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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

„Csak figyelek, érzékelem, hogy vagyok, hogy vagyok valahol, és ez már nem jelent
otthonosságot. Lenni, otthon lenni természetes állapot: aki otthon van, nem gondol rá, hogy
van valahol.”
Grecsó Krisztián
„A település nem egy ideál, nem egy archeológiai lelet, de borgőzös ingatlanfejlesztési
bűvészmutatvány sem, ... hanem maga az élet, a maga végtelenségével, gyönyörűségével
és borzalmával, egyidejűségével és csodájával.”
prof. emeritus Meggyesi Tamás

„Minden település valamikor létrejön, „megszületik”, aztán növekedni kezd, stagnál, esetleg elhal
vagy megújul, növekszik, működéséhez a környezetből energiát és anyagokat használ fel, ezek
átalakításával saját fogyasztására és piacra szánt termékeket állít elő, közben hulladékokat bocsát
ki, kapcsolatba kerül más településekkel, és köztük – különösen az ellátás terén - bizonyos
munkamegosztás alakul ki. A benne élő emberek helyi társadalmat alkotnak, miközben a település
saját történelemmel, kultúrával és hagyományokkal rendelkezik - vagyis sajátosan komplex
életjelenségeket produkál. Eközben a település műszaki létesítmények meghatározott rendszere,
de nem csak az, hanem élő organizmus is. Ezt az organizmust fenn kell tartani, és a kor
követelményeinek megfelelően fejleszteni is kell.”
Éppen ezért fontos minden település számára, hogy saját forrásainak hasznosítási lehetőségeit
felismerje, saját fejlődési útját megtalálja. Ez a saját arc jelenti a település önazonos és önálló
életben maradását.
A kézikönyv ehhez kíván segítséget nyújtani. A település bemutatásával, az értékek
megismertetésével és útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót
az építészeti, természeti és táji értékek tárházába, hogy olyan épületet tudjon építeni, ami valódi
büszkeséggel töltheti el, egyben illeszkedik a település képéhez, azt ízléssel viszi tovább, értéked
ad a település, településkép számára.
A kézikönyvben foglalt ajánlások nem kötelező jellegűek. Nem céljuk az uniformalizálás, sőt éppen
ellenkezőleg. Céljuk az értékekre való figyelemfelhívás, az értékek megismertetése, a lehetőségek
feltárása. A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a település története sem befejezett,
hanem folyamatosan továbbíródik.
Németh Gergely
polgármester
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A településsel foglalkozó szakemberek már megközelítőleg 100 éve vallják, hogy a település
életjelenségeket mutató dolog.
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE
Szany történelme régészeti leletekben eléggé szegényes. 1883-ban került elő a községben egy
csiszolt, kőkori, tojásdad, még át nem fúrt kőbuzogány. A Sopron-megyei régészeti társulat 1902ből származó titkári jelentése szerint a falu határában árpád-korabeli templom alapjait találták meg.
A települést említő első, 1398-as oklevélben még Zayan néven szerepel. Ekkor a győri püspökség
keszői várához tartozik.
Kedvező – a Sopron–Pápa út menti – fekvésének köszönhetően, 1427-ben már mezőváros.
1543-ban a török kirabolta és felégette, de 1549-ben már 42 jobbágyportát és 37 zsellércsaládot
számoltak össze a településen. A Rába védte is a töröktől, de áradásaival gyakran pusztította is,
ezért már akkor megkezdték a védőtöltések építését.
1571-ben a híres keszői várnagy, Thury György délvidékről menekült katonatársairól és a török
előnyomulásról szólnak a feljegyzések. Ebben az időben növekedett a vagyontalan zsellérek száma.
Az elszegényedés egyik jele, hogy az úrbéri szolgáltatásokat nem teljesítő zsellérek lakásuk
elhagyására kényszerültek, és csak a település szélén, összetákolt kunyhókban tudtak meghúzódni.

1594-ben 120 család lakott Szanyban. Az Egyház, a Pápa, a Győr és a Szil utcák már ekkor léteztek.
A török pusztítás azonban még abban az évben menekülésre kényszerítette az itt lakókat éppúgy,
mint Rábaköz egész népét.
1619-ben még csupán 13 jobbágy- és 3 zsellérporta volt lakott. A reformáció időszakában a
vallásháborúktól és járványoktól is szenvedett a lakosság (1711-ben „mirigyhalál", vagyis pestis
dúlt). A Rákóczi-szabadságharc idején a kuruc-labanc harcok tovább nyomorították a települést.
1740 táján a püspökség, a korábbi bérlet helyett, saját kezelésébe vette a szanyi uradalmat. 1783ban már állt a településen a püspöki palota.
A 18. században jelentősen nőtt a népesség száma, de a telekállomány nem változott. A földesúr a
szántók bérbeadásával és az irtásföldek átengedésével segített, hogy a nép ne maradjon kenyér
nélkül. Utóbbiak termővé alakítása az 1750-es évektől felgyorsult. Ennek emlékét őrzi Irtásmajor,
amely kápolnával is rendelkezik.
Ekkor még csak kevés iparos dolgozott a településen, de a takácscéh már 1712-ben megkapta első
privilégiumlevelét.
1778-tól Szany plébánosa a kor neves költője, Nagy János volt, aki a helység szellemi és társadalmi
életében is aktívan részt vett.
1740-ben a püspökség felújította a 16. században egyszer már elkezdett majorgazdálkodást. A
gyarapodás bizonyítékai a 18. század közepének építkezései: 1747-ben megépült a Szent Vendelkápolna, 1753-ban pedig a Szent Anna-kápolna, amely idővel jelentős búcsújáró hellyé vált. Az
Anna-napot követő hétvégei búcsúra gyalog, templomi zászlók alatt, vallási énekeket énekelve még
a 20. század közepén is számtalan processzió zarándokolt ide közeli és távolabbi településekről; e
régi búcsújárások hangulatát napjaink autós zarándoklatai csak kevéssé adják vissza.
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A 16. század végén alakult földesúri majorüzem a telkes jobbágyok telkét is megcsonkította.
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1767-ben készült el Szany templomának a főhajója, 1783-ban pedig a püspöki palota, amely a
háromtornyú templommal együtt máig a legjellegzetesebb eleme a község panorámájának.
Bár a település a 19. század második felére elveszítette mezővárosi rangját, gazdaságilag a
Rábaköz egyik jelentős helysége maradt. Az 1870-es népszámlálás adatai szerint 2754 lakos, 733
ló, 1324 szarvasmarha, 3614 juh, 1209 sertés és 45 kas méh volt a községben.
1886-tól működik a posta Morse-távíróval (1920-tól telefonnal). 1896-ban a vasútvonal is megépült,
ám az egyre növekvő lakosságot már sem az építkezések, sem a község határa nem tudta eltartani.
Megindult a kivándorlás. Ehhez az 1898-as nagy tűzvész is hozzájárult. A falu Kanada nevű része
az amerikás szanyiakra emlékeztet: az általuk hazaküldött pénzből épültek itt az első házak.
A 19–20. század fordulójának gazdasági válságai Szanyt sem kerülték el, de ennek ellenére, 1912ben a templomkertben a püspök anyagi támogatásával artézi kutat fúrtak, amelynek jellegzetes
vasas vize még ma is csordogál.
1924-ben megalakult a szanyi ipartestület, 1931-ben pedig a szanyi Gyöngyösbokréta népi
együttes.[3] 1936-ban bevezették a villanyt.

A 20. század hatvanas–hetvenes években átformálódott a község arculata. A közművek
korszerűsítése, új oktatási, kulturális, sport-, egészségügyi és szolgáltató intézmények építése, az
1963–69 között működött gimnázium, a Csornai Mezőgazdasági Technikum kihelyezett tagozata
„mikrocentrummá" tették Szanyt. Az új létesítmények létrehozásához fokozott költségvetési
támogatást tett lehetővé, hogy 1973-ban Rábaszentandrással és Soborral közös tanácsot hoztak
létre, majd 1977-ben nagyközséggé nyilvánították a falut. A rendszerváltás után Rábaszentandrás
és Sobor újra önállósodott, de ez nem törte meg Szany fejlődését. Az utóbbi évtizedek során kiépült
a víz- és csatornahálózat, a vezetékes gáz, fafeldolgozó üzem és számos kereskedelmi és
szolgáltató egység települt a községbe, a püspöki palota udvarában pedig a szép környezethez
méltó, félig fedett piactér épült európai uniós támogatással.

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
Szany a Rábaköz déli részén, a Rába mellett fekszik.
A község területe, mint ahogy a Rábaköz nagy része
a Rába hordalékkúpja. A felszínt a Rába fiatal
öntésiszapjából kialakult öntéstalajok alkotják, a
homokos öntésagyag alatt néhány méterre Rábakavicsmező helyezkedik el. A felszín tagoltsága igen
csekély, a sík felszínből helyenként szél által
kialakított 1-4 méter magas dombhátak emelkednek
ki. Ezek a kiemelkedések a múltban az emberi élet
szempontjából fontos szerepet játszottak, hiszen a
vizek kiöntései miatt elődeink csak itt tudtak
letelepedni. A felszínt helyenként fattyúágak (hajdani
Rába-medrek) hálózata tagolja. Ilyen a községtől
délre húzódó Makk-, vagy Tákó-ér, valamint az
északra található Sárdos-ér. A hajdani Rába-erek
helyén ma belvízelvezető csatornahálózatot találunk.
A
község
területének
jelentős
része
az
ármentesítéseket megelőzően árterület volt. A
múltban a folyó évente kilépett medréből, és a
szétterülő vizek gyakran jelentős kárt okoztak.
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A második világháború harcai elkerülték a falut.
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A károkozás megszüntetésére a 16-17. században (sőt, feltehetően már a középkorban) árvédelmi
töltéseket építettek, melyeket errefelé eszterunak neveztek. Szanytól délre helyenként mai napig is
látszanak a régi eszteru maradványai (18. századi térképeken jól megfigyelhetők ezek a földművek).
A hajdani töltések azonban gyakran megrongálódtak, átszakadtak rázúdítva a vizet a környező
területekre. Az árvizek véglegesen a 19. század végi szabályozásokkal és korszerű árvédelmi
töltések építésével szűntek meg.
A 18. században és a 19. század első felében a művelt területek a település területének még csak
kisebb részét tették ki. A községről készült korai térképeken még hatalmas kiterjedésű réteket és
erdőket figyelhetünk meg (1-2. ábra). Az erdőterületek zöme a településtől északnyugatra (Egererdő), északkeletre (Móric-erdő), és több kisebb-nagyobb foltban a Rába mentén helyezkedett el. A
fűtermő területek hajdan főként a községtől délre, a Tákó-ér és a Rába között, valamint
északnyugatra, a település és az Eger-erdő között terültek el. A leírt helyzetnek megfelelően nagy
fontossága volt a múltban a legeltető állattartásnak, nemcsak a marha-, ló-, hanem a sertéstartásnak
is. A folyószabályozások előtt nagy szerepe volt még a községben a különféle halászati formáknak.
A folyók szabályozásával az ártéri haszonvételek megszűntek.

Szany a Rába hajdani balparti árterületének szélén, már ármentes területen helyezkedik el. A
község korai településszerkezete jól látszik a 18-19. századi térképeken (1-2. ábra). A község egy
nagyjából észak-déli és egy kelet-nyugati útvonal metszéspontjában épült. Innen nyerte jellegzetes
kereszt alakú településformáját. Észak felé, Csorna, illetve Kapuvár irányába, dél felé Marcaltőre,
és Pápára vezetnek az utak. A nyugat felé vezető út Vágra és Pápócra visz, míg a keleti Árpáson
keresztül Győrbe. Az észak felé vezető utcát a 20. század közepéig Szil utcának nevezték (ma Ady
Endre utca), a dél felé vezető út az Egyház, a nyugati a Páp, míg a keleti a Győr nevet viselte (a mai
Kossuth, Széchenyi és Dózsa György utcák). Ezek az utcák ugyanezen a néven már a 16.
században léteztek, ahogyan erről egy 1594-ből származó úrbéri összeírás tudósít. Forrásunk arra
enged következtetni, hogy a település alapvető szerkezete már a késő középkorban kialakult, és
ezen az alapvető szerkezeten a legújabb időkig lényeges változás nem történt. Aligha kétséges
továbbá, hogy a fent említett utcanevek is már a középkorban megjelentek. A település központi
része a két tengely találkozásánál, illetve a fő kereszteződéstől a templomig terjedő területen
keresendő.

Településszerkezet
Fejlődését kedvező fekvése - a Csorna-Pápa út mentén terül el - miatt már 1427-ben mezővárosként
említik. A Rába védte is a falut a török pusztításoktól, de áradásaival gyakran pusztította is. 1594ben 120 család lakott Szanyban, az Egyház, a Pápa, a Győr és a Szil utcák már ekkor léteztek.
Később a vallásháborúktól és a járványoktól szenvedett a település. 1740 táján a korábbi bérlet
helyett a püspökség saját kezelésébe vette a falut és az urasági majort. 1783-ban már állt a püspöki
kastély. A XVIII. sz-ban nagymértékben nőtt a népesség, de a telki adomány nem változott. Az irtásés a hasznavehetetlen földek termővé alakítása az 1750-es évektől felgyorsult. Ennek emlékét őrzi
irtásmajor, amely kápolnával is rendelkezik. 1740-ben a püspökség felújította a majorgazdálkodást.
1747¬ben megépült a Szent Vendel kápolna, 1753-ban a Szent Anna kápolna, amely jelentős
búcsújáró hellyé vált. Bár a település a XIX. sz. második felére mezővárosi rangját elvesztette,
gazdaságilag mégis a Rábaköz egyik meghatározó községe lett. A XX. sz. elején megindult a
kivándorlás.
A fejlődés a hatvanas évek második felében kezdődött ez az időszak amely átformálta a község
arculatát.
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Mára a helyzet lényegesen megváltozott: a község határának túlnyomó része mezőgazdasági
művelés alatt áll. Elsősorban a rétek, legelők területe fogyatkozott meg.
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A település történelmi magja feltehetőleg a legmagasabb ponton fekvő templom és környéke a
Csorna-Pápa és a vági út kereszteződése környékén fejlődött. A kezdetben egy utcás a jelenlegi
telek méretekből is következtethető hosszú telkes telek kialakítás volt a jellemző, mely
következtében a fejlődés indukálta második utcasorok nagy funkcionális lakótömbök kialakulásához
vezettek. A háború utáni időszakban a központ a vasút és a Rábaszentandrás út között családi
házas, katonás rendben sorakozó telekosztással folytatódott a beépítés. A Csorna - pápai út mentén
Csorna irányából gazdasági területek alakultak ki, tiszteletben tartva a település ökológiai
zöldfolyosóját jelentő erdőséget. A település sűrűn beépített központjához viszonylag közel, de rossz
közlekedési kapcsolatokkal alakult ki az általános iskola és szabadidő sportpálya funkciójú közpark.
A vallási hovatartozásnak megfelelően a három temetőt körbe ölelik a lakóterületek. A
településszerkezetét keletről meghatározza és lezárja a vasút, ezért a funkcionális terület fejlesztés
az északi Csorna, a nyugati Vág ill. a déli Egyházaskecöl irányába történhet.
Csorna felöli jobb oldali részen a külföldi tőkével működő INTERFA Kft (bútorgyártás)
telepedett le az 1990-es évek közepén. A Pápa felé kivezető út jobb oldalán aszfaltkeverő
telep telepedett le.
Különleges területfelhasználási egység a vízmű telep, a temető és sportpálya területei.

A település igazgatási területén jó minőségű szántóföldek, kismértékben legelők és ugyanilyen
mértékben erdőterületek váltják egymást, kisebb allékkal, fasorokkal, vízlevezető árkokkal. A Rába
és ártere rövid kb. 1,5 km-es szakaszon délről határolja az igazgatási területet.
Településkép, utcaképek
A község hosszú történelmi múltjából nem sokat őrzött meg, többszöri tűz és hadipusztítások
eredményeképpen. A volt püspöki kastély külső felújításának pénzügyi forrására több pályázat is
készült, ugyanez vonatkozik a kastélykertben lévő épületekre is.
A falu rendezett arculatának megteremtése a településkép elengedhetetlen feltétele. A jelenlegi
községi központ - a volt püspöki kastély , művelődési ház Kossuth L. utcai részei
- emeletes beépítésűek. A Kossuth L. utcán végig jellemző településképet mutatnak a keskeny
hosszú telkeken épülő lakóházak mellett az oldalkertben épített nyárikonyhák, szabálytalan
mélységekben megépítve. A fejlődés során több helyen ezek elbontásra kerültek és helyettük
zártsorú beépítés alakult a szomszédos telkeken.
Meghatározó a település szempontjából a kastély épület előtti balesetveszélyes
útkereszteződés.
A településhez közeledve éles határt nem lehet meghúzni a belterület és külterület között, a falu jól
illeszkedik a környezetébe. A falu térbeli összképét a településtől délre haladó Rába-völgye és az
azt kísérő galériaerdők, ligetes erdők-rétek határozzák meg. A bevezető utakon közeledve a
település felé a falu meghatározó épületeinek jellegzetes sziluettje bontakozik ki. A falu szinte
beleolvad a tájba, a nagy kertterületek miatt nincsenek éles határok a falu és a táj (környező rétek,
szántók) között. A bevezető utakon a központ felé közeledve a házak sűrűsödését tapasztaljuk. A
település központja kisvárosias karaktereket is mutat, az egykori mezőváros jellegre utalva.
Alapvetően földszintes házak alkotják a történelmi magot, ettől csak az újabb kori településrészek
térnek el, ahol számos emeletes vagy tetőteres ház is található.
Utcakép
Az utcaképek tekintetében a település legmeghatározóbb elemei a Kossuth Lajos utca, és a
Széchenyi utca. Az utcaképek meghatározó alkotóelemei a megmaradt régi gazdaházak, a sűrűn
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Zöldterületi területfelhasználási kategóriába csak a sport és temető terület sorolható, közpark
funkciójú területtel a templom kert és az 1030 hrsz-ú rendelkezik a település.
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A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK, HELYI VÉDETT
ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK, NÖVÉNYZET
Műemlék
A helyi értékvédelmi javaslat alapját a település rendezési tervében eddig is védelemben részesített
objektumok jelentik.
A műemlékileg védett objektumokon túl műemléki védelemre javasoltak a már védelemre
felterjesztett, jelenleg részben helyi védelem alatt álló alábbi objektumok:
•
•
•
•
•
•
•

Római katolikus templom
Szent Lénárt kápolna
Szentháromság szobor
Szent Ilona kápolna
Temető kápolna, és kereszt
Temető kápolna
Szentháromság szobor

(1128 hrsz.)
(043/9 hrsz.)
(1555 hrsz.)
(0256/5 hrsz.)
(289 hrsz.)
(1211 hrsz.)
(866 hrsz.)

Helyi védelem alatt állnak a jelenleg hatályos rendezési terv alapján az alábbi objektumok:
•
•
•
•

Templom téri keresztek
Szentháromság szobor
Kossuth Lajos u. 92. sz. előtti kereszt
Millenniumi hősi és áldozati emlékmű

(1127.hrsz.)
(1555 hrsz.)
(1030 hrsz.)
(1030 hrsz.)

SZANY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

sorolt, keskeny telkek és a széles főutca kiterjedt, szépen karbantartott zöldterületei. A két utcán
még fennmaradt néhány a hajdani zártsorú kapuáthajtós beépítésű módos parasztházakból,
amelyek őrzik a történelmi településképet.
A település többi utcáján az oldalhatáron álló beépítés dominál, a régebbi beépítéseknél jellemzően
keskeny telkes, ennek megfelelő épületekkel, az újabb lakóterületeken szélesebb telkekkel
típusépületekkel.
A településen mindenhol jellemző az út menti növényzet jelenléte. Lakóutcák fásításában az
örökzöldek és a gyümölcsfák dominálnak. Az utcák lakóházai jellegzetes falusias utcaképet adnak.

8

•
•
•
•
•

Kossuth Lajos u. 174. sz. Rigó kereszt
Szent Lénárt kápolna
Szent Anna kápolna, búcsújáróhely
Éva kereszt
Római katolikus templom

(0347/51 hrsz.)
(043/9 hrsz.)
(021/2 hrsz.)
(038/1 hrsz.)
(1128 hrsz.)

Az országos vagy helyi védelmet nem élvező, de a hagyományos beépítési formát őrző, történeti
értékű lakó- és gazdasági épületek, tömör deszkázott kapuk vagy áttört oszlopos kerítések, amelyek
még fellelhetőek a településen. Szerepük a település arculatában jelentős, egyrészt az épített
örökséget kötik össze a természeti és mezőgazdasági tájjal, a közlekedés építményeivel, másrészt
a hely történetével.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti összefüggések
Az ember környezetét, a tájat a potenciális adottságok kihasználása érdekében folyamatosan
módosítja. Minden területi jellegű beavatkozás közvetlenül, vagy közvetve hat a környezeti
elemekre, s azokon keresztül a tájháztartásra, a tájszerkezetre. A táj egyik legfőbb ismérve éppen
a társadalmi – gazdasági megnyilvánulások, azaz a változások mindenkori tükrözése. A
beavatkozás, a mindenkori „beruházás” nagyságával arányosan növekszik a tájszerkezet-változtató
hatás. A tájalakulási tendenciák vizsgálva a következmények megállapítása mellett, a változás okát,
jellegét és a helyét is érdekes megállapítani. Az első jelentős tájrendező tevékenységet a római
korban végezték a térségben.
Szany a Rábaközben, a Rába folyótól néhány kilométerre fekszik. A község területe síkvidéki jellegű.
A táj egyik fő természeti jellegzetessége a Rába folyó és a Rábát kísérő ligetes erdők, rétek melyek
változatossá teszik a tájat, és jelentős nagyságrendet képviselnek a szántóterületek mellett.
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A leg archaikusabb formájú épületek az utcára merőleges gerincű oromfalas vagy kontyolt
nyeregtetős épületek. Homlokzatuk szinte minden eseteben aszimmetrikus elrendezésű kettő –
álló téglalap alakú – ablak és jobb vagy bal oldalon a bejárat, amely jellemzően az utcáról nyílik.
Alaprajztól függően jellemzően tornácos épületek. Az épületek mellé egyaránt társulhatnak tömör
nagykapuk vagy áttört kerítések.
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A településhálózat a falu környezetében kialakult, Szany a szomszédos települések viszonylatában
központi szerepű település.
Szany szerkezetét a magasból nézve a síkvidéki jelleg határozza meg, a hajdani utak találkozásánál
létrejött település képe még napjainkban is felismerhető.
Településszerkezet
Szany utak kereszteződésében létrejött, két egymásra merőleges tengelyű főutcával rendelkező
település. A település történeti szerkezeti rendszerének fő tengelyeit a településközpontban
egymást keresztező Csorna-Pápa és Vág-Árpás utak adják. A ma ismert történelmi előzményekig
visszanyúlva a település katonai felmérési térképeinek tanúsága szerint is ez a két tengely határozta
meg a település szerkezetét. A település a síkvidéki jelleg hatására a fejlődés során halmazjellegűvé
vált, majd a XX. Században a vasút felé bővülő településrészeken megjelentek a mérnöki jellegű
szabályos lakóutcák és tömbök is, melyek már nem idomultak szervesen a történelmileg kialakult
szerkezethez.
A településszerkezet fejlődését jól demonstrálják a mellékelt katonai felmérések térképei. (ld.
melléklet)

Mint a múlt században a mezőgazdálkodásból, állattenyésztésből élő falvakra általában jellemző a
településen a területhasználatra a nagy kertes, falusias lakóterület nyomja rá a bélyegét, a régi
főutcákban közel 200 méter mélységű kertekkel. Még az ötvenes, hatvanas évek telkei is viszonylag
nagy 60-70 méter mélységű telkek voltak, melyek szintén nagy kertterületeket eredményeztek.
A lakó- és vegyes területek mellett gazdasági területek, különleges területek találhatók a beépítésre
szánt területek között.
Külterületen a szántók mellett jelentős nagyságú rétek és erdők találhatók, így az intenzíven művelt
területek mellett az extenzív hasznosítás, illetve a természetvédelmi szempontok is jelentős súlyt
képeznek.
Településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok
A település belterületének döntő többsége alapvetően falusias karakterű. Az általános beépítési mód
az oldalhatáron álló beépítés. Jellegzetesek a tágas utcák, főleg a főbb utak vonatkozásában. A
település jellegzetessége ugyanakkor a központban a zártsorú beépítés amely kapuáthajtós, széles,
általában négyablakos házakkal valósul meg, az egykori módos gazdák emlékét őrizve. A
településen megtalálható még az oldalhatáron álló beépítésnek a kétsoros változata is, amely mára
már ritkaságszámba megy.
A telekszerkezet a hagyományos hosszú telkektől az egyre kisebb telkek irányában változik, a mai
igényeknek megfelelően.
A település organikus szerkezetétől kissé elütnek a múlt század második felében kialakított új
lakóterületek.
A település lakóépületei az átlag vidéki településekhez viszonyítva jó állapotúak, rendezett
utcaképet adnak. A községet járva igazán leromlott állagú épületekkel csak ritkán találkozunk. Az
épületeknek csak néhány százaléka szorul felújításra.
A település egy részének lakóépület-állományára a ’60-as, ’70-es évek uniformizált házai nyomják
rá a bélyegüket. Túlnyomó többségben az un. „kockaházak” uralkodnak az újabb keletű utcákban.
Szerencsére vannak olyan településrészek, ahol fennmaradt jó néhány régi parasztház. Helyi
védelemre érdemes házak a történelmileg kialakult településrészeken a volt települési főutcák
mentén vannak. A fennmaradt háború előtti házak szép utcaképet alkotnak. A házak egy része
megkímélt, jó állapotban van, de vannak leromlott elhanyagolt épületek is. A többi utcában is
fennmaradt elszórtan néhány szép régi ház.
A település az új építésű házak tekintetében átlagos képet mutat. Az elmúlt években épült házak
építészeti színvonala a magyar átlagot tükrözi.
A szintszámok tekintetében a falusias beépítésre jellemzően a földszintes épületek dominálnak.
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Területhasználat
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Történeti térbeli rendszerek alakulása
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A település történeti szerkezeti rendszerének fő tengelyeit a településközpontban egymást
keresztező Csorna-Pápa és Vág-Árpás utak adják. A ma ismert történelmi előzményekig
visszanyúlva a település katonai felmérési térképeinek tanúsága szerint is ez a két tengely határozta
meg a település szerkezetét. A két út keresztezésében létrejött település a fejlődés során
halmazjellegűvé vált, majd a XX. Században a vasút felé bővülő településrészeken megjelentek a
mérnöki jellegű szabályos lakóutcák és tömbök is, melyek már nem idomultak szervesen a
történelmileg kialakult szerkezethez.

11

4

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

TELEKSZERKEZET ÉS TERÜLETHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS ÉPÜLETTÍPUSOK
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Az előző fejezetekben bemutatott általános településkép, településkarakter, a meghatározó táji és
természeti értékek, építészeti, településképi jellemzők, területhasználatok alapján az alábbi eltérő
karakterű területeket határoltuk le.

12

A jellegzetes karakterű utcaképek megőrzése fontos feladat - és az épületek védettsége hiányában
nem is egyszerű. Az arculati kézikönyv és a hozzá tartozó településképi rendelet fontos feladata a
kérdés kezelése, hiszen fennáll a veszély, hogy az épületállomány cserélődésével a rendezési
tervben rögzített építési paraméterek betartása esetén is jelentősen megváltozik ezeknek az
utcáknak az arculata.
A történeti településrészeken az építészeti értékek megőrzése, helyreállítása örökségvédelmi
szempontból kívánatos.
A korabeli kataszteri térkép alapján Szany történeti települése a mai Ady Endre utca, Kossuth utca,
Dózsa utca, Széchenyi út, kis utca, Hunyadi utca, Szabadság utca közterületekből állt. A korai
településmag a templom és a püspöki kastély körül, illetve a mai Ady Endre utca, Kossuth utca,
Dózsa utca, Széchenyi út, Kis utca, Hunyadi utca, Szabadság utca vonalában alakult ki.
A hagyományos településszerkezet, telekstruktúra, településkép megtartása érdekében ezen a
területen a telekegyesítések, telekosztások tekintetében javasolt megtartani az oldalhatáros
beépítési módot és a kialakult telekformákat.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT LAKÓTERÜLETEK
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Az ipari gazdasági, kereskedelmi gazdasági jellegű területek, továbbá a sport és szabadidős
területek, rekreációs területek esetében az átalakulást, nagyobb sűrűségű, magasságú
épületállomány megjelenését nem lehet és nem is kell megakadályozni, hiszen ez a lakosság
megváltozott életmódjának, igényeinek ill. a település gazdasági fejlődésének természetes
következménye.
Fenti területek beépítéseinél a telkek mérete és a beépítés módja a funkcióhoz (üzemi, gazdasági,
rekreációs stb) igazodjon. Az épületek arányai, részletei és anyaghasználata a funkciót tükrözze.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ IPARI, GAZDASÁGI ÉS KÜLÖNLEGES
TERÜLETEK
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Az épületek megjelenése a tájban vagy települési környezetben megfelelő építészeti formálás és
rendezettség mellett elfogadható. Ezeken a területeken is lehetőség szerint kerülendő az erős
színek használata.
Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez, környezethez való illeszkedés, lehetőleg
egyszintes kialakítás, egyszerű, letisztult tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek
használata.
A területen a jövőben az új épületek elhelyezése esetén fontos szempont a terephez való
illeszkedés, lehetőleg egyszintes maximum kétszintes kialakítás, egyszerű tömegformálás,
természetes, naturális anyagok és színek használata.
A kerítések tekintetében a területen nem javasolt tömör kerítés kialakítása sem utcafronton sem a
hátsó/oldalsó telekhatárokon.
Új beépítésre szánt területek kijelölésekor szem előtt kell tartani, hogy először a már beépült
területekhez közeli, csatlakozó kertterületek beépülése induljon el és csak ezt követően kerüljön sor
a távolabbi területek beépítésére, igénybevételére.

A lazac színnel jelölt terülek utcaképei épületállományukban, építészeti stílusaikban nagyon
változatos képet mutatnak. Az 1940-es 1960-as évektől napjainkig a sátortetős, 80-as évekbeli
nyeregtetős épületeken át a legújabb korokig, az egyszintes, kétszintes, tetőteres épületekig
bezáróan mindenféle épület megtalálható a településen.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL NEM MEGHATÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
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Az utcák, tömbök lakó és gazdasági épületei anyaghasználatukban, színhasználatukban,
tetőformáikban, építészeti stílusaikban és minőségükben nagyon eltérő képet mutatnak.

Ezért lenne fontos a jövőben, hogy a meglévő épületek közé épülő új házak ill. átépített, átalakított
házak hasonló tetőhajlásszöggel és hasonló tetőidommal épüljenek, mint környezetük. A túl magas,
illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a település kialakult
utcaképéhez.
Azokon a területeken, ahol vegyesen állnak földszintes, tetőteres és földszint + emeletes épületek,
fokozottan fontos a megfelelő magasság megválasztása illeszkedéssel!
A meglévő épületek közé épülő új családi házaknak hasonló magassággal kellene épülniük, mint
környezetük.
Az új házak építésénél, felújításnál, átalakításnál a tetőhajlásszögét a szomszédok figyelembe
vételével javasolt megállapítani. Azonos tetőformák alkalmazásakor egységes, nyugodt utcakép jön
létre. Kerüljük a túlzottan tördelt, túltagolt tetőformájú kialakítást.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJKÉPVÉDELEMMEL ÉRINTETT,
ÖKOLÓGIAI SZEMPONTBÓL ÉRTÉKES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÉS EGYÉB
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

SZANY TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Ezeken a területeken sem ajánlott a feltűnő és a rikító, kirívó színhasználat, a rikító színű fém-, és
műanyag lemezfedések és burkolatok alkalmazása. Egy épületen belül az adott utcaképbe
illeszkedő, de egymással harmonizáló színek használata javasolt. A házak egymással
harmonizáljanak és ne rivalizáljanak.
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A növényzettelepítésnél a zöldfelület-alakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, így:
•

a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése fontos

•

a kerülendő a merev fasorok alkalmazása, az utak mentén elhelyezendő növényzet
megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani

•

háromszintű növényzettelepítés javasolt (fa, bokor, gyep)

Mivel a település területe élővizekben bővelkedik és közel van a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet
védett területeihez a fejlesztések során fokozott gondot kell fordítani a környezetvédelmi
szempontokra. A gazdasági jellegű fejlesztéseknél csak tiszta technológiák telepítése kívánatos.

A jövőben ezek azok a területek, amelyeken nem lenne kívánatos nagyobb épületállomány, ill.
tájképet romboló vezetékek, aótornyok stb. megjelenése.
A kialakult tájhasználat, a mezőgazdasági vagy gazdasági esetleg szabadidős tevékenységek
azonban
szervesen
kapcsolódnak
a
település
életéhez,
gazdaságához,
annak
működőképességéhez. Nem lehet tehát cél teljesen kizárni a külterületekről egy-egy laza, szellős
beépítésű üdülőterületet, sport-szabadidős létesítményeket magukban foglaló területeket, a
gazdasági tevékenységek, majorok területeit, egy-egy mezőgazdasági építményt.
Ezért településképi szempontból nem meghatározó, egyéb beépítésre nem szánt területek körébe
soroltuk azokat a területeket, amelyeken megengedhető jelentősebb épületállomány,
villamosvezeték, adótorony, napelempark stb. megjelenése.
A Kisalföldi flórajárásba sorolódó kistáj legelterjedtebb potenciális erdőtársulásait a fűz- és
égerligetek, a tölgy-kőris- szil ligeterdők, kisebb területi előfordulásban gyertyános kocsányos
tölgyesek és gyöngyvirágos kocsányos tölgyesek alkották. A legszárazabb termőhelyeken az erdei
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A tervezett fejlesztések a lehető legkisebb környezetterheléssel valósítandóak meg. A maximális
zaj- és levegőszennyezettségi határértékeket a hatályos jogszabályok alapján, a helyi építési
szabályzatban is rögzíteni szükséges. A megfelelő védőterületek, védő-zöldsávok kialakításáról
gondoskodni kell.
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gyöngyköleses társulások is megjelentek. Az aljnövényzetben jellegzetes a sások, a medvehagyma,
a csalán, a szálkaperje, a müge, a gyöngyvirág stb előfordulása.

5

AJÁNLÁSOK

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, VALAMINT
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE
SZÁNT TERÜLETEKRE
ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE, TELEPÍTÉS
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Az erdészetileg kezelt felületeket zömmel fiatal középkorú kemény és lágylombos, esetenként
fenyőerdők borítják. A mezőgazdasági területhasznosítást a búza, a kukorica, a cukorrépa,
vöröshagyma termesztése fémjelzi.
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ÉPÜLETEK MAGASÁGA
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A területen az épületek jellemzően oldalhatáron helyezkednek el, többnyire előkert nélkül. A
területen nem kívánatos az utcák ritmusától és a kialakult telekszélességektől eltérő
telekszélességek kialakítása, a hagyományos telekstruktúra megváltoztatása.
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A területen jelenleg földszintes, földszint + tetőteres ill. kétszintes épületek egyaránt
megtalálhatóak. Az itt építendő épületek esetében törekedni kell az egymással harmonizáló
épületmagasság kialakítására. Többszintes tetőtér kialakítása nem megengedett.

A területen kizárólag magastetős épületek találhatóak. A tetőformák általában egyszerűek.
Az egységes településkép megőrzése érdekében alacsony hajlásszögű (mediterrán) vagy
nagyon magas hajlásszögű (alpesi) épületek megjelenése, valamint manzárdtető
kialakítása nem kívánatos. Az utcaképek tekintetében az egyes épületek átépítésénél az
utcára jellemző tetőgerinc irány, ereszforma követése javasolt. Kerülendő a túltagolt tetők
alkalmazása és elvárás a környezetben kialakult rendhez történő alkalmazkodás.
Az épületeken az égetett agyagcserép fedés javasolt. Kerülendő a műantikolt vagy egyéb,
nem természetes színű cserepek vagy cseréptől eltérő egyéb héjazatok (műpala,
bitumenzsindely stb.) alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld vagy kék, lila
cserép) szintén nem megengedhető.
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TETŐK KIALAKÍTÁSA, TETŐFORMA
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Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen hagyományos vakolt
architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával történő – burkolása,
főként, ha az nem építészetileg indokolt helyen és szerkezetként, hanem csak öncélú
díszítőelemként jelenik meg. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében kerülni kell a
túlzottan élénk vagy túlzottan sötét, a műanyagbázisú festékek és vakolatok elterjedésével lehetővé
vált színek (lila, kék, piros…) használatát és a környezethez alkalmazkodó természetes földszíneket
kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott háromnál több eltérő szín vagy háromnál
több árnyalat alkalmazása.
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HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS
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Új épület létesítése esetén a környező épületek anyaghasználatából célszerű kiindulni. Ez azonban
nem zárja ki újabb, lehetőleg természetes anyagok, illetve kortárs anyagok (fa, rozsdamentes acél,
üveg stb.) használatát sem, amennyiben azok erősítik az építészeti koncepciót, es harmonikusan
illeszkednek a környezetbe.
A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe kell
helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat.
A nyílászárók esetében kerülni kell a túl sok osztással kialakított vagy fekvő téglalap arányú
nyílászárók alkalmazását. A területen lehetőség szerint kerülni kell az utólagosan beépített
redőnytokok megjelenését.

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, VALAMINT
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL NEM MEGHATÁROZÓ
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE
ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE, TELEPÍTÉS
A területen a kialakult beépítés változatos. A település nagyobb részén a hagyományos oldalhatáron
álló beépítés a jellemző. Azokban az utcákban, ahol az épületek jellemzően oldalhatáron
helyezkednek el, az oldalhatásos beépítés továbbra is követendő. Új épület építése esetén az
előkertek mélysége az utcában már kialakult előkert-méretekhez alkalmazkodjon. A kialakult
beépítésű területeken nem kívánatos az utcák kialakult ritmusától, telekszélességektől eltérő
telekszélességek kialakítása.
Újonnan kialakításra kerülő lakóterületek esetében elképzelhető szabadon álló vagy ikres beépítés
is. Új épület építése esetén azonban ezeken a területeken is (mind az oldalhatáros, mind a szabadon
álló beépítéskor) az előkertek mélysége és a beépítés módja az utcában már kialakult előkertméretekhez és beépítésekhez alkalmazkodjon.
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Természetes anyag (kő-, tégla-, illetve faburkolat) homlokzati felületkent történő alkalmazása esetén
vakolt homlokzati felület(rész) színezése során általában csak két, egymással és a természetes
anyaggal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható.
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A meglévő épületek közé épülő új házak magassága az utcában meglévő házak
magasságához alkalmazkodjon.
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ÉPÜLETEK MAGASÁGA
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TETŐFORMA
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Elvárás a környezetben kialakult rendhez történő alkalmazkodás a gerincirányok,
oromfalak, a tetők formavilágának, tagolásának tekintetében.
Az épületeken az égetett agyagcserép vagy betoncserép fedés javasolt. Kerülendő a nem
természetes színű tetőhéjazatok alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld vagy
kék tetőfedés) nem megengedhető.
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Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen hagyományos,
illeszkedő architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával vagy
téglával történő - burkolása. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében kerülni kell a
túlzottan élénk vagy túlzottan sötét színek (lila, kék, piros…) használatát és a környezethez
alkalmazkodó természetes pasztellszíneket kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem
ajánlott túl sok eltérő szín vagy 3-nál több árnyalat alkalmazása.
A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe
kell helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat.
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A TELEPÜLÉS TELJES TERÜLETÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
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KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA
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„Az én házam az én váram” mottó, valamint a történelmi hagyományok fényében nem
elfogadhatatlan tömör, zárt kerítések kialakítás a településen. Többször említettük, hogy a
kerítések kialakításával is elérhető az egységes, karakteres települési arculat, szép településkép,
ha az adott településrészre jellemző anyagokkal, formákkal dolgozunk - de természetesen egyéni
ízlésünkre formálva.

Az áttört kerítéssel alapvetően a telek területét választjuk a közterülettől, de ugyanakkor kapcsolatot
is teremtünk azzal, és betekintést engedünk a szépen gondozott környezetünkre, udvarunkra,
kertünkre.
Kerítések esetében is beszélhetünk hagyományos megoldásokról mind anyaghasználat, mind pedig
forma, kialakítás terén; ugyanakkor érvényre juthatnak a kortárs, modern megoldások is. Ld. jó
példák fejezetben.
A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor
illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó.
Ahogy az épületek esetében a természetes anyaghasználat a javasolt és a jellemzővé vált, úgy a
kerítések kialakításakor is ezeket az anyagokat érdemes előnyben részesíteni. Színeknél az
anyaghasználatnak megfelelően a fához a barna, szürke és a zöld árnyalatait, a kovácsoltvashoz
az antracit, és a fekete színeket válasszuk.
Az esetlegesen nádszövettel takart dróthálós kerítés, alumínium hullámlemez kerítés használata
nem megengedhető. Kerülendő a területen idegenül ható tömör sövénykerítések kialakítása.

KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA
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Utcafronton kerülendő a drótkerítés vagy elemes drótkerítés alkalmazása.

35

A közterületek kialakítása megléte, hiánya alapvetően befolyásolja egy település imázsát,
hangulatát, megítélését. A településkép alakításában nagy szerepe van az utcák, járdák, terek
burkolatának, az utcabútoroknak, a közvilágítás, közművek oszlopai kialakításának, minőségének,
a zöldfelületeknek, növényzetnek. Különösen nagy gondot kell tehát fordítani a parkok, közterületek
növényzetére, a növényfajok kiválasztására, az alkalmazásra kerülő utcabútorokra (kerékpártároló,
padok, játszótéri elemek, lámpatestek stb..).

Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen növények
alkalmazását. Virágzó növények esetében is fontos az egységes megjelenés, lehetőség szerint
egytípusú növényállomány valamint a hagyományos, falusi hangulatot teremtő virágok előnyben
részesítése. Megfelelő növénytelepítéssel kedvezően befolyásolható a település egyes területeinek
a megjelenése.
GÉPÉSZET, EGYÉB MŰSZAKI
HIRDETÉSEK, ÁTÉPÍTÉSEK

BERENDEZÉSEK,

ANYAGHASZNÁLAT,

REKLÁMOK,

Kerülendő a tájidegen anyaghasználat (deszkaborítású épületek, rönkházak)

Utcai homlokzaton (valamint lehetőség szerint utcáról látszó homlokzaton) kerülendő napelem,
szerelt kémény, klímaberendezés kültéri egysége, antenna megjelenése.
Az utcafronton látható módon elhelyezett gépészeti elemek erősen rontják a településképet.
Ez ugyanúgy igaz a településeket behálózó légkábelek sokaságára is.
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Az utcaképeket rendkívül pozitívan befolyásolják az utakat kísérő fasorok. Fontos lenne, hogy
minden utca esetében gondot fordítsanak megfelelő út menti fásítás kialakítására is. Az utakat kísérő
meglévő fasorokat mindenképpen meg kell őrizni, a hiányzó fákat, növényzetet pótolni kell.
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A gépészeti elemek elhelyezésére keressünk helyet kevésbé hangsúlyos homlokzatokon, félreeső
helyeken, esetleg növényzettel takart helyeken.
Az utcára kirakott hirdetőtáblák, cégérek, reklám felületek nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért
érdemes odafigyelnünk arra, hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Fontos, hogy az egyes
reklámokat, cégéreket, feliratokat a település arculatához, hangulatához illeszkedően helyezzék el
az épületeken, kerítéseken.
Az igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A
hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is. A nagyméretű, túlzó reklám nem
jár automatikusan nagyobb sikerrel.
JAVASLATOK A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE

A területen kerülendő a tájidegen fafajok, cserék telepítése.
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Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez való illeszkedés, lehetőleg egyszintes
kialakítás, egyszerű tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek használata.
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Külterületen a táj sokszínűségét adó természetközeli élőhelyek az erdők, rétek, legelők fenntartása
kiemelten fontos feladat. Meg kell tartani és lehetőleg növelni kell a vízfolyásokat, utakat kísérő
erdősávok, ligetek területét. Törekedni kell arra, hogy az erdőterületek, rétek területei ne
csökkenjenek.
A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes
és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét
meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

Az esetleges külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési területek a
már meglévő hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így a természet közeli
területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új fejlesztési területek
kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli védőfásítással, védőerdők
telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba illesztését.
Az épületek színhasználata tekintetében nem kívánatos a rikító, harsány színek alkalmazása.
A szántók, rétek területén különös gondot kell fordítania vizuális környezetszennyezés
elkerülésére. Ezeken a területeken nem kívánatos a tájat elcsúfító mobil konténerek, lakókocsik
kihelyezése, ’bódé’ jellegű építmények megjelenése.
A tájfejlesztés feladata a hiányzó helyeken a fásítás pótlása és erdők telepítése. A
növényzettelepítésnél a zöldterületalakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni. Fontos
a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése, kerülendő a merev fasorok alkalmazása.
Az utak mentén elhelyezendő növényzet megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani
Elsőrendű fontosságú a település táji megjelenésének védelme. Javasoljuk a meglévő, nagy
kiterjedésű szántók táblaméreteinek csökkentését és a szegélyek, védőfásítások pótlását és új az
utakat kísérő védőfasorok telepítését. Ezek alapvető fontosságúak a táj jellegének megőrzéséhez
és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt. A tájrendezési és szabályozási terveken
jelöltük a fasorok helyét. A rosszabb minőségű szántók erdősítése mindenképpen javasolt a
külterületen.
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A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell
a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti
értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.
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Kortárs épületek
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Kortárs épületek más településekről
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Gazdasági épületek
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Gazdasági épületek más településekről
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Kerítések
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Épület részletek
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Növényzet telepítés, parkosítás
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Igényes anyaghasználat
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JÓ PÉLDÁK

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Hidak, buszmegállók, utcabútorok, kutak, szobrok, keresztek, kápolnák, ravatalozó, szépen
gondozott árkok…
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A kézikönyv a Lechner Tudásközpont sablonjai felhasználásával készült.
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