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BEVEZETŐ

1

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám …
… messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
…”

Radnóti Miklós: Nem tudhatom...
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Kedves Vendégünk! 

Radnóti Miklós gyönyörű versének részlete elmondja, hogyan 
érzünk mi, Nagylózson élők otthonunkkal, lakóhelyünkkel kap-
csolatban. Szeretjük ezt a kis falut és erőnkhöz mérten, szépít-
jük, építjük azt. E törekvésünkhöz nyújt segítséget az Ön kezé-
ben lévő Településképi Arculati Kézikönyv.  

Elkészítését törvény írta elő, azzal a céllal, hogy a településen 
élő közösségek hatékonyan óvhassák meg környezeti kultúráju-
kat és útmutatást kapjanak a további fejlesztésekhez. 
E könyv feltárja és bemutatja a településünkön: Nagylózson 
belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és 
értékeit, javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti 
elemek alkalmazására és ezáltal a településképi rendelet meg-
alapozását szolgálja.

Reményeim szerint ennél még többet nyújt: bepillantást en-
ged mindennapi életünk sajátos, egyedi kulisszáiba. Nagylózs 
ugyanis nem csak egy, a Kisalföld és az Alpokalja találkozásánál 
fekvő, gondozott portákból álló település, de felkeresésre érde-
mes, izgalmas látnivalókban gazdag, nagy múltra visszatekintő, 
vendégszerető úti cél is. 

Szeretettel várjuk!

 Szigeti Éva
 Nagylózs polgármestere
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NAGYLÓZS BEMUTATÁSA
Nagylózs Soprontól 22km-re, dél-keleti irányban az osztrák határtól alig 10 km-re található. 
Szomszédos települései: Ebergőc, Röjtökmuzsaj, Lövő, Sopronkövesd, Pereszteg, Pinnye, Hegykő 
és Fertőszentmiklós. Meghatározó folyója az Ikva, amely fontos szerepet játszott a település mai 
szerkezetének kialakulásában.
Nagylózsra írásban először a XIII. században találhatunk rá. Régen Lózs, Losing, Lóós, Los, Locsa 
néven említették. 1906-ig Loos megnevezés volt a leggyakoribb. A leletek alapján igazolt, hogy 
már írásos említése előtt létezett, mint művelt birtok vagy név nélküli kis település. Az első 
leletek kőkori telepnyomok, melyek a korai illyrek és kelták korszakából valóak. Ezt követően 
a római korból Petehida dűlőn Isis kultusz emlékeit őrző villa leleteit találták meg. A római nép 
Kr.u. 10-ben hódította meg Dunántúl területét. A katonák szolgálati idejük lejárta után szívesen 
telepedtek le táborhelyük közelében. Ikva völgye sűrűn lakott környéknek számított. Későbbi 
századokban hun, szláv, avar és német telepesek jelentek meg ezen a vidéken. Honfoglaló őse-
ink a Szajk nevezetű településrészen verték le sátraikat, amely a mai temetőkápolna melletti 
völgyben lehetett.  A kastély területén ebből a korszakból egy ősi temető régészeti leleteit tárták 
fel. Itt zajlott IV. László cseh királlyal való 1273-as ütközet, amelyet lózsi-peresztegi csata néven is 
említenek. Ekkor a település nagy károkat szenvedett. 
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A település újraépülése, későbbi fejlődése szempontjából meghatározó volt, a Sopron várme-
gyében letelepedett, Osli nemzetségből sarjadt Lózsi és Viczay család. A XIV. században a falu 
földesúri központ lett, ekkor a Lózsi család állt a település élén. Ekkor már kialakult a történeti 
településrészre jellemző szerkezet.  A várkastélytól északra és délre építkezhettek a jobbágyok, 
ezzel alakult ki a hosszú utcasor - a Felszeg (mai Kossuth utca) és az Alszeg (Zrínyi utca), valamint 
a szalagtelkes telekrend. 1431-ben Nagylózs vásártartási jogot kapott, ezzel mezővárosi rangra 
emelkedett. 1437-ben Lózsi Gáspár halála után a birtok a Viczay családra szállt. Az 1550-es évek-
ben beindult a majorsági gazdálkodás, ekkor az Újváros (Vörösmarty utca) kezdett kiépülni.  Az 
egyház zselléreinek házai a Pap utcában, és a Pap-közben (mai Rákóczi és Arany János utca) 
sorakoztak. A mai plébánia épülete is ezen a környéken található. Az 1590-es években a Pap utca 
folytatásában lévő Gyepszerben emelték szalma- és föld házaikat a török elől ide menekülők. A 
XVI. század közepén, a Kőszegi vár ostrom után Szolimán szultán serege elől menekülő környező 
települések lakói itt találtak menedéket. Ezt az időszakot nevezhetjük a mezőváros fénykorá-
nak. 1570-ben 16 portát számolhatunk a vidéken. Ekkor egy várkastély, két nemesi kúria, négy 
zsellérházzal rendelkező evangélikus lelkészség szerepel a lajstromon. A XVII. század közepére 
a Héderváry uradalom megszerzése után a Dunántúl egyik legjelentősebb birtokközpontjainak 
sorába lépett - törvényszéki-, majd megyei gyűléseket tartottak itt. 1775-ben már 100 lakóházzal 
rendelkező telket számolhatunk a településen. Ebben az időszakban jelenik meg a község ma is 
ismert címere. 
Ezen egy apostoli kettős kereszt látható, melynek alsó ágai alatt egy-egy hatágú csillag, a kereszt 
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mellett egymás alatt jobbról három fogyó hold és balról három növő hold rajzolódik ki. Az 
utóbbi hold szimbólumok a határ, “gyepű” védelmére betelepített székelyekre utalnak. 1869-
ben a Viczay családtól Solymossy László tulajdonába került a birtok. Ezután a település rangja 
csökken, pár évvel később mezővárosi rangjától is megfosztják. Azonban a község területileg 
tovább terjeszkedett, melyhez az 1920-as földreform is hozzájárult. Ebben az időszakban nyílt a 
Pető@ utca, 11 km járda és 5 km hosszú út épült ki a község részére. Az urak 1945-ben nyugatra 
emigráltak, birtokukat szétosztották, a kastély szociális otthon lett. Ezután villaszerű építkezés 
vált divatossá. 1960-ban a falu elveszítette Kislózs majorságot, mivel a szomszédos Ebergőchöz 
csatolták azt. A hetvenes években már többszintes-, emeletes házak épülnek. 1980-ra több mint 
200 portát számolhatunk a településen. A falut nem érinti a vasúti hálózat, legközelebbi állo-
mások Pinnyén és Sopronkövesden találhatóak. Kerépárút kiépítése a település vérkeringése 
és turisztikai fejlődése szempontjából jelentős volna a jövőben. Ez bekapcsolná a Fertő-tavi-, 
vagy akár a Nyugat-Dunántúli kerékpáros turisztikai hálózatba. Ma a falu értékesebb épített-, 
és természeti környezetét, szellemi értékeit a helyi lakosság értékleltárba foglalta. Gondosan 
ügyelnek a régi történetek továbbadására, megőrzésére, ezért létrehozták az Idősek Emlékezete 
nevű kiadványt. A falu számára megőrizni kívánt leleteket, használati tárgyakat, fotókat, iratokat 
a Falumúzeum Gyűjteményben mutatják be.
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Ikva patak

Forrása Ausztriában a Soproni hegység északi oldalán található. Vízhozama ma változó. Víz-
gyűjtő területe 688km2. A faluhoz 3,7 km-es patakszakasz tartozik. Ma vizét a Hansági főcsator-
nába vezetik. A patak medrének vonala a középkor végéig alig változott. A korai szabályozási 
tevékenységek főleg a belvizek elvezetésére irányultak. Később a malmok létesítése végett szük-
ségessé vált a meder módosítása. Ekkor malomcsatornákat, zúgókat, zsiliprendszert építettek ki. 
A XIX. század végén XX. század elején került sor az ágak egyesítésére, új medrek kialakítására. 
Az 1960-70-es években az árvízproblémák orvoslatára ismét szabályozták. A patak áradása a 
történelem során több pusztítást végzett az útjába eső településeken, szántókon.  A beavatko-
zással azonban a patak gazdálkodásban és természetformálásban betöltött szerepe lecsökkent. 
Az Ikva és medrének védelme, fokozatos rehabilitációja a falu jövőbeni feladata, mivel szerepe 
nemcsak a környező települések összekötésében jelentős, hanem térségi ökológiai folyosónak 
is tekinthető.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A település történeti magját meghatározta a kastély területe. Az itt található mindenkori ura-
dalmi központ köré szerveződött a XIV. században a ma is meghatározó, északi és déli irányban 
húzódó hosszú utcasor. Ez a mai Kossuth utca és a Zrínyi utca vonala. Az itt található lakóépüle-
tek szalagtelkes beépítési módja, valamint a helyenként megmaradt régi homlokzatok utalnak 
a falu egykori arculatára. Emellett még a község mai peremterületein találunk építményeket, 
jeleket, amelyek a település történeti korszakainak emlékeit őrzik.

SZAKRÁLIS ÉPÍTMÉNYEK

Plébánia templom (Szent Lőrinc)
Kossuth és Zrínyi utca találkozási pontjában található.

A XV. században Nagylózs mezővárossá való fejlődése után 
egy új templom igénye merült fel. A régi templom a mezővá-
ros akkori határain kívül helyezkedett el (Szent István kápolna), 
így a földesúr újat építtetett kastélya mellett. A XVII. században 
megvolt a katolikus jellegű felszerelése, ekkor újították és szen-
telték fel Szent Lőrinc vértanú tiszteletére. A XVIII. században 
barokk stílusban átépítették. A templom kétszer vált a tűz mar-
talékává 1769-ben és ezt követően 1863-ban. A tatarozására és 
korszerűsítésére 1935-ben kerülhetett sor. Mai formájában egy-
hajós, egy tornyos kialakítású, szentélye nyolcszög záródású. 
Tornya a főhomlokzathoz csatlakozik. Külső díszítményei, frízei 
romantizáló hatásúak. A főbejárat két oldalán két-két szobor 
található: Szent Péter, Szent Pál, Szent Katalin és Szent Margit, 
amelyeket Varga Zoltán készített 1987-ben. Belső tere a bejárat-
nál donga később csehsüveg boltozatú, kétoldali sekrestyével. 
A főoltár képeit Steiner Rezső soproni festő alkotta. A taberná-
kulum Baumann Béla szobrász műve. 

3
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Berendezései között található még keresztelő kút, orgona, színezett és aranyozott faszobrok, 
kelyhek. A templomot övező kert ma a település meghatározó zöldterülete, ahol több kultúr-
történeti érték kapott helyet. Többek között a Milleniumi kereszt, Hősi Emlékmű, Flórián szobor, 
Ludwig Bozansky síremléke. A templom búcsúját augusztus 10-én, Lőrinc napján tartják. Ma el-
helyezkedése és jelentősége végett a falu központi építményének tekinthető, valamint országos 
műemlékvédelemi oltalom alatt áll.
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Temető

A település déli részén, Sopronkövesdre vezető út elején, a településkapuban helyezkedik el. A 
község temetkezési helye fennállása óta. Korábban közvetlenül a kápolna köré temetkeztek, ma 
területe szerteágazóbb. A XVIII. és XIX. századból származó régi sírkövek és temetőkereszt ma  
országos műemléki védettséget élveznek. Néhány darabot közülük az önkormányzat a temető 
oldalán helyezett el, melyek esztétikai szépségükkel hozzájárulnak a temető hangulatához. A 
sopronkövesdi út felől tájértékű hársfasor vezet a bejárat felé. Ma a fókuszban a Ravatalozó ká-
polna épülete van, amelyhez szűk, utcaszerűen telepített tujasor vezet.
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Szent István kápolna 

A temetőben fellelhető építmény a plébánia első temploma volt. Erről a Cannonica Visitatio 
számol be leghitelesebben. Restaurálásra során kiderült, hogy az épület a XI. század vége és a 
XIII. század közepe között épülhetett. Falazatait halszálka alakban rakott kőlapokkal készítették. 
Hazánkban ez az egyetlen fennmaradt románkori templom, amely ezzel a falazási technikával 
készült. A mostani kápolna sokszoros átalakítás eredménye. Létesítésében a premontreiek is 
közreműködtek.  Első bővítése az 1400-as években, majd 1524-ben került sor. Az utóbbi során 
a templomhoz 3 oltárt emeltek, amelyből mára csak egy maradt fenn. Tetőzete a XVII. század 
végétől már fazsindelyes fedés volt, melyet többször felújítottak. A földesúri család temetkezési 
helye a kápolna hajója volt ekkor.
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A XIX. század végére igen 
rossz állapotba került templo-
mot felújították, új csúcsíves 
előcsarnokkal, kis toronnyal, 
gótizáló támpillérekkel, vízel-
vezető rendszerrel látták el. 
Ekkor került a bejárat fölé a ma 
is fellelhető Viczay- Héderváry 
címer. A kápolna végleges for-
máját az 1880-as átépítések 
után nyerte el. Az építmény ma 
országos műemléki védettség 
alatt áll. A románkori építésé-
hez köthető Szent László mon-
da pedig értékleltárba foglalt, 
kulturális örökségnek minősül.
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Kripta

Temetőben található neogót 
stílusú ravatalozó. Solymossy 
László építtette 1872-ben, leá-
nya, a 10 éves Irma emlékére. 
Később a Solymossyak ide te-
metkeztek. A temető mosta-
ni fő útja a kripta bejáratához 
vezet, korábban a Szent István 
kápolnára mutatott. Ma az 
építmény helyi védelem alatt 
áll.
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Szentháromság Kápolna
Pető@ utca végétől nyugatra 
földút mentén, a kilátó mellett 
található.

Építésének idejéről sajnos 
nem áll fent adat. Akácos li-
getben találjuk, környezete 
szépen rendben tartott. Az 
önkormányzat a kápolna mel-
lé 2016-ban kilátót  és pihe-
nőparkot létesített, mellyel a 
kápolnát sikeresen vonták be a 
falu turisztikai vérkeringésébe. 
A helyi lakosok minden év jú-
niusában körmenet tartanak a 
kápolnához.

Kápolna, Rozárium
A Zrínyi utcában, templomkert 
mellett található.

A templomtér szomszédságá-
ban helyezkedik el. Itt először 
nyugalmazott papok, majd a 
XX. század végén domonkos 
rendi apácák laktak. Az épület-
hez kapcsolódó kápolna 1993-
ban készült. Építtetője P. Dr. 
Csertő György. Kapujában Má-
ria-fülke kapott helyet a szent 
kisebb domborművével.

Kislózsi Mária Kápolna
A Röjtökmuzsajra 
vezető út mentén található.

A település külterületen a 
Kislózsi majorsággal szemben 
elhelyezkedő szakrális épít-
mény. Az építményhez fűződő 
vallásos népszokás volt a “Má-
ria keresés” körmenet, amely 
minden év szeptember 8-án a 
templomból indult a kápolná-
ban lévő Mária szoborhoz. Az 
épület homlokzata egyszerű 
román stílusú, szépen felújí-
tott. A bejárat felett szoborfül-
ke található.
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ÚTMENTI SZOBROK ÉS SZOBORFÜLKÉK

Településképi szempontból meghatározó a község sok vallási témájú emlékműve, melyek fon-
tos hangulat-, valamint térszervező szerepet töltenek be. Emellett a településen előforduló ún. 
máriafülkés házak szintén egyedi, katolikus vidékeken jellemző értéket képviselnek. Az emléke-
ken meg@gyelhető a korszakokra jellemző ábrázolásmód. Ezen a vidéken a szoborcsoportokat, 
alakokat többnyire oszlopokra állítva találjuk, amely gondolatiság a népi  barokkos hitvilágot 
tükrözi. Általában védőszentet, feszületet, emlékkeresztet ábrázolnak, amelyek megfogalmazá-
sa, díszítményei többnyire a barokk korszakból valóak.
 

Mária fülke
Arany János utcán található.

Mária fülke
Zrínyi utca 15., Rozárium hom-
lokzatán található

Mária dombormű
Zrínyi utca 2. alatt található
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Feszület
Nagyjátszótér előtt található.

Krisztus hagyományos barokk 
ábrázolása a feszületen. Lába-
inál Madonna imádkozó alak-
ja látható. Egykor a templom 
területén állott. A szobor ékét 
növeli a hátterébe ültetett 
nyírfa, valamint a mögötte ta-
lálható szépen karbantartott, 
ligetesített park.

Szent Antal szobra
A Gyümölcsösi út elején.

A falu belterületének határá-
ban, a temető kapujától átel-
lenben található. A mészkő 
oszlop tetején Szent Antal, 
barokk stílusban megformált 
alakja látható kezében gyer-
mekkel. A szobor és környeze-
te vaskerítéssel elkerített, köré-
je virágokat ültettek.

Szentek szobra
A Vörösmarty Mihály utca és 
Kossuth utca találkozásában 
helyezkedik el.

Dísztelen talapzaton álló ba-
rokk stílusú szoborcsoport. Az 
emelvényen püspöki ruhában 
imádkozó alak és kezében ke-
resztet vivő puttó alakja for-
málódik ki a habokból. Ma 
műemléki védelem alatt álló 
alkotás.
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Kálvária
A Kálvária téren található.

A szoborcsoport 1800 körül 
készült Válics Imréné önkén-
tes adakozásából. A jelenet 
Krisztus szenvedéstörténeté-
nek egyik részletét ábrázolja. 
A szobrok környezetét mára 
felújított teresedés, tájfajta nö-
vényekkel beültetett park öleli 
körbe.

Feszület
A Pető@-, és Hunyadi utca ke-
reszteződésénél.

Kisebb  parkosított terese-
désben helyezkedik el. Díszít-
ményei barokk stílusjegyűek, 
a volutás pillérek, karélyos 
mezők. A jelenetben Krisztus 
szenvedéstörténetének ha-
gyományos ábrázolása látha-
tó.

Emlékkereszt
Az Arany János utca 1. alatt.

A plébánia udvarán található. 
Itt az utcafronton egy Mária 
szobor is található. A kereszt 
karélyos záródása és a szentek 
ábrázolási módja a barokk kor-
szakra utalnak.
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Szent Flórián szobor
A Szent Lőrinc templom, szen-
tély felőli homlokzata előtt áll.

1740-ben állított országos 
műemléki védettséget élvező 
szobor, amelyen Szent Flórián 
alakját égő házzal és zászlóval 
ábrázolták. A szent a hitvilág 
szerint véd a tűztől, valamint 
az állatok és a mezők védelme-
zője. A szobrot háromszorosan 
tagolt talapzatra helyezték. Az 
emelvényt volutákkal, rokokó 
stílusú mezőkkel, címerrel dí-
szítették. 

Pestis szobor
Az Arany János utca és földút 
találkozásában áll.

Az emléket 1730-ban állíttat-
ták. Ábrázolásmódja a tájegy-
ségben fellelhető pestis szob-
rokhoz hasonló. A jelenetben 
Madonnát látjuk, előtte Szent 
Rozália fekvő alakjával. A ta-
golt pillérfőt Krisztus kínzóesz-
közeinek attribútumaival díszí-
tették. Ma műemléki védelem 
alatt áll.

Ecce homo, Búsuló Krisztus 
szobra
A Hunyadi-, és Kossuth utca 
sarkán található.

Ecce homo jelentése: “Íme az 
ember”. A barokk korszakában 
gyakran alkalmazott ábrázolá-
si mód, amely a hitbuzgalom 
jeleként fogalmazható meg. 
Töviskoszorús Krisztus alakja 
oszlopfejezetre helyezve. Va-
lószínűleg 1650-ben készült, 
erre a szobor alatt elhelyezett 
írásos tábla utal. Az oszlop 
barokkos díszítményekkel: ke-
rubfejekkel és körívesen zárt 
mezőkkel gazdagított.
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Mária szobor
Az Arany János utca 1. alatt.

Az 1923-ban állíttatott szobor 
ma a plébánia előtt, utcától el-
zárt kisebb teresedésben talál-
ható. A szent feje körül hatágú 
csillagokból fűzött fém glória 
található. Az emelvényen Má-
riához fűződő könyörgés ol-
vasható.

Hősi emlékmű
A templomkertben fellelhető 
szobor. 

1923-es gyűlésen indítványo-
zott emlékhely, amely az I. és 
II. világháborúban elesettek 
emlékét őrzi.

Feszület
A Zrínyi utca 2. alatt, egykori 
Rozárium udvarában.

Lakóház udvarán elhelyezett 
barokk stílusjegyű feszület 
Mária szoborral. Utcafrontról 
csak tetejének részlete látható.
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KASTÉLY

Viczay-Solymossy Kastély
Zrínyi u. 2.

A falu központjának tekinthető építmény és parkja egykor barbárok temetkezési helyéül szol-
gált. A leletek alapján valamely néptörzs földvára állt itt, jó kilátást biztosítva a Fertő tó felől 
érkező ellenséges hadak kémlelésére. Ezt a területet később más népek is használták. Egykor 
rendházként is funkcionálhatott az itt álló épület, amire a XIX. századi kastély átépítésekor ta-
lált téglák keresztes pecsétjei utalnak. Az Árpád kori várat a Lózsi család a XIV.-XV. század tájé-
kán kastéllyá alakíttatta. Ekkor a Viczay grófok kastélyaként szolgált az épület, annak 1869-ben 
történt eladásáig. Ezután az új birtokos Solymossy László 1880-ban földig romboltatta, majd 
helyére új historizáló stílusú, neoreneszánsz formaelemeket alkalmazó kastélyt emeltetett. Az 
előcsarnokot Rubens és Hamilton képmásolatok díszítették. A berendezés nagy része az idő 
folyamán elpusztult. Az államosítás után szociális otthont alakítottak ki a kastélyban. Ekkor új 
kiszolgáló építményeket emeltek a kastélyparkban. Ma az Időskorúak Otthonának helyet adó 
épület. Egykori melléképületeinek egy része ma is fellelhető. Ilyen a régi kocsiszín és az istálló. 
A kastély épülete ma műemléki védelem alatt áll, az idős faegyedeket magába foglaló parkja 
pedig tájértéki védettséget élvez. 

Fotók: Dr. Csatkai Endre felvételei 1940.
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NAGYLÓZSI MALMOK

A mezőváros 1613-as malmokra vonatkozó írásos dokumentumából kiderül, hogy valamikor 3 
malom működött az Ikva lózsi szakaszán. Mindhárom a településtől északra a régi szabályozat-
lan patakmeder mellett helyezkedett el. Az 1856-os térképen szépen kirajzolódnak az akkori 
épületek és környezetük. Ma 2 malom egykori területe tartozik Nagylózs jelenlegi közigazgatá-
si területéhez. Az Alsó malomnak nevezett Kislózsi birtok részét képező malom helye, ma már 
Ebergőc területén áll.

Felső malom, Czetti malom
A három közül ez feküdt a legközelebb a faluhoz. Az egykori malomárok nyomai még ma is 
kivehetőek. A történeti iratok alapján kiderül, hogy itt már a XV. században állt malom.  Nevét a 
malom tulajdonosától kapta a XIX. század végén. Ekkor istálló és lakás is tartozott az épülethez. 
Az 50-es évek elején bevonták a vízhasználati jogát, így működése megszűnt. A medret a 60-as 
években betemették, berendezéseit elvitték.

Középső malom
A Haraszti-erdő és a Kislózsi major felé vezető út mentén állt. Az 1856-os térképen helytelenül 
Alsó malomnak nevezik. Az 1892-ben készült felmérésből tudjuk, hogy ekkor a Solymossy család 
kezében volt. A gabona őrlését a XX. század elején szüntették be. A két világháború között az 
erdész lakhelyeként szolgált. A 60-as években egyes részeit elbontották, ma már szinte semmi 
jel nem utal a malom egykori működésére.
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TÖRTÉNETI ÉPÜLETTÍPUSOK 

Parasztházak

Legrégibb típus jellegzetes-
ségei az utcafrontra merő-
legesen vagy fűrészfogasan 
szerkesztett, oldalhatáron álló 
ház típus. Utcai homlokzatuk 
általában kétablakos, padlás-
bevilágítókkal ellátott. Fedé-
se nyeregtetős, olykor cson-
kakontyos, amelyet bádog 
padlásszellőzők díszítenek. 
Alaprajza sorolt, helyenként 
árkádíves tornáccal ellátott, 
amelyről gyakran közvetlen aj-
tóval az utcafrontra juthatunk. 
Melléképülete általában a la-
kóépület hosszanti folytatása, 
olykor a fő tömegre merőlege-
sen szerkesztett.

Sorolt  épülettömeg

A szalagtelkes beépítési mód 
egyik jellegzetes tömegformá-
lása. Itt a helyiségek egy vonal 
mentén, sorban követik egy-
mást. Az utca felől első szobát, 
utána konyhát, hátsó szobát, 
maj az udvarra nyíló gazdasági 
helységeket találjuk. A pajtát 
hátrébb a telekre kereszt vagy 
hosszanti irányban helyezték 
el.
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60-70-as évek 
épülettoldásai

Ekkor a parasztház utcafron-
ton befordul, így növelve meg 
a helyiségek számát. Az új tö-
meg vagy négyzet alaprajzú, 
sátortetős vagy téglalap alap-
rajzú csonka nyeregtetővel 
ellátott. Az utóbbi változat 
oldalsó oromfalát általában 
padlásbevilágítóval látták el. 
Ezenfelül a parasztház régi, so-
rolt alaprajzát és tulajdonsága-
it megőrizte, csupán a kert vált 
zártabbá.

Utcaajtó a Zrínyi utcában               Melléképület a Zrínyi utcában
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Villaszerű épületek

Jellegzetesége a XIX. század 
elején épült hangsúlyos ut-
cafronti tömeg. Ennek kül-
ső homlokzata három-, vagy 
többosztatú. A közepső hom-
lokzati szakasz általában elő-
re ugrik (rizalit), melyet díszes, 
karélyos attikafallal és pad-
lásbevilágítóval tettek még 
hangsúlyosabbá. A hátsó épü-
letrészek többnyire a paraszti 
házhoz hasonlóan csatlakoz-
nak és folytatódnak a tömeg 
mögött. Kerítések gyakran tö-
mörek, a kapuzatok oszlopok-
kal körbeöleltek.

A villaszerű épületek másik 
típusa a 60-70-es évek négy-
zetes alaprajzú toldásainak 
egy fajtája. Itt az utcai hom-
lokzat középső tengelyében 
egy felépítmény helyeztek el 
padlásbevilágítóval. Továbbá 
jellegzetessége még, hogy ki-
sebb oldalsó tornáccal (lopott 
tornác) látták el, melynek egy 
hangsúlyos, utcafronti oszlopa 
van. Emellől nyílik az utcakapu. 
A hátsó épületrészek többnyi-
re a paraszti házhoz hasonlóan 
csatlakoznak és folytatódnak a 
tömeg mögött. 
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EGYÉB TÁJÉRTÉKEK

Kilátó
Pető@ utca végétől nyugatra földút mentén, a Szentháromság 
kápolna mellett található.

2014-ben a község Sport Klubjának és önkormányzatának in-
dítványozásával, pályázati @nanszírozással épült. Helyi mester-
ember munkája, melynek szerkezete három tartógerendán áll. 
Anyagában és stílusában egységes képet mutat. Díszítményül 
áttört, fa korlátelemek és bádogból készült vízköpők szolgál-
nak. Környezete szépen karbantartott, pihenésre alkalmas pa-
dok veszik körbe. Meghatározó kilátást nyújt a környék épített- 
és természeti környezetére.

Árvíztározó
Zsigmond utca és Nagyjátszótér ölelésében található.

A település déli részén, belterület határán fekszik a 2012-ben 
épített tározó, amely 1831 liter víz raktározására szolgál. Ma sza-
badidős tevékenységek színtere is egyben. 
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„Nagyfa”
A 026. és 037. számú utak talál-
kozásánál.

Nagylózs külterületén talál-
ható nyárfa, amelyet a falu 
legöregebb fájaként tartanak 
számon. Törzse több méter 
átmérőjű, életkora több mint 
100 évre tehető. Vihartól le-
tört lombkoronájával jelzi az 
igazgatási határt 3 település: 
Pinnye, Nagylózs és Pereszteg 
között. Mára az önkormányzat 
tájértékleltárába foglalta.

Napóra
Az Arany János utcában.

A világhírű matematikus és 
mérnök, Németh Ágoston 
adományozta a falunak 1985-
ben. A tudós sajátkezű alkotá-
sát a település központjában 
helyezték el. Latin nyelvű fel-
irata: Cadens sol non occidat 
super iracundiam vestram = 
Haraggal ne térjetek nyugovó-
ra.

Vadászház
A Haraszti-erdőben.

A falu külterületének északi 
részén található fagerendás 
épület, mely 1919-1922 között 
épült. A Fácán keltető és az 
Ikva Völgye Vadász Társaság 
területei ölelik körbe. Az épü-
let fedése nádból készült. Ma 
műemléki védelem alatt áll. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

4

Telekvásárláskor, leendő otthonunk megtalálása előtt érdemes messzebbről kezdeni, megismer-
ni Magyarország tájegységeit, azok jellegzetességeit, természeti képeit. Kiválasztva a kedvence-
ket, ellátogatni városokba, falvakba. Ha már tudjuk, mely települések keltették fel @gyelmünket, 
mielőtt telket vásárolnánk, keressünk fel egy építészt, aki nekünk tetsző stílusban, munkamorál-
lal dolgozik. Vele együtt nézzük ki a a végleges telket, meglévő házat. 
Számos olyan adottsággal, tulajdonsággal rendelkeznek a telkek, porták, melyekhez később 
nekünk kell idomulnunk. Ilyen a tájolás, a benapozás kérdése, a beépítési módja, és még sorol-
hatnánk. Ebben szeretnénk most segítséget nyújtani, bemutatva Nagylózsi különböző arcait, 
karaktereit.
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NAGYLÓZS KÜLTERÜLETI TÉRKÉP 

Nagylózs közigazgatási területe 1925 ha, melynek 90%-át külterülete képezi. Természetes ha-
tárait a Kisalföld tájegység erdei és szántói alkotják. Két nagyobb erdeje északon a Haraszti és 
délen a Göbécse. Ezeken felül kisebb, keskeny erdősávokat találunk nagyrészt legelőkkel, gye-
pekkel, szántókkal körbeölelve. A terület nagyobb részét mezőgazdasági céllal hasznosítják. A 
szomszédos Ebergőccel osztozik a keleten fekvő, egykor virágzó majorságon, Kislózson. Ma itt 2 
romos állapotban lévő barokk stílusú gazdasági épület várja új gazdáját. Vízgazdálkodási szem-
pontból még ma is szerepet tölt be az Ikva patak, amelynek egykori medrei és vízgyűjtő kanáli-
sai behálózzák a település területét. 

Ikva patak
főbb utak
Országos Ökológiai Hálozat övezete
Tájképvédelmi övezet

JELMAGYARÁZAT

lakószövet
általános mezőgazdálkodási terület
erdő terület
műemlékek



33



34

NAGYLÓZS BELTERÜLETI TÉRKÉP

Nagylózs belterületének nagysága az összterület mindössze 10 %-át teszi ki. A település fő köz-
lekedési vonalát a Pinnyéből Sopronkövesdre tartó Kossuth utca képezi. A lakószövet szerkezete 
itt ma is a XVIII. századi képet tükrözi. A település központjának tekinthető a Szent Lőrinc temp-
lom és annak közvetlen környezete. Itt kanyarodik el a főút, valamint ebben a pontban csatlako-
zik az Arany János-, és Zrínyi utca, létrehozva egy 4 -es elágazót. A beépítésre szánt területek a 
régi lakószöveten kívül, a település peremterületein helyezkednek el. Elszórtan találhatóak még 
vegyes felhasználású területek, mint a Viczay-Solymossy kastély és annak területei, a temető és 
a sportpálya. Emellett még meghatározó szerepet tölt be a vízgazdálkodási létesítmények cso-
portjába tartozó Árvíztározó, a Felső malom helyén álló Szennyvíztisztító és az Ikva patak.

templom tere - központ
műemlékek 
Ikva patak 
főbb útvonalak

 régi lakószövet
 új lakószövet
 vegyes felhasználású terület
 beépítésre szánt terület
 vízgazdálkodási terület

JELMAGYARÁZAT
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TÖRTÉNETI LAKÓSZÖVET
A település történeti magját és központját a kastély területe határozta meg. Ehhez kapcsoló-
dott később a Szent Lőrinc templom, valamint az észak-dél irányú Kossuth utca, amely már az 
első katonai térképeken is felfedezhető.  Régen a falu utcaszerkezete keresztet formázott, Piny-
nye-Ebergőc és Sopronkövesd-Fertőszentmiklós felé vezető utak által. Ma az Ebergőcre vezető 
főút csupán mezőgazdasági útvonalként szolgál. A történeti szövetben még nagy szerepet tölt 
be a Kossuth utcából nyíló és abba belefutó Vörösmarty utca, mintegy háromszögletű szigetet 
létrehozva a falu magjában. A történeti városrész utcaszerkezetében, beépítésében őrzi a régi 
történeti falukép jellegzetességeit. Többnyire az oldalhatáron álló, előkert nélküli, helyenként 
fűrészfogasan elhelyezkedő épületek és a szalagtelkes beépítési mód a jellemző. Itt sorolt alap-
rajzú paraszti házakat találunk, ami azt jelentette, hogy helyiségeik egy sorban, egymást követ-
ve épültek. Az utca felől találjuk elsőként a két ablakos első szobát, utána konyhát, majd hátsó 
szobát. A többi helyiség az udvarra nyílt egymás után: kamra, istálló, etetőkamra, préskamra, 
kocsiszín. A pajtát hátrébb a telekre kereszt-, vagy hosszirányban építették. Falazatuk többsége 
vertfalas technikával készült. A módosabb épületek L alaprajzú, utcára néző 4-6 ablakos, oszlo-
pos tornáccal és pincével kiegészülve épültek. A kerítést vagy homlokzatot többnyire utcaajtó-
val látták el. Ezekből ma is fellelhetünk párat a történeti magban. Helyenként sátortetős, 60-as 
években épült toldásokkal is találkozhatunk. Ezek folytatásaként sorakoznak a régi téglalap ala-
kú parasztházak és mezőgazdasági melléképületek.
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ÚJ LAKÓSZÖVET

Az újabb telkek kiosztásánál szempont volt a megváltozott, városias telekhasználatot @gyelem-
be vevő rendszer kialakítása. Itt szélesebb, de rövidebb portákat találunk, valamint merőlegesen 
szerkesztett utcaszövetet. A régi, történeti lakószövethez képest, megváltozik a telekhasználat, 
megjelenik az előkert, az udvar pedig lassan átalakul virágos díszkertté. Az alaprajzi elrendezé-
sek itt már sokkal szabadabban váltakoznak. Ebben az övezetben mind a szabadon álló, mind az 
oldalhatárra illesztett építési mód megjelenik. Megtalálhatóak itt mind a 60-as évek jellegzetes 
négyzetes alapterületű, sátortetős, mind a 70-80-as évek kétszintes házai, valamint a modern 
egyszintes, mediterrán stílusú épületek is.
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VEGYES FELHASZNÁLÁSÚ TERÜLETEK

Ide a vegyes szerkezetű települési térségek tartoznak, úgymint a szabadidős tevékenységeknek 
helyt adó sportpályák, parkok, valamint ide tartozik a temető is. Utóbbinak helye az első katasz-
teri felmérések óta változatlan, mai állapotában gondozott, esztétikus. A kastély és parkja szin-
tén ebbe a kategóriába sorolható. Napjainkban Időskorúak Otthona üzemel ezen a területen. A 
község fontos zöldterületeként szolgál a Millenniumi emlékpark, amely magába foglalja a tele-
pülés játszóterét. Ennek szomszédságában kerékpáros pihenőhely és szánkódomb is található.
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

A falu kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően Nagylózs népessége növekszik, így folyama-
tos igény merül fel új területek kiparcellázására. Nagylózs belterületén falusias-, valamint kert-
városias lakóövezeti beépítések megengedettek, ezzel is védve a falu szerkezetének egységét, 
léptékét.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A település közigazgatási területének zöldterületi, közlekedési, mezőgazdasági, erdőművelési, 
illetőleg egyéb célokra szolgáló része. A falu mindennapi életéhez szükség van a parkok, a köz-
kertek, a növénytermesztés, az állattartás, valamint a vízgazdálkodás céljára szolgáló területekre. 
Itt az épületek elhelyezése nem, vagy csak igen korlátozott módon lehetséges. Nagylózs föld-
rajzi adottságai a Kisalföld tájegységre jellemző lombhullató erdők, szántók és legelők alkotják. 
A beépítésre nem szánt területek többségét ma mezőgazdasági céllal hasznosítják. A belterület 
határán fekszik a tájérték leltárba foglalt az Arany János utca és földút találkozásánál, valamint 
templom bejáratánál lévő kislevelű hársfák sora. A település vízgazdálkodási létesítményei közé 
tartozik a déli részén található Árvíztározó, a Felső malom helyén álló Szennyvíztisztító és az Ikva 
patak. A falu hosszútávú életképességének biztosítása érdekében szükséges a meglévő táj és 
biodiverzitás megóvása, bővítése, valamint az erdők minőségi és mennyiségi megőrzése.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az utcán sétálva sokat tanulhatunk a régi házaktól. Meg@gyelhetjük a tájolásukat, ereszkilógá-
sukat, díszítettségüket. Ihletet meríthetünk a kerthasználathoz és kerítéskialakításhoz. Tartsuk 
szem előtt, hogy lakóházunk egy adott környezetbe illeszkedve épül, melynek részévé válik, 
együtt él és kommunikál vele. Ezért fontos, hogy a helyi jelleget @gyelembevéve, annak jó olda-
lát erősítve alakítsuk ki álmaink házát. A következő oldalakon elsőként sorravesszük a település 
különböző, már kialakult saját karakterrel rendelkező részeit, majd a teljes településre értendő 
építészeti útmutatók, ajánlások kerülnek bemutatásra. 

5
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TÖRTÉNETI LAKÓSZÖVET

TELEPÍTÉS 
A történeti településrészen a 
családi házak helyzete oldal-
határon álló, a telken belüli 
telepítése az utcára merőleges 
rendszerű. A nem utcára me-
rőlegesen telepített, előkerttel 
tervezett családi ház építése 
nem javasolt. A családi házak 
a telek elején, oldalhatárán áll-
nak, zárt kapuval és kerítéssel 
elérhető a védett kert kialakí-
tása.

Több utcában megmaradt egy 
ősi beépítési forma, úgyne-
vezett fűrészfogas beépítés, 
mely esetén a telek nem me-
rőleges az utcára, a ház oldal-
határon áll és 90 foknál kisebb 
szögben találkozik az utca fe-
lőli oldallal.
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ÉPÜLETTÖMEG
A régi típusú házak utcai olda-
la keskeny, a kert felé bővülő. 
A parasztházak a helyiségeket 
egymás után rakták, melyeket 
tornáccal kötöttek össze, eb-
ből adódik hosszanti jellegük. 
Az egyszerű, sorolt tömegen 
egy-egy bővítés, kiugrás jele-
nik meg markánsan. Kerüljük 
a teljes telekszélességet elfog-
laló, vagy túlzottan elaprózott, 
többszörösen tördelt épület-
tömeget.

MAGASSÁG 
Ebben a szövetben földszin-
tes, a padlásteret tárolásra 
hasznosító házak jelenléte a 
hangsúlyos. Több szint helyett 
gondolkodjunk tetőtér-beépí-
tésben, akár térdfalas meg-
magasítással is. Így házunk ka-
raktere az egységes utcaképet 
erősítve is bővülhet hasznos 
terekkel.
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TETŐFORMA

A Kisalföld tájegység jelleg-
zetes utcaképét meghatározó 
oromfalas homlokzatok itt is 
teret nyernek, nem ajánlott 
ezektől eltérő, tető teljes ma-
gasságában kontyolt tetőfor-
mát építeni az utcafrontra! A 
településen néhol megjelent 
a felső kontyolt záródás, így az 
itt is megengedett. 

Több házsor típusterv alap-
ján épült, ezért nagyszám-
ban fellelhetőek a kontyolt és 
csonkakontyos tetőformák is. 
Formájuk helyett arányaikat, 
részleteiket vegyük követendő 
példának. 
A tető a tömeghez hasonlóan 
legyen nyugodt, egységes. Ke-
rülni kell a sok felépítménnyel, 
töréssel tagolt bonyolult tető-
formákat.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető hajlásszöge általában 
40-45° közé esett. Kerüljük a 
túl alacsony, vagy épp túl me-
redek hajlásszögű tetőket.
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ÚJ LAKÓSZÖVET 
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TELEPÍTÉS
A történeti lakószövethez ha-
sonlóan itt is oldalhatáron 
épülnek családi házak. Az idők 
folyamán megváltozott telek-
használat előhívta az előkertes 
megoldást. Az igényelt ma-
gánszféra kialakítása itt nem 
zárt kerítéssel oldódik meg, 
hanem az épület kerül hátrébb 
4-5 méterrel az utcától. A tel-
ken először egy díszkert vagy 
előkert kap helyet és utána 
következik maga az épület, de 
mindig hangsúlyosabb a hátsó 
udvar mérete, mint az előkert! 
A zártabb kialakítás megold-
ható erre alkalmas növény-
zettel is, de mindig őshonos, a 
környékre jellemző növénye-
ket telepítsünk.

ÉPÜLETTÖMEG
Mindig törekedni kell a kom-
pakt formára, ez biztosítja a le-
tisztult építészti arculat mellett 
az alacsony házfenntartást, 
alacsony rezsit. Egy tömeg, ne 
legyen túltagolt, elaprózott, 
kerüljük a fölösleges síktöré-
seket. Átgondolt, komplexen 
tervezett alaprajz egyszerű 
formával is képes világos, csa-
ládias otthont varázsolni.
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ÉPÜLET MAGASSÁG
A településképhez igazodva 
ezen területeken is főkként 
földszintes családi házak épül-
nek. Törekedjünk erre mi is.

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

TETŐFORMA
A település összképét nézve 
a tetőformák egységes képet 
mutatnak. Ajánlott ehhez iga-
zodva egyszerű tetőszerkeze-
tet megálmodnunk. A forma 
lehet nyeregtetős, kontyolt 
vagy éppen csonka végződé-
sű, igazodva a közvetlen kör-
nyezetben lévőkhöz. 

Tervezés idején célszerű már 
foglalkozni a gépészeti kiveze-
tések, kémények megjelené-
sével is.



48

TETŐ HAJLÁSSZÖG
A tető egyik legmeghatáro-
zóbb része egy épületnek. Hát 
ne féljünk tőle! 

Nem ajánlott alacsony, tájide-
gen hajlásszöget alkalmazni. 
Ajánlott a  40-45° között haj-
lásszög. Legyen a ház része, 
gazdagítsa az utca karakterét.
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VEGYES FELHASZNÁLÁSÚ TERÜLET 
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TELEPÍTÉS

Ide soroljuk a  különböző sza-
badidős tevékenységeknek 
helyt adó parkokat, temetőt és 
egyéb  vegyes felhasználású 
területeket. Telepítés során az 
alapvetőszabály itt is mérvadó: 
igazodjunk a már kialakult szö-
vethez!

Belterületen ügyeljünk a falu-
képbe illesztésére, elrejtésére.

A zártabb kialakítás megold-
ható erre alkalmas növényzet-
tel, de mindig őshonos, a kör-
nyékre jellemző növényeket 
telepítsünk.

ÉPÜLETTÖMEG

Mindig törekedni kell a kom-
pakt formára, ez biztosítja az 
alacsony házfenntartást, ala-
csony rezsit. Egy tömeg, ne 
legyen túltagolt, elaprózott, 
kerüljük a fölösleges síktöré-
seket. Átgondolt, komplexen 
tervezett alaprajzzal érhetünk 
el világos, használható tereket.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

Érintetlen, csendes, nyugodt – maradjon is ilyen. Egy tájba simuló épített elem, ne legyen hi-
valkodó, ne burjánozzon el. Egyszerű, időtálló megoldásokban gondolkodjunk, természetes 
anyagokból. Értékteremtés és a meglévő értékek kiemelése legyen a cél. Fontos hogy a he-
lyiek is lássák értékeiket. Nyissuk meg a köz számára (túra, felfedezés, piknik), gondoskodjuk a 
háttérfunkicókról, infrastruktúráról – ivókutak, pihenők, kuka, ösvények stb.

ERDŐK

Vidéki környezetben az erdők látványa hozzátartozik a falvakhoz. Erdőben csak indokolt eset-
ben lehet épületeket, építményeket elhelyezni. A táj védelmében csak kis alapterületű, termé-
szetes anyagokban gondolkodjunk.
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RÉTEK-LEGELŐK

A táj karakterét, első benyo-
mását erősen meghatározza a 
rétek-legelők, gyümölcsösök, 
kiskertek tagoltsága, művelési 
kultúrája. Gazdasági épülete-
inknek épp úgy illeszkedniük 
kell környezetükbe, a termé-
szetbe, mint családi házaink-
nak. Ezen épületek alaprajzi 
kialakítását, méretét sokszor 
az adott funkció határozza 
meg. Ugyanakkor jó arányok-
kal, tagolt tömeggel, célszerű, 
természetes anyagokból ter-
vezhetünk odaillő, példaérté-
kű modern épületeket is.
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ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ  
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
A teljes falu képét, karakterét meghatározó építészeti szempontokra az alábbiakban térünk ki. Ez 
településszövettől függetlenül érvényes minden meglévő, épülő házra. Ezen a szinten is fontos 
az építész bevonása, a szakmai segítség! Figyeljük meg a település hagyományos házait, azok 
arányait és hangsúlyait! Az építészeti nyelv – anyagok, szerkezetek változhatnak, viszont az épü-
letek karaktere illeszkedjen a falu általános hangulatához!
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

Az épületek utca felőli hom-
lokzata két ablakos, esetleg a 
tornác mentén bejáratos el-
rendezésű, melyet vakolatke-
retezésekkel tagoltak. Ezen a 
térségen jellemző a látszó kő 
lábazat, és az eresz magassá-
gában elhelyezett párkány. 
Az épületnek nem csak utcai 
homlokzata van, fordítsunk @-
gyelmet a szomszéd, és a kert 
felé nézőkre is. Használjunk 
nyíláskeretezéseket, vakolat 
díszítéseket, vakolathímeket. 
Az oromfal díszítésére helyi 
motívumokból építkezzünk, 
kerüljük a túl elaprózott, hival-
kodó díszítettséget.
 
 
Az arányokra és hangsúlyok-
ra @gyeljünk! Erős építészeti 
elemekből csak keveset alkal-
mazzunk, de azt jó helyen, ará-
nyosan, ettől lesz házunk nem 
hivalkodóan karakteres.
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PÁRKÁNYOK, VAKOLATKERETEK 
A hagyományos épülethomlokzatokon a nagy felületeket párkányokkal, vakolatdíszekkel tagol-
ták. Ezekkel emelték ki, erősítették meg, vezették át a tető–fal találkozásának vonalát. Egy jó 
arányú, egyszerű pro@lú párkány kiemeli a homlokzat arányait. Figyeljük meg régi díszes házak, 
vagy épp a templom párkányzatát, vegyük azt alapul és illesszük a mi házunk karakteréhez.
Vakolatkeretezés, vakolathím készült a nyílászárók köré és a falmezőkben. Itt is alapvető a helyi 
motívumkincs tanulmányozása. A keretek legyenek egyszerű, geometrikus formájúak, melyek 
kiegészítik a nyílászárókat és nem vonják el a @gyelmet. Színezésük lehet változatos, ha az a 
homlokzat és tető színpárjaihoz illeszkedik. Kis léptékű épületeknél azonban érdemes a homlok-
zattal azonos színűre festeni ezeket is, elkerülve a túlzsúfolt, széteső megjelenést.
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ANYAGHASZNÁLAT

Ne utánozzuk az anyagokat, használjunk a funkcióhoz megfelelőeket. A régi típusú házak nagy 
százalékban természetes anyagokból épültek, kövessük mi is a példájukat. A lábazat készüljön 
terméskőből, a homlokzat legyen vakolt. A tető héjalása készüljön, lehetőség szerint kiselemes, 
kerámiafedéssel. Igyekezzünk időtálló, újrahasznosítható anyagokat használni!
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NYÍLÁSZÁRÓK 
Legerősebben az utcai ablakok és ajtók határozzák meg a ház és az utca karakterét is. Hagyomá-
nyos, kétfelé nyíló, osztott nyílászárót javaslunk, melyhez a legtöbb régi ház, műemléki épület 
például szolgálhat. Kerüljük a redőnytokos árnyékolást, használjunk zsalugátert, vagy spalettát. 
A nyílászárók anyaga legyen fa, vagy ezt utánzó műanyag, fémkompozit.
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BEVILÁGÍTÁS

Különböző típusú megoldások 
közül válogathatunk, milyen 
módon világítjuk be tereinket. 
Tetőtéri bevilágításnál ajánlott 
tetősíkba illeszkedő tetőtéri 
ablakok alkalmazása, vagy kis 
méretű kiállásokban gondol-
kodni.

Érdemes fejben tartani, minél 
több ablaknyílást nyitunk a 
tetősíkban, annál erősebb me-
legszik fel a tetőterünk.

Vízelvezetés megoldását a te-
tőforma határozza meg. Ha 
túlbonyolítjuk a formát töré-
sekkel, több esélyt adunk a 
későbbi beázásoknak, hiba le-
hetőségeknek.

Kerüljük  a  kutyaól ablakokat,  
toronyszerű kiállásokat, vápá-
kat, hózugot. 
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK, 
KAPUK
A régi településszövetben a 
zárt, kissé áttört kerítések, 
kapuk az ajánlottak. Főként 
célszerű ezek alkalmazása za-
josabb, forgalmasabb utak 
mentén. A kisebb utcák, az 
új telepítések telkein alacso-
nyabb, áttört kerítések készül-
nek, oda illően. Anyaga lehet 
fa, betonelem.
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RÉSZLETKÉPZÉS
Házunkat részletei koronáz-
zák meg. Figyeljük meg, és 
tanuljunk a régi házak rész-
leteiből. Alkalmazzunk olyan 
anyagokat, melyek megjelen-
nek a házon, vagy a kertben. 
Gondolkodjunk rendszerben, 
ne hagyjuk, hogy a túl sokféle 
tárgy, dísz és anyag gyengítse 
házunk és településünk karak-
terét!
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SZÍNDINAMIKA
A színek egyaránt hatnak az ember pszichikai és @zikai állapotára. Ezen megközelítésen keresz-
tül szín és épített, valamint adott környezet között szoros kapcsolat áll fent. Kérjünk segítséget 
építésztől, hogy házunk színe az utcaképet gazdagítsa és kiegészítse megjelenésével! Szép egy-
séges képet érhetünk el egy épületen, ha monokróm, azaz egyszínű színskálát alkalmazunk. Itt 
a szín árnyalataival játszhatunk, de a mértékletesség határain belül. Fontos, ha szélesebb színpa-
lettát szeretnénk, ne használjunk 3 különböző színnél többet egy homlokzaton és törekedjünk 
arra, hogy az alkalmazott színek egymással színharmóniában legyenek. Ideális, ha a nagyobb 
felületekre kiválasztunk egy világos színt mérvadónak (a fehér egy árnyalatát) és a többit csak 
kisebb mértékben használjuk emellett. 

Példa fehér vakolat és annak 
árnyékrajzolatainak használatára.

HOMLOKZATOK
Homlokzatokon törekedjünk a pasztell árnyalatok alkalmazására. Hagyományosan a házakat fe-
hérre meszelték. Használjunk mi is bártan fehéret, vagy színezzünk mértékkel! Igazodjunk az 
épített környezet és az adott környezet látványához. Ne díszítsünk, ne színezzünk túl - elég egy 
erős szín, egy erős karakteres anyag házunkra!

Példa monokróm színskála 
használatára.

Példa 2-3 szín harmónikus 
alkalmazására.

Javasolt színpaletta homlokzatokra (RAL színkódokkal jelölve):

7044 9001 9002 7035 9018 1013 9001 1014 1015 10029016 9003
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BURKOLATOK, NYÍLÁSZÁRÓK
Tehát homlokzataink nagyobb felületén használjunk világos színeket. Viszont kisebb méretek-
ben előforduló felületeinket kiemelhetjük egy-egy erősebb színnel, mely passzol, harmóniát al-
kot a homlokzatunk teljes képével. Például egy sötétebb barnára vagy kékre festett ablakkal, 
vagy az oromfalat lezáró deszka lazúros lefestésével.

Egy szép színskálát nemcsak színekkel lehet létrehozni, hanem például a fehér fal és annak ár-
nyékai szép színharmóniát adnak. Ezért kell @gyelembe vegyük az alkalmazott anyagok textú-
ráját és az abból fakadó fény-árnyék hatásokat, mivel díszítőelemként jelennek meg az épüle-
ten. Ilyenek a vakolatdíszítések, kőfelületek, faburkolatok, illesztésből fakadó dilatációk. Emellett 
törekedjünk a helyi épített környezet sajátosságait követni és abba illeszkedni. Mindenekfelett 
fontos, hogy az épület különböző egységeit egy egészként kezeljük, mert csak így hozhatunk 
létre a szemnek is tetsző építményeket. 

70337008 1001 1024 8025 8008 70437040 1019 3012 8002 7034

Példa fehér vakolat és annak 
árnyékrajzolatainak használatára.

Példa monokróm színskála 
használatára.

Példa 2-3 szín harmónikus 
alkalmazására.
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TETŐ
A tető színének és anyagának megválasztásánál vegyük @gyelembe homlokzatunk kialakítását 
is. Válasszunk helyi épített környezetre jellemző anyagokat, amelyek illeszkednek a falu látké-
pének egészébe. Törekedjünk kisebb elemekből álló (pl. cserepes) fedési módokra, mivel azok 
fény-árnyék hatása szépen feloldja a tető  egybefüggő felületét.

2001 30098011 8002 8008

Példa bontott tetőcserép és 
faburkolat együttes alkalma-
zására. 

Példa új kerámia tetőcserép és 
fehér vakolat együttes alkal-
mazására.

Példa modern betoncserépre 
és részletmegoldásaira.

80153012 3016 3000 7037

Javasolt színpaletta tető fedésre (RAL színkódokkal jelölve):

3012 8023
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ELŐKERT, NÖVÉNYZET
Előkertünk ápolása az utcakép 
ápolásával egyenlő. Ültessünk 
fát, gyümölcsfákat, virágokat. 
Tartsuk karban vízelvezető ár-
kainkat, parkolóhelyünket és 
ágyásainkat. Kérjük kertterve-
ző segítségét a növények és 
szegélyek kiválasztásában.
Kertünk teremti meg a kap-
csolatot a    természettel; a pi-
henés, kikapcsolódás színtere. 
A növények növekedésével, 
visszahúzódásával minden 
évszakban más képet mutat. 
De a kert nem csak egy alko-
tás, hanem élőhely is egyben: 
változatos növényalkalmazás-
sal többféle élőlénynek biz-
tosíthatunk életteret (például 
madárbarát kertek). A fajok, 
arányok, színek, stílus jó meg-
választásával egész évben él-
vezhetjük kertünk szépségét. 
Egy település, egy utca meg-
jelenésében, arculatában a 
közterületről is jól látható elő- 
és oldalkert játszik nagyobb 
szerepet. Az előkert a legtöbb 
esetben az utcafrontról is jól 
látható; ilyenkor védelmi sze-
repe mellett a díszítés jobban 
előtérbe kerül. 
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Rendezett előkertünkkel jó be-
nyomást kelthetünk, értéket  
közvetítünk, hozzájárulunk  
utcánk megjelenéséhez. Jól 
megválasztott növényfajokkal 
az út felől érkező porszennye-
zést mérsékelhetjük és a nem 
kívánt belátást korlátozhatjuk. 
Támfalainkat, kerítéseinket kü-
lönféle felkúszó és lecsüngő 
növényzettel tehetjük színe-
sebbé.
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UTCÁK, TEREK
A településkép kialakításában 
nagy szerepet vállalnak az 
utcák, közterületek kialakítá-
sukkal, rendezettségükkel. Ha 
áthaladunk gépkocsival egy 
városon, falun, az első szembe-
tűnő jellegzetesség az utca és 
házsorok viszonya, méretük, 
arányaik. Innen tudjuk, milyen 
méretű településen járunk. 
Figyeljük meg vannak-e lég-
vezetékek, csak egy oldalon 
van- e járda, van-e bicikliút el-
különítve, vagy fasor.

Parkolók, padok, járda széles-
ségek, házak elrendezése, elő-
kertek gondozottsága mutatja 
meg milyen minőségű az utca. 
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Más egy fő út, egy bekötő út, 
kis utca, földút. Mindennek 
megvan a helye, mit mikor 
hol használunk, hol elégíti ki 
az adott igényt. Reggel mun-
kába, iskolába indulva mind 
áthaladunk rajtuk. Fontos az 
élhető környezet, minél több 
zöld beiktatása a hétközna-
pokba.

Ajánlott kétoldali fasor tele-
pítése, hosszútávra tervez-
hető őshonos, magyar (nem 
tájidegen) fajtákból. Mindig 
nézzünk utána az adott fajta 
jellemzőinek, mikor mennyi 
törődést, gondozást igényel-
nek, milyen közökkel ültet-
hetők. Általánosságban igaz, 
hogy kerítéstől nézve legalább 
3 méterre ültessünk fát, cserjét 
2 méterre. Fák közötti távolság 
alacsonyabb fajták között 5-6 
méter, magas növekedésű fák 
esetén 6-10 méter. Légvezeték 
alá, valamint a légvezetéktől 
számított 3 méter távolság-
ban 3 méternél magasabbra 
növő fa nem ültethető. Utcák, 
terek, kocsibehajtók burkola-
tánál @gyeljünk a különböző 
anyagok, színek harmóniájá-
ra. Kerüljük a túlzóan sokféle 
elem használatát. Tagoljuk az 
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JUHAR (ACER) FÉLÉK
mezei, korai, hegyi, tatár juhar

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

KŐRIS (FRAXINUS) FÉLÉK
magyar, magas, virágos kőris

HÁRS (TILIA) FÉLÉK
kislevelű vagy nagylevelű hárs

NYÁR (POPULUS) FÉLÉK
fekete vagy rezgő nyár

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

AJÁNLOTT NÖVÉNYEK

UTCAI FASOR FÁI
FERTŐ-HANSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGÁNAK AJÁNLÁSÁVAL
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SOM (CORNUS) FÉLÉK
húsos vagy veresgyűrű som

GALAGONYA 
(CRATAEGUS) FÉLÉK
kétbibés vagy egybibés 
galagonya

KECSKERÁGÓ 
(EUONYMUS) FÉLÉK
csíkos vagy bibircses 
kecskerágó

CSERJE FAJOK

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

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

TOVÁBBI AJÁNLOTT FAJTÁK
közönséges nyír
közönséges gyertyán
vadkörte
cser-, kocsánytalan, molyhos 
vagy kocsányos tölgy
fehér fűz
vadalma
madárcseresznye
zselnicemeggy
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AJÁNLÓ VILÁGÍTÓ BERENDEZÉSEK  ELHELYEZÉSÉRE
FERTŐ-HANSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGÁNAK AJÁNLÁSÁVAL

Az ajánló a nemzetközi LoNNe (Loss of the Night Network) programban megfogalmazottak 
alapján a fényszennyezés mérséklését szolgálja. Ennek megfelelően a kültéri világításnál el kell 
kerülni a hideg fehér fényű világítást, vagyis a 3000 Kelvin alatti fényintenzitással rendelkező 
berendezések alkalmazása javasolt. A világítótestek ernyőzése úgy legyen kialakítva, hogy az a 
gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába ne 
mutasson. A díszvilágító testek lefelé irányuljanak, a felfelé sugárzó talajszintbe épített fényvető-
ket pedig el kell kerülni. Az utcákat egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással 
világítsuk meg. Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő. Fontos szempont, hogy a kül-
téri világítást a tényleges használat idejéhez igazítsák, vagyis a közvilágítás fényereje az éjszakai 
órákban csökkenthető. A nem közcélú világításokat ekkor teljesen ki lehet kapcsolni. További 
információk a következő honlapokon olvashatóak: http://www.cost-lonne.eu, valamint https://
www.vilagitas.org.

Kerülendő színhőmérséklet. Ajánlott színhőmérséklet.



75

AJÁNLÓ FELSZÍN FELETTI BERENDEZÉSEK, 
MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSÉRE

Ebbe a kategóriába tartoznak a napelemek, napkollektorok, 
klímaberendezések, világítótestek, antennák, mérőállások és 
egyéb gépészeti berendezések, amelyeknek gondatlan elhelye-
zése a legszebb homlokzatot és faluképet is elcsúfíthatja. Mind 
minden részletet, ezeket is érdemes számításba venni már a ter-
vezésnél. Javasoljuk, hogy utcafronti homlokzaton és az utcától 
számított 10m-en belül kerüljük a kültéri egységek, berende-
zések elhelyezését. Ha berendezésünk nem igényel napfényt, 
jó megoldásként szolgál egy esztétikus takarás, burkolat, amely 
a homlokzattal harmonizál. A tetőre kerülő elemeknél javasol-
juk, hogy azok ne nyúljanak a tetősíkjánál 1 m-nél magasabbra, 
valamint, hogy dőlésszögük a tetőével megegyezzen. Kerüljük 
a hivalkodó, rikító színeket és textúrákat. A gépek működésé-
ből fakadó zavaró hő- és zajhatásokat lehetőleg ne a járdákra, 
közterekre irányítsuk. Számítsuk ki jól szükséges igényeinket, a 
kültéri berendezések száma ehhez igazodjon.

Napelemek kerülendő 
elhelyezési módja.

Napelemek követendő 
elhelyezési módja.

Jó példa klímaberendezés 
elhelyezésére.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

Épületek és növényzet mellett a hirdetések, cégtáblák megjelenése is része az utcaképnek. A túl-
méretezett, harsány színekben pompázó, töménytelen táblaerdő csupán elvonja a @gyelmet és 
távol tartja az arra járó védtelen érdeklődőket. Nem szabad túlzásokba esnünk, itt a legjobban 
ki@zetődő a kevesebb, de ízléses, visszafogott reklám, cégér. Induljunk ki épülethomlokzatunk 
arányaiból, méreteiből. Hol, hogyan hatna rajta vagy körülötte egy hirdetőtábla, vitrin vagy épp 
falra festett felirat. Csak egy erős karakterű színnel vagy anyaggal hirdessük termékünket. Míves, 
ötletes megoldásokban gondolkodjunk! Merjünk bevonni gra@kust, építészt erre a célra. Gon-
dolkozzunk hosszútávban, válasszunk olyan megoldásokat, melyek időjárás és UV állóak. 
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JÓ PÉLDÁK
Ahogy az Útmutatóban is írtuk, ismerjük meg a kiválasztott települést kívül-belül, környező tá-
jaktól kezdve köztereken, utcákon át egészen a részletekig. Milyenek a kémények, nyílászárók, 
visszatérő anyagok, burkolatok. Minden megismert településen találunk 1-2 vagy akár több ked-
venc, nekünk tetszetős házat. 
Merjük lefotózni, közelebbről meglesni, beszélgetésbe elegyedni lakóival. Hasznos informáci-
ókat kaphatunk egy tál süteményért cserébe környező megbízható tervezőkről, kivitelezőkről, 
mesterekről és arról, hogy az általuk betervezett szerkezetek, anyagok, hogyan viselkednek a 
többéves használat során.

Pető@ utca 36.

Jó például szolgál a falu új lakószövetében található családiház. Telekhasználatot tekintve elő-
kertes, oldalhatáron álló, L alaprajzú épület. Tömegében és részleteiben egyszerűségre és egy-
ségre törekedtek. Megfogalmazásában jól illeszkedik a történeti lakószövet épületeihez is, nem 
hivalkodó. 

8
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A tetőn alkalmazott hódfarkú 
cserép, a kerítésen és ablako-
kon használt deszkázat tex-
túrájában illik egymához. A fa 
nyílászárók arányosan tagolják 
a fehérre meszelt homlokzato-
kat.  A visszafogott, természe-
tes anyaghasználat egységes, 
környezetébe illeszkedő meg-
jelenést biztosít az épületnek. 
Színhasználata visszafogott, 
harmonizáló, monokróm.  Elő-
kertje díszfákkal ellátott, gye-
pesített.
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Zsigmond utca 2.

Valamint példaként említhető a szintén új lakószövetbe elhelyezett modern stílusú lakóház is. 
Tömege többszörösen tagolt, de egységet tükröz azáltal, hogy ugyanazt az oromfalas homlok-
zati játékot viszi végig a ház egészén. Melléképületei, mint a garázs épülete stílusában és szer-
kesztésében illik a főtömeghez. A homlokzaton 3 szín dominál, melyek összhangban vannak 
egymással. Előkertje szépen beültett, bokrosított, fásított. Műszaki részlet megoldásai, úgymint 
lábazatok, vízelvezetők, ereszek, vápák kigondoltak, illeszkednek a ház egészéhez.
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Hegykő, János bácsi háza

Követendő példaként szolgál 
a 2016-ban „A legszebb felújí-
tott épület a Fertő-vidéken” 
címet elnyert épület. A cél egy 
helyi védelem alatt álló, egy-
kori lakóépület felújítása, szál-
láshellyé alakítása. Tervezője 
Józsa Dávid építészmérnök, 
a Archi.doc Építésziroda Kft 
vezető tervezője. A megvaló-
sult épület jól tükrözi, hogy 
egyszerű fehérre meszelt, és 
ahhoz megfelelően választott 
nyers fafelületekkel szép, esz-
tétikus megjelenést alakítha-
tunk ki.  Mind belső, mind kül-
ső terei egységet tükröznek.

fotó: Csigó Gergely, további érdekességek a beruházásról: 
http://www.varfal-schlosser.hu, www.gaborschlosser.com



83

Hegykő, Csipkeház

A településtől kevesebb, mint 
10 km-re található 2016-ban 
díjat nyert épület. Lendvay 
Tamás építészmérnök tervei 
alapján készült. A történeti la-
kószövetben található, több 
mint 100 éves építmény ma el-
sősorban a Csipkemúzeumnak 
ad helyet. Az épület átalakítá-
sánál megőrizték annak régi 
stílusjegyeit: főhomlokzatán 
lévő padlásbevilágítókat, szo-
borfülkét, vakolathímeket. A 
korcolt fémlemezfedés, tető-
cserép, bádogozás, térkő, nyí-
lászárók illenek a régi formavi-
lághoz.

fotók és további érdekességek a beruházásról: 
http://www.csipkehaz-hegyko.hu
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Fertőrákos, Várfal Vendégház
 
Jó példaként szolgál Sclosser 
Gábor építészmérnök meg-
valósult terve, amely egy mű-
emléki környezetben találha-
tó pajtának az átalakítása. A 
megvalósult épület jegyei jól 
ötvözik a hagyományt mai ko-
runk vívmányaival. Egyszerre 
jelennek meg a Fertő vidékre 
jellemző építészeti hangulat 
és a modern gépészeti meg-
oldások. Belső és külső  tér 
megformálásban a természe-
tes anyagok használatát része-
sítették előnyben. A látszó kő-, 
és tégla felületek jól kiegészítik 
egymást. 

fotók, további érdekességek a beruházásról: 
http://www.varfal-schlosser.hu, 
www.gaborschlosser.com
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JÓ PÉLDA ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZEKRE
A nyugati határ közelsége okán a környező települések népessége folyamatosan növekszik, 
nem várható a tendencia változása a közeljövőben. Így új településrészek alakulnak ki, melyek-
nél igencsak fontos a tudatos, hosszútávú tervezés. Hagyományaink, kultúránk része a magyar 
településkép, épületeinket alkotó részletek. Új településrész kialakításánál nem szabad ezeket 
felednünk! A mai kornak megfelelő, modern, komfortos házakat gondoljunk ki, a régi házak ará-
nyaival, részleteivel fűszerezve.
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Példaként a katasztrófa súlytotta Devecsert ajánljuk. A 2011-ben átadott új 
településnegyed több utcából és központi teresedésből tevődik össze. Egységes be-
építést, szín- és anyaghasználatot írtak elő. De mégis az utcákon végig sétálva nem ta-
lálunk két megegyezőt, mind eltér részleteiben, az adott család igényeire szabva. 
Ettől kapunk erős képet, saját arculatot Devecseren. 

fotók, további érdekességek a beruházásról: www.epiteszforum.hu
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JÓ PÉLDA FALUSI TEREK ÚJRAGONDOLÁSÁRA 

A Pest megyei Nagykovácsin 
ötletpályázatot hirdettek épí-
tész és tájépítész hallgatók 
számára. A sikeres terveket a 
Budapesti Corvinus Egyetem 
Kert- és Szabadtértervezési 
Tanszéke formálta tovább, 
majd 2010-ben el is készült a 
beruházás.
A régi, szövevényes úthálóza-
tot újragondolva, a mai forga-
lomnak megfelelve rajzolták át 
a régi úttest és patka vonalát. 
Cél volt a tér használatának új-
ragondolása, gyalogos baráttá 
és használhatóvá tétele. Itt he-
lyezkedik el a település éke, a 
templom és a plébánia épüle-
te. Előttük most burkolt, fákkal 
beültetett, csak gyalogosan 
megközelíthető teresedés ala-
kult ki.

fenti kép: tervezett állapot
lenti kép: régi állapot

fotók, további érdekessé-
gek a beruházásról: 
www.epiteszforum.hu
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JÓ PÉLDA VÍZPART REHABILITÁCIÓ 

A nyertes I. helyet a Practica 
spanyol studio nyerte el. Ötle-
tükkel a folyót új kerékpárutak, 
zöldterületek és közterületek 
kiépítésével vezetik vissza a 
városi szövet vérkeringésébe. 
Elsődlegesen a partról induló 
teraszrendszerrel terjesztenék 
ki a part területét. A teraszok 
helyi vizparti növények, ho-
mokdűnék, sziklapartok al-
kalmazásával oldódnak fel és 
kapcsolódnak az épített városi 
környezethez. 

A folyópart ezáltal könnyen 
hozzáférhetővé válik a lakosok 
számára és lehetőséget ad a 
szabadidős tevékenységeknek  
is. A Szamos folyó a közlekedé-
si útvonalak segítségével a vá-
ros élő gerincévé válik, állandó 
mozgás helyszínévé, ezáltal a 
város életének meghatározó 
részévé.

Az Ikva patak és medre egykor fontos szerepet töltött be a település életében. A beépítésre 
szánt újonnan  kiosztott parcellák esetében gondolni kell a vízparti környezet újragondolására,  
védelmére, valamint a folyó falu életterébe való bevonására.
Erre kiváló példát nyújt a Szamos partjának rehabilitációjára kiírt 2017-es pályázat, melynek fő 
koncepciója volt újra jelentőséget adni a városképből kirekeszett folyónak.

fotók, további érdekességek a beruházásról: 
www.studiopractica.com
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