekszerkezete, használata
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Jellemző utcakép, példaadó épületek, épületrészletek, kerítések
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Jellemző utcakép, példaadó épületek, épületrészletek, kerítések
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Jellemző utcakép, példaadó épületek, épületrészletek, kerítések
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Jellemző utcakép, példaadó épületek, épületrészletek, kerítések
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Jellemző utcakép, példaadó épületek, épületrészletek, kerítések
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Jellemző utcakép, példaadó épületek, épületrészletek, kerítések
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Kérjük, hogy jogukkal élve tegyék meg javaslataikat településük arculatának megóvása és szakszerű fejlesztése 
érdekében.

Írásos véleményüket, javaslatukat kérjük, legkésőbb a lakossági fórum utáni 8. napig szíveskedjenek megküldeni az alábbi 
módokon:

papír alapon az önkormányzat hivatalában, nyitvatartási időben, személyes leadással,

levélben az önkormányzat címére (9495 Kópháza Fő u. 15.) történő megküldéssel,

elektronikus levélben az  admin@kophaza.hu e-mail címre történő megküldéssel.


