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BEVEZETÉS

1

„Aki sokat tud a múltról, az jobban megérti a jelent, és nagyobb biztonsággal tervezheti a
jövőt.”
A vidéken az emberi megtelepedés korai nyomait több régészeti lelőhely támasztja alá. Már
az újkőkorban (ie. 5500 körül) lakott hely volt. Történelméről első ismert írásos emlékét,
1351-et követően vannak feljegyzések. Ezek közül az egyik legmeghatározóbbnak az 1500-as
évek közepén létrehozott major bizonyult, valamint az, hogy 1594-ben a török csapatok
elpusztították. 1610-ben az újranépesítés már új helyen, a korábbitól délre valósult meg.
Az orsószerűen kiszélesedő Fő utca mellett szerveződő, a mai napig a mezőgazdaság által
táplált település népességszáma az 1697. évi 211 főről az akkori fölbirtokos, Eszterházy
családnak is köszönhetően 1850-re elérte az 1000 főt. A jómódú gazdák mellett sokan éltek
szegénységben, mely többszöri kivándorlási hullámot eredményezett. A kivándoroltak által
hazaküldött pénzből azonban az itthon maradottak építkezhettek, emellett a népességszám is
tovább emelkedett, a II. világháború időszakára már elérte az 1700 főt.
A gazdasági és társadalmi élet átszerveződése, Csorna város népességvonzó hatása egy új
folyamatot indított el a településen; a 2011. évi népszámlálás alig több mint 1000 főt rögzített.
A népesség csökkenésével a településkép is változott. Az egykori nádtetős, utcára merőleges
gerincű, egyhelyiségsoros házak helyét az akkori kor szerint modernebb, sátortetős, négyzet
alaprajzú épületek vették át. Az utcára széles homlokzattal forduló kispolgári épületek közül
több ma már nem lakott. Viszonylag nagy számban emeletes épületek jelentek meg.
Megmaradtak azonban a széles, gondozott közterületek, teresedések, melyek képét árnyékadó
fák üdítik, jelenetős mértékű virágosítás színesít. Összességében megmaradt a település
hangulatos, mezőgazdasági jellegű képe.
Jelen dokumentáció, az arculati kézikönyv célja a település fennmaradt értékes építészeti és
természeti értékeinek bemutatása, a jelen- és utókor számára történő megőrzése. Továbbá
olyan útmutató nyújtása, mely elősegíti a településkép, a lakókörnyezet minőségi, harmonikus
formálását, a természeti környezet megőrzését.

Kossuth Lajos utcai népi lakóház
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Fejlődéstörténet
A feltárt régészeti lelőhelyek alapján a település területe már az újkőkorban (ie. 5500 körül)
lakott volt. A kora középkorban (5-10. század) a település a kapuvári gyepűhöz tartozó
várbirtok volt, s a köles fölötti Szent István töltésnek nevezett részen épült fel. Az
árpádkorban (11-14. sz.) Mártonfölde, vagy Mártontelke nevű telep működött Bágyog és
Pordány határában.
Első írásos emléke 1351-ből származik, mint possessio Pardan. 1387-től a település a
Kanizsai család kapuvári uradalmához tartozott. Az 1536-ban a Nádasdyak házasság útján
megszerezték a Kanizsai birtokokat, köztük Pordányt. Ebben az időben a település határa két
részre oszlott. Az egyik a jobbágyok által használt úrbéres föld, a másik a „várföld”, a
földesúr magánkezelésében lévő földje volt. Mohács után állandóan nagy létszámú katonaság
élt az ország területén, ezért a földesurak átálltak a tömeges gabonatermelésre és az
állattartásra.
A termények előállítására a Nádasdyak is megteremtették a majort, mely 1548 körül már
működött A major alkalmazottakat csak az állatok mellett foglalkoztatott. A földet jobbágyok
művelték, s ez rendkívül nagy terhet jelentett a mindössze 25 családból álló település
lakóinak, annak ellenére, hogy a szomszédos települések is robotoltak a majorban. A terhek
miatt többen elszöktek. A majorság a gazdátlanul maradt földeket is magába olvasztotta, s ez
egy idő után már a falu létét veszélyeztette. A történelem azonban közbeszólt.
1594-ben a török támadás során elpusztult Pordány is, az 1000 hold földet és 1000 állatot
számláló majorságával együtt. 1598-ban Győr visszafoglalása után a török csapatok
visszahúzódtak a Rába vonala mögé, de ez már a felégetett településen nem segített, mely
1610-ig lakatlan maradt. A Nádasdyaknak köszönhetően öt éven belül megtörtént az
újratelepítés. Az új település a korábbitól délre jött létre. Újraindult a majorüzem is, de
teljesítménye csak töredéke volt a korábbinak.
1677-től Pordány katonafaluvá vált, vagyis az itt élők és ide települők
fegyveres szolgálatukért földet kaptak, s emiatt a családok száma 50
fölé emelkedett. Valószínűleg ennek emlékét őrzi az 1693-ból
származó pecsétlenyomat is, mely alapján a település elkészítette
címerét.
1681-től Estetrházy Pál lett az új birtokos, s ezzel a település igazi
fejlődése is kezdetét vette, mert az Eszteházyak politikája lehetővé
tette, hogy a hatalmas uradalom földjeit a település parasztjai
elfoglalják, illetve haszonbérletbe vegyék megművelésre.
Jellemző volt a település fejlődésére, hogy Mária Terézia Úrbéri
rendelete kedvezőtlenül hatott. A kialakult helyzeten való javítás
Címer
érdekében egy évvel később a birtokosok és a pordányiak új szerződést kötöttek, mely szerint
a robot, a füstpénz, a kilenced, stb. megváltásáért minden egészhely 10 forintot fizetett.
Mindez a település gyors felvirágzásához vezetett. 1797-ben már képes volt eltartani egy
önálló parókiát.
Az 1697-es egyházlátogatási jegyzőkönyv adataiból kitűnik, hogy régi alapítású a plébánia, a
település temploma kicsi, az 1683-ban leégett helyén áll. A napjainkban is látható templom
1867-ben épült, 1912-ben újabb toronnyal, kereszthajóval és szentéllyel egészítették ki.
1714-ben 104 katolikus és 100 nem katolikus élt a településen. Az evangélikusok száma
1851-re 72, 1932-ben pedig 5 főre csökkent.
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A Magyar Királyság területén 1782 és 1785 között végezték el az I. katonai felmérést. Ettől az
időszaktól kezdve a település fejlődése térképen is nyomon követhető. Az 1600-as évek elején
új helyen létrehozott Pordány már mintegy 640 fős település majorral és az orsószerűen
kiszélesedő fő utca tengelyében és súlypontjában lévő templommal. A házakat hosszú, a 200
méteres mélységet is elérő, 12-14 méter széles szalagtelkeken építették fel.

I. katonai felmérés, 1784

Forrás: www.mapire.eu

II. katonai felmérés, 1846-47

Forrás: www.mapire.eu
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1846-ra az Ady E. utca beépítése elnyerte mai kiterjedését. A beépített területeket
anyagnyerőhelyeken kialakult vízfelületek határolták. Ezek közül is az ún. Közzel, a mai
Béke és Gévay utcák csomópontjában lévő vízfelülettel, mint korcsolyázó, halászó, egyúttal a
jégvermeket jéggel ellátó hellyel a településtörténeti írások gyakrabban foglalkoznak.
Az új beépítések kisebb, mintegy 90 méter mélységű telkeken valósultak meg.
Az 1848-as szabadságharcban 14 pordányi honvéd vett részt, akiknek a neve is ismert. A
szabadságharc után a maradványföldek termelésben való bekapcsolása tovább folytatódott.
Egy 1857-ben létrejött egyezség szerint ezen földek megválthatóvá váltak, 24 egész telekre
osztva. Ez a volt úrbéresekre nézve nagyon kedvező volt, mivel ezután átlag 50 holdas
birtokkal rendelkeztek. A jómódú gazdák mellett azonban nagy számban éltek zsellérek is,
nyomasztó szegénységben. Ez elindította az első kivándorlási hullámot 1897-ben Kanadába,
amely egészen 1912-ig tartott.

Kataszteri felmérés, 1850-es évek

Forrás: www.mapire.eu

1856-ra a Csorna és Pápa közötti vasút építésének hatására kialakították a mai Béke, Szent
István és Kossuth L. utcák telkét, de azok beépítésére csak a század végén, a 20. század elején
került sor. A Szent I. utca a Gévay utcához hasonlóan jelentős szélességgel került kialakításra,
- de az Ady E. utca menti beépítések miatt a csatlakozó szakaszon tördelt vonalvezetéssel,
mely még ma is problémát jelent -, a Béke utca már szűkebb keresztmetszettel, a Kossuth L.
utca tényleges kialakítására és beépítésére pedig a mai napig nem került sor. Ennek
következtében a Szent István déli oldalán a telkek mélysége eléri a 250 métert is.
A fő utcával párhuzamos vezetésű Arany János utcának is ekkorra tehető a beépítése. Az
északi oldalán a Gévay úti szalagtelkek miatt kisebb, 50 és 100 méter mélységű telkeket
tudtak kialakítani, a déli oldalán, ahol nem volt korlátozó tényező, a telkek mélysége elérte a
200 métert is.
Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Az akkori Fő, ma Gévay utca a templom 1912. évi bővítése előtt

Forrás: www.network.hu
Átalakult utcakép a bővített templommal és a telepített jegenyesorral

Forrás: www.network.hu
Az első világháború 67 pordányi áldozatának nevét a templom előtt 1926-ban felállított
Hősök-szobrán örökítették meg.
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Az 1920-as évek elején épített csendőrörs, később Tsz iroda, majd daráló

Forrás: www.network.hu
1922-ben a kivándorlás újabb szakasza kezdődött a fokozódó szegénység miatt, s ez 1930-ig
mintegy 54 családot érintett. A kivándorlók által visszaküldött pénz lehetővé tette, hogy az
otthon maradottak kiszabadulhattak „Kisbécsből” (a mai Gévay W. L. utca) és építkezhettek a
„Dollár utcában” (a mai Béke utcába).
Az 1930-as években a település lakosszáma 1655 főre, lakásszáma pedig 296-ra emelkedett.
A társadalmi tagozódás a következőképpen alakult: 70 család gazda, 35 család zsellér, 70
pedig uradalmi cseléd.
1932-ben óvodát alapítottak, melyet szerzetesnők működtettek.
1941-re a beépítések elérték a vasút vonalát, melyet azóta sem lépett át a település.
A második világháború 49 pordányi áldozatának nevét is a Hősök szobrán örökítették meg.
Az 1945-ös év újabb kivándorlást és a társadalmi helyzet megváltozását hozta. Akkor
osztották fel az 1200 Kh-s Esterházy birtokot, s a rászorultaknak 118 házhelyet biztosítottak.
5 éven belül 65 családi házat építettek. Megszűntek a közös udvarok, a zsúfolt, egészségtelen
cselédlakásokat lebontották.
Kialakításra került a mai Köztársaság, valamint a József A. utca és megkezdték azok
beépítését. Ez azért is volt jelentős változás, mert e két utca közötti területen működött
évszázadokon keresztül a major. 1949-ben 11 taggal megalakult a tsz, 400 Kh-on. A
termelőszövetkezetet az 1941. évi térképen Rozália major néven jelölt területen, majd annak
nyugati és déli irányú, jelentős mértékű kiterjesztésével fejlesztették.
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A település a II. világháború időszakában

Forrás: www.mapire.eu

A látszólagos jólétet óvoda, iskola, orvosi rendelő, idősek napközi otthona, két ÁFÉSZ bolt és
1970-ig 160 épített, vagy újjáépített lakás jelezte.
A település a fő tengelyére merőlegesen kialakított utcahálózattal növelte beépített területeit
északnyugati (Szabadság, Széchenyi, Dózsa György és Hársfa utca) és keleti (Petőfi, a Zrínyi,
a Rákóczi utcák) irányban.
A termelőszövetkezethez vezető út, a mai József Attila utca Csorna (Dör) fő megközelítési
iránya lett, a korábban ezt a szerepet betöltő Köztársaság utca zsák jellegűvé vált.
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Topográfiai felmérés, 1981
801-1200 m2
közötti telekméret

1601-2000 m2
közötti telekméret

501-800 m2
közötti telekméret

1201-1600 m2
közötti telekméret
2000 m2 feletti
telekméret

500 m2 alatti
telekméret

Telekszerkezet 2004-ben
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A rendszerváltozást követően a helyi önkormányzat vette át a település ügyeinek intézését.
Rábapordány legnagyobb intézménye, az általános iskola jelenlegi épülete 1990-ben készült
el öt új tanterem építésével és 4 tanterem átalakításával.
Újabb, terület igénybevétellel járó beépítésre mindössze a település északi részén, a Hársfa
utca keleti oldalán került sor. A meglévő épületek átépítése folyamatos, leginkább a Béke és a
Széchenyi utcában figyelhető meg.
Az egykori, 18. századi anyagnyerőhelyek nyoma a mai napig fennmaradt. Mély fekvésűek,
az egykori Köz közösségi felhasználása tervezett, megvalósítandó feladat.
A mezőgazdasági
rt. telephelye

1980-2004 közötti
beépítés

Rábapordány
1846-ban

1881-1980 közötti
beépítés

A major egykori
helye

1846-1881 közötti
beépítés

Településfejlődés összegzése

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

13

Településkép, településkarakter
A település a Győri-medence középtáj Csornai-sík kistájának középső részén helyezkedik el.
A táji, domborzati adottságok miatt kis felszínkülönbségű a területe. A változatos domborzat
hiánya miatt az útkísérő fásítások, mezővédő fasorok és kisebb erdőterületek mellett a
légvezetékek tartóoszlopai, valamint az állattartó telep építményei emelkednek ki a tájból.

2014. évi légifelvétel a településről

Forrás: maps.google.com

A település igazgatási területére érkezőt, bármely irányból teszi is azt, a mezőgazdasági
tájhasználat képe fogadja. Rábadpordány külterületének döntő hányada szántó művelési ágú
terület.
Dör és Bágyogszovát irányából a belterülethez érkezve a termelőszövetkezet kiterjedt területe,
épület- és állatállománya válik láthatóvá; Pásztori és Egyed irányából pedig a 19. században
„megnyúlt” és az akkori beépítés képét részleteiben őrző porták tárulnak fel. A település belső
képe is az évszázadok óta a mezőgazdaságon alapuló működést mutatja.

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Védett területeken a település északi részén

Üdvözlet Dör irányából
Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

15

Szent István és…

Szabadság utcai részlet

Némileg meglepő módon az egykori paraszti és polgári épületek nem a mai Fő utca
orsószerűen kiszélesedő területén, hanem a Béke és a Szent István utcákban találhatók meg
nagyobb számban. Harminc métert is elérő szélességű közterületeken haladva utcafrontra
széles homlokzattal forduló, markáns tömegű egykori polgári lakóépületek és
egyhelyiségsoros, mélyen a telekbelsőbe soroló épületegyüttesek képe váltja egymást.

Lakóház a Szent István utcában
A belterületi utak burkolatának minősége változó, de a kísérő zöldterületek döntően ápoltak,
gazdagon virágosítottak. A közterületi növényállomány sok esetben elrejti az épületeket.

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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ÖRÖKSÉGÜNK

3

Műemlék
Temetői kereszt, 1 hrsz.
Műemléki védettséget élvez az 1 hrsz.-ú temetői telken található kereszt, mely későbarokk,
1804-ből származik.

Római katolikus templom, 543/14 hrsz.
A templomot előbb helyi védelem alá helyezték 2005-ben, majd 2011-ben.műemlékké
nyilvánították
A templom létezéséről már az 1697-es egyházlátogatási jegyzőkönyv tudósít, mely szerint az
az 1683-ban leégett helyén áll. A ma is látható templomot 1867-ben építették, 1912-ben újabb
toronnyal, kereszthajóval és szentéllyel egészítették ki.

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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A templom létezéséről már
az 1697-es egyházlátogatási jegyzőkönyv tudósít,
mely szerint az az 1683ban leégett helyén áll.
A ma is látható templomot
1867-ben építették, 1912ben
újabb
toronnyal,
kereszthajóval és szentélylyel egészítették ki.

Körfestmény a templombelsőben. A festmény alsó
részén az akkori rábapordányi lakosok láthatók.

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Értékek nyomában
A település épített értékei a 2005. évi településrendezési terv készítése során kerültek
felkutatásra. Az építészeti értékeik, vagy éppen a település életében betöltött szerepük alapján
számos építmény helyi védelem alá helyezésre került.
Az elmúlt 13 év a védett épületek helyzetében is változást eredményezett. Ezek közül
örömteli változás a templom műemléki védelem alá helyezése, míg sajnálatos néhány épület
átalakítása, vagy éppen lakatlanként állagának, állapotának folyamatos romlása. Jelen
kézikönyv az akkor értékesnek ítélt építmények számbavétele mellett bemutatja a természeti
értékeket is.
Utcaképi védelem
Utcaképi védelem alatt áll a Béke utca nyugati, hagyományos beépítést őrző, 574-576 hrsz.-ú
rövid szakasza. A védelem alatt álló három épület utcára merőleges gerinccel fordul.
Meghatározó elem a kontyolás nélküli nyeregtető, valamint az oromzatot határoló párkány.
Az épületek egyedileg is védettek.
A védelem alatt álló épületek egyikét napjainkra számos átalakítás érintette, így sem egyedi
védelmének, sem az immár két épületre kiterjedő utcaképi védelemnek a fenntartása nem
indokolt és nem javasolt.

A Béke utca 2005-ben…

és 2018-ban.
Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Helyi egyedi védelem
A 2005. évi rendezés során számos épített érték került helyi védelem alá. Ezek közül is
legjelentősebb a római katolikus templom, valamint annak környezete volt. A templom
műemléki védettség alá helyezésével az építmény helyi védelem alá nem helyezhető, de
környezetére a védelem fenntartható.
Római katolikus templom parkjának platánfái, hősök szobra, valamint kőkereszt,
543/14 hrsz.

Az 1926-ban állított hősök szobra és az 1847. évi kőkereszt a templom előterében
Millecentenáriumi park az Arany János utcában, 2 hrsz.

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Kőkereszt a Szt. István utcában, 543/8 hrsz. Kőkereszt a Kossuth Lajos utcában

Jézus ki érettünk keresztre feszíttetett, irgalmazz Add nekem Jézus szívedet akarlak szeretni
nékünk
Emeltette özvegy Orbán Jánosné 1887,
szül. Szalay Klára

Kőkereszt a vasúttól nyugatra, 022/3-8 hrsz. Kőkereszt az Árpásra vezető út mentén

Dícsértessék Jézus Krisztus szent neve és Szűz Máriáé

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Lakóépület, Arany
utca, 33/2 hrsz.

János

Nemesi lakóépület, mélyen a
telekbelsőbe
hátrahúzva.
Középrizalitos, keleti homlokzata árkádos. Jellegzetes a
rizalitos építményrész előtti,
kőoszlopokkal határolt erkély, valamint terasz.

Lakóépület az Arany János
utcában, 203 hrsz.
Parasztbarokk homlokzattal
díszített,
egyhelyiségsoros
lakóépület. Jellegzetes az
osztott, feltehetően eredeti
kialakítású ablak, a nádfedés,
valamint a zárt kapuzat.

Plébánia épület a Gévay W.
L. utcában, 697/1 hrsz.
Utcára párhuzamos tengelylyel forduló, középrizalitos
épület, jó műszaki állagban.
Arányos nyílászáró kiosztású, rangos megjelenésű
épület.

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Lakóépület a Kossuth Lajos
utcában, 340 hrsz.
Eredeti formájában fenntartott, gondosan ápolt népi
építésű lakóház.
Egyhelyiségsoros, oszloptornácos, nádfedéses, faléces
kerítéssel.
Az épület a település egyik
ékköve, egyetlen „hiányossága”, hogy nem a település
hangsúlyos részén helyezkedik el, így az átutazó
számára láthatatlan marad.

Lakóépület a Szt. István
utcában, 496/3 hrsz.
Utcával párhuzamos tengelyű, csonkakontyolt tetőzetű
rangos lakóépület.
Arányos kiosztású, keretezett
„T” osztatú ablakok díszítik
utcai homlokzatát. Az épület
rangos megjelenését fokozza
épített, tömör kapuzata.
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Árnyékadó növényzet mögött megbúvó lakóépület a
Szt. István utcában, 400 hrsz.
Parasztbarokk homlokzattal
díszített, egyhelyiségsoros,
oszloptornácos lakóépület.
Jellegzetes a zárt kapuzatm
kedvező a homlokzat eltérő
színekkel történő tagolása. A
nyílászárókat védő rács
alkalmazása nem előnyös,
bár festésével megjelenése
kedvezőbbé vált.

az épület 2018-ban és…

2002-ben, még a növényzet által nem rejtetten
Lakóépület a Szt. István
utcában 411 hrsz., 20 hsz.
Nagy
tömegű,
rangos,
hajlított házas lakóépület,
mely
mögött
hosszan
húzódik a mezőgazdasági
épületek sora. Jellegzetesek a
homlokzatot
arányosan
tagoló, keretezett ablakok,
párkányok, a homlokzatot
függőegesen tagoló, falsíkból
kiemelkedő díszítések. Az
épület leromló műszaki
állagú, külső jegyek alapján
a víz elleni szigetelésének
megoldása elsődleges.
Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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Árnyékadó növényzet mögött megbúvó lakóépület a
Szt. István utcában, 420 hrsz.
Középrizalitos, a homlokzati
síkból kiugró, függőleges és
vízszintes elemekkel tagolt
homlokzatú, arányos ablakkiosztású épület. Az utcával
párhuzamos gerincű, markáns tömegű lakóépület, zárt
kapuzattal.

az épület 2018-ban és ….

2002-ben.
Lakóépület a Szt. István
utcában, 439 hrsz., 60 hsz.
Utcára párhuzamos gerinccel
forduló, arányos kiosztású és
szépen keretezett ablakú
lakóépület.
Az épület felújításra szorul,
vakolását, festését követően
az utcaképet kedvezően
formálhatja.
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Lakóépület a Szt. István
utcában, 460 hrsz.
Jellegzetes kialakítású, egyhelyiségsoros, oszloptornácos,
feltehetően
eredeti
méretű utcai ablakokkal díszített, macskalépcsős oromzatú épület. A lakóépületet
már 2011-re átalakították, a
tulajdonosváltás után ez
jelenleg is zajlik. A kedvezőtlen átalakítások között
szerepel a tornác beépítése.
az épület 2004-ben
Lakóépület a Béke utcában,
490 hrsz.
Felújított, utcára párhuzamos
tengellyel forduló lakóépület.
Arányos kiosztású, „T” osztatú, keretezett, feltehetően
eredeti ablakokkal.
Az épület kedvezően formálja az utcaképet. Az épület
mögött húzódó melléképületek szintén ápoltak.

Lakóépület a Béke utcában,
491 hrsz.
Utcával párhuzamos gerincű,
arányos ablakkiosztású lakóépület, részben felújítva. Az
épület folytatásaként mélyen
a
telekbelsőbe
húzódó
melléképület található.
Kedvező
a
szomszédos
épülettel (490 hrsz.) való
együttes megjelenése.
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Lakóépület a Béke utcában, 575 hrsz.
Utcára merőleges gerinccel forduló, oromzatos, egyhelyiségsoros, oszloptornácos, feltehetően
eredeti méretű utcai ablakokkal díszített épület. Jellegzetes a homlokzatot tagoló pillér, az
osztatos faablak, emellett kedvező az épület színezése.
Az utcaképi védelem alatt álló épületek közül a legjobb állapotban megőrzött, ugyan
átalakítással érintett épület.
Lakóépület a Gévay W. L.
utcában, 111 hrsz.
Parasztbarokk homlokzattal
díszített, egyhelyiségsoros,
félköríves
oszloptornácos
lakóépület. A 2005-ben
dokumentált állapothoz képest is többször - az akkorinál kedvezőbben – átalakított.
A tornác egy része, így
annak
utcai
kivezetése
beépített – előbb ablak kialakításával, majd az ablak
befalazásával.
Az épület megjelenését kedvezően formálná az utcai
homlokzat tagolása, különösen az egykori kapu
megnyitása.
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Lakóépületek a Szabadság
utcában, 583, 585/1 hrsz.
Egyhelyisgésoros,
utcára
merőleges gerinccel néző
lakóépületek.
Az 585/1 hrsz.-ú, a kép bal
oldalán található épület
jelentős, kedvezőtlen átalakítással érintett. Tornácának
egy része beépített, a tornác
síkján túlnyújtott, ezáltal az
utcai homlokzat arányossága
felbomlott, a tetőzet tört
síkú. Kedvezőtlen az új
kémény kialakítása is.

Az 583 hrsz.-ú, saroképület tulajdonosa nagyrészt meg
tudta őrizni az épületet eredeti formájában. A
macskalépcsős oromzat, az oszloptornác kivezetésének
szabadon hagyása, magának a tornác nagy részének
nyitottként való megőrzése, a beépített rész illeszkedő
kialakítása, a nyílászárók keretezésénél a jó színhasználat
kedvező képet ad az épületnek még úgy is, hogy a kis
méretű napelemet az utcai homlokzattól távolabb lett
volna jobb elhelyezni. A hagyományos és a modern
elemek ilyen együttláthatósága disszonáns.
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A Béke utca 569-565 hrsz.-ú szakasza keleti, majd nyugati irányból 2004-ben
Az egyhelyiségsoros, utcára merőleges gerinccel néző, oromzatos, eredetileg tornácos
lakóépületek már 2004-ben is átalakítással voltak érintettek. Napjainkra az 566 hrsz.-ú épület
maradt meg átalakítással legkevésbé érintetten; sajnos rossz, balesetveszélyes állapotban.
A Béke utca ezen, északi szakaszán mindössze az 575 hrsz.-ú épület védelmének fenntartása
javasolt.

Utcakép 2018-ból, nyugati irányból

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve
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A 2004-5. évi felmérés óta az akkor helyi védelem alá vont épületek egy részét kedvezőtlen
átalakítás, más részüket további állagromlás érintette. Az ezredfordulón értékes, de helyi
védelem alá nem vont épületek többségét szintén további állagromlás érintette. Több, Szent
István utcai nem lakott épületre az elbontás vár, amennyiben mielőbbi állagmegóvásukra nem
kerül sor. Ezen egykor rangos, nagy tömegű épületek eltűnése a településképet kedvezőtlenül
változtatná.

Elhagyott lakóépület a Szent István utca nyugati szakaszán
Az átalakításokkal ellentétben a jó karban tartott épületek egyike és szép példája a Kossuth
utcai, előzőekben bemutatott népi lakóépület.
Jelen arculati kézikönyv készítésekor végzett felmérés alapján a helyi védelem fenntartását
nem javasoljuk az alábbi lakóépületek esetében:
- utcaképi védelem megszüntetése, Béke utca 576-574 hrsz.-ú épületek: az 574 hrsz.-ú
épület jelentős átépítése miatt
- helyi egyedi védelem megszüntetése, Béke utca 574 hrsz.: az épületet jelentős átépítés
érintette
- helyi egyedi védelem megszüntetése, Béke utca 576 hrsz.: az épületet jelentős átépítés
érintette
- helyi egyedi védelem megszüntetése, Szabadság utca 585/1 hrsz.: az épületet jelentős
átépítés érintette
- helyi egyedi védelem megszüntetése, Béke utca 569 hrsz.: az épületet lebontották
- helyi egyedi védelem megszüntetése, Béke utca 565 hrsz.: az épületet jelentős átépítés
érintette
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Helyi egyedi védelem alatt nem álló építmények
Az 1956. évi forradalom- és szabadságharcnak emléket állító építmény.

Az építményt 2016. évben, a templom környezetében
helyezték el.

Kopjafa a Szent István utca keleti szakaszán, a
tűzoltóság építménye mellett.
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Védett természeti területek (a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása
szerint)
- országos jelentőségű védett terület:
• nem található a település területén
-

nemzetközi egyezmény alá tartozó területként:
nem található a település területén

- egyéb, tervezéskor figyelembe veendő területi kijelölések:
• Országos Ökológiai Hálózat a FHNPI működési területén
a vasút, a major, valamint a döri határ közelében lévő, legelő művelési ágú területek
tartoznak ide

Forrás: FHNPI

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

32
Természeti terület a FHNPI működési területén
ide tartoznak az ökológiai hálózat elemei mellett további, legelő művelési ágú
területek az alábbi térkép szerint.

Forrás: FHNPI
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TELEPÜLÉSRÉSZEK ELTÉRŐ KARAKTERREL 4
Karaktervizsgálat
Rábapordány község területe a kialakult telekszerkezet és beépítési mód, a telekhasználat, a
természeti és épített értékek, valamint a hatályos településrendezési tervben foglaltak alapján
a következő karakterekbe sorolható:
- településképi szempontból meghatározó terület a település legősibb beépítésű területe,
a Gévay Wolff Lajos utca és annak kétoldali beépítésű területe, valamint az ún.
elágazások tere
- a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság állásfoglalása szerint szintén településképi
szempontból meghatározó területként szükséges lehatárolni és kezelni
-- az országos ökológiai hálózat övezeteibe tartozó, valamint
-- a természeti területeket
- családi házas, falusias karakterű a Gévay utcától délre, és keletre kialakított utcák és
azok menti beépített terület, továbbá a Szabadság utcától északra lévő beépített terület
- nagytelkes, mezőgazdálkodási falusias karakterű a Szent István utca mentén kialakult
és fennmaradt beépítés
- vegyes családi házas karakterű a Béke utca menti beépítés
- új beépítésű, családi házas karakterű a Hársfa utca keleti oldalának beépített területe,
valamint a település lakóterületi beépítésre tervezett területei
- rekreációs karakterű a Béke és az Arany J. utca menti mély fekvésű területe, valamint
a horgásztó területe
- településvédő karakterű a lakóterületeket az északi szél és a por ellen, valamint a
működő állattartó teleptől védő meglévő és tervezett erdő művelési ágú földrészletek
területe
- gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató karakterű a Bágyogszovátról bevető út menti,
valamint az Arany J. utca menti, kis kiterjedésű terület
- gazdasági, ipari karakterű az egykori major ma is működő területe, valamint a
település északi részén az egykori állattartó telep területe
- közlekedési karakterű a vasútvonal területe
- mezőgazdasági karakterű az előző területekbe nem tartozó, döntően szántó művelési
ágú nagy kiterjedésű földrészletek területe
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Településképi szempontból meghatározó terület
Rábapordány ősi beépítésű területe, a Gévay Wolff Lajos utca és annak kétoldali beépítésű
területe, valamint az ún. elágazások tere a temetővel településképi szempontból meghatározó
területnek minősül.

Forrás: www.maps.google.com
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Az orsószerűen kiszélesedő, legszélesebb pontján a templomnak és kertjének helyt adó,
jegenyefákkal beültetett utca képe meghatározó a településen. Az út mentén ma már
jellemzően sátortetős, magas lábazatos földszintes épületek helyezkednek el, melyek sorát
megtörik az utcára párhuzamos gerinccel forduló, nagy párkánymagasságú, tetőtér, vagy
földszint+emelet beépítésű épületek. Napjainkra az egykori egyhelyiségsoros, utcára
merőleges tengellyel néző épületek, majd a hajlított házas épületek mindössze néhány
képviselője maradt fenn. Ilyen például a plébánia és az óvoda épülete. A burkolt úton haladva
a széles közterületnek és a kétoldali fasornak köszönhetően az épületek képe szinte fel sem
tárul. Az épületek döntően az udvarra való belátást gátló kapuval és kapuzattal csatlakoznak
egymáshoz.
Az egykori szalagtelkes rendszer nagyrészt fennmaradt.

A Gévay utca keleti szakasza
Külterületi településrész
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása és állásfoglalása alapján
település-képi szempontból meghatározó területnek minősül a településen az országos
ökológiai hálózat övezet, valamint a természeti terület övezete azzal, hogy jelen terv az
Igazgatóság általi lehatárolást a telekhatárokhoz igazította.
A védett területek legelő művelési ágú területek, a belterületet foltszerűen veszik körbe.
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Védett területek északon, a Döri rét

Tájkép a majortól északra
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Családi házas, falusias karakter
Az ősibb beépítésű Ady E, valamint Arany J. utcák mellett a település 1941 és 1980 között
beépített területei tartoznak ide: a Gévay utcától délre és keletre, valamint a Szabadság utcától
északra eső területek. Az 1941 után kialakított utak szabályos, merev rendszerűek, ehhez
párosul a telekrendszer is. Ettől eltérést mutat az ősibb kialakítású Ady E. és az Arany J. utcák
képe, utóbbi mentén a szalagtelkes telekrendszer is fennmaradt. Itt több utcára merőleges
gerinccel forduló épület található, ám összességében ezen utcák mellett is sátortetős,
földszintes épületek sorakoznak. A karakteren belüli, több mint száz év eltéréssel beépített
területek között nincs olyan markáns különbség és nem is tervezett, mely külön kategóriába
sorolásukat indokolttá tenné.
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Rákóczi utcai részlet

Dózsa Gy. utcai részlet
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Nagytelkes, mezőgazdasági falusias karakter
Annak ellenére, hogy a település eégészére
jellemző a mezőgazdasági karakter, a mintegy
100 évvel ezelőtt kialakított Szent István utca és
az annak két oldalán létrejött beépítés képe eltér
a település többi területétől. Már az utca 30
méter széles, nyílegyenes vonalvezetése is
egyedi, de meghatározó az út mellett ugyanilyen
szélességű telkeken dominánsan megjelenő,
utcával párhuzamos tengelyű, eredeti formájában
nagyobb számban fennmaradt kispolgári
épületek képe. A főépületekkel együtt mérve 4050, de több esetben 100 métert is meghaladó
mélységben nyúlnak az épületek a telekbelsőbe,
mutatva a gazdálkodás fontosságát. A
telekmélység az utca déli oldala mentén eléri a
250 métert. Az utca jelentős részén meglévő,
kétoldali fasor az épületek többségét elrejti. Az
épületek az udvarra való belátást gátló kapuval
és kapuzattal csatlakoznak egymáshoz.
Szent István utca, részlet

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

42

Lakóépület a Szent István utcában
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Vegyes családi házas karakter
A Szent István utcával egyidőben kialakított Béke utca és annak kétoldali beépítésű területe
tartozik ebbe a karakterbe. Az utcába nyugati irányból érkezve az utcára merőleges gerincű,
oromfalas épületek jellegzetes képe fogadja a látogatót az északi, utcával párhuzamos
tengelyű épületek sora pedig a déli oldalon. Az utca középső szakaszától, mint valamely város
központja felé közeledve, hirtelen emeletes épületek jelennek meg, éles kontrasztot
keletkeztetve a korábbi utcaképpel, vagy éppen a szomszédos, kis tömegű épülettel.
Míg az utca nyugati oldalán előkert nélküli a beépítés, addig a keleti szakaszon az út
vonalvezetésének változása miatt, valamint mivel a telkek itt nem derékszöget zárnak be az
úttal, fogazott beépítés jött létre, ezzel pedig kis mértékű előkertek alakultak ki. Ezen a
szakaszon és ott is a déli oldalon a kerítések vonalvezetése változó, kissé zaklatott.
A telekmélység az utca északi oldalán egységesebb, 90-100 méter, a déli oldalon 60-150
méter közötti. A néhány, déli oldalon előforduló 25 méter szélességű telek mellett a 14-15
méter keskeny telkek a jellemzőek. Az épületek döntően az udvarra való belátást gátló
kapuval és kapuzattal csatlakoznak egymáshoz.
A Béke utca déli
és…..

….északi oldala

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

44

Új beépítésű, családi házas karakter
A Hársfa utca keleti
oldalának beépített
területe mellett a
település
falusias
lakóterületi beépítésre tervezett területei
tartoznak ide.
Legnagyobb kiterjedésű a Hársfa utca és
a
major
közötti
terület. Az ezredforduló környékén beépített, így korévét
tekintve 10 és 20 év
közötti
beépítésű
Hársfa utca a település
legfiatalabb
Forrás: www.maps.google.com
része. Az épületek
képe itt is vegyes, de a modernebb kornak megfelelő építészeti kivitelezésűek. A fiatalabb
épületek nagyobb tömegüket már földszintes kialakítással érik el, tetőzetük kialakítása is
alacsonyabb hajlásszöggel történik. A 20 év körüli épületek oromzatos, tetőtér beépítésű
épületek. A 16 méter körüli telekszélesség mellett a 70 méter körüli telekmélység a jellemző.
A karakterbe tartozó további, tervezett beépítésű területekhez feltáró, kiszolgáló úthálózat
létesítése is szükséges. Ezeken a területeken az épületek jelenkori, modern építészeti
jegyekkel történő kivitelezése várható, megengedett: földszintes, nagy alapterületű, hajlított
házas, alacsony hajlásszögű épületek, homlokzatukon nagyobb üvegfelületekkel.
Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

45

Hársfa utcai részlet
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Rekreációs karakter
A település mély fekvésű területei, így a Béke, Hársfa, Gévay utcák találkozásánál lévő ún.
Köz, az Arany J. utcai részben vízfelülettel borított magánterület, valamint a vasút közelében
lévő horgásztó területe tartozik ebbe a kategóriába.
A Köz területe fejlesztés alatt áll, területéről a spontán kialakult növényzetet eltávolították. A
területen pihenőpark, kültéri fitnesz park kialakítását tervezik. A közösségi célú felhasználás
megvalósítása, a terület mielőbbi rendezése javasolt.

Forrás: www.network.hu

Az ún. Köz területe egykor

Az Arany János utcai vízállásos terület nyugati részén a telektulajdonos vízfelületet alakított
ki, ettől a területtől keletre fásodott terület jött létre. A magántulajdonosi szándék változása
esetén a terület közösségi célú, pihenőparkként való hasznosítása és fejlesztése javasolt, a fás
területen belül sétaút kialakításával.
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Forrás: www.maps.google.com
Külterületen, a vasút közelében az egykori anyagnyerőhelyen a művelé felhagyását követően
vízfelület jelent meg. A terület horgásztóként hasznosított. A vízfelület körbejárható, fákkal
körbevett, zajtól szinte elzárt terület a lakott hely közelében, mely alkalmas lehetőséget nyújt
a pihenésre. Pihenőeszközök kihelyezése mellett a horgászhelyek és tárolók egységes
kialakítása javasolható a terület nyugodt környezetének megóvása, túlterhelésének elkerülése
mellett.

A horgásztó nyugati irányból
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Településvédő karakter
A település lakóterületeinek az északi szél, valamint az északról határos mezőgazdasági
területekről szálló por elleni védelem érdekében tervezett védőfásítás, valamint a majort a
lakóterületektől és a mezőgazdasági területtől elválasztó meglévő erdő művelési ágú területek
tartoznak ebbe a kategóriába.
A majort hatéroló
fás terület egy része
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Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató karakter
A település rövid (a Bágyogszovátról
bevezető út mentén) és hosszú távon
(az Árpásra bevezető út mentén)
tervezett gazdasági területei tartoznak
ebbe a kategóriába.
Mindkét terület a település kapujának
tekinthető, így fontos, hogy a majdan
letelepedő
gazdasági
egységek
kulturált, rendezett környezetűek
legyenek. Kerülni kell az élénk,
harsány színek megjelenését, pala,
hullámpala fedések alkalmazását.
Telephelyenként egységes térburkolatok és egységes zöldfelület kialakítása javasolt. A tömör, átlátást teljesen
akadályozó kerítés kialakítása nem
javasolt.
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Gazdasági, ipari karakter
A település egykori
majorjának ma is
működő
egységei
tartoznak ebbe a
kategóriába. Az állattartó gazdálkodás, takarmány
előállítás
nagy területen, a Dör
községből a településre bevezető út
mentén hosszan elnyúlva, jelentős gépesítés mellett történik. A termelőszövetkezetet folyamatosan
fejlesztik, nagy területen művelnek földet, valamint legeltetnek a telephelytől
keletre
eső legelő
Legeltetés a majortól keletre eső területen
területeken.
Külterületen, az egy-kori majorhoz tartozó, északon el-helyezkedő egységet már
felszámolták, területén jelen tanulmány készítésekor (2018 nyara) gazdasági tevékenység
számára zajlik építkezés.
A belterülettől délre, az egykori anyagnyerőhelyhez, ma horgásztóhoz vezető úton lehet
megközelíteni egy kisebb állattartó telepet.

Takarmánygazdálkodás a majorban a József A. utcáról

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

51

Közlekedési karakter
A Pápa-Csorna vasútvonal közel észak-déli irányban szeli át a települést. Megállóhellyel
rendelkezik. A vasútvonal, valamint a megálló és az állomási rakodó terület közlekedési
karakterbe sorolt.
A vasútvonal meghatározó volt a 19.
században a településen. A vonalig vezető
Béke és Szent István
utcák kialakításával a
település belterületét
kétszeresére növelte.
A vasútvonal később
határvonallá vált olyan
értelemben,
hogy ezen túl, nyugati irányban már nem
terjeszkedett a település. Mindössze egy
lakóház áll a Béke
utcai vasúti átjáró
után, ahol nagyobb
számú állatot is
A Pápa-Csornai vasútvonal a horgásztó közelében
tartanak.
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Mezőgazdasági karakter
A közel 22 km2 közigazgatási területű település belterületét jelentős kiterjedésű, összefüggő
mezőgazdasági művelés alatt álló területtel rendelkezik. Ezen területek egy része
természetvédelmi oltalom alatt áll. Mezőgazdasági karakterű területbe a védelem alatt nem
álló, előzőekben bemutatott karakterbe nem tartozó, döntően szántó művelési ágú, kisebb
részben legelő és erdő művelési ágú területek tartoznak.
A mezőgazdasági területek legnagyobb részén a helyi termelőszövetkezet gazdálkodik,
emellett azonban jelentős számban vannak a helyi nagygazdák is, akik 20-80 ha nagyságú
területet művelnek.
A termelőszövetkezet, az egykori major évszázadok óta meghatározó a településen, kisebb
külterületi egységei maradtak fenn az előzőekben bemutatottak szerint, döntően a
belterületen, lakóterületekkel körülvéve működik. A külterületen birtokközpontok, lakott
helyek nem alakultak ki, megjelenésük továbbra sem javasolt és nem is indokolt.
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Művelt terület az Árpásra vezető út mentén
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
5
Építészeti útmutató
„Az építmény tervezése, elhelyezése, építése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása,
korszerűsítése, elmozdítása vagy lebontása, továbbá az építmény rendeltetésének
megváltoztatása során gondoskodni kell
a) a település és a táj szerves kapcsolatáról, az építmény környezetbe illeszkedő
elhelyezéséről, a település ökológiai rendszerének védelméről,
b) a település, a településrész értéket képviselő építészeti arculatának megőrzéséről,
c) a település építészeti értékeinek megóvásáról, és az építészeti minőség emeléséről, és
d) a településrendezési eszközökben meghatározottak szerint az építészeti és régészeti
örökség, a tájrészletek látványának (rálátás), valamint a telekről feltáruló kilátás védelméről
annak mértékéig, hogy az érintett telek szabályos beépítését ne akadályozza.” OTÉK
Egy építmény akkor illeszkedik környezetéhez, amennyiben illeszkedik
- környezetének beépítési módjához, az épület tényleges elhelyezéséhez
- az alkalmazott homlokzatmagassághoz– és szélességhez,
- homlokzatdíszítéshez,
- anyaghasználathoz,
- színezéshez,
- nyílászárók kialakításához,
- tetőzet formájához, hajlásszögéhez, a héjalás kialakításához,
- nem zavarja a szomszédos ingatlanok benapozását és megközelítését.
Környezet alatt legalább az érintett telekkel két oldalról szomszédos 2-2, azonos felhasználású
telek, illeszkedés alatt pedig az azonos, vagy kis eltérést mutató kialakítás értendő.
Javasolt továbbá, hogy
• az épületek tömege, elhelyezkedése fejezze ki funkciójukat: az intézmények,
kereskedelmi, szolgáltató épületek nagyobb tömegű, szélesebb és magasabb utcai
homlokzatú épületek lehetnek, a szomszédos épületektől eltérő méretű, nagyobb
előkerttel és igény esetén szabadonálló beépítési móddal is építhetők
• a lakóházak tetőtér beépítése esetén a tetőtéri ablakok a tetősíkba építettek legyenek
• az újonnan beépítésre kerülő családi házas, falusias beépítésű területen telekalakítás
esetén az egymás melletti lakótelkek utcai szélességének aránya ne haladja meg a 1,5es értéket, de érje el a 16 métert
• a lakóépületek vakoltak legyenek, de részletek díszítésére, felület tagolására
alkalmazható kőburkolat, tégla architektúra
• családi házas, falusias beépítésű területen a lakóépület utcai homlokzati síkjából a
közterület felé hosszan kinyúló és oda nyíló garázs, gépjárműtároló ne kerüljön
kialakításra
• családi házas karakterű területen egy telken egy darab, legfeljebb kétlakásos épület
kerüljön elhelyezésre. Két lakóépület semmilyen módon történő összekapcsolása ne
minősülhessen egy épületnek.
A településkép minőségi formálására vonatkozó általános építészeti útmutató mellett a
kézikönyv minden karakterre részletes ajánlásokat fogalmaz meg. A kézikönyv könnyebb
kezelhetősége és átláthatósága érdekében az egymással átfedésben lévő ajánlások is
bemutatásra kerülnek.
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Településképi szempontból meghatározó terület
beépített terület
telepítés

Amennyiben a főépületek utcai homlokvonalai nem egy, vagy nem közel egy síkban vannak,
az kedvezőtlen utcaképet eredményezhet, különösen, ha az eltérés jelentős, több méter
mértékű. Mivel a beépítés a karakteren belül előkert nélküli, ezért ott a kialakult beépítési
vonal megtartandó, attól eltérni nem lehet.
Az épületeket az oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 m-re javasolt elhelyezni.
magasság
A kialakult, jellemzően földszintes beépítés megtartása mellett a tetőteres beépítés kialakítása
is támogatható. Azoknál az 1970-es, 1980-as években épített épületeknél, amelyek az utcára
párhuzamos gerinccel fordulnak, magas lábazatosak és nagyobb belmagasságúak – ezáltal az
utcára nagy tömeggel fordulnak, a tetőtér beépítése térdfal létesítésével már nem javasolt.
tetőhajlásszög, tetőforma
A kialakult, magastetős tetőformák tartandók, alacsony hajlásszögű, akár lapostetős
kialakítású lakóépület nem helyezhető el. Tetőtér beépítése esetén tetőtéri ablak a tetőzet
síkjából ne emelkedjen ki.
Az oldalhatáron álló beépítésű szakaszon a magastetős kialakítás tartandó.
épülettömeg
Az épületek tömegének igény szerinti növelése az épület telekbelső felé történő bővítésével,
vagy a tetőtér beépítésével javasolt. Az utcáról feltáruló homlokzatok kialakításakor javasolt,
hogy az azonos helyzetű és funkciójú építmények szomszédos homlokzatainak szélessége és
magassága 25%-nál nagyobb mértékben ne térjen el egymástól.
színezés
A homlokzat-színezésnél a halvány színek alkalmazása, a környezetbe illeszkedés javasolt. A
tetőhéjalásnál a fekete szín alkalmazása és pala anyaghasználata kerülendő.
ajtók, ablakok
Az utcai homlokzaton elhelyezkedő ablakok, kapuzatok, kisebb mértékben az udvarra néző
nyílászárók kialakítása döntően meghatározza egy épület megjelenését.
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Az aránytalanul nagy/kicsi ablakok, vagy az asszimetrikusan elhelyezett ablakok, továbbá
népi építészeti jegyeket viselő építményen az ablakok osztatának, valamint a kapuzat
méretének megváltoztatása az épület megjelenését kedvezőtlenül változtatják meg, ezért ezen
megoldások kerülendők.
homlokzatképzés, anyaghasználat
A karakteren belül a népi építészeti jegyeket magukon hordozó építmények kivételével nem
jellemző a homlokzatok díszítése. Itt a sima, vagy habarcsolt vakolat alkalmazása tartandó.
Parabolaantennát, klímaberendezést a közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt
homlokzatára javasolt telepíteni.
utcafronti kerítés
A kialakult, zárt, belátást akadályozó kerítések és kapuzatok megtartása javasolt. Intzémények
esetén, ahol a kerítés áttört, drótfonatos, ott átalakítás esetén az átláthatóság további
biztosítása javasolt. Az utcafronti kerítést a telek homlokvonalán kell elhelyezni. Ugyan
rendkívül elterjedt, de javasolt, hogy a zárt kerítést és kapuzatot ne fém, hanem fa
felhasználásával alakítsák ki.

természeti terület
A mezővédő és útkísérő fasorokat és a major menti fásítást meg kell tartani, a hiányzó
szakaszon tájazonos fajtákkal javasolt pótolni.
A külterületen szükség esetén és legfeljebb csak a környezetbe illeszkedő takarmánytároló
épület építése támogatott.

Családi házas, falusias karakter
telepítés

Kerülendő a főépület telekbelsőbe történő hátrahúzása, vagy a szomszédos épületekhez viszonyítva az utcai telekhatárhoz jelentősen előrébb helyezése. A kialakult beépítési vonal
megtartása javasolt, attól eltérni előkert nélküli beépítés esetén nem, előkertes beépítés esetén
a telekbelső felé legfeljebb 2 méterrel lehet.
Az épületeket az oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 m-re javasolt elhelyezni.
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magasság
Az arányosság megtartása, vagy
kialakítása javasolt. Amennyiben
a
szomszédos
építmények
homlokzatmagassága (és gerincmagassága) nem, vagy csak kis
mértékben tér el egymástól, az
segíti
a
kedvező
utcakép
kialakítását.
Az
építmények
magasságnövelést eredményező
átalakításánál
a
léptéktartás
javasolt.
Az
emeletráépítés
kerülendő, a javasolt szintszám:
földszint + tetőtér.
Az
utcakép
egységessége
megtörik,
amennyiben
a
szomszédos építmények magassága nem illeszkedik egymáshoz,
hanem attól jelentősen eltér. Ez
különösen
kisebb
telepítési
távolság esetén jelentkezik.
Ebben az esetben a nagyobb
építmény leárnyékolhatja a szomszédos telket és az azon lévő építményt, így annak
használatát is korlátozhatja.
tetőhajlásszög, tetőforma
Amennyiben a szomszédos építmények tetőzetének formája és
hajlásszöge jelentősen eltér
egymástól, az kedvezőtlen utcaképet eredményezhet. Kerülendő
az alacsony, 300-nál kisebb és a
400-nál magasabb hajlásszögű
tetőzet kialakítása, kivéve akkor,
amennyiben az illeszkedik a
környezetéhez.
épülettömeg
Amennyiben az egymással szomszédos és fő tetőgerincüket tekintve megegyező kialakítású
építmények homlokzatmagassága, vagy homlokzatszélessége jelentősen eltér egymástól, az
kedvezőtlenül befolyásolhatja az utcaképet. Különösen akkor, amennyiben e két érték
egyszerre tér el. Az utcáról feltáruló homlokzatok kialakításakor javasolt, hogy a szomszédos
homlokzatok szélessége és magassága 25%-nál nagyobb mértékben ne térjen el egymástól,
amennyiben az épületek tetőgerincének iránya megegyezik.
színezés
Az utcáról hangsúlyos látványként feltáruló építmények homlokzatszínezésénél a halvány
színek alkalmazása, a környezetbe illeszkedés javasolt. A tetőhéjalásnál a fekete szín
alkalmazása és pala anyaghasználata kerülendő.
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ajtók, ablakok
Az ablakok kialakítása döntően
meghatározza egy épület megjelenését.
Az
aránytalanul
nagy/kicsi ablakok, vagy az
asszimetrikusan elhelyezett ablakok az épület megjelenését kedvezőtlenül formálják.

homlokzatképzés,
anyaghasználat
Nem jellemző kőburkolat, vagy tégla architektúra használata, de részletek díszítésére, felület
tagolására alkalmazható. Parabolaantennát, klímaberendezést a közterületről nem látható
módon, az épületek alárendelt homlokzatára javasolt telepíteni.
utcafronti kerítés
Az Arany J. és Ady E. utcákban a kialakult, zárt, belátást akadályozó kerítések és kapuzatok
megtartása javasolt. A Szabadság utcától északra eső területeken az alacsony lábazatos,
drótfonatos, vagy fa lécezésű, 1,8 métert nem meghaladó magasságú kerítések további
alkalmazása javasolt. Az utcafronti kerítést a telek homlokvonalán kell elhelyezni.
Javasolt, hogy a zárt kerítést és kapuzatot ne fém, hanem fa felhasználásával alakítsák ki.

Nagytelkes, mezőgazdasági falusias karakter
telepítés
Kerülendő a főépület telekbelsőbe történő hátrahúzása, vagy a szomszédos épületekhez viszonyítva az utcai telekhatárhoz jelentősen előrébb helyezése. A kialakult beépítési vonal
megtartása javasolt, attól eltérni előkert nélküli beépítés esetén nem, előkertes beépítés esetén
a telekbelső felé legfeljebb 2 méterrel lehet.
Az épületeket az oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 m-re javasolt elhelyezni.
Javasolt a fennmaradt, 20 métert meghaladó szélességű telkek megtartása, a hosszirányban
történő megosztás kerülendő.
magasság
A kialakult, jellemzően földszintes beépítés és a kialakult párkánymagasság megtartása
javasolt. Az épült bővítési igénye esetén a telekbelső irányába történő hozzáépítés
alkalmazása javasolt. Nagyobb tömegű épület esetén a tetőzet kontyolásával a magasság- és
tömegkülönbségek érzetre legalábbis, jelentősen csökkenthetők.
tetőhajlásszög, tetőforma
A kialakult, magastetős tetőformák tartandók, alacsony hajlásszögű, akár lapostetős
kialakítású lakóépület nem helyezhető el.
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épülettömeg
Az épületek tömegének igény szerinti növelése az épület telekbelső felé történő bővítésével
javasolt. Az utcáról feltáruló homlokzatok kialakításakor javasolt, hogy az azonos helyzetű és
funkciójú építmények szomszédos homlokzatainak szélessége és magassága 25%-nál
nagyobb mértékben ne térjen el egymástól.
színezés
A homlokzat színezésénél a halvány színek alkalmazása, a környezetbe illeszkedés javasolt. A
tetőhéjalásnál a fekete szín alkalmazása és pala anyaghasználata kerülendő.

ajtók, ablakok
Az utcai homlokzaton elhelyezkedő ablakok, kapuzatok, kisebb mértékben az udvarra néző
nyílászárók kialakítása döntően meghatározza egy épület megjelenését.
Az aránytalanul nagy/kicsi ablakok, vagy az asszimetrikusan elhelyezett ablakok, továbbá
népi építészeti jegyeket viselő építményen az ablakok osztatának, valamint a kapuzat
méretének megváltoztatása az épület megjelenését kedvezőtlenül változtatják meg, ezért ezen
megoldások kerülendők.
homlokzatképzés, anyaghasználat
A karakteren belül a népi építészeti jegyeket magukon hordozó építmények kivételével nem
jellemző a homlokzatok díszítése. Itt a sima, vagy habarcsolt vakolat alkalmazása tartandó.
Parabolaantennát, klímaberendezést a közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt
homlokzatára javasolt telepíteni.
utcafronti kerítés
A kialakult, zárt, belátást akadályozó kerítések és kapuzatok megtartása javasolt. Ugyan
elterjedt, de javasolt, hogy a zárt kerítést és kapuzatot ne fém, hanem fa felhasználásával
alakítsák ki.

Vegyes családi házas karakter
telepítés
Kerülendő a főépület telekbelsőbe történő hátrahúzása, vagy a szomszédos épületekhez viszonyítva az utcai telekhatárhoz jelentősen előrébb helyezése. A kialakult beépítési vonaltól
eltérni a telekbelső felé legfeljebb 2 méterrel lehet. A Béke utca keleti szakaszán az út
vonalvezetése miatt kialakult fogazott beépítés megtartható. Az utcaképet előnyösen formálja,
amennyiben a kerítéseket az épületek utcai homlokzati síkjának meghosszabbításában építik
meg; különösen a nem derékszögben tört kerítés vonalvezetés kerülendő.
Az épületeket az oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 m-re javasolt elhelyezni.
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magasság
A földszintes építménymagasság alkalmazása javasolt. Ahol a meglévő épületek emelet
ráépítésűek, ott lehetséges és javasolt a magasságbeli különbségek csökkentése az
alacsonyabb épület magasságának növelésével. A tetőzet kontyolásával a magasság- és
tömegkülönbségek érzetre legalábbis, jelentősen csökkenthetők. Általánosságban az épület
bővítési igénye esetén a telekbelső irányába történő hozzáépítés alkalmazása javasolt.
tetőhajlásszög, tetőforma
A kialakult, magastetős tetőformák tartandók, alacsony hajlásszögű, akár lapostetős
kialakítású lakóépület nem helyezhető el.
épülettömeg
Az épületek tömegének igény szerinti növelése az épület telekbelső felé történő bővítésével
javasolt. Az utcáról feltáruló homlokzatok kialakításakor javasolt, hogy az azonos helyzetű és
funkciójú építmények szomszédos homlokzatainak szélessége és magassága 25%-nál
nagyobb mértékben ne térjen el egymástól.
Kerülendő az utcával párhuzamos gerincű, földszint+tetőtér, vagy földszint+emelet ráépítésű
építmények kialakítása a nagy épülettömeg megjelenésének elkerülése érdekében.
színezés
A homlokzat-színezésnél a halvány színek alkalmazása, a környezetbe illeszkedés javasolt. A
tetőhéjalásnál a fekete szín alkalmazása és pala anyaghasználata kerülendő.
ajtók, ablakok
Az utcai homlokzaton elhelyezkedő ablakok, kapuzatok, kisebb mértékben az udvarra néző
nyílászárók kialakítása döntően meghatározza egy épület megjelenését.
Az aránytalanul nagy/kicsi ablakok, vagy az asszimetrikusan elhelyezett ablakok, továbbá
népi építészeti jegyeket viselő építményen az ablakok osztatának, valamint a kapuzat
méretének megváltoztatása az épület megjelenését kedvezőtlenül változtatják meg, ezért ezen
megoldások kerülendők.
Az összességében még népi építészeti jegyeket mutató épületek esetében javasolt az eredeti
nyílászárók megtartása az utcai homlokzaton. Külön kiemelendő a helyi védelem alatt álló
épületek eredeti jegyeinek megtartása.
homlokzatképzés, anyaghasználat
A karakteren belül a népi építészeti jegyeket magukon hordozó építmények kivételével nem
jellemző a homlokzatok díszítése. A népi építészeti jegyeket magukon hordozó épületek
díszítése megtartásra javasolt.
Itt a sima, vagy habarcsolt vakolat alkalmazása tartandó.
Parabolaantennát, klímaberendezést a közterületről nem látható módon, az épületek alárendelt
homlokzatára javasolt telepíteni.
utcafronti kerítés
A kialakult, zárt, belátást akadályozó kerítések és kapuzatok megtartása javasolt. Ugyan
elterjedt, de javasolt, hogy a zárt kerítést és kapuzatot ne fém, hanem fa felhasználásával
alakítsák ki.
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Új beépítésű, családi házas karakter
telepítés
Ezen karakteren belül is kerülendő a főépület telek-belsőbe történő hátrahúzása, vagy a
szomszédos épületekhez viszonyítva az utcai telekhatárhoz jelentősen előrébb helyezése. A
főépületek utcai homlokvonalának egy síkba helyezése esetén (5 méteres előkert alkalmazása
mellett) könnyebb kedvező utcaképet elérni, de ezen a karakteren belül a kis mértékű, a
telekbelső felé 3 méterrel történő elmozdítás megengedhető.
Az épületeket javasolt az oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 m-re elhelyezni.
A telkek kialakításáról és az épületek tervezésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy ma már
nem ritka az, hogy egy családnak két járműve van, melyek elhelyezését telken belül kell
biztosítani. Amennyiben a garázst az utcai telekhatárhoz közel, a főépülettel egybekapcsoltan,
vagy ahhoz közel kívánják elhelyezni, úgy annak megjelenése a főépülettel összhangban
legyen. Jó megoldás, amikor a főépület homlokzatából az utca felé kinyúló garázsba
oldalirányból járnak be, valamint a lakóépület nyílászáróival egyező, vagy ahhoz illeszkedő
nyílászárókat alakítanak ki.
magasság
Javasolt, hogy a szomszédos építmények magassága arányos legyen egymással (legfeljebb
25%-os legyen az eltérés), vagy az átalakítással egymáshoz közeledjenek.
Az utcakép egységessége megtörik, vagy ki sem alakul, amennyiben a szomszédos
építmények magassága nem illeszkedik egymáshoz, hanem attól jelentősen eltér. Ez
különösen kisebb telepítési távolság esetén jelentkezik. Ebben az esetben a nagyobb építmény
leárnyékolhatja a szomszédos telket és az azon lévő építményt, így annak használatát is
korlátozhatja. A területen lakóépület a földszintes kivitelezés mellett javasoltan földszint +
tetőtér beépítéssel létesítendő.
tetőhajlásszög, tetőforma
A karakterbe tartozó területeken épületek modern építészeti jegyekkel is építhetők, vagyis
megengedett az alacsony hajlásszögű, így a lapostetős kivitelezés is.
épülettömeg
A fő tetőgerincüket tekintve azonos kialakítású, szomszédos épületek utcai homlokzatának
kialakításakor javasolt, hogy azok szélességének és magasságának egymáshoz viszonyított
aránya lehetőség szerint 25%-nál nagyobb mértékben ne térjen el egymástól. A nagyobb
épülettömeget a telekbelső irányába történő fejlesztéssel, vagy udvari keresztszárny
létesítésével javasolt elérni.
Javasolt a minél egyszerűbb alaprajz alkalmazása, a „tört” vezetésű alaprajz és ehhez
igazodóan a többszörösen összetett tetőzet műszaki hibákhoz vezethet, könnyebben alakul ki
hőhíd, hidegterületek, miközben aránytalan többletköltséget eredményez.
színezés
A homlokzat-színezésnél a halvány színek alkalmazása, a környezetbe illeszkedés javasolt. A
tetőhéjalásnál a fekete szín alkalmazása és pala anyaghasználata kerülendő.
ajtók, ablakok
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Az ablakok kialakítása döntően meghatározza egy épület megjelenését. Az aránytalanul
nagy/kicsi ablakok, vagy az asszimetrikusan elhelyezett ablakok az épület megjelenését kedvezőtlenül formálják.
homlokzatképzés, anyaghasználat
Kerülendő a lakófunkciót nem segítő, csak dizájnt szolgáló, homlokzathoz illesztett elemek
alkalmazása. Parabolaantennát, klímaberendezést a közterületről nem látható módon, az
épületek alárendelt homlokzatára javasolt telepíteni.
utcafronti kerítés
A kerítés kialakításánál az
átláthatóságot biztosító, kis lábazatú, 2,0 m magasságot meg nem
meghaladó kerítés kialakítása
javasolt. Az anyaghasználatnál a
kő, vagy beton lábazat és oszlop,
az oszlopokat összekötő elemeknél a fém (kovácsoltvas), fa
anyagok használata javasolt. Az
utcafronti kerítést a telek homlokvonalán kell elhelyezni.
Kerülendő a teljesen tömör kerítés kialakítása.

Rekreációs karakter
-

a karakterbe tartozó területeken a természetes környezet megőrzése az elsődleges
a zöldfelület fejlesztésével, ápolt gyepszint kialakítása és fenntartása mellett egységes
fásítás kialakítása javasolt a hiányzó helyeken
építmények közül csak pihenő eszközök kihelyezése, a horgásztó esetén egységes,
környezetbe illeszkedő anyag- és színhasználatú tárolók kialakítása javasolt
az Arany J. utcai terület magántulajdonban maradása esetén a területen falusias
beépítéssel lakóépület elhelyezhető. Közösségi felhasználása esetén az előzőekben
javasoltak alkalmazandók.

Településvédő karakter
-

a meglévő fásítás megőrzése, a tervezett helyen a fásítás mielőbbi kialakítása javasolt
a karakter alkotó védőfásítások területén építmény nem helyezhető el
tájazonos fafajok ültetése javasolt a tervezett területeken

Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató karakter
-

-

javasolt, hogy a területen – mivel azok a település kapujában találhatók - elsődlegesen
az átlagos lakóépület párkánymagasságát meg nem haladó építmények kerüljenek
elhelyezésre. Amennyiben az építési szándék ettől eltérő, úgy javasolt az építmények
telekbelsőbe történő hátrahúzása, az épületnek a feltáró út felől fásítással való takarása
a burkolatok telephelyen belüli egységessége, megfelelő minőségben és mennyiségben
kialakított gépjármű várakozóhelyek kialakítása, a fő feltáró utak felé takaró fásítás
létesítése, egységes hirdetőtáblák elhelyezése a kedvezőbb megjelenést segítheti elő
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Gazdasági, ipari karakter
-

-

a fő feltáró úttól nagyobb, legalább az építménymagassággal egyező telepítési távolság
biztosítása javasolt ugyanezen út felé takaró- védőfásítás létesítése és fenntartása
mellett
tagolt homlokzatok létesítése és kirívó színek elkerülése szintén hozzájárul a
kedvezőbb utcakép kialakításához
a teljes épületmagasság csökkentése érdekében a gazdasági épületek lapostetős
kialakításúak is lehetnek

Közlekedési karakter
-

a karakterbe tartozó területek állami tulajdonban és fenntartásban vannak, így azok
kialakítására az önkormányzat kisebb hatással bír
az állomási épület és környezetének rendezése javasolt, így az épület legalább külső
homlokzati festése, nyílászárók cseréje, a határoló térburkolatok egységesítése, a
rakodóterület megfelelő megközelítésének biztosítása, a zöldfelület gondozása

Mezőgazdasági karakter
A karakterbe tartozó területek beépítésének elkerülése javasolt. Szükség és igény esetén a
környezetbe illeszkedő színű és anyaghasználatú tárolóépületek elhelyezése támogatható.
A termesztőfelületek védelme érdekében meg kell tartani a mezővédő erdősávok rendszerét,
sőt, támogatni kell újak telepítését.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által telepítésre javasolt és a telepítésre nem
javasolt, tiltott növényfajok listáját figyelembe kell venni.

Közterületek településképi útmutatója
Utcák
Az utcák rendezettsége, vagy éppen rendezetlensége döntően befolyásolja az utcaképet, azok
összegzéseként pedig a településképet. Különösen igaz ez egy olyan településen, ahol a
domborzati különbségek elenyészőek.
Meghatározó: az útburkolat minősége és szélessége,
a burkolat menti padka kialakítása
a padka és a járda, valamint az utcafronti beépítés/kerítés közötti zöldfelület,
így a fásítás kialakítása,
az árkok, vízelvezető létesítmények rendszere
a közműlétesítmények (a villamos hálózat tartóoszlopai és vezetékei)
a közterületen elhelyezett sajátos építményfajták, reklámhordozók, utcabútorok
minősége
A vonalas elemek vezetik a tekintetet, így legalább utcaszakaszonkénti egységes, harmonikus
kialakításuk fontos a kedvező utcakép kialakításában. Különösen a fő közlekedési
útvonalakon, települési átkelési szakaszokon, településközpontban kell erre hangsúlyt
fektetni, mert az áthaladó ez alapján alakítja ki az egész településről alkotott képét.
Rábapordányban a József Attila, a Gévay Wolff Lajos, a Béke és a Szent István utcák, vagyis
a település úthálózatának jelentős része főbb közlekedési útvonalnak tekinthető.
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Út- és járdaburkolatok
A település belterületi útjainak burkolata változó minőségű. Az eredeti, megfelelő alappal
rendelkező, de jellemzően 1-1,5 sávszélességű burkolatok szélesítési helyein, a nem
megfelelő alapozás miatt a burkolat töredezett, kátyús.
Az újonnan létesülő lakóterületi utcák burkolatait javasolt azonos, homogén módon
kialakítani. Burkolatváltási helyeket csak szükséges esetben és optikailag is indokolt helyen,
így például kereszteződésekben javasolt alkalmazni.
A járdafelületeket legalább utcaszakaszonként (kereszteződésenként) egységesen kell
kialakítani, kerülni kell a kirívó, túlmintázott burkolatok alkalmazását. A járdák
vonalvezetése, szélessége, a burkolat kialakítása ne váltakozzon indokolatlanul az egyes
telkek között. Az újonnan kialakításra kerülő lakóutakat kétoldali járdával javasolt kialakítani.
Vízelvezetési elemek
A vízelvezetés a településen döntően nyílt árkos módon, kisebb részben a burkolat és a járdák
közötti zöldfelületen szikkasztással történik
Fásítás
A település lakó és mezőgazdasági útjai mentén legalább egyoldali, de jellemzően kétoldali
fásítást alakítottak ki, vagy tartanak fenn. A fajták gondos megválasztásával, azok
utcaszakaszonként, legalább kereszteződéstől kereszteződésig tartó egységes kialakításával az
utcák képe kedvezően formálható. A fasorok az utcák mellett az épületeket is öltöztetik,
szükséges esetben takarják, továbbá árnyékot biztosítanak.
A közterületi zöldfelületeket akként kell fenntartani, kivéve a telkek előtti gépjármű behajtó
területét, valamint a szolgáltatási célú építmények előtti területet, mely szilárd burkolattal
ellátható.
Közművezetékek
Az újonnan kialakításra kerülő belterületi légvezetékeket a földfelszín alatt kell elhelyezni.
Javasolt, hogy a már beépített településrészeken is ez mielőbb megtörténjen. A
közműlégvezetékek egymással és a közúttal való keresztezését minimalizálni szükséges.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság javasolja, hogy a fényszennyezése csökkentése
érdekében az ún. LONNE ajánlások kerüljenek figyelembe vételre, melyet a kézikönyv 2. sz.
melléklete tartalmaz.

Közterek, közparkok, közkertek
A település kialakulásának, szerkezeti fejlődésének egyik sajátosságaként több térrel,
teresedéssel rendelkezik. Ezek közül az egyik legjelentősebb a Gévay utca középső
szakaszának orsószerűen kiszélesedő része, az út keleti és nyugati végén az ún. elágazások
terei. Az orsószerűen kiszélesedő részen a templom és környezetében ápolt zöldfelület,
valamint emlékművek találhatók. Az elágazások terein keleten a millecentenáriumi parkot
alakították ki a temető előterében, rózsákkal gazdagon beültetve. Nyugaton az ún. Köz
található.
Virágosítási program keretében az egyébként is ápolt közterületi zöldfelületeket gazdagon
felöltöztették virágokkal, mely a kézikönyv készítésekor élményt adóan színesítette a
település legtöbb utcáját. Az, hogy a zöldfelületek ápoltak, nagyrészt a lakosoknak
köszönhető, akik az ingatlanaik előtti területet gondozzák.
A Gévay, Köztársaság utca kereszteződésénél 2010. évben alakítottak ki játszóteret. Az akkor
ültetett tuják napjainkra megnőttek, biztonságosan fogják közre a forgalom elől egyébként is
elzárt területet.
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A település jelentős méretéből adódóan javasolt további játszóterek létesítése.

Rábapordány község településképi arculati kézikönyve

66

Reklámok, reklámhordozók, sajátos építményfajták, cégérek
A 104/2017. (IV.28.) kormányrendelet szerint – főszabályként - közterületen reklám
közzétételére, illetve reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag
utcabútor használható.
Településképi szempontból meghatározó természeti területen, valamint helyi védett
építményen, annak telkén, védett növényzeten, valamint az építmény és növényzet 5 méteres
környezetében reklámhordozó elhelyezése kerülendő. A községi hirdetőtáblákon, cégtáblán,
címtáblán, utcanév táblán kívül a településképi szempontból meghatározó területen egyéb, a
közterületről látható reklámhordozó ne kerüljön elhelyezésre.
A település egészén egységes anyagú és formavilágú tájékoztató táblák legyenek, jellemzően
fa szerkezettel.
A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos
építmények, műtárgyak elhelyezésével a lakott helyek közvetlen környezetét el kell kerülni.
Telepítésre alkalmas területnek a lakott helyek határától mért legalább 500 méteren túli,
természetvédelmi oltalom alatt nem álló területek minősíthetők.
Egyéb műszaki berendezés, vagyis épületre szerelt műszaki eszköz, így különösen
klímaberendezés, parabola-antenna az épületek közterületre néző homlokzatán, valamint a
közterületről hangsúlyos látványként megjelenő homlokzaton nem létesíthető. Jelerősítő
bázisállomás belterületen belül lakó- és intézményi épület tetőzetén nem helyezhető el.
A cégérek, cégtáblák elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy azok illeszkedjenek az épület
megjelenéséhez, a közterületbe a forgalmat nem akadályozó módon nyúljanak be.
A település kitüntetett építményei előtt elhelyezett tájékoztató, ismertető táblák kedvező
színfoltjai lehetnek a településnek. A meglévők felújítása javasolt.
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA

6

Épületek, építészeti részletek
Az impozáns látványt nyújtó, jó karban tartott templom belső részletei is figyelemre méltóak.
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A 19. századi népi lakóházaknak ma már kevés képviselője látható a településen, különösen
eredeti, vagy számos eredeti jegyet magán viselve.
A még megőrzött, átalakítással
nem, vagy kevésbé érintett
épületek időutazásra invitálnak.

Feltehetően eredeti méretű nyílászárók, barokk
oromzat, zárt, faszerkezetű kapuzat, esztétikus
falfestéssel…részleteiben és egészében is kedvező
látványt nyújtó épület az Arany János utcából.

Ablak

a

világra…a

Béke

utcában.
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A főépületek átalakítása számos esetben nem érintette az épülethez csatlakozó melléképületek
sorát.
A következő esetekben a főépület is eredeti formát mutat, a melléképület összhangban van
vele.
Kossuth L. utca, népi lakóház.
A kézikönyvben több helyen is
előforduló
építmény
nem
véletlenül kap kiemelt szerepet.

Béke utcai gazdasági épületek
sora.
Egyszerű
homlokzat,
mégis
megkapó látvány. Szemöldökíves
nyílások, jó karban tartott
szerkezet, tömegnövelő hatású
fehér falfestés, összhangban a
főépülettel.

Gévay utcai lakóépület mögött
húzódó melléképület sor.
Gondosan karban tartott, esztétikusan, a főépülettel összhangban
kivitelezett díszítések alkalmazása - a zárt kapuzat miatt szinte
elrejtetten.
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Simonfa, gazdasági épület
Gazdasági épület alkalmazására
ajánlható, nem helyi példa.

A településen az új épületek alacsony számban vannak jelen. Új épületek építése esetére jó,
vagy részleteiben ajánlott, nem helyi példák a következők.

forrás: csaladihazam.hu

forrás: eptar.hu
A tetőzet tördelése és a téglaberakás csökkenthető lenne, de az épület nem hivalkodó,
léptéktartó, mégis kellően nagy alapterületet biztosít nagyobb család számára is.
A modern formák alkalmazása, a gépjárműtároló lakóépülettel egy tömegben való elhelyezése
összhangban vannak egymással.
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A
homlokzatok
egyszerű
díszítése is jelentősen formálja
az épületet. Ez esetben egy Szent
István utcai lakóépületet.

A virágzó
növények
megbecsültek a
településen.
Nemcsak a
közterületeket
díszítik, de
számos épületet,
vagy annak
kertjét is
öltöztetik.

Kertek, kerítések, közterületek

A virágosítási program keretében
újraértelmezett- és hasznosított
anyagok…a Szabadság utcában.
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Kossuth Lajos utca, virágos épület
A településen oly gyakori tömör,
épített kapuzat – rangot sugall,
kedvező utcaképet nyújt. A
kiemelt példa a Szent István
utcában.

Az új, újszerű építmények
alacsony számban vannak jelen a
településen, így mértékadó példát
is nehéz közülük kiemelni.
Lábazatos, faléces kerítés alkalmazására példa a Köztársaság
utcában.
A gondozott előkert és ápolt
közterületi növényzet kedvező
látványt nyújt.
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Közösségi hely a Szent István utcában…

Gévay és Arany J. utcákat
összekötő köz

Reklámok, reklámhordozók, sajátos építményfajták, cégérek
A településen mindezidáig nem helyeztek el közterületen reklámokat, cégéreket, információs
táblákból is egy található a Gévay utcában.
Javasolt, hogy a település kitüntetett építményeinek környezetében, így az intézményi
épületek, helyi védett építmények környezetében ismertető táblák, oszlopok kerüljenek
elhelyezésre. Ezeken az építmények azonosítására szolgáló név- és helymegjelölő adatok,
jelenlegi és múltbeli funkciója, építésének ideje rövid leírásként szerepeltethető.

www.kert.falusipihenes.hu

Helyszín: Hegyeshalom
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1. sz. melléklet
készült a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint
Természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasolt fajok listája
Őshonos fafajok

Őshonos cserjefajok

Tudományos név
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Acer tataricum
Betula pendula
Carpinus betulus
Fraxinus angustifolia
subsp. pannonica
Fraxinus excelsior
Fraxinus ornus
Malus sylvestris
Populus nigra
Populus termula
Prunus avium

Magyar név
mezei juhar
korai juhar
hegyi juhar
tatár juhar
közönséges nyír
közönséges gyertyán

Tudományos név
Berberis vulgaris
Cerasus fruticosa
Cornus mas
Cornus sanguinea
Coryllus avellana
Cotinus coggygria

Magyar név
közönséges borbolya
csepleszmeggy
húsos som
veresgyűrű som
közönséges mogyoró
cserszömörce

magyar kőris
magas kőris
virágos kőris
vadalma
fekete nyár
rezgő nyár
madárcseresznye

fekete madárbirs
kétbibés galagonya
egybibés galagonya
csíkos kecskerágó
bibircses kecskerágó
közönséges borostyán
közönséges fagyal

Prunus padus
Pyrus pyraster
Quercus cerris
Quercus petraea
Quercus pubescens
Quercus robur
Salix alba
Sorbus aria
Sorbus aucuparia
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Ulmus minor
Staphylea pinnata

zselnicemeggy
vadkörte
csertölgy
kocsánytalan tölgy
molyhos tölgy
kocsányos tölgy
fehér fűz
lisztes berkenye
madárberkenye
házi berkenye
barkóca berkenye
kislevelű hárs
nagylevelű hárs
hegyi szil
vénicszil
mezei szil
mogyorós hólyagfa

Cotoneaster niger
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europeus
Euonymus verrucosus
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Lonicera xy
losteum
Prunus spinosa
Prunus tenella
Rosa canina
Rosa pimpinellifolia
Rubus caesius
Salix cinerea
Spiraea media
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Vinca minor

ükörke lonc
kökény
törpemandula
gyepűrózsa
jajrózsa
hamvas szeder
rekettyefűz
szirti gyöngyvessző
ostorménfa
kányabangita
kis télizöld meténg

Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok
Tudományos név
Acer ginnala
Aesculus carnea
Aesculus hippocastanum
Catalpa bignonioides
Colutea arborescens
Corylus colurna
Ginkgo biloba
Laburnum anagyroides
Liriodendron tulipifera

Magyar név
tűzvörös juhar
vadgesztenye
vadgesztenye
szivarfa
sárga borsófa
törökmogyoró
páfrányfenyő
közönséges aranyeső
tulipánfa

Malus baccata
Platanus × acerifolia
Prunus × cistena
Salix caprea
Sophora japonica
Sorbus rotundifolia
Staphylea pinnata
Tilia tomentosa
Prunus fruticosa
Prunus serrulata

díszalma
közönséges platán
vérszilva
kecskefűz
japánakác
kereklevelű berkenye
mogyorós hólyagfa
ezüsthárs
csepleszmeggy
díszcseresznye
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Tiltott fajok listái:
1143/2014. EU rendelet
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának
és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről
A listában szereplő növényfajok:
Magyar név

•

Tudományos név

aligátorfű

Alternanthera philoxeroides

közönséges selyemkóró

Asclepias syriaca

borfa, tengerparti seprűcserje

Baccharis halimifolia

kaliforniai tündérhínár

Cabomba caroliniana

vízijácint

Eichhornia crassipes

cingár (aprólevelű) átokhínár

Elodea nuttallii

óriásrebarbara

Gunnera tinctoria

kaukázusi medvetalp

Heracleum mantegazzianum

perzsa medvetalp

Heracleum persicum

sosnowsky-medvetalp

Heracleum sosnowskyi

hévízi gázló

Hydrocotyle ranunculoides

bíbor nebáncsvirág

Impatiens glandulifera

fodros átokhínár

Lagarosiphon major

nagyvirágú tóalma

Ludwigia grandiflora

sárgavirágú tóalma

Ludwigia peploides

sárga lápbuzogány

Lysichiton americanus

japán gázlófű

Microstegium vimineum

közönséges süllőhínár

Myriophyllum aquaticum

felemáslevelű süllőhínár

Myriophyllum heterophyllum

keserű hamisüröm

Parthenium hysterophorus

rózsás tollborzfű

Pennisetum setaceum

ördögfarok keserűfű

Persicaria perfoliata

kudzu nyílgyökér

Pueraria montana var. lobata

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
Az érintett növényfajok:
1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
Magyar név

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:

Tudományos név

Magyar név

Tudományos név

akác

Robinia pseudo-acacia

alkörmös

Phytolacca americana

amerikai kőris

Fraxinus americana

japánkeserűfű fajok

Fallopia spp.

bálványfa

Ailanthus altissima

kanadai aranyvessző

Solidago canadensis

keskenylevelű ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

magas aranyvessző

Solidago gigantea

fekete fenyő

Pinus nigra

parlagfű

Ambrosia artemisifolia

erdei fenyő

Pinus silvestris

selyemkóró

Asclepias syriaca

gyalogakác

Amorpha fruticosa

süntök

Echinocystis lobata

kései meggy

Prunus serotina

zöld juhar

Acer negundo
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43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
a növényvédelmi tevékenységről
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények
ellen: parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca),
aranka fajok (Cuscuta spp.).
A természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú jegyzéke
szerinti további tiltott fajok:
Magyar név
észak-amerikai őszirózsák
nyugati ostorfa
átoktüske
díszárpa
japánkomló
kisvirágú nebáncsvirág
vékony szittyó
közönséges vadszőlő
tapadó vadszőlő
kínai alkörmös
magas kúpvirág
parti szőlő
moszatpáfrány-fajok
kanadai átokhínár
törpe békalencse
kagylótutaj

Tudományos név
Aster
lanceolatus
(beleértve
A.
tradescantii), A. novi-belgii, A. ×salignus
Celtis occidentalis
Cenchrus incertus
Hordeum jubatum
Humulus scandens
Impatiens parviflora
Juncus tenois
Parthenocissus inserta
Parthenocissus quinquefolia
Phytolacca esculenta
Rudbeckia laciniata
Vitis vulpina
Azolla caroliniana (A. filiculoides), A.
mexicana
Elodea canadensis
Lemna minuta
Pistia stratiotes
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2. sz. melléklet
készült a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szerint
A fényszennyezés elkerülését szolgáló szabályozás javaslata a LONNE ajánlásokat alapul
véve:
- El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb
hullámhosszúságú fényt tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a kültéri
világítás színhőmérsékletére.
- A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van:
Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően
irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy
éppen az égbolt irányába. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is – lefelé kell
irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell
kerülni.
- Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony
intenzitással világítsuk meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség elegendő, amely kb. 4 lux
megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő
legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran sokszor erősebb megvilágítást
ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.
- Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval
kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A
megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást
teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen szükség.
A LONNE ajánlások teljes szövege a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai
Társaságának honlapján olvasható.
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Rábapordány község településképi arculati kézikönyvét Rábapordány Község
Önkormányzatának megbízásából Kalmár Ágnes önkormányzati főépítész készítette 2017-18.
évben.
Településrendezési konzulens: Regioplan Kft.
A kézikönyvben felhasznált fotók és térképek forrását a kézikönyv jelöli. A nem jelölt
esetekben a fotókat 2002-2005-ben, valamint 2018 nyarán, továbbá a térképeket a Regioplan
Kft. készítette 2004, 2018-ban.
Rábapordány Község Önkormányzata
Polgármester: Visy László
Rábapordány, Ady E. u. 1.
9146
Tel.: 96/273-378
e-mail.: hivatal@rabapordany.hu
Kalmár Ágnes
Győr, Újkapu u. 13.
9022
Tel.: 96/311-304, 529-751
e-mail.: kalmar.agnes@regioplan.hu
Regioplan Kft.
Ügyvezető: Pekkerné Szabó Piroska
Munkatárs: Szeredi Gábor
Győr, Újkapu u. 13.
9022
Tel.: 96/311-304, 529-751
e-mail.: regioplan@regioplan.hu
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