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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ 
 

Tisztelt Olvasó! 

Kedves kópházi Lakosok! 

Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a települési közösség múltjának és jelenének, tükrözője a 
társadalmi és gazdasági berendezkedés és a közösség kultúrájának. Egy település jellegét a természeti és az ember által alkotott elemek határozzák meg. 
Minden település más és más. Minden település rendelkezik olyan sajátos, csak az adott településre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem során örökölt 
elemek, és amelyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. Az egyedi arculat megőrzése a települések számára fontos feladat.  

A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, a döntéshozók, az újonnan betelepülők 
számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával 
kapcsolatos elvárásokról. Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A 
jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással 
kapcsolatos elvárásait.  

Az arculati kézikönyv bemutatja Kópháza meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét, építészeti hagyományait. Javaslatot tesz a 
településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására, mint az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító 
anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára. Egy összetartó közösség, mint amilyen településünk 
akkor jár jól, ha a jelenben a jövőt építi, ezért fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, de ugyanakkor nyitottak vagyunk a modernista elvárásoknak.  

A települések identitása hozzájárul a helyi lakosok életminőségéhez és a gazdasági élethez egyaránt. Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van 
környezetével, szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és békében 
élnek egymással. 

Bízunk benne, hogy természeti környezetünk, békés, nyugodt, egészséges, emberbarát településünk vonzó lehet a jövőben. 

 

 

Grubits Ferenc 
polgármester   
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2. KÓPHÁZA BEMUTATÁSA - MÚLTUNK 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópháza – Koljnof. A régészeti kutatások és leletek alapján ez a vidék bizonyíthatóan 
lakott volt az utóbbi néhány ezer évben. 
Feltételezhető, hogy Scarabantiából az Ikva völgyén egy kisebb jelentőségű út vonult 
Kópháza irányába. Lehetséges, hogy a kópházai Mária-kegytemplom mellett talált 
kőlapokból összeállított csontvázas sír egy ilyen út mellett fekszik. Mint ahogy Harka és 
Kópháza között, több mint száz évvel ezelőtt egy gazdag mellékletű római szarkofágot 
találtak üvegedénnyel és tükörrel. Az Ikva völgyét római villák szegélyezték, ezek közül 
egyet a „Rakitje” határrészben, közel a Balf-fürdő vasútállomáshoz is megfigyeltek. 
Kópházát, mint települést, először a XIII. században említik, tehát a már közös magyar-
horvát királyság idejéből. 1245-ben ezen a helyen említik a középkori települést Cilla 
Vyz (villa WYZ), vagy Villa Puozd néven, mint a Soproni uradalom részét, melyet egy 
1283-ban kiállított dokumentum támaszt alá. Ekkor Kópháza és vidéke két néven volt 
ismert: Ravaszdvíz és Tarnavíz. 
A fent említett terület egy részét 1283-ban a győri káptalan örökölte, a másik részét egy 
soproni polgár, Csépán vásárolta meg. 1354-ben Kolb Péter soproni polgár a tulajdonosa 
a Ravaszdvíz és Tarnavíz javainak és Kolbenhofnak nevezi el. A Kolbháza elnevezésről 
1429 óta tudnak. A késő középkorban több feudális úr is váltotta egymást. 
1430-ban a községet Sopronnak adományozták, így a város jobbágyfaluja lett. 
A török veszedelem idején, Szulejmán szultán Bécs elleni hadjáratainak következtében a 
középkori lakosság teljesen kipusztult, illetve elmenekült. 
Az új betelepülők 1533-tól jelennek meg Sopron és környékén, többek között a faluban 
is. Településen a kópházi horvát neveket egy 1537-es soproni mustraösszeírás említi 
először. Feltételezések szerint ezek a horvátok a törökök elől a mai Horvátország és 
Bosznia-Hercegovina határvidékéről, Velika, Ztenychnyik városok környékéről 
érkezhettek ide. E telepeseket gradistye horvátoknak ismerik. 
Már a 16. század végén Kópháza templommal rendelkezik. A Szent Márton templom a 
temető helyén volt feltételezések szerint. 
A megmaradt dokumentumok alapján megállapítható, hogy a 17. század első felében a 
falu lakossága döntően horvát és az összes lakos katolikus vallású volt, a lélekszám 
növekedésével a 17. században megalakul az egyházközösség. 
Az urbáriumi viszonyok a kornak megfelelően Kópházán is kialakultak, így az 1663-as 
dokumentum említi az egyházi adót és az iskolának járó részt. 
1715-ben Kópházán 35 horvát családot (61%), 20 németet (35%) és 2 magyart (4%) 
említenek. 
II. József idején (1780-1790) végrehajtott népszámlálás alkalmával 947 lakost írtak össze. 
 

Habsburg Birodalom - I. katonai felmérés 1763-1787 

Habsburg Birodalom  - II. katonai felmérés1806-1869 

Habsburg Birodalom- III. katonai felmérés 1869-1887 
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Magyarország katonai felmérése 1941 

Habsburg Birodalom – kataszteri térkép 1856 

A település lakói életük fenntartásához, megszervezéséhez a területi adottságokat teljes 
mértékben kihasználták, de a község sűrűn lakott volt, mezőgazdaságilag megművelhető 
területe pedig rendkívül kicsi. Ezekben az időkben Kópházára jellemező a sok gyermek is. A 
föld annyira elaprózódott, hogy egy 200-300 öles résznek 10-12, néha 30 tulajdonosa is volt. A 
nincstelenek egy része kénytelen volt külföldre vándorolni és ott megélhetést keresni. Mások a 
nagycenki uradalomban, a soproni ponzichterekhez szegődtek napszámosnak, csak a 
tehetősebbek engedhették meg maguknak, hogy saját házat építsenek. 
A dualizmus idején a falu Sopron és Bécs közelsége miatt meglehetősen gyorsan fejlődött, 
különösen a vasútvonalak kiépülése után. A vasútvonalak felé megnyúlt a település. 
A II. világháború időszakában (1939-40) kiépítik a 84. sz. főutat, aminek településfejlesztő 
hatása csak évtizedekkel később jelentkezik. A főút kezdetben csak betonelemes kiépítettségű 
feltehetőleg katonai nyomásra készült el. 
A II. világháború folyamán a községben több ház leégett. Mivel a községben uradalmi birtok 
nem volt, ezért Sopron határából kaptak a nincstelenek 72 holdat. 
Az 1900-as évek közepe táján megoldhatatlan gondot jelentett az állatok elhelyezése, 
takarmányozása, ezért a 84. sz. főút mentén kialakítottak egy majorságot. 
Az 1950-es években a helyi önkormányzat (tanács) segítette az új lakóházak és lakások építését 
a házhelyek kialakításával, rendezésével. 1956 és 1966 között a községben több mint 200 új 
ház építésére vagy nagyobb átalakításra került sor. 

 

KÉPEK A MÚLTBÓL 
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3. KÓPHÁZA BEMUTATÁSA - JELENÜNK 

4. ÖRÖKSÉGÜNK 

 

Kópháza ma a múltjának azon elemit felhasználva fejlődik, amelyet az itt élő elődök 
teremtettek meg, alakítottak ki, őriztek meg. Ugyanúgy ahogy elődeik, csak a jelenkor 
lehetőségeivel élve, kihasználják az adottságokat: 
A jó közlekedési adottságok kedveznek a gazdasági vállalkozásoknak, ezt használja ki 
néhány, a község méretéhez képest jelentős üzem. 
A megye és a térség jelentős városa Sopron és a gazdaságilag fejlettebb, a hazainál jobb 
megélhetést kínáló Ausztria szomszédságában, a térség közlekedési fő ütőerét jelentő főút 
és a hamarosan épülő gyorsforgalmi út által elérhetően, az emberek szeretnek itt lakni. 
Ezt bizonyítja, hogy a községben egyre nagyobb igény jelentkezik új lakóterületek 
kialakítására a helyben lakó fiatalok és a betelepülni szándékozók számára. 
Ezért különösen fontos, hogy az évszázadok alatt, az itt élő és ide települt emberek által 
kialakított építészeti, települési környezet a közösség identitását megőrző, azt gazdagító 
módon változzon.  
  

 

 

    

A JELEN KÉPEI 

   



8 

 
 
 
 

MŰVI ÉRTÉKEINK - MŰEMLÉKEK, RÉGÉSZETI ÉRTÉKEK 
 

NEM CSAK NEKÜNK SZÉPEK ÉS FONTOSAK  
 
 
 
 

MOTTÓ: 

MÚLTUNK A JELENÜNK 
EZT KAPTUK AZ ELŐDEINKTŐL 
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM RÓMAI KATOLIKUS KEGYTEMPLOM 

Története: Az eredeti templom a 
helyi hagyomány szerint a mai 
temető helyén volt. Még 1674-ben 
említi a püspöki látogatás 
jegyzőkönyve, hogy a szentség a 
falban van. Volt a templom 
mellett csontház (carnarium) is. 
1795-ben lebontották a templomot 
és a falu közepén a mait építették 
fel. 
Jellege: Klasszicizáló késő barokk 

 

Története: A legenda szerint Nádasdy 
Ferenc leányának volt a kópházi határban a 
kedves kápolnája, halála után atyja 
megnagyobbította. Valószínűleg Nádasdy 
Ferenc hitbuzgalmával kapcsolatos az 
eredeti kápolna, mert lorettói kegykép 
másolata van benne, amely kegyképet 
Nádasdy különösen tisztelt. Lorettói 
templomának építésénél a kópházi 
jobbágyok a város engedelmével 
közreműködtek. Ezen a réven kerülhetett 
akár Nádasdy ajándékából, akár maguknak a 
kópházi lakosoknak kezdeményezéséből a 
17. század végén Mária-szobor a templomba 
és ez adott aztán alkalmat a Mária-kultusz 
további kifejlődésére. 1766-ból való a 
szószék. 1772-ben még fatornya volt a 
templomnak, a mai homlokzat hamarosan 
aztán szintén elkészült. 
Jellege: Barokk épület, későbarokk 
homlokzattal. 
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LAKÓHÁZ - TÁJHÁZ 

A többnemzetiségű községben, frekventált helyen lévő, a XIX. század 
derekán épült lakóház a sopronkörnyéki falvak építkezésének szép 
példája. Utcavonalra épült a lakóház és a különálló pajta – nyári konyha 
(katonaház), melyben szabadkémény található. Oromfalas 
homlokzatukat egyszerű vakolatdíszítés, illetve párkány díszíti. A 
lakóépület mögött sorosan helyezkednek el a hozzátartozó gazdasági 
épületek. Állandó helytörténeti és enteriőr kiállítás mutatja be a XVI-
XVIII. században idetelepített horvát nemzetiség történetét, illetve a 
lakáskultúráját. 

A vendéglő részeként átépítették. 

LAKÓHÁZ  
 

A faluközpontban lévő, az utcára merőleges 
tetőgerincű házat 1834-ben építették. 

LAKÓHÁZ 
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RÉGÉSZETI LELŐHELYEK 
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MŰVI ÉRTÉKEINK - HELYI ÉRTÉKEK 

 
NEKÜNK SZÉPEK ÉS FONTOSAK ! 

 
 
 
 

MOTTÓ: 

MÚLTUNK A JELENÜNK 
EZT KAPTUK AZ ELŐDEINKTŐL 
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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 
 

LAKÓHÁZ, NÉPI  
Temető u. 8., 446 hrsz 
 

A XIX században épülhetett, 1 szintes épület, a 
településen egyedinek számító utcával 
párhuzamos nyeregtetővel, cserépfedéssel, 
kapuáthajtóval. Az L alakú épületet felújították. 

 

 

 

Egy szabályos négyzet alakú telek oldalhatárán áll ez 
a XIX. sz-ban épült kapuáthajtós, népi-polgári jellegű 
épület. Az utcai homlokzat kékre festett felületét (ami 
eredetileg sárga színű lehetett) négy oszlopminta (ún. 
armírozás), és a nyílászárók körül vakolatból húzott 
keretezés tagolja.  

LAKÓHÁZ, NÉPI  
Temető u. 27., 403 hrsz 
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GAZDASÁGI ÉPÜLET, NÉPI  
Fő u. 30., 660 hrsz 
 

Utcával párhuzamos tetőgerincű, kontyolt 
nyeregtetős, a telek felé nyitott gazdasági épület 
feltehetőleg az 1800-as években épülhetett. 

 

LAKÓHÁZ, NÉPI  
Fő u. 36., 641/1 hrsz 
 

A XIX. században épült lakóház szalagtelken áll, 
az utca tengelyére merőleges gerinccel, előkert és 
utcafronti kerítés nélkül. A népi építészet 
egyszerűbb példája: az utcai homlokzaton kevés, 
puritán vakolatdíszítés látható.  

LAKÓHÁZ, NÉPI  
Fő u. 38., 637-640 hrsz 
 

A szalagteleken álló, az utca tengelyére merőleges 
gerincű, előkert nélküli épület feltehetőleg az 1800-
as években épülhetett. Az öt traktusból álló épület 
első, lakóépületi része sajnos átépítésre került. A 
további épületrészek őrzik eredeti formájukat. 
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LAKÓHÁZ, NÉPI  
Fő u. 66., 500 hrsz 

XIX. században, egy zsákutcában épült, utcára 
merőleges tetőgerincű, nyeregtetős, cserépfedésű 
épület. A lakóépület utcai oromzatán található az 
két szimmetrikusan elhelyezett ablak, amiknek 
kialakítása, tagolása, anyaghasználata a 
hagyományoknak megfelelő. Az oromfal teteje 
állódeszkás fa oromzat. A népi építészet 
egyszerűbb példája. 

 

Az 1920-ban épült téglaépület utcai homlokzatán az 
ablakok körül vakolatdíszítés látható. A homlokzaton 
egy címer is felfedezhető. Eredeti fa szerkezetű 
nyílászárók. 

 

LAKÓHÁZ, NÉPI  
Ikva sor 3., 918/1 hrsz 

A XIX sz-ban a központban épült többtraktusos 
épületnek csak az első, lakó része maradt meg. A 
népi építészet egyszerűbb példája: az utcai 
homlokzaton kevés, puritán vakolatdíszítés látható. 
Az oromfalon két falfülke található, ami régen a 
padlásszellőzést segítette.  

 

 

LAKÓHÁZ, NÉPI  
Zsák u. 2., 73 hrsz 
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Az L alakú épület utcai homlokzatán 
szimmetrikusan elhelyezett négy, faszerkezetű 
nyílászáró látható. A népi-polgári jellegű egyszerű 
épület. Vakolatdíszítés nincs. 

 

A falu határában levő „Gora” szőlőhegy már-már 
kultikus jelentőséggel bír az itt élők számára. A 
hegyen lévő Mátyás kunyhó ideális kirándulási 
célpont, melyről gyönyörű panoráma tárul elénk 
Sopronról, de jó időben Bratislava (Pozsony) vára is 
látható. 
Az épület 1780-ban épült, hogy megvédje a hegyen 
dolgozókat az időjárás viszontagságaitól. 
 

LAKÓHÁZ, NÉPI  
Ikva sor 17., 932 hrsz 

VOLT MALOM  
Béke u. 65., 1254 hrsz 

Az Ikva-patakból kiágazó csatornára feltehetőleg 
az 1800-as években építhettek vízimalmot. Az 
1845-ben készült II. katonai felmérés térképén, 
mint működő malom már felütetésre került.  

 

MÁTYÁS KUNYHÓ 
„Gora” szőlőhegy, 0134/2 
hrsz 
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Az ún. „Gora” szőlőhegy alján, a Sopron felé vezető 
84. sz. főút mentén egy beerdősült részen látható ez 
a Szent Antal kápolna. 

 

SZENT ANTAL KÁPOLNA 
„Gora” szőlőhegy alján, 0134/3 hrsz 

TEMETŐI KERESZT 
Temető, 408 hrsz 

SZENT FLÓRIÁN SZOBOR 
Kossuth L. u.-Savanyúkút u. sarok., 229 
hrsz 

Széles talapzaton magas pillér, zárópárkánya felett 
keskenyebb hasáb (tábernákulum) keskeny 
árkádokkal, egyikében Szt. Flórián domborműve. 
Az oszlop kereszt alakú sisakkal van lezárva.  
A feliraton az 1880-as évszám szerepel, de 
valószínűleg XVII. századi, mivel a XVII. 
században ez gyakori típus. 

A temetőt feltáró, annak tengelyében vezetett út 
mellett található ez a temetői négyalakos feszület. A 
Krisztus lábánál anyja, Mária látható. A talapzat két 
szélén 1-1 puttó, a puttók között egy háromalakos 
dombormű látható. A talapzaton, láthatóan utólag 
felszerelt márványtáblán horvát felirat és 1855-ös 
évszám olvasható. 
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Az ún. Gora szőlőhegy „bejáratánál” található a 1871-
ben készült szobor. 
A talapzaton egy magas henger alakú oszlop látható, 
ezen helyezkedik el a szentháromság domborműve. 

A pléhkrisztus a „Gora” szőlőhegy egyik háromágú 
elágazásában található. A földbe állított, kissé megdőlt 
talapzat tartja a fakeresztet, melyet egy keskeny 
csipkézett szélű, íves fémlemez zár le. Magára a 
fakeresztre van felerősítve fém korpusz. 
(A pléhkrisztusok úton-útfélen állnak, védelmezik a 
termést, a vándorokat, a helyieket, vagy bárkit, aki látja 
őket.) 

A díszes Mária szobor a régi nagycenki út mentén, 
két gesztenyefa alatt található. A bekerített szobor 
talapzatán horvát felirat és az 1870-es évszám 
látható. A szobor nyakában több rózsafüzér 
található. 

 

MÁRIA SZOBOR ÉS GESZTENYEFA 
„régi” nagycenki út mentén, 033/1 hrsz 

PLÉHKRISZTUS 
„Gora” szőlőhegyen, utak kereszteződésében, 
2110 hrsz 

SZENTHÁROMSÁG SZOBOR 
„Gora” szőlőhegy lábánál, 2087 hrsz 
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Feltehetőleg a XX. sz. elején állították ezt a kétalakos 
feszületet. A Krisztus lába alatt a talapzaton kialakított 
fülkében anyja, Mária látható. 

KŐKERESZT 
Ikva híd lábánál, 982 hrsz 
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK - ORSZÁGOSAN VÉDETT TERÜLETEK 
 

NEM CSAK NEKÜNK SZÉPEK ÉS FONTOSAK  
 
 
 
 

MOTTÓ: 

JELENÜNK A JÖVŐNK 
EZT HAGYJUK AZ UTÓDAINKRA 

(Készült a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság védett természeti területek digitális adatbázisának felhasználásával (verzió14.0)) 
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NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület 

(Határ menti erdők) 

Élőhelytípusok: pannon gyertyános-tölgyesek Quercus petraea-val és Carpinus betulus-szal, 
pannon cseres-tölgyesek. Síkságok és a hegyvidéktől a magashegységig tartó szintek hidrofil 
magaskórós szegélytársulásai: enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus 
excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Fajok: 
szarvasbogár (Lucanus cervus), sárga gyapjasszövő (Eriogaster catax), díszes tarkalepke 
(Euphydryas maturna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Országos ökológiai hálózat 

Az országos területrendezési tervben megállapított övezet, amelybe az országos 
jelentőségű természetes és természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot 
teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere tartozik, és amelynek részei a 
magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek. 

 

pufferterület övezete: olyan területek, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik azoknak 
a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai folyosók 
állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek 

 

magterület övezete: olyan természetes vagy természetközeli élőhelyek, amelyek az adott 
területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú távon 
biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont 
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Természeti terület 

(valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek) 

 

 

 

 

 

Egyedi tájérték 
A tájak karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek. Egyedi tájértéknek minősül az 
adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel 
létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos 
vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 
Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára van jelentősége, mint 
például a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy kápolnának, vagy a korábbi 
tájhasználat emlékeként egy-egy gémeskútnak, borospincének. Szép, rendezett, régi építésű 
igényes épület, műemlék. 
1. Szép, rendezett, régi építésű igényes épület, műemlék. 
2. Régi kerekeskút, alja betonból a többi része pedig fából készült. 
3. Régi majorépület. 
4. Régi építésű templom, műemlék. 
5. Templom, régen a temető dombon állt, műemlék. 
6. Régi épület óvodává alakítva. 
7. Kópháza közösség látképe, a mezőgazdasági művelés alatt álló szőlősök és a falu képe. 
8. Két vadgesztenye fa között egy Mária szobor. 
9. Kétoldali idős eperfasor egy földes út mentén. 
10. Négy darab emlékfa egymás mellett kis távolságokra, nyírfák. 
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK - HELYI ÉRTÉKEK 
 

NEKÜNK SZÉPEK ÉS FONTOSAK!  
 
 
 
 

MOTTÓ: 

JELENÜNK A JÖVŐNK 
EZT HAGYJUK AZ UTÓDAINKRA 
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5. TELEPÜLÉSKARAKTEREK ÉS A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI 

FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK  

 

A MÁRIA SZOBOR MELLETTI FÁK A NAGYCENK FELÉ VEZETŐ ÚT MENTI EPERFASOR 

A GORA TELEKSZERKEZETE 

Az idős fákat meg kell őrizni. 
A fasor egyedeit szükség esetén pótolni kell. 
A Gora telekszerkezetét, hasznosításának 
módját, fenntartható, értékőrző fejlesztését 
biztosítani kell. 
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MILYENEK VAGYUNK ÉS MILYENEK SZERETNÉNK MARADNI, VAGY 
MILYENEK SZERETNÉNK LENNI? 

 
 
 
 
 
 
 

MOTTÓ: 

A HAGYOMÁNYOKON ALAPULVA ÉPÍTSÜK AZ ÚJAT 
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BELSŐ MAG, TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES KARAKTER 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
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ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• a település intézményei itt találhatók, ezek épületszélességben és magasságban 

jelentősen eltérnek a lakóházaktól 
• az épületek többsége földszintes, de található emeletes és tetőtér beépítésű épület 

is 
• a fésűs beépítésű telkeken oromfalas épületkialakítás 
• jellemző tetőforma a 35-45° tetőhajlásszögű magastető  
• az épületek előkert nélküliek, vagy csekély méretű előkerttel épültek 
• az utcai homlokzaton a nyílászárók (ablakok) a keskenyebb épületeken 

jellemzően állóak, de sok helyütt fekvő kialakításúak 
• az épületek vakoltak, jellemző a pasztell árnyalatú színek használata,  
• a kerítés magas, tömören falazott 
 

• a telkek beépítési módja zártsorú, kapuáthajtós, valamint hézagos-zártsorú vagy 
oldalhatáron álló, kerítéssel zártsorúsodó, előkert nélküli, 

• fésűs beépítésnél oromfalas épület,  
• a tetőgerincek iránya igazodjon a szomszédos épületekéhez, 
• az épületek tömege, elhelyezkedése fejezze ki funkciójukat: az intézmények, 

kereskedelmi, szolgáltató épületek nagyobb tömegű, szélesebb utcai homlokzatú 
épületek lehetnek, megengedett az egy emeletes épületkialakítás, 

• a lakóházak földszintesek legyenek, tetőterük beépíthető, a tetőtéri ablakok a 
tetősíkba építettek legyenek, 

• telekalakítás esetén az egymás melletti lakótelkek utcai szélességének aránya ne 
haladja meg a 1,25-os értéket, 

• új lakóház építése esetén az egymás melletti lakóépületek utcai 
homlokzatszélességének, homlokzatmagasságának, párkány- és tetőgerince 
magasságának aránya ne haladja meg a 1,1-es értéket, földszinti padlóvonaluk 
abszolút magasságának különbsége az 50cm-t, 

• az épületek vakoltak legyenek, színezésüknél a fehér, vagy a pasztell színeket 
alkalmazzák 

• a kerítés tömör, falazott, az épülettel megegyezően vakolt legyen, az épület utcai 
homlokvonalában épüljön,  

• a lakóépületek tetőhajlásszöge 35-45° között lehet, 
• kialakult beépítési vonal megőrzése, 
• kialakult teresedések megőrzése, 

A település legrégebben kialakult területrésze. Telekosztása 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. 
Telekszerkezet és telekhasználat 

A belső magban szabálytalan az 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. 
Beépítési mód és épülettípusok 

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. 
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HAGYOMÁNYOS FALUSIAS BEÉPÍTÉSŰ KARAKTERŰ TERÜLET 
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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 zártsorúsodás 
jele is mutatkoznak. 
 A településrész a 70-es, 80-as években nyugati irányban, a vasútvonal és az Ikva közötti területen bővült az akkori kor igényei szerinti szélesebb, rövidebb, 
kisebb területű telkekkel. 
A belső maghoz kapcsolódóan a település dél és dél-kelet felé bővült, a lankásabb részek felé fejlődött. Újabb beépítések a meglévő utcák végén, illetve annak 
környezetében alakultak ki. 
Telekszerkezet és telekhasználat 

A településfejlődés korábbi szakaszában kialakult lakóterületeken (Béke u., Ikvasor u., Temető u., Savanyúkút u., Vasút u. egyes részei, Kossuth u. belső 
maghoz csatlakozó szakasza) a keskenyebb, hosszabb telkek a jellemzőek, míg a később kialakult utcákban már szélesebb, rövidebb telkek találhatók. 
Beépítési mód és épülettípusok 

A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló, a keskenyebb telkeken megjelenik a zártsorú beépítés. Az épületek előkert nélkül, vagy csekély előkerttel 
épültek, megfigyelhető a később épült épületeknél a nagyobb előkert megjelenése. A területen földszintes, földszintes és tetőtér beépítésű, egyemeletes, 
piceszint és földszintes, alagsor és földszintes épületek egyaránt találhatók. A tetőgerinc iránya szintén telkenként változó, a szélesebb épületek utcával 
párhuzamos gerincű nyeregtetősek, vagy sátortetősek, a keskenyebb épületek tetőgerince utcára merőleges, ezek a tetők szintén vagy nyereg-, vagy sátortetők. 
 

ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• a temetőn kívül szinte csak lakóházzal, telkenként jellemzően egy lakással 

beépített terület 
• változó szélességű telkek 
• az épületek tömege, homlokzati szélessége egymástól esetenként jelentősen eltérő 
•  az épületek magassága változó 
• a beépítési mód oldalhatáron álló, vagy zártsorú 
• jellemző tetőforma a 35-45° tetőhajlásszögű magastető, amely akár az egymás 

melletti telkeken is eltérő gerincirányú sátortető vagy nyeregtető 
• az épületek előkert nélkül, vagy csekély előkerttel épültek 
• az épületek vakoltak, jellemző a pasztell árnyalatú színek használata 
• az oldalhatáron álló beépítésnél az utcai telekhatáron kerítés található, az előkert 

nélküli beépítésnél sok helyen megjelenik a tömör, falazott, vakolt 1,8-2,0m 
magas kerítés, az előkertes beépítésnél jellemzően épített lábazatos, áttört, fém 
vagy fa kerítésmezőjű, 1,5-1,8m magas kerítések találhatók 

 
 

• telkenként egy lakás épüljön 
• a telkek beépítési módja oldalhatáron álló vagy zártsorú, vagy kapuzattal 

zártsorúsodó 
• az előkert mérete legalább három egymás melletti lakótelek esetében azonos 

legyen, az előkerti méret váltásnál a különbség ne legyen nagyobb 2,0m-nél 
• a lakóházak földszintesek legyenek, tetőterük beépíthető, a tetőtéri ablakok a 

tetősíkba építettek legyenek 
• telekalakítás esetén az egymás melletti lakótelkek utcai szélességének aránya ne 

haladja meg a 1,5-es értéket 
• új lakóház építése esetén az egymás melletti lakóépületek utcai 

homlokzatszélességének aránya ne haladja meg a 1,5-es, párkány- és tetőgerince 
magasságának aránya az 1,25-os értéket 

• az épületek vakoltak legyenek, színezésük ne legyen környezetükből kirívó 
• az előkert nélküli oldalhatáron álló beépítésnél tömör, falazott, vakolt legfeljebb 

2,0m magas, az előkertes beépítésnél legfeljebb 70cm magas épített lábazatú, 
áttört, fém vagy fa kerítésmezőjű, legfeljebb 2,0m magas kerítés építhető 

•  a lakóépületek tetőhajlásszöge 35-45° között legyen 
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ÚJONNAN KIALAKULT, VAGY KIALAKULÓ KERTVÁROSIAS BEÉPÍTÉSŰ KARAKTERŰ TERÜLET 
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Az utóbbi évek beépítéseinek szintereit a tervezett, szabályos, derékszögű úthálózat jellemzi, amely szabályos telekosztást és döntő többségben egyenletes 
telekstruktúrát eredményezett.  
Telekszerkezet és telekhasználat 

A korábban kialakított telkek (Határőr u.) még 14-15m szélesek, de az újonnan kialakítottak szélessége 18-20m, vagy még ennél is nagyobb. A tervezett 
telekosztások 18m telekszélességgel számolnak. Az egységes telekszélesség kedvez a szomszédos telkeken az egymással harmonizáló épülettömeg 
kialakításának. 
Beépítési mód és épülettípusok 

A telkek beépítése a régebbi részen oldalhatáron álló, illetve az egy beruházásban beépült telkeken ikres, az újabb beépítések szabadon állóak. A tervezett 
lakóterületek beépítési módja oldalhatáron álló. Az épületek előkerttel épültek, egy építési vonalon állnak. A beépítés magassága változó, a régebbi részeken 
az alagsor és földszint, míg az újabb részeken a földszintes, vagy a pincs és földszintes beépítés a jellemző. A tetők hajlásszöge a többi lakóterületi 
településrészhez viszonyítva kisebb, a megengedett legkisebb, 35°-hoz közeli. A tetőformák az épületek alaprajzi kialakítás a szerint változatosak, legtöbbször 
összetettek, a tetőhéjalás anyaga sokféle, így színük is épületenként változó. Az épületek vakoltak, színezésük sokféle, de jellemzőek a világos árnyalatok.  
 

ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• csak lakóházzal, telkenként jellemzően egy lakással beépített terület 
• közel azonos szélességű telkek 
• az épületek tömege, homlokzati szélessége egymástól jelentősen nem tér el 
•  az egy telektömbben lévő épületek magassága hasonló 
• a beépítési mód oldalhatáron álló, vagy szabadonálló 
• jellemző tetőforma a 35° körüli tetőhajlásszögű magastető, a tetőgerinc iránya 

nem egységes  
• az épületek azonos méretű előkerttel épültek 
• az épületek vakoltak, jellemző a világos árnyalatú, sokféle szín használata 

az utcai telekhatáron kerítés található, több helyen megjelenik a tömör, falazott, 
vakolt 1,8-2,0m magas kerítés, másutt épített lábazatos, áttört, fém vagy fa 
kerítésmezőjű, 1,5-1,8m magas kerítések találhatók 

 
 

• telekmérettől függően telkenként egy vagy két lakásos lakóház épüljön, két lakás 
építése esetén, mindkét lakás illeszkedjen az előkerti építési helyi határvonalra. 

• a telkek beépítési módja oldalhatáron álló  
• az előkertek azonos méretűek legyenek, az előkerti építési hely határára az utca 

felé eső homlokzati összhossz legalább 60%-a illeszkedjen 
• a lakóházak földszintesek legyenek, tetőterük beépíthető, a tetőtéri ablakok a 

tetősíkba építettek legyenek 
• telekalakítás esetén az egymás melletti lakótelkek utcai szélességének aránya ne 

haladja meg a 1,5-es értéket 
• új lakóház építése esetén az egymás melletti lakóépületek utcai 

homlokzatszélességének aránya ne haladja meg a 1,5-es, párkány- és tetőgerince 
magasságának aránya az 1,25-os értéket 

• az épületek vakoltak legyenek, színezésük ne legyen környezetükből kirívó 
• a kerítés legfeljebb 70cm magas épített lábazatú, áttört, fém vagy fa 

kerítésmezőjű, legfeljebb 2,0m magas lehet 
•  a lakóépületek tetőhajlásszöge 25°-nál ne legyen kisebb, az egymás melletti 

lakóépületek tetőhajlásszöge közötti különbség a 15°-ot ne haladja meg,  
• a lakóépület utcai homlokzatán garázskapu ne nyíljon, a lakóépületben 

elhelyezett garázs utcai homlokzatán a nyílászárókat úgy kell elhelyezni, mintha 
lakóhelyiség lenne 
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KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS LAKÓ VEGYES FUNKCIÓJÚ TERÜLET 
. 
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Az átmenő 84. számú országos főút melletti kétoldali teleksáv, a település kereskedelmi tengelye, amelynek kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületei 
elsősorban az átmenő forgalmat szolgálják ki. Jellemző a jelentős gépjármű forgalom, annak kiszolgáló műtárgyaival (nagyobb kiterjedésű parkolók). 
A kereskedelmi, szolgáltató épületek nagy tömegűek, a lakóházaktól jelentősen különböző méretűek. Az út észak-nyugati szakaszán az épületek előkert nélkül 
állnak, a dél-keleti szakaszon jelentős előkerttel (10-15m) épültek. Az épületek zöme földszintes, megjelenik a tetőtér beépítés, és előfordul földszint és egy 
emeletes épület is. 
 
 

ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• az átmenő főút menti vegyes hasznosítású és karakterű lakó és kereskedelmi, 

szolgáltató terület 
• jellemzően oldalhatáron álló, előkertes épületek,  
• az épületek földszintesek 
• jellemző tetőforma a 35-45° tetőhajlásszögű magastető 
• a kereskedelmi és szolgáltató épületek előtt az előkertben parkolók vannak 
 
 

• az épületek tömege, elhelyezkedése fejezze ki funkciójukat: a kereskedelmi, 
szolgáltató épületek nagyobb tömegű, szélesebb utcai homlokzatú épületek 
lehetnek, megengedett az egy emeletes épületkialakítás, ezek az épületek a 
szomszédos épületektől eltérő méretű, nagyobb előkerttel és igény esetén 
szabadonálló beépítési móddal is építhetők 

• a épületek földszintesek, vagy tetőtér beépítésűek lehetnek 
• a kereskedelmi, szolgáltató épületek előkertjében pavilon, előtető építhető, ezek 

anyaga, formai kialakítása, díszítése a főépületével megegyező legyen 
• a lakófunkciónál nagyobb forgalomvonzású rendeltetést tartalmazó épületek elő 

és oldalkertjében parkolók alakíthatók 
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IPARI GAZDASÁGI KARAKTERŰ TERÜLET 
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A település észak-nyugati és dél-keleti kapujában, az országos főutak mellett található, részben beépült, részben gazdasági hasznosításra tervezett területek. 
 

ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• a település dél-keleti és észak-nyugati kapuja, emellett az ország egyik vízi 

kapuja 
• épületei az ipari használat megkívánta anyaghasználatúak és formavilágúak 
• magasságukat a technológiai szükséglet határozza meg 
 
 

• az épületek építészeti megformálása, anyaghasználata igazodjon a 
funkcióhoz, letisztult, célszerű, egyszerű formák legyenek 

• kívánatos az átvezető főutak melletti épületek irodai épületrészeinek, 
portáljainak hangsúlyos építészeti kialakítása 

• az oldal- és hátsókerti telekhatárok mentén takaró fásítást kell 
létrehozni. 
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KERTES MEZŐGAZDASÁGI KARAKTERŰ TERÜLET 

  
 
 
 
 
 
 

                                                                        

 
Habsburg Birodalom – 
kataszteri térkép 1856 

Gora 
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Kópháza ikonikus kertterülete, a Gora, valaha teljesen szőlőkkel borított szalagtelkes telekszerkezete évszázadok óta megőrződött, sajnos a szőlőterületek 
mintegy fele már nincs meg, de még lehet újra telepíteni őket. A területen jelenleg kevés épület található. A Mátyás kunyhó és a mellette lévő pihenőhely a 
kilátóval központi része a területnek.  
 

ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• szalagtelkes, nagyon sok a rendkívül keskeny, 2-3m széles parcella, de 15m-nél 

szélesebb alig akad  
 
 
 
 
 
• néhány telek a kertműveléshez szükséges épületekkel beépített 
 
 
 

• 15m-nél szélesebb telkek ne alakuljanak ki, a telkeket keresztben megosztani ne 
lehessen, a telek hosszúság/szélesség aránya 10-nél ne legyen kisebb 

 
• csak a gazdálkodáshoz szükséges épületek, pincék legyenek, amelyek a telkek 

csekély részét foglalják el, 2,5-3,0m-nél ne legyenek magasabbak 
• az épületek vakolt, fehérre meszelt falazattal, piros színű, kiselemes cserép 

fedéssel készüljenek 
• a kerítések sövényből készítettek legyenek 

 
 A Kiskópházától dél-keletre eső kertes területeken a telkek rövidebben és szélesebbek, mint a Gorán, a szőlőművelés itt is jellemző. Néhány épület található 
 

ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• néhány telek a kertműveléshez szükséges épületekkel beépített 
 
 
 

• csak a gazdálkodáshoz szükséges épületek, pincék legyenek, amelyek a telkek 
csekély részét foglalják el, 3,0m-nél ne legyenek magasabbak 

• az épületeken fém és szürke azbesztcement építési anyagok, továbbá táblás 
faanyag, műanyag, fólia, valamint pala nem megengedett 

• a tömör, vagy tömör lábazatú kerítések nem építhetők 
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ÁLTALÁNOS MEZŐGAZDASÁGI KARAKTERŰ TERÜLET 

 

 
A területre jellemző a nagytáblás mezőgazdasági művelés, néhány gazdasági épület megjelenésével. 
 

ILYEN LEGYEN 
• az épületeket takarófásítással kell körülvenni 
• tömör, vagy tömör lábazatú kerítés nem építhető, sövény, vagy fa anyagú kerítés lehet 
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KÜLÖNLEGES KARAKTERŰ GAZDASÁGI TERÜLET 

  
 
A Gora lábánál elhelyezkedő terület olyan tervezett kereskedelmi, szolgáltató terület, amely épületeinek megformálása, a telek használata nem a gazdasági 
területekhez, hanem a gorai kertterületekéihez kell, hogy hasonlatos legyen. 
 

ILYEN LEGYEN 
• az épületek homlokzatmagassága legfeljebb 3,0m, tetőgerinc magassága legfeljebb 5,0m legyen 
• a tető hajlásszöge 35-45° közötti 
• az épületek egyszerű tömegformálásúak legyenek 
• a homlokzatok színezésénél csak a fehér és a pasztell színárnyalatok alkalmazhatók 
• a tetőhéjalás anyaga vörös és barna árnyalatú, égetett agyagcserép lehet. 
• csak áttört kerítés létesíthető 
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TERMÉSZETI KARAKTERŰ TERÜLET 

 
 
A NATURA 2000 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület – a település déli szélén – és a Gora körüli, az országos ökológiai hálózatba tarozó területek 
tartoznak a természeti karakterű területek közé. A déli területek és a Gorától nyugatra eső terület erdővel borított, a Gorától keletre eső terület kertes 
hasznosítású, elszórtan, a kertműveléshez szükséges épületekkel beépített. 
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ILYEN MOST ILYEN LEGYEN 
• az erőterületek beépítetlenek 
 
 
 
 
 
• a kertes területek elszórtan, a kertműveléshez szükséges épületekkel beépítettek 
 
 
 

• maradjon beépítetlen 
• szükség esetén, a természetvédelmi előírásoknak megfelelő esetben, a terület 

védelmi céljaival nem ellentétes funkciójú épület építhető,az épület a táj 
hagyományos építőanyagait használja, az erdős részeken elsősorban a fát, 
héjalásként cserepet,  

 
• csak a gazdálkodáshoz szükséges épületek, pincék legyenek, amelyek a telkek 

csekély részét foglalják el, 2,5-3,0m-nél ne legyenek magasabbak 
• az épületek vakolt, fehérre meszelt falazattal, piros színű, kiselemes cserép 

fedéssel készüljenek 
• a kerítések sövényből készítettek legyenek 

 
Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája 

Őshonos fafajok 
Acer campestre mezei juhar 

Acer platanoides korai juhar 

Acer pseudoplatanus hegyi juhar 

Acer tataricum tatár juhar 

Betula pendula közönséges nyír 

Carpinus betulus közönséges gyertyán 

Fraxinus angustifolia subsp. pannonica magyar kőris 

Fraxinus excelsior magas kőris 

Fraxinus ornus virágos kőris 

Malus sylvestris vadalma 

Populus nigra fekete nyár  

Populus termula rezgő nyár 

Prunus avium madárcseresznye 

Prunus padus zselnicemeggy 

Pyrus pyraster vadkörte 

Quercus petraea kocsánytalan tölgy 

Quercus pubescens molyhos tölgy 

Quercus robur kocsányos tölgy 

Salix alba fehér fűz 

Sorbus aria lisztes berkenye 

Sorbus aucuparia madárberkenye 

Sorbus domestica házi berkenye 

Sorbus torminalis barkóca berkenye 

Tilia cordata kislevelű hárs 

Tilia platyphyllos nagylevelű hárs 

Ulmus glabra hegyi szil 

Ulmus laevis vénicszil 

Ulmus minor mezei szil 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 
 



42 

Quercus cerris csertölgy 
 

Őshonos cserjefajok 
Berberis vulgaris közönséges borbolya 

Cerasus fruticosa csepleszmeggy 

Cornus mas húsos som 

Cornus sanguinea veresgyűrű som 

Coryllus avellana közönséges mogyoró 

Cotinus coggygria cserszömörce 

Cotoneaster niger fekete madárbirs 

Crataegus laevigata kétbibés galagonya 

Crataegus monogyna egybibés galagonya 

Euonymus europeus csíkos kecskerágó 

Euonymus verrucosus bibircses kecskerágó 

Hedera helix közönséges borostyán 
 

Ligustrum vulgare közönséges fagyal 

Lonicera xylosteum ükörke lonc 

Prunus spinosa kökény 

Prunus tenella törpemandula 

Rosa canina gyepűrózsa 

Rosa pimpinellifolia jajrózsa 

Rubus caesius hamvas szeder 

Salix cinerea rekettyefűz 

Spiraea media szirti gyöngyvessző 

Viburnum lantana ostorménfa 

Viburnum opulus kányabangita 

Vinca minor kis télizöld meténg 
 

Egyéb fa és cserjefajok 
Acer ginnala tűzvörös juhar 

Aesculus carnea vadgesztenye 

Aesculus hippocastanum vadgesztenye 

Catalpa bignonioides szivarfa 

Colutea arborescens sárga borsófa 

Corylus colurna törökmogyoró 

Ginkgo biloba páfrányfenyő 

Laburnum anagyroides közönséges aranyeső 

Liriodendron tulipifera  tulipánfa 
 

Platanus × acerifolia közönséges platán 

Prunus × cistena vérszilva 

Salix caprea kecskefűz 

Sophora japonica japánakác 

Sorbus rotundifolia kereklevelű berkenye 

Staphylea pinnata mogyorós hólyagfa 

Tilia tomentosa ezüsthárs 

Prunus fruticosa csepleszmeggy 

Prunus serrulata díszcseresznye 
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KÖZTERÜLETEK ALAKÍTÁSA 
 

ILYEN LEGYEN 
• egységes utcabútorzat (hulladékgyűjtők, padok, buszvárók, kerékpár tárolók, hirdetőoszlopok, cégérek, hirdetőtáblák) 
• egységes utcafásítás legalább utcaszakaszonként 
• a növényzet a közlekedést ne zavarja 
• elektromos, távközlési és egyéb vezetékek csak földfelszín alatti vezetéssel épüljenek 
• a hideg fehér fényű világítást el kell kerülni 
• a világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van 
• az utcákat egyenletesen, alacsony intenzitással (0,3 cd/m² fénysűrűség) kell megvilágítani 
• a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez kell igazítani 
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KERÍTÉSEK                                                                                                                 ÉS                                                                                                                            KAPUK 

ILYEN LEGYEN 
• a beépítési módtól és az épület elhelyezkedésétől függően lehet tömör, 

vagy tömör lábazatos áttört kerítésmezővel 
• lehet drótháló sövénnyel kombinálva 
• ne legyen magasabb 2,0m-nél 
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A TELKEK ZÖLDFELÜLETÉNEK ALAKÍTÁSA 
 

ILYEN LEGYEN 
• az előkertek díszkertként való kialakítása, a régi falusias virágoskert 

visszaidézése, az elő és oldalkertben a falura jellemző díszfák, díszcserjék 
ültetése, az idegenhonos fajok kerülése 

• javasolt a helyi gyümölcsfajták ültetése 
 
REKLÁMOK, REKLÁMHORDOZÓK 
 

ILYEN LEGYEN 
• a település egészén egységes anyagú és formavilágú tájékoztató táblák legyenek, 

jellemzően fa szerkezettel 
• a községi hirdetőtáblákon, cégtáblán, címtáblán, utcanév táblán kívül a 

településképi szempontból meghatározó területen egyéb, a közterületről látható 
reklámhordozó ne legyen elhelyezhető  

 

  
 
 

ENERGIAELLÁTÁSI ÉS HÍRKÖZLÉSI ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSÉRE 

ALKALMAS TERÜLET 
 

 
 
 

A kijelölt területen a településképet az energetikai műtárgyak már ma is 
jelentős mértékben befolyásolják. Ezeken a területeken lehetséges további 
ilyen műtárgyak elhelyezése, a település többi részén nem kívánatos. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 
  

Az átmenő országos utak és vasutak környezete (1.) 
• a községi hirdetőtáblákon, cégtáblán, címtáblán, utcanév táblán kívül a 

területen egyéb, a közterületről látható reklámhordozó ne legyen 
elhelyezhető  

• a területen új, építési engedély köteles épület építésénél, meglévő 
átalakításánál településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni, az 
egyszerű bejelentési eljárás alá tartozó épületek építése és minden más 
építési tevékenység esetén a településkép bejelentési eljárás kötelező 

A belső mag (2.) 
• a községi hirdetőtáblákon, cégtáblán, címtáblán, utcanév táblán kívül a 

területen egyéb, a közterületről látható reklámhordozó ne legyen 
elhelyezhető  

• a területen új, építési engedély köteles épület építésénél, meglévő 
átalakításánál településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni, az 
egyszerű bejelentési eljárás alá tartozó épületek építése esetén a 
településképi bejelentési eljárás kötelező 

A Gora kertes területe (3.) 
• a területen új, építési engedély köteles épület építésénél, meglévő 

átalakításánál településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni, minden 
más építési tevékenység esetén településképi bejelentési eljárás kötelező 

Védett természeti területek (4.) 
• a községi hirdetőtáblákon, cégtáblán, címtáblán, utcanév táblán kívül a 

területen egyéb reklámhordozó ne legyen elhelyezhető  
• szükség esetén, a természetvédelmi előírásoknak megfelelő esetben, a 

terület védelmi céljaival nem ellentétes funkciójú épület építhető 
• az épület a táj hagyományos építőanyagait használja, az erdős részeken 

elsősorban a fát, héjalásként cserepet, a kertes területeken vakolt épületek 
cserépfedéssel jelenjenek meg  

A kegytemplom körüli meglévő és tervezett lakóterületek (5.) 
• a községi hirdetőtáblákon, cégtáblán, címtáblán, utcanév táblán kívül a 

területen egyéb, a közterületről látható reklámhordozó ne legyen 
elhelyezhető  

• a területen új, építési engedély köteles épület építésénél, meglévő 
átalakításánál településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni, az 
egyszerű bejelentési eljárás alá tartozó épületek építése és minden más 
építési tevékenység esetén a településképi bejelentési eljárás kötelező 
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 

 

TELEPÜLÉSÜNK PÉLDAMUTATÓ ÉPÜLETEI  
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Az épület tömegaránya, a nyílászárók mérete, formája, a kerítés 
anyaga, kialakítása egységes, harmonikus képet eredményez, 

modern anyagokkal és formákkal, mégis illeszkedően a kialakult 
utcaképbe. 

A hagyományos épületek felújítása, új építőanyagok 
alkalmazása, a kapuk, kerítések megformálása 

példaértékű mindkét épületnél. 
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Az épülettömeg egyszerűsége, a színek harmóniája, a 
kerítés letisztult, elegáns formavilága jellemző az 

ingatlanra. 

Az egyszerű tömegű, világosra festett épület, az ablakok rendje, a 
kerítés és a kapuzat egységes képet alkot. 
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Egységes formavilágú épület, kerítés. 

Egységes formavilágú épület, kerítés. 
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Épülő épület modern építőanyagokkal és formákkal, egyszerű 
színekkel. 

Egy udvari szárnnyal megbővített, saroktelken állóépület, az 
épület utcai és udvari szárnya egy egységet alkot. 
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Az épület hangsúlyos bejárata a kerítés egyszerűsége 
összhangban van egymással. 

A vendégfogadó épülete két, egy kapuzattal összekapcsolt 
épületből tevődik össze, megőrizve ezzel a kialakult 

épületritmust. 



53 

 

A melléképület és a kerítés azonos formajegyeket mutat. 

A két telek kerítése és kapuzata egymáshoz igazodóan 
harmonikus képet mutat. 
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TELEPÜLÉSÜNK PÉLDAMUTATÓ ÉPÜLETRÉSZLETEI 
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Fotók forrása: REGIOPLAN Kft, Google Earth,  

Térképek forrása: mapire.eu.hu, REGIOPLAN Kft 


