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„„A Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeinek ápolása és 

megóvása fontos feladatunk. Az építészet ezért közérdek, azaz minden ember közös 

ügye, valamint minőség, kötelesség és felelősség is egyben.” /Nemzeti 

Építészetpolitika/ 

 

„Megérteni az embereket, a tájat, a fákat, és a megértésből folytatni azt, amit  a Teremő 

éltet és virágoztat.” /Makovecz Imre építész/ 

 

 

1. BEVEZETÉS, HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény azzal a céllal született, hogy 

a települési közösségek hatékonyan tudják megóvni és fejleszteni környezeti 

kultúrájukat.  

E törvény új felhatalmazásokat adott minden települési önkormányzat számára azzal, 

hogy az önkormányzat képviselő-testülete a településkép védelmét a törvényben 

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében 

eljárva a településképi rendelet megalkotásával biztosítsa.  

Fertőhomok képviselőtestülete …………………………számú rendeletével alkotta  

meg  Településképi Rendeletét, melynek megalapozója a határozattal elfogadott 

jelen Településképi Arculati Kézikönyv. 

Ez a településképi rendelet és a már eddigiekben  is  ismert  Helyi Építési Szabályzat 

(FERTŐHOMOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2002. (XII. 20.) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL) 2017. 

október 01-től mellérendelt viszonyban áll egymással.  

A két rendelet célja, szerkezete és tartalmi felépítése is eltérő, a településképi rendelet 

mégis keretezi a helyi építési szabályzatot, hiszen egyes tartalmi elemek tekintetében 

a településképi rendelet lényeges arculati és értékvédelmi alapokat  fogalmaz meg a 

helyi építési szabályzat számára.  

Összefoglalóan értelmezve a Településképi Rendelet a „Hogyan lehet építeni?” 

kérdésre ad egyértelmű és egyszerű válaszokat, s ehhez alátámasztó segédletként, 

útmutatóként  szolgál a jelen  Településképi Arculati Kézikönyv, mely képi, rajzi  és  

szöveges  tartalmával bemutatja a településen belüli karakteres  településrészek 

arculati jellemzőit  és  értékeit, javaslatokat mutat be a településképhez 

illeszkedő építészeti elemek, megoldások  alkalmazására. 

  

Mellette a HÉSZ, a helyi építési szabályzati rendelet a „Hová, mit és mekkorát lehet 

építeni?” kérdésre ad egyértelmű és egyszerű válaszokat, műszaki paramétereket. 

Az arculati kézikönyv szemléletformáló segítség kíván lenni: Fertőhomok település 

bemutatásával, az örökség megismertetésével és a településkép minőségi  

formálására vonatkozó ajánló-útmutató ábrákkal tárja fel az épített környezet 

szépségeit. Mindenkinek hasznos lehet, aki telket  vagy  házat szeretne vásárolni a 

településen, új házat építene  vagy  meglévőt  kíván felújítani, bővíteni, esetleg  csupán 

érdeklődik a település, a Fertő-táj tovább élő építészeti öröksége, értékei iránt. 

Helyi példák képi felvonultatásával és magyarázó ábrák segítségével vezeti be az 

olvasót a helyi építészeti értékek tárházába, a „hogyan” témaköreibe, hogy ezekre  is  
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figyelemmel olyan házat tudjon építeni, ami számára kellemesen megfelel, ugyanakkor 

a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel, igényességgel  gazdagítja. 

Az ajánlások célja nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem a 

meglévő, valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása, az 

iránymutatás.  

A gyökértelen, a település karakterétől idegen, életmód-divatlapokból rosszul másolt, 

félreértett minták alkalmazása helyett a cél a település karakteréhez illeszkedő igényes 

építészeti megoldások ösztönzése, ebben mozgásteret adva  a mai  használati-

fenntarthatósági  elvárásoknak, a műszaki korszerűségnek is. 

Egy ház mindig elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével: szomszédjaival, az 

építési helyet adó településével, a tájjal. Valódi gyümölcse pedig csak annak a 

kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, megértik, tisztelik és békében 

élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatokra éppúgy, mint épített környezetünk 

minden elemére.  

 

Ahhoz kíván segítséget nyújtani e kézikönyv, hogy a világörökségi védettségű  Fertő-

táj-kultúrtáj e szép településén, Fertőhomokon építtetők és építészek, a tájjal  

foglalkozó szakemberek, jogalkotók és jogalkalmazók olyan környezetet hozzanak 

létre, amelyben az egyéni érdek,  a közösségi érdek és a táj harmóniája egyszerre, 

magas szinten valósul meg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERTŐHOMOK BEMUTATÁSA 
Fertőhomok község (horvátul Umok, németül: Amhagen) Győr-Moson-Sopron megye  

  
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron_megye
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2.FERTŐHOMOK BEMUTATÁSA 

Fertőhomok község (horvátul Umok, németül: Amhagen) Győr-Moson-Sopron megye 

soproni járásában a Kisalföld nyugati szélén,  Hidegség  és Hegykő között 

helyezkedik el, Soprontól 16km-re.  Forgalmi úttal átszelt, történetileg egyutcás 

település a Fertő mentén, a történeti településmagban jellemzően fésűs beépítéssel. 

Közigazgatási területe ma 13 km2, lakossága mintegy 700 fős. 

Fertőhomok a Fertő-táj egy tipikus része a tó D-i partszakaszán. A belterületétől É-ra, 
a Fertőig húzódó külterületi része a Fertő-Hanság Nemzeti Parkba, a hármas zóna 
rendszer védőzónájába tartozik. Külterülete természeti és táji szempontból egyaránt 
hármas tagozódást mutat, sávos elrendezésben. Az É-i, nemzeti parkhoz tartozó 
terület különösen érzékeny védett táj, mely víz- nádas- láprétek (közben feltört 
szántókkal) tagozódással rendelkezik a belterületig. Minden sávban találhatók 
természeti értékek, megtalálható a vidék jellegzetes flórája és faunája. A község 
beépített belterülete választóvonal is egyben, melytől a külterület D-i irányban 
emelkedő lankái kedvező talajadottságokkal rendelkeznek, mezőgazdasági 
hasznosításra alkalmas szántók találhatók itt.  

A község a  Győr–Sopron közötti 85-ös számú főútról  személygépkocsival közelíthető 

meg, Fertőendréd felé lekanyarodva a Fertő-menti településeket felfűző, a tavat kísérő 

dombvonulat lábánál haladó ún. belső úton K-i irányból Hegykőt elhagyva, vagy a 

főútról csak a pinnyei kereszteződésnél lehajtva D-i irányból a Vasút utca felé vezető, 

diófákkal, termőföldekkel szegélyezett útról a kimagasló templomtorony felé haladva 

tárul fel a település. Ny-i irányból Hidegség  felől  érhető el.  

Fertőhomok egyike a Fertőtáj-Kultúrtáj Világörökség 2001 óta védett településeinek.  

A Fertő tó körül kiépített népszerű kerékpárút is áthalad rajta.  

 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Horv%C3%A1t_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9met_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r-Moson-Sopron_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kisalf%C3%B6ld
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hidegs%C3%A9g_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hegyk%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fert%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Gy%C5%91r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sopron
https://hu.wikipedia.org/wiki/85-%C3%B6s_f%C5%91%C3%BAt_(Magyarorsz%C3%A1g)
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A település története napjainkig 

Régészeti leletek tanúskodnak arról, hogy az ember már Kr. e. 6000 évvel lakta e  
vidéket. Az írott  emlékek is a XIII. századig  vezetnek vissza. Fertőhomok  első írásos 
említése 1274-ben Praedium Humuky néven történt Csák bán és testvéreinek 
osztályos egyezségében.  1280-ban a falu az Osl nemzetséghez került zálogba. 

1359-ben a Kanizsayak ágához tartozó István zágrábi püspök elfoglalta és feldúlta a 
települést, majd 1411-től már tartósan a Kanizsayaké volt a falu. A reformáció alatt 
nem  volt  temploma. 1454-ben ismét végigpusztították Homokot, ez fokozatosan a 
falu kiürüléshez vezetett. Az 1536-ban a Nádasdyakhoz került, emiatt telepítettek be 
családokat a törökök által feldúlt horvát és szlavón birtokokról az elhagyott 
jobbágytelkekre. Ez a falu elhorvátosodásához vezetett. 

A Wesselényi-féle összeesküvés leleplezése után a település a Draskovics, illetve a 
Széchenyi grófok tulajdonába került. A jobbágyság birtokállományának fejlődése 
mindig lépést tartott a lakosság számának alakulásával. A telki állomány szántóit 
mintegy 170 holdnyi irtásföld egészítette ki a telkesek javára. 

Mindkét nagy  katonai felmérés térképein,  az 1782-85 között elsőn és az 1819-69 
között  készült másodikon is szépen kirajzolódik településmag  beépítési karaktere 

 

                                                                             

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1274
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1864-ben megépült a homoki iskola.  1901-ben új római katolikus templom épült a régi, 
1729-es helyén Ullein József soproni műépítész tervei szerint, egy neoromán stílusú, 
egyhajós, egytornyos épület. A település ekkorra meghosszabbodik Ny-i irányban, 
Hidegség felé. 

Homok 1906-ban az 
ország más megyéiben 
fekvő azonos hangzású 
községnevektől való 
megkülönböztetésként a 
„Fertő” előnevet kapta, 
így lett  Fertőhomok  a 
település neve.  

1908-ban tűz pusztított, 
majd 1910-ben újabb 
tűzvész dúlta fel a falut. 
Az I. világháború 19 helyi 
áldozatot követelt. 

1925-ben a földbirtokreform során kiosztott házhelyek 80%-a beépült. Az 1929. évi 
tűzvész után szinte teljesen átépült a falu, de 1930. május 19-én ismét 40 lakóház és 
gazdasági épület esett áldozatául egy újabb tűzvésznek.  

A tűzvészek utáni időszak gyors talpra állást és további fejlődést hozott a településen. 
1934-ben megalakult a Fertőhomoki Gazdakör, a 40-es évekig a Fertő-menti 
Gazdakörök Szövetségének keretében szorosan bekapcsolódott a határ menti 
zöldség- és gyümölcsforgalom ellenőrzésébe. 1938-ban képviselőtestületi közgyűlés 
tárgyalta a község villamosítását.  

A 2. világháború utáni földosztáskor 96 földigénylő jelentkezett, így a Széchenyi-
birtokból csak egy-két hold juthatott az igénylőknek. 

1947-ben művelődési ház épült. Az 1960-as években épült az orvosi rendelő és váró, 
a könyvtár és klubhelyisége és az új tűzoltószertár is. 

1996-ban megújult a községháza. Művelődésre, hagyományőrzésre és szórakozásra 
kiváló lehetőséget nyújt a kultúrház és a könyvtár.  

A helyi iparos vállalkozók és gazdálkodók mellett manapság sokan Hegykőre, 
Sopronba vagy  Ausztriába járnak dolgozni. Az idősebb lakosok ma is inkább 
zöldséget termesztenek, és a környékbeli városok piacaira viszik az árut. A lakók egy 
másik része az idegenforgalomból egészíti ki jövedelmét. A községben több panzió, 
egy kemping és számos falusi vendéglátó kínál szálláslehetőséget. A település része 
egy, a hegykői termálfürdővel határos mintegy 300 ingatlanparcellából álló 
üdülőövezet is 

.A helyi hagyományőrzést, s az idegenforgalmat  is szolgáló  Akác utca  10. alatti 
Tájház egy 1930-as  évékből való, szépen  karbantartott műemléki védettségű  
épületben működik,  berendezett tisztaszoba, konyha fogadja a betérőt. A valamikori 
kamrában állandó helytörténeti kiállítás, melyen képek, leírások, tárgyi emlékek 
vezetik végig a látogatót és egy megújuló időszaki kiállítás kap helyet.  

  

http://funiq.hu/3596-s%C3%A1-ra-term%C3%A1lf%C3%BCrd%C5%91-hegyk%C5%91
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Az  udvari pajta hangulatos közösségi rendezvénytér, ahol hagyományos 
mezőgazdasági eszközöket  is  bemutatnak, a valamikori istállóban helyi és 
környékbeli képzőművészek kiállításai láthatók, évente  több  kiállítást  is  rendeznek.  

 

A község  horvát nemzetiségi önkormányzatával együttműködve itt,  és a település  
más  helyszínein is  rendszeresek a kulturális és turisztikai rendezvények. 

A fentiekben összefoglalt történeti momentumokból jól érzékelhetően  fordulatos  
múlttal bíró település a vasfüggöny  lehullását követően,  a rendszerváltozás óta eltelt 
negyedszázad  folyamán újabb lehetőségekhez jutott, sokat fejlődött. Teljes körűen  
kiépült  a közmű-infrastruktúra, folyamatosan megújultak és  szépültek nemcsak az 
épületek, de a közterületi burkolatok, zöldfelületek is.  

Az Önkormányzat 2015-19-es évekre  megfogalmazott  gazdasági programjának 
településfejlesztési politikai célkitűzéseiben is hangsúlyosak az épített környezettel 
kapcsolatos feladatok: így az esztétikus, tiszta és biztonságos település kialakítása és 
fenntartása, ahol a lakosság ellátását korszerű infrastruktúra és színvonalasan 
működő intézményhálózat biztosítja.  

Kiemelt cél Fertőhomok turisztikai fejlesztése, a színvonalas vendéglátás kialakítása, 
a szálláshelyek számának növelése, szálláshelyteremtő idegenforgalmi beruházások 
elősegítése  területbiztosítással is, továbbá a mezőgazdasági munkahelyek 
megőrzése és  bővítése, az elsősorban zöldség- és gyümölcstermesztésre, továbbá 
helyi termék előállítására alapuló családi gazdaságok létrejöttének és piacra jutásának 
támogatása.  

Mára ugyan néhány műemlékileg is védett épület sajnos elpusztult vagy átalakult, 
néhány új épület léptékében vagy stílusában eltér a kívánatostól, de a településmag 
arculati karaktere megmaradt. Még a Hegykővel összeépült, történeti gyökerek nélküli, 
a XX. sz. utolsó évtizedeiben létrejött hétvégi házas üdülőterület is szervült részévé 
vált mostanra a településnek.   

Fertőhomok a világörökségi tájban továbbra is hagyományaihoz méltóan él. 

Az UNESCO részére történt előterjesztésnek az a fő indokoló motívuma, mely a terület  
legfőbb értékének „a kezdetektől  fogva  mind a mai napig a tájjal harmóniában élő 
ember kultúráját” jelentette, és jelenti  mind máig.   

Van mire büszkének lenni, van mire vigyázni a településen. 
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  3. ÖRÖKSÉGÜNK, VÉDETT ÉRTÉKEINK  

  

Akác utca - nyugat felől a Szent Anna templom  
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  Akác utca – kelet felől a Szent Anna templom  
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 Védett értékeink 

 

 

Községháza, előtérben a Szent Anna oszlop 

   
Pieta szobor, feszületek   Szent Anna templom 

  
Régi sírkövek a temetőben Millecentenáriumi emlékmű - Életfa 
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Műemlékek 

 
A településen két Akác utcai lakóépület védett, a Tájház és mellette a szépen 
karbantartott szomszéd épület. 

Műemléki védettséget élvez még a templom előtti XVIII. századi Szent Antal szobor 
és a Szentháromság oszlop. 

  
Akác utca 10. Hrsz.:19 Akác utca 11. Hrsz.: 20 

  
Szent Antal szobor Szentháromság oszlop 
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Védendő épületek és utcaképek: 
 
A település építészeti értékeinek, továbbá sajátos karakterének megőrzése érdekében 
Fertőhomok Közgyűlése a szabályozási terven jelölt ingatlanokat és utcavonalakat 
helyi védelemben részesítette. 

 

 
 
A helyi védett utcavonalakra vonatkozó megkötések:  

a) a helyi védett utcavonalak fésűs beépítésből adódó szabálytalansága a legkisebb 
mértékben sem változtatható, előkert nem létesíthető, az új épület a lebontott régi ház 
utcavonalát kövesse.  

b) a helyi védett utcavonalak mentén telekegyesítés esetén utcai oldalon a 
hagyományos oldalhatáron álló beépítés tartandó, nagyobb tömeg csak az 
utcavonaltól beljebb legalább 12 m-re építhető (utcára nyitott félkeretes beépítés 
létrehozásával).  
c) a porták beépítési rendje is  megőrzendő, a védett  épületekhez  kötődő udvari 
keresztcsűrök, pajták eredeti tömegükben megtartandók  
 
A helyi védett épületekre vonatkozó megkötés:  

a) nem magasíthatók, sem homlokzatmagasságuk sem gerincmagasságuk nem 
emelhető.  

b) utcai oldalon a hagyományos kétablakos osztásrend  tartandó (visszaépítendő), 
hagyományos hat- vagy négy-szemes faszerkezetű nyílászárókkal.  

c) utcai oromzat megtartandó,  az oromfalban lévő padlásszellőző nyílások nem 
nagyobbíthatók.  

d) a vakolt homlokzati felületeken a homlokzati díszítések rekonstruálandók, az 
ablakok profilált vagy egyszerű szalag – keretezése,  egyéb homlokzati díszek 
(pilaszterek, oromfalat keretező szalagok) visszaállítandók.  

e) a tetőzet hajlásszöge nem változtatható, az udvari oldalon legfeljebb egy kiemelt 
tetőfelépítmény-ablak létesíthető.  

f) az íves tornác védendő, udvarra néző szakaszán beüvegezhető.  

g) utcai kerítés tömör falazott maradjon, tömör fa vagy faburkolatú kapuzattal.  

h) tömör kerítés utcai oldalon a főépülettel azonos felületképzést, színezést kapjon.  
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Akác utca 5. Hrsz.:12

Helyi védettségű, utcával 
párhuzamos főtömegű és 
tetőgerincű, megújuló 
épület. Megőrzött  
homlokzati nyílásrenddel 
és  ablakosztásokkal

Akác utca 15. Hrsz.:25

Helyi védettségű, utcával
párhuzamos tetőgerincű,
szélesebb telken álló "L"-
főtömegű lakóépület

Akác utca 16.. Hrsz.:26

Helyi védettségű épület.

Oldaltornácos, oromzatos
kialakítással.
Karakterében megőrzött,
de megváltoztatott arányú
homlokzati ablakpárral.
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Akác utca 17.. Hrsz.:27

Helyi védettségű épület.
Oldal tornácos, kontyolt
magastetős.
A felújításkor is megőrzött
homlokzati nyílás renddel.

Akác utca 34. Hrsz.:48

Helyi védettségű épület.
Az utca felé megnyíló
első tornác oszlopközzel.
Az eredetihez képest
megváltozott utcai
homlokzati ablakkal.

Akác utca 39. Hrsz.:54

Helyi védettségű épület.
A legutóbbi felújításkor
visszaállított homlokzati
nyílásrenddel.
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Akác utca 40. Hrsz.:56

Helyi védettségű épület,
felújítva. Az eredeti
nyílásrendjét vesztett, de
fő arányait megőrző
homlokzattal, árkádos
tornáccal.

Akác utca  76. Hrsz.:191

Helyi védettségű épület,  
felújítva.

Akác utca 77. Hrsz.:192

Helyi védettségű épület.

Az épület eredeti
tömege sértetlen, a
kapuk hagyomámyőrző
kialakításúak.

Kívánatos lenne az
eredeti homlozati
architektura
helyreállítása a védelmi
rendelet előírásai
szerint.
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AAAAAaaaaaaa 

 

 

 

 

 

 

 

Akác utca 85. Hrsz.:201

Helyi védettségű épület a
felújításkor is megőrzött
homlokzati nyílás renddel

Mező utca 216. Hrsz.:220

Helyi védettségű épület
felújítás közben, még a
vakolatarchitektúra
visszaállítása nélkül

A védett épületek mai állapota nem egységes, megállapítható, hogy   nem  minden- 

hol érvényesült a helyi védelmi rendelet értékőrzési szándéka. Ugyanakkor vannak 

nagyon igényesen karbantartott és felújított épületek, s nemcsak a helyi 

védettségűek között.  

Kívánatos lenne, hogy ahol jelenleg felújítás zajlik, vagy a jövőben arra kerül sor, ott 

a helyi védettségre vonatkozó megkötések érvényesüljenek, hiszen a jó példák 

igazolják ezeknek a mai használati és   korszerűsítési igényekkel való össze- 

egyeztethetőségét,  megvalósíthatóságát  és értelmét! 
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Jó példák: a teljesség igénye nélkül néhány olyan nem védett épület, amely 

megőrizte a hagyományos arculati karakterjegyeket:   

 

0

 

  

Rózsa utca

Helyileg nem védett, de
példadóan felújított, karakteres
tornácos épület. Oromzati vako-
lathímekkel, keretező szalagok-
kal, hagyományőrző hatszemű
ablakokkal és kapuval

Akác utca

Helyileg nem védett, de szépen
felújított, karakteres épület.
Az eredetileg a tornác tengelyében
volt bejáratot árnyékhatásával jól
jelző falfülke váltotta fel, így is
megőrződött az eredeti homlokzati
nyílásrend, a díszítő vakolat-
szalagokkal együt.

Akác utca

Helyileg nem védett, de szépen
felújított karakteres, utcai orom-
zatos, oldaltornácos épület. Az
utcai cserjesor később alacsonyan
tartott nyírott sövény- ként képes
lesz védelmet adni az utcai
forgalomtól, de mögötte a
homlokzat látványa is érvénye-
sülni tud. A parabola antenna az
oromzattól visszahúzottan, a tetőn
kapott megfelelő helyet, példaadó
módon.
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 A TELEPÜLÉS TELJES KÜL- ÉS BELTERÜLETE 

4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL   

MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA 

A TELEPÜLÉS TELJES KÜL- ÉS BELTERÜLETE 
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 FERTŐHOMOK-BELTERÜLET 
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5.1. MEGHATÁROZÓ KARAKTERŰ, VÉDETT 

RÉSZEKET IS TARTALMAZÓ TÖRTÉNETI 

TELEPÜLÉSMAG 

Fertőhomok történeti településmagja több a Fertő-táji épületkaraktert máig  hordozó-

megőrző épülettel rendelkezik, amit az „Örökségünk, védett értékeink” c. fejezet 

részletesen dokumentál, ezért a történeti településrészt az építészeti örökség, a 

világörökségi  arculat védelmére szolgáló  kiemelt jelentőségű területként szükséges 

kezelni.  

Ez a település  főutcája, az Akác  utca  által felfűzött meghatározó karakterű terület 

az, ahol még nagyrészt megmaradt a keskeny, hosszú telkes hagyományos fésűs 

beépítés egyenes utcavonallal, vagy ún. fűrészfogas utcai csatlakozással. Túlnyomó 

részben jellegzetes oromzatos, földszintes, falazott-boltíves, oszlopos tornácos 

„hosszú házak” találhatók itt, a hagyományos díszítőkincset őrző tömör utcai 

fakapukkal zárt keskeny oldaludvarokkal.  

Új épület beillesztésekor, vagy meglévő épületnél a mai bővítési-felújítási  műszaki 

elvárások  kielégítésekor is olyan megoldások alkalmazása szükséges itt, melyek a 

kialakult  településszerkezet megőrzése  érdekében  maradéktalanul figyelemmel 

vannak az alábbi példákon bemutatott, az általános  karakterbe  sorolt területekénél 

szigorúbb alkalmazkodást megkövetelő építészeti követelményekre, arculati 

szempontokra 

A történeti településmag  
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Akác utca

Hagyományos 
fűrészfogas beépítés az 
Akác utca D-i oldalán.

Akác utca

Karakteres utcakép az
Akác utca É-i oldalán

Akác utca

Harmónikus utcakép az 
Akác utca  É-i oldalán.

Ahol a tetőformák kevert
jelenléte ellenére az épü-
letek főtömegének ritmusa
kiegyensúlyozott.

A tetőgerincek, az eresz
vonalak magassága közel
azonos
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Az utcai oromfalas magastetős főtömeghez kapcsolódódó kisebb keresztnyerges, 
vagy lapostetős kiegészítő épülettömeg a teljes  tetőfelület legfeljebb 25 %-a legyen 
  
Tetőfelépítmények, tetőablakok: a padlástér megközelítéséhez, a  tetőtéri 
helyiségek bevilágítására a hagyományos  karaktert és  arányokat őrző kialakítású  
tetőfelépítmény alkalmazása javasolt. Tetősíkban  fekvő ablak beépítése az i az 
utcai homlokzat vonalától mért 6 m-en túl javasolt.  
 

  

 

 

 

 

   

   

   

Épületmagasság, tetőhajlásszög 

A területen mára kialakult utcaképben, mely közel 

egységes magasságú és  tetőhajlású földszintes, 

vagy  földszint  + tetőtér beépítéses  épületekből áll.   

Nem elfogadható eltérő tetőhajlásszögű vagy  eltérő 

szintszámú, esetleg  kiugróan magas  épületrészek 

megjelenése. Akkor  sem, ha  a számított  építmény-

magasság matematikailag ezt  lehetővé tenné.  

40-45 fokos hajlású magastető készülhet, a tető 

legnagyobb szélessége legfeljebb 7,5 m legyen.  

 

 

 

Tetőforma 

Ajánlott a szomszédos 
épületek, a közvetlen  
környezet tetőidomainak 
formai és szerkesztési 
elvét  hasonló megoldás-
sal követni 

Telepítés 

A házak mindig a meghatározott 

történeti oldalhatárra és beépítési 

vonalra,- jellemzően az utcavonalra- 

épüljenek, figyelemmel a védett 

utcaképek szakaszain előírt 

követelményekre is. 
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Anyaghasználat,színezés 
 
A homlokzatok és  tetők esetében  javasolt a mértéktartó 
egységesség: a nagyrészt vakolt, fehér, vagy világos  
színű homlokzatfelületek, s a természetes, 
hagyományos tetőfedési anyagok –cserépfedés- 
használata. Kerülendők a környezetidegen, művi, túlzó 
színek mind a homlokzatfelületeken, mind a tetőkön. - a 
tető héjazata: cserépfedés legyen.  
Kisebb arányban, kiegészítő építészeti elemként korcolt  
fémlemez, vagy  üvegtetős  fedés, napelem felszerelése 
is jó megoldás lehet, de az utcai homlokzat vonalától 
mért  6 m-es zónán túl.  
 

 

 

 

  

 

 

Jó példa: 

kortárs építészeti 

megoldásokat is  

felhasználó 

épület, 

hagyományőrző 

anyaghasználatt

al és színezéssel 

Jó példa: 

ígéretes kezdet, jó 

épületarányok. 
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Jó példák, melyek nemcsak hagyományőrző anyaghasználatuk és  formai 
megoldásuk miatt értékesek, hanem  funkciójukat, a kellő behajtási szélesség 
biztosítását, a porta, benne tornác melletti vagy oldalkerti udvar  védelmét is  
tökéletesen  betöltik. 

  

 
Kapuk, kapulábak- az utcai kerítés a történeti minta szerint a főépület  
homlokzatához kapcsolódó,  tömör, falazott-vakolt jellegű legyen, javasolt  
legnagyobb magassága 1,80 m.  
A kapuszerkezetek kialakítása is a hagyományos formakincs alkalmazásával, 
természetes anyagokkal történjen. A kaput az az egyenes utcavonalról nem szabad  
visszahúzni, az a történeti  építési  vonalon, az   épülethomlokzat részeként  
létesítendő. 

 

  

 

Ablakok – az utcai homlokzatok fontos arányképző elemei, a kapcsolódó 
vakolatdíszekkel, keretezésekkel együtt.  
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Homlokzati nyílászárók: A meglévő, hagyományos  utcai homlokzati nyílászárók 
megtartása  és karbantartása  szükséges nyílászáró-korszerűsítés  szándéka esetén 
legalább a homlokzati külső ablakszárnyakat  az eredetivel azonosan  fa anyagból, 
a hagyományos  ablakosztással kell elkészíteni, vagy ott az eredetit felújítani és 
megtartani. Amennyiben erre építtetői  igény  van,  javasolt a rejtett redőnytokos 
vagy fatáblás /  zsalugáteres árnyékoló-szerkezetek alkalmazása. Utólagos  
felszerelésű műanyag redőnytok nem kívánatos az utcai homlokzatokon. 

 

 

  
 
Tornácok - az arányos  vonalú boltívekkel, masszív, válltagozatos vakolt  
téglaoszlopokkal  kialakított tornácok a mai lakásfunkcióhoz  is hasznosan 
kapcsolódó, hangulatos,  védett  átmeneti teret  képeznek az utca és az oldalkert  
felé, de ha a használó  igénye  úgy kívánja, akár a már  csak falfülkével jelzett korábbi  
utcai bejáratot  feladva,  üvegezett  szélfogó-verandaként  is  jól működnek. 

 

  

Melléképületek - a  cserépfedésű magastetős, deszka  burkolatos  keresztcsűrök, 
pajták szépen zárják a tiszta udvart, s jól kapcsolódnak a hátsó kertek  
zöldfelületéhez  is. A.főfunkciót kiegészítő (mellék-)épületek, építmények építészeti 
minősége, anyaghasználata ne térjen el a főfunkció épületétől. Javasolt a meglévő 
ilyen rendeltetésű épületek megőrző felújítása, vagy  új építés esetén  a történeti 
keresztcsűrös  megoldás  alkalmazása, pl. a tájház pajta kocsmájának mintáját  
követve 
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Zöldfelületek:A telken belül burkolt udvari  felületeket (pl. térkő, éltégla) csak a 
minimálisan szükséges mértékben javasolt  kialakítani. A zöldfelületeken a 
szükséges  benapozásra,  az esetleges  későbbi szomszéd-árnyékolási problémákra 
is  gondolva, figyelemmel és előrelátással kell eljárni a lombkoronát növelő fás  szárú 
növényzet telepítésekor, megújításakor lehetőleg  szakember  tanácsát  kikérve. 
 

 

  

 

  

  

 

 

Kerítések – az utcai homlokzaton a  jellegzetes  keskeny  telkeknél gyakran egyesül 

a kapu és a kerítés funkciója, ezek  max. 1,80 m-es magasságából csak a tipikus 

falazott, cserépsapkás oszlopok, kapulábak emelkednek ki. A tömör kerítés- 

szakaszok vakolt falazatból, a kapuk fából készüljenek.  
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A tiszta szerkesztésű  utcai oromzatos architektúra, a hátsó 

telekrészen  zártsorúvá váló keresztcsűr, a tömör falas  kerítés a fa 

anyagú kapukkal nem pusztán hagyományőrző, hanem láthatóan mai 

használati igényeket  is  jól szolgálja. 

 

Az oromfalas utcai  homlokzattal és  szintén oromfalas  udvari 

keresztszárnnyal megtervezett panzió földszinti és tetőtéri helyiségei 

egyaránt kedvező bevilágítást  kapnak az arányos  méretű  

ablakpárokon át. A kis tetőfelépítmények tisztelettudóan a 

keresztnyerges  épülettömeg  mögött, az utcavonaltól távol  jelennek 

meg. A vendéglátási  funkcióhoz elengedhetetlenül szükséges  

reklámfelirat  is  jó elhelyezésű: nem hivalkodó, mégis  jól láthatóan 

tölti be  szerepét. 

 

Jó példák 
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5.2.  ÁTÉPÜLŐ, ÚJ BEÉPÍTÉSŰ TELEPÜLÉSRÉSZ 

A település  egészét  tekintve ez a legnagyobb, több újabb beépítésű részből álló, 

távlatban is  tovább  beépülő, általános  besorolású  terület. Az ide tartozó, 

épületek, területek nem mutatnak egyetlen, egységesen összefoglalható és  

követendő arculatot, inkább a történeti településmag épületeitől való építési 

időrendi és  léptékbeli különbözőségük alapján kerültek ebbe a csoportba. 

Ugyanakkor  mindegyikben megtalálhatók olyan épületsorok, jellegzetes utcaképet 

adó „egymás mellettiségek”, példaadóan  felújított, bővített vagy teljesen új 

épületek, értékes  részletek, amelyek jó támpontul szolgálhatnak az illeszkedéshez 

a tervező számára, amikor  új épület  elhelyezésére, vagy meglévő épület 

átépítésére, bővítésére kerül sor ezeken a helyeken.   

Lehatárolás: Keleti irányból az Akác  utca Hegykő felőli bevezető szakaszának  É-

i oldalán egy kisebb, a HÉSZ-ben ún. kertvárosias lakóterületi („KEL” övezeti jellel) 

definiált épületsor, D-i oldalán pedig a Mező utcai torkolatig terjedő utcaszakasz, s 

tovább a Mező utca által felfűzött szintén D-i oldali telkek tartoznak ebbe a 

csoportba, kertvárosias  beépítési szabályozással. A HÉSZ szerkezeti terve itt 

további jelentős méretű tartalék lakóterületet  is  kijelölt ugyanezen besorolással.  

Dél felől a Vasút  utca a szervező tengelye a HÉSZ-ben falusias  lakóterületként 

(„FL”övezeti jellel)   meghatározott lakóházas beépítésnek, mely a település D-i 

belterületi határától a Mező utcai csatlakozásig tart. (Onnan azt Akác utcáig  már 

egy másik, a védett magterülethez tartozó teleksor következik.) 

A településkép általános karakterét e helyeken is őrizni segít, ha az utcára 

merőleges főtömegű és gerincállású új ház is teljes, vagy legfeljebb csonka  

kontytetős oromzattal fordul az utca felé. Keresztbe beforduló épületszárnyat csak 

kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni. Fontos, hogy mind az utcai 

kerítések-kapuk, mind  a telken  szükséges tárolók, kiegészítő épületrészek is a 

főépülettel összhangban, azzal együtt tervezve, jó minőségben alakuljanak ki. 

Mindezekhez érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai 

módszerekkel, mai, friss hangulatú, de igényes, illeszkedő megoldásokat keresni. 

Új épület tervezésekor, vagy meglévő épületnél a mai építési-felújítási  műszaki 

elvárások  kielégítésekor is olyan megoldások alkalmazása szükséges itt, melyek 

figyelemmel vannak az alábbi példákon bemutatott építészeti követelményekre, 

arculati szempontokra. 
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Váltakozik az  utcára 
merőleges  főtömegű 
és  tetőgerinc-állású 
földszint + tetőtér 
beépítéses  épületek  
csoportja a földszint-
es, kontyolt  tetős 
épületekével, egység-
es előkertet  és építési 
vonalat követve   

 

A tagoltabb, kontyolt 
tetőidommal készült 
épületek  csoportját 
utcára  merőleges  
főtömegű csonka 
kontyos  nyeregtetős 
és  oromzatos  épület-
ek sora  követi   

 

A tagoltabb, kontyolt 
tetőidommal készült 
újabb lakóházak  
csoportja különbözik 
a hagyományos falu-
képtől, de rendezett 
egységet képez a 
hasonló eresz- és  
tetőgerinc magasság-
ok és tetőhajlások 
révén. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat  

Legnagyobb arányban világos  színű 

vakolt  felületképzés javasolt, melyhez 

kiegészítőkéntlátszóbeton-,  természe- 

tes  kő- vagy  téglaburkolat, valamint 

faburkolat  is elképzelhető. Kerülendő 

a homlokzatra ragasztott csempe- 

vagy lapburkolat.  

A tető héjazata cserépfedés legyen. 
kisebb arányban, kiegészítő építészeti 
elemként korcolt  fémlemez, vagy  
üvegtetős  fedés, napelem is  megen-
gedett.  
„Bitumenzsindely” fedés alkalmazása 
nem  javasolt, sík- vagy hullámpala 
anyagú tető egyáltalán nem készülhet. 

 

 

Telepítés 

Az egységes előkerti méretet, a 
beépítés utcai építési vonalát a 
szomszédos épületekhez is 
alkalmazkodva meg kell tartani, az 
épületek hátrahúzása a telken nem 
megengedett. földszintes, vagy  
földszint+ tetőtér beépítéses házak 
építhetők, jellemzően  oldalhatáron 
álló, a szélesebb telkeknél szabadon 
álló beépítéssel 

 

 
Magasság, tetőhajlásszög, tetőformák 

A közel egységes magasságú és  tetőhajlású  
épületekből álló utcaképben nem 
elfogadható a látvány  harmóniáját  
megbontó,  eltérő szintszámú, vagy  kiugróan 
magas  épületrészek megjelenése, akkor  
sem, ha  a számított  építmény-magasság 
matematikailag ezt  lehetővé tenné. 
Alacsonyabb gerincű keresztnyerges, 
esetleg kisebb lapos tetős kapcsolódó 
épülettömegek elképzelhetők, az utcai 
homlokzati síktól vissza-húzottan, arányos  
tagolással.A tetőformák illeszkedjenek a 
környezetükben lévő épületekhez. a 
tetőhajlásszög átlag 40 fokos hajlású lehet. 
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Kerítések , növény telepítés 

az utcai kerítések javasolt  legnagyobb magassága 1,80 m, áttört  jellegűek legyenek, 

esetleg alacsony  tömör  lábazattal, élősövénnyel kombinálva. A kapuszerkezetek 

kialakítása természetes anyagokkal történjen (pl. a kapubálványok, kapuoszlopok 

kialakítása hagyományos falazott-vakolt felületű, vagy fa szerkezetű, a kapuk felülete 

pedig fa, vagy fával burkolt legyen). 

Az udvarok, az  előkertek, a telkek előtti  zöldfelületek  növényesítése átgondoltan, a 

benapozási-árnyékolási  és  gondozhatósági viszonyok mérlegelésével történjen. 

 

Szinezés 
 
A homlokzatok és  tetők esetében  
javasolt a mértéktartó egységes- 
ség: a nagyrészt vakolt, világos  
színű homlokzatfelületek, s a 
természetes, hagyományos 
pikkelyes  tetőfedési anyagok 
használata. Kerülendők a környe- 
zetidegen, művi, túlzó színek mind 
a homlokzatfelületeken, mind a 
tetőkön. 
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5.3. ÜDÜLŐTERÜLET 

A Fertőhomok és  Hegykő közigazgatási területeinek találkozásánál, a magyar  és 

külföldi vendégeket egyaránt  vonzó hegykői termálfürdő vonzásában az elmúlt  

évtizedekben  létesült, mára kiépült hétvégi házas, a HÉSZ meghatározása szerint 

„HÜ” övezeti jelű  üdülőterület utcái-telkei egyetlen utcasor, a hegykői fürdőterületet 

beépítésével szegélyező Viola  utca kivételével mind Fertőhomokhoz  tartoznak. A 

virágneveket  kapott utcákra felfűzött,  nagyrészt egységes  méretű kis telkek mára  

beépültek, a kertek és  az utcák menti zöldterületek szépen beálltak, kellemesek 

kiépült a közműellátás, ezért  itt ma és a jövőben a korszerűsítő felújítás vagy átépítés, 

esetleg egy-egy  korábbi kisebb  vagy már korszerűtlen épület bontása utáni új építés  

feladatai lesznek jellemzőek.   

Jellegzetes  fertőhomoki vagy  általánosabb  Fertő-menti építészeti arculatról itt nem 

beszélhetünk, hiszen ez az üdülőnegyed a történelmi településmagtól függetlenül, 

nem  organikus  fejlődéssel, hanem  egy  önálló, saját rendeltetésének megfelelő 

„akcióterületként” épült be. Jó pár  épület a 70-es és  80-as  évek szerényebb 

kivitelezési minőségének és korlátozott építőanyag-választékának a világát  őrzi, sok 

a hullámpalával vagy  síkpalával  fedett épület. Az eredendően hétvégi ház, nyaraló 

rendeltetésű épületek legfőbb építészeti értéke a kezdettől jól megfogalmazott 

beépítési szabályozásnak köszönhető nagyságrendi egységesség, amit  a jövőben is  

feltétlenül meg kell  őrizni. Az üdülőterületen időközben kialakult,  sok esetben már 

nemcsak szezonális, hanem  folytonos épülethasználatból fakadó igények  és a mai  

építési-felújítási  műszaki elvárások  kielégítésekor is olyan megoldás alkalmazása 

szükséges, mely figyelemmel van az alábbi építészeti követelményekre és arculati 

szempontokra. 
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A HÉSZ-ben „ÜÜ” jellel meghatározott övezetben, -melynek nagy  része  jelenleg  

még  beépítetlen, vagy mezőgazdasági hasznosítású tartalékterület a Szekfű utca 

mentén-, a jövőben  igény  szerint az idegenforgalmi igényeket szolgáló üdülőtáborok, 

kempingek, szállás- és üdülőépületek készülhetnek, legfeljebb  földszint+1 szintes 

kialakítással. Minden  más tekintetben azonosak az elvárások a ”HÜ” övezethez 

megfogalmazottakkal. Fontos cél, hogy  a táj, a település  karakterére is figyelő, s a 

már  beépített  közvetlen környezetéhez is illeszkedő léptékű és  tömegtagolású új 

épületek készüljenek itt.    

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 
 
 
 
 

Telepítés 

Az egységes előkerti 
méretet és  az építési 
vonalat tartani kell, az 
épületek hátrahúzása 
a telken belül nem 
megengedett 

 

Magasság, tetőhajlásszög, tetőforma 

A területen mára  kialakult utcaképbe, mely a 

szabályozási paraméterekből következően 

jellemzően földszint + tetőtér beépítéses, közel 

egységes magasságú és  tetőhajlású nyeregtetős  

épületekből álló,  épületekből áll,   nem elfogadható 

eltérő szintszámú, vagy  kiugróan magas  épület 

részek megjelenése, akkor  sem, ha  a számított  

építmény-magasság matematikailag ezt  lehetővé 

tenné. Jellemzően 40-45 fokos, hajlású, az utcára  

merőleges  gerincű nyeregtető legyen kiegészítő 

épülettömeg kapcsolódhat. A tetőtéri helyiségek 

bevilágítására tetősíkban  fekvő ablak és arányos 

tetőfelépítmény alkalmazása  is  megengedett.  
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Nyílászárók 
 
A homlokzati nyílászárókhoz javasolt rejtett 
redőnytokos vagy zsalugáteres árnyékoló-
szerkezetek alkalmazása 
. 
 
 
 
 Kerítések 
 
Az utcai kerítések, kapuk javasolt legnagyobb 
magassága 1,50 m, áttört    jellegűek legyenek, 
élősövénnyel kombinálva, esetleg alacsony  
tömör  lábazattal. Színes, műanyag álcázó 
háló, reklám-molinó használata   kerítésfelület- 
ként nem megengedett.   
A kapuszerkezetek kialakítása természetes 
anyagokkal történjen (pl. fa szerkezetű, a 
kapuk felülete pedig fa, vagy fával burkolt 
legyen) 
 
 Növény telepítés 
 
a telken belül burkolt udvari  felületeket (térkő, 
beton, stb.) csak a minimálisan szükséges 
mértékben javasolt  kialakítani. A kis  telek 
méretek miatt az előírt legalább 70 %-os arányú 
zöldfelületen a szükséges  benapozásra,  az 
esetleges  későbbi szomszéd-árnyékolási 
problémákra is  gondolva, figyelemmel és 
előrelátással kell eljárni a lombkoronát növelő 
fás  szárú növényzet telepítésekor, cseréjekor, 
lehetőleg  szakember  tanácsát  kikérve. 

 

 

 
 

 

Anyaghasználat, színek 

A homlokzatok és a  tetők esetében  javasolt a 

mértéktartó egységesség: a nagyrészt vakolt, 

világos  színű homlokzatfelületek, s a 

természetes, hagyományos pikkelyes  tető- 

fedési anyagok használata. Kerülendők a 

környezet- idegen, művi, túlzó színek mind a 

homlokzat- felületeken, mind a tetőkön. 
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Jellegzetes utcaképek az üdülő területen, dús  növényzettel, alacsony  kerítésekkel 

  
 
Új építésű, de a hagyományos  forma- 
és  díszítő motívumkincset, anyagokat 
használó épület 

 
A jellemző földszint + tetőtérbeépítéses 
épületforma, tipikus anyaghasználattal 

 
 

 
Sűrű beépítésű, de egységes, harmonikus  utcakép, igazi üdülőövezeti intenzív 
zöldfelületekkel nemcsak a kertekben, hanem  az  utcai közterületen is. 
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5.4. TELEPÜLÉSKÖZPONT 

A történeti térképeken is láthatóan, a központ a település  Ny-i részén alakult ki, ez 
a templom és a községháza körüli terület, beleértve az iskolát  és a temetőt is. 
Lakóépületek által határoltan, elsősorban település szintű közintézmény elhelyezésé 
re szolgál. 
Új épület tervezésekor, melyre a jelenleg meglévők bontásával vagy a templom  
kertje  karakteres  háromszegletű tömbjétől Ny-ra eső telkek hasznosításával  lehet 
mód, fokozottan ügyelni kell a meglévő épületek karakteréhez,  a beépítéséhez való 
léptékkövető illeszkedésre. A területen magas tetős cserépfedésű épületek 
kívánatosak. A „hosszúház” karakter őrzendő középületek esetén is. 
A településközpont terület határának északi felén kezdődik a nemzeti park területe, 
a fokozottan védett természeti terület, ezért ennek határán történő építésnél a 
rálátás és kilátás-védelem is fontos. 
 

 
 

Légi felvétel a település központról 
 
 
 

5.5. GAZDASÁGI TERÜLET 
 
Nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató, kézműipari tevékenységek 
folytatására kialakítható terület. Lakóépület méretű és karakterű épületek 
helyezhetők el, lehetőleg itt is nyeregtetővel (40-45º tetőhajlással), cserépfedéssel. 
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5.6. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

 
A településmagot, belterületet keretező északi és déli külterület tartozik ide. 
Szabályozás szerint mezőgazdasági területek, erdőterületek és maga a Fertő tó 
vízfelülete a nádassal. 
Az egész településsel együtt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
terület. 
Az északi részen az Akác utcai beépítés hátsó telekhatárán húzódik a                   
Natura 2000-es terület határa, amely kiemelt jelentőségű természet-megőrzési és 
madárvédelmi terület. Ez a vonal egyben a Nemzeti Park határa is ezért ez egyben 
fokozottan védett természeti terület, ökológiai magterület is, valamint az OTÉK 30/A. 
§-a  szerint természetközeli terület, mert ide tartoznak a mocsarak és a nádasok.  
 
A természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet. 
 
A déli külterületen a nem a Fertő-Hanság Nemzeti Park területébe eső területeken a 
HÉSZ és az OTÉK szabályozza a beépíthetőséget. Miután az egész település 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő, ezért bárminemű építésnél a 
legfőbb tényező a tájba illesztés a kilátás, rálátás kérdése. Ezeket kell a tervezésnél 
nagyon érzékenyen kezelni, maximálisan szem előtt tartani. 
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6. UTCÁK, KERTEK, TEREK, TÁJ 
 
UTCÁK, KERTEK 
 
Az utcák látványa meghatározó egy településen, hiszen ezen halad át a forgalom, 
sokan a kerékpárútról, közútról látják csak a települést. Az utcaképek fogadják a 
látogatókat és tükrözik a lakók mindennapjait. Erősen meghatározzák egy település 
karakterét ezért szükséges meghatározni a karakteradó elemeket és az utcakép 
formálásának útmutatásait. 
A település utcaképét nagyban meghatározza az épületek mellett a vonalas 
infrastruktúra elemeinek, az utaknak, bicikli utaknak, járdáknak, vízelvezető 
árkoknak, légvezetékeknek, tartóoszlopoknak a megjelenése és az alkalmazott 
növényállomány az utak mentén és az előkertekben. 
 
NÖVÉNYALKALMAZÁSOK AZ UTCAI ELŐKERTEKNÉL 
 

 

 
A meghatározó karakterű, védett 
épületeket is magába foglaló 
településterületen az épületek 
többsége telekhatáron áll, ezért 
az előkert azt utcai, közterületi 
zöldsávval esik egybe.  
 
Növényalkalmazás az Akác 
utcán. Helyesek az arányok, a 
növényzet nem takar homlokza-
tokat, nem éri el a légvezetéket és 
jól kijelöli a határokat. járda és a 
kerékpárút, főút elhatárolását 
biztosítja. Nagy forgalmú utcán a 
cserjesorok, sövények telepítése 
javasolt. 
 
 

 

 

 

 

Virágos utcakép a talajtakaróként 
ültetett közkedvelt porcsin- 
rózsákkal (Portulaca grandiflora), 
melyek jól tűrik a szárazságot és 
élénk színükkel őszig díszítenek. 
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Ápolt előkertek és útmenti sávok. A feszület körüli ápolt gyepfelszín, egyszerű 
virágdísz és cserjeháttér követendő példa.  
 

 

 
 
Virágültetés edényzetekben: 
Hangulatos színfoltok a 
településen. 
  
 
 

 

 
Az utcakép legmarkánsabb élő 
elemei a magasra növő fás szárú 
növények és cserjesorok, nyírott 
sövények.  
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Hagyományos utcafák, gyümölcsfák a településen. A dió, cseresznye, meggy és 
szilva a falusi utcakép markáns, karakteradó elemei. Őrizzük meg és gondozzuk 
őket éppúgy, mint az udvarokban fennmaradt idős haszonfákat is. 
Magas és terebélyes örökzöld növényeket lehetőség szerint ne ültessünk az ablak 
elé és előkertekbe, mert ezek télen elsötétítik a lakást, szép homlokzatokat 

rejtenek el, elérhetik a légvezetékeket is, így veszélyt is jelentenek. 
Az utcafák kiválasztása esetén lényeges, hogy ne nőjenek túl magasra, alulról 
pedig biztosítsák az átjárhatóságot. Méretüket felülről sajnálatos módon a 
légkábelek is korlátozzák. Ezért legideálisabbak a kompakt növekedésű 
gömbkoronájú fák. Honos lombos fák, illetve ezek erőteljesebb lombdíszt adó és 
száraztűrő kertészeti változatai ültetendők, amelyek a nyári hőségben 
árnyékolnak, télen azonban beengedik a napfényt az épületekbe. Az egységes 
fasor szép keretet, rendezettséget ad az utcában, míg az összehangolás  nélküli 
sokféleség zavaró hatású. 
A védett utcaképeknél csak alacsony utcai növényzet ültetése kívánatos. 
 
 
UDVAROK 
 

 

  
 
Szépen rendben tartott gyepes udvarok növényekkel és modern térkövezett udvar, 
ahol cserépben, edényekben elhelyezett virágzó növények és a szegély menti dús 
növényállomány oldja az udvar merevségét. A térburkolatokat tekintve nem 
javasoljuk a teljes udvarok térkövezését, lebetonozását, mulcsanyaggal takarását. 
A talaj teljes fedése kedvezőtlenül változtatja meg a vízháztartási viszonyokat, ami 
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a régi épületek esetében veszélyt is jelenthet. A mulcs használata más kertészeti 
módszerekkel kiegészítő megoldásként nagyon dekoratív lehet. Használhatunk 
térburkolásra aprókavicsokat, esetleg bontott téglát a helyes felületarány 
megtartásával. A gyepszőnyegek helyett a hagyományos településrészen 
előnyösebbnek tartjuk a vegyes, változatos gyeptakarót, a térkövek helyett 
esetenként a gyeprácskövet, melyen keresztül áthatol a gyep, nyírható és a 
járhatóságot emellett kiválóan biztosítja. 
 
  

 

 
 
Az egykori Tiszta Udvar Rendes Ház 
mozgalomra emlékeztető tábla valódi 
presztízsértékkel bírt, elismerést adott 
a portáját virágosító, tisztán, rendben 
tartó háztulajdonosoknak, lakóknak. 
Jó lenne ezt napjainkban is 
újjáéleszteni,  hasonló kezdeménye-
zést indítani.  

 
KERTEK 
 

 

  
 

  
 
Gondozott veteményeskert, gyepes gyümölcsös a hátsókertben – megőrzésük és 
terjesztésük kívánatos.  
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Az átalakuló, új építésű a települési karaktertípusban az épületekhez hasonlóan 
az útmenti növényállomány is vegyes képet mutat jelenleg. Az egységes 
utcafásításra, az utcakép formálására jó adottságot jelent ebben itt a fásításra, 
növénytelepítésre rendelkezésre álló bőséges tér az utak mindkét oldalán, illetve 
az előkertekben is. 
 
Az üdülőterületen a növényzet szerepe kulcsfontosságú, védelmet ad a nap, 
szél, por, zaj ellen. Jelentős díszítők és térformálók, térelválasztók. A helyes fafaj 
megválasztás különösen fontos ebben a települési karaktertípusban, hogy a túl 
magasra nőtt, nagy árnyat adó fák ne zavarják a szomszédos telkek benapozását. 
Az örökzöldek alkalmazását lehetőség szerint kerüljük, mert nagy tömegben való 
alkalmazásuk kedvezőtlen a településrész karaktere szempontjából. 
Az üdülőtelep virágneveket hordozó utcáiban pl. Muskátli utca, Tulipán utca, 
Árvácska, Nefelejcs utca stb., virágosítsunk is, egynyáriakkal, évelőkkel. 
A település növényállományának növelésére a beültetett falfelületeket lehetne az 
utcákon és a házfalaknál is bővíteni. Futónövények a kerítésre, vagy házfalra, 
lugasokra terelve képesek egészen új arculatot adni 
az épületnek, kiválóan takarják a csúf falrészeket. 
Viszonylag kis befektetéssel látványos változást 
érhetünk el, és nem ró sok feladatot a lakóra. A 
futónövények közül javasolt a vadszőlő, a borostyán, 
a lilaakác. A vadszőlő őszi színvilága különösen 
vonzó. A szőlők alkalmazása előnyös, mind a 
benapozás csökkentése, mind karaktervédelmi 
szempontból is. 
 
A gazdasági területeken elhelyezett épületek és 
objektumok tájba illesztését javasoljuk. Ez a meglevő 
épületek, objektumok esetében többnyire  növény 
alkalmazást, takarást esetleges színezést jelent, míg 
az újonnan létesülőknél már tervezéskor figyelembe kell venni a tájhoz való 
kapcsolódás szempontjait. Eszerint a helymegválasztás, a formák, a 
tereprendezés és a növényalkalmazás együttese a legfontosabb. Minden egyes 
objektum elhelyezése egyedi tájba illesztési feladatot jelent, melyhez javasoljuk 
tájépítész szakember bevonását. 
 
A település nem beépített területein északon fokozottan védett természeti 
területek találhatók, így ennek határán nemcsak a beépítésnél de a 
növénytelepítésnél is fontos a rálátás és kilátás-védelem, valamint a szigorúan 
honos növényfajták alkalmazása. A település déli határában a homogén szántókat 
mezővédő fa és cserjesorokkal szükséges tagolni. Itt is kívánatos a honos 
növényállomány telepítése. Tájidegennek tekintendő a termőhelyi adottságoktól 
merőben eltérő növények alkalmazása.  
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KÖZPARK, KÖZTERÜLET 
 
 
 

 
 

 
 
A községháza környezetében a zöldfelület növényállománya változatos, 
megfelelően kialakított. Megtaláljuk a terebélyes lombhullatók mellett az 
örökzöldeket, talajtakarókat, cserjéket és évelő lágyszárúakat. A járda mellett 
padok adnak lehetőséget a megpihenésre, felüdülésre.  Az edényben elhelyezett 
futómuskátli szép díszítő elem. 
 
 
 

  
 
A temető és a templomkert sajátos hangulatához a növények is hozzájárulnak. Az 
oszlopos tuják egész évben zöldek a templom mellett és a temető bejáratánál.  
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A Fertő-Hanság Nemzeti Park által összeállított lista tartalmazza a természet- és 
tájvédelmi szempontból külterületi növénytelepítésre javasolt fajokat. A 
lakókertekben, köztereken természetesen a hasonló habitusú, magas díszértékű 
kertészeti változataik is alkalmazhatók.  
 

Őshonos fafajok 

Tudományos név Magyar név 

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 cerris csertölgy 
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 

 
Őshonos cserjefajok 

Tudományos név Magyar név 

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 
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Hedera helix közönséges borostyán 

Ligustrum vulgare közönséges fagyal 
Lonicera xy 

losteum 

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 

 
Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok 

Tudományos név Magyar név 

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 
Malus baccata díszalma 

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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TÁJ 

Fertőhomok a Fertőtáj része, a Fertő Hanság Nemzeti Park területéhez tartozik. 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park zónái a Világ Természetvédelmi Unió (IUCN) elveinek 
megfelelően kerültek kialakításra. A területnek mintegy harmadát teszi ki az ún. 
természeti övezet, ahol elsősorban a természeti folyamatok érvényesülnek. Ezen az 
övezeten belül gazdasági tevékenység nem folytatható, a kezelés részeként végzett 
munkák kizárólag az élővilág érdekében folynak. Ezt veszi körül az ún. kezelt 
természeti övezet, ahol extenzív területhasználat biztosítja a természeti értékek 
megőrzését. A külső, ún. bemutató övezetben van lehetőség a hagyományos 
területhasználat mellett a területek természeti értékeinek bemutatására. 

 
Az alábbi térképeken látszik,hogy Fertőhomok teljes területe tájképvédelmi 
szempontból kiemelten kezelendő terület. 
A településmagtól északra lévő terület, pedig:  
Országos jelentőségű védett természeti terület,  
Ramsari terület, 
Natura 2000 terület, 
Bioszféra rezervátum. 
Ez a nemzetközi program ismerte el először azt, hogy a helyi lakosság által végzett 
gazdálkodási formák jótékonyan segítik az életközösségek, élővilág fennmaradását 
a térségben (pl. gyepgazdálkodás, nádgazdálkodás, szőlőkultúra stb.). A bioszféra 
rezervátum magterületei a magyar jogszabályok alapján fokozottan védett 
természeti területeknek minősülnek.  
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Törekedni kell a tájban rejlő 
idegenforgalmi lehetőségek ter- 
mészetkímélő módon történő, a 
táji adottságok fennmaradását 
segítő hasznosítására. Lehetőség 
szerint az értékek komplex 
kibontakoztatására. 
 

 
 
 

 
 
Jó példa erre, a 2011-ben 
kialakított Békakonty tanösvény, 
mely  ismertető táblákon mutatja 
be a  Fertő- Hanság Nemzeti 
Park és a lápi mezők növény- és 
állatvilágát. A táblák elvezetnek a 
Homoki-csatornáig, ahol végig 
tekinthetünk a jellegzetes Fertő 
tájon. 
 
 
 

 

   

 

http://funiq.hu/851-fert%C5%91-hans%C3%A1g-nemzeti-park
http://funiq.hu/851-fert%C5%91-hans%C3%A1g-nemzeti-park
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7. UTCABÚTOROK, REKLÁMHORDOZÓK, SAJÁTOS 

ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, EGYÉB MŰSZAKI 

BERENDEZÉSEK 

A település arculatához hozzátartoznak a különböző információkat hordozó cégérek, 
hirdetőtáblák, információs felületek, amelyeknek a figyelemfelkeltés, tájékoztatás a 
célja. Nagyon fontos, hogy ez utcaképbe, településképbe illően, megfelelő 
anyaghasználattal és formálással történjen.  
Fertőhomokon a történeti településrész területén reklámhordozó nem helyezhető el, a 
vállalkozásokhoz-szolgáltatásokhoz kapcsolódó cégér, cégtábla elhelyezésekor pedig 
elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, 
anyaghasználatához.  
A település egyéb területein csak az általános törvényi és rendeleti szabályozás 
szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén fontos a megfelelő anyaghasználat, 
az arányosság.   
 

  

 

 

 
 

 

Karakteres formálású, természetes anyagú, a településhez kötődő tartalmú, 

igényes üdvözlő és információs táblák, útjelzők Fertőhomokon 
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Közterületen reklámhordozóként 
kizárólag utcabútor használható. A 
Fertő-táj településein óriásplakátok 
kihelyezése nem kívánatos, azok 
tartalmától függetlenül. 

.  

 

 

 A tájház programok hirdetőtáblája 

 



53 
 

FERTŐHOMOK TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 

 

Beépítésre nem szánt területeken reklám, reklámhordozó elhelyezése 
egyáltalán nem megengedett.  

 

Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó 

karban tartása, távlatban lehetőség szerint térszín alá helyezése szükséges. 
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