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1.

BEVEZETÉS

A településképi arculati kézikönyv, olyan új sajátos jogintézmény, amelynek célja, a
táji és építészeti környezet harmonikus megjelenését szolgáló, a település arculatát
meghatározó hagyományos és értékes elemek feltárása, új értékek teremtésének
megalapozása.
Az új jogszabály, nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a település lakói széleskörűen
vegyenek részt saját települési környezetük arculatának alakításában, beleértve a táj
és épített környezet viszonyát, a település utcaképi megjelenését, az épületek
tömegformálását, az épületrészletek kialakítását, az anyaghasználat módját, valamint
a közterületek és zöldfelületek kialakítását.
A Településképi Arculati Kézikönyv (testületi határozattal kerül elfogadásra) tartalmára
épül a Településképi rendelet, amely meghatározza a településképi követelményeket,
a helyi védelem tárgyait és tartalmát, mintegy megújítva a Helyi Építési Szabályzat
vonatkozó tartalmát, figyelemmel az időközi változásokra, kiemelten
- a helyi véleményekre és elvárásokra,
- a megvalósulás terén szerzett tapasztalatokra, valamint
- a jogszabályi és tényleges változásokra.
A TAK részben, a település egyes lakóinak, mint építtetőknek szól, őket segíti, hogy
tudatosan tudják, hogy mit akarnak.
A tervező, az építés folyamatában olyan szakember, aki ugyan felelős, a
környezetalakításért, a környezetbe való harmonikus illeszkedésért, de az építtető az,
akié igazán a szándék, Ő az, akinek döntenie kell, hogy milyen otthonban, milyen
környezetben akar élni – beleértve a közvetlen és tágabb környezetet egyaránt.
Hogyan, milyen módon és mértékben akar az építés által illeszkedni környezetébe és
az őt befogadó közösségbe.
A TAK ugyanakkor, a közösségi akaratnak, az általános településképi
követelményeknek is megalapozására szolgál, összhangban a települési közösség
által elhatározott fejlesztési és rendezési elképzelésekkel.
Vonatkozó jogszabályi környezet (kivonat)
2016. évi LXXIV. törvény, a településkép védelméről
2. § (1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes,
illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji
érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő – megőrzését vagy
kialakítását jelenti.
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről
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. FERTŐBOZ BEMUTATÁSA

TÁJI ADOTTSÁGOK
Fertőboz, a Fertő-táj, talán egyik legszebb fekvésű, táji, domborzati adottságaiban
leggazdagabb / de mindenképp legösszetettebb települése.
A Fertő-tó nyílt vízfelületét szegélyező végtelen sík, nádas, vizenyős Fertőpart szélén,
a hegyek lábánál, a lefutó völgyek térségében helyezkedik el a település. A Fertő-táj
jellemzően hármas tagozódásán belül, szinte csak erre a településre jellemző ez az
összetett, önálló belső tagozódás, a beépített környezetet magába foglaló hegyvölgyek alkotta „belső táj”. A majdnem, a Fertő-partig lehúzódó, a település fölé
tornyosuló, meredek hegyoromzatok (a Gradina és Kereszt hegy), a köztük lefutó, hol
mély és szűk, hol szelíden kanyargó, lankás völgyek, egészen sajátos jelleget
kölcsönöznek, a település jellemzően beépítésre szánt, központi térségének.

I. Katonai felmérés 1763 – 1787
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II. Katonai felmérés 1806 – 1869

Beépítési szempontból ez az adottság ugyanakkor számos nehézséget hordoz
magában, s csak ezen települési morfológiát messzemenően figyelembe vevő, ahhoz
szervesen illeszkedő településszerkezeti alakítással és építéssel lehetséges az ember
és táj együttélése, a település jellegének, a harmonikus építési rend és egyensúly
megtartása a térségben.
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TELEPÜLÉSKÖZI KAPCSOLATOK, TELEPÜLÉSSZERKEZET,
A település beépítésre szánt területei jellemzően a Fertőpartot kísérő – Fertőparti
településeket felfűző 8515. sz. mellékút Balf és Hidegség közötti szakaszának részét
alkotó – K-Ny-i Fő utca két oldalán, és a délről – az egykori Széchenyi birtok központját
alkotó nagycenki kastélytól – bejövő 85118. jelű bekötőút térségében, ez utóbbi úttól
jellemzően nyugati irányban helyezkedik el. A délről érkező útról, mielőtt az
leereszkedne a mély és szűk völgybe, még a fennsíkos részen jobb és balkéz felé, két
út indul, a nagy kiterjedésű szőlőterületeken keresztül, melyek további becsatlakozási
lehetőséget nyújtanak a Fertő partot kísérő útba, annak külterületi szakaszán.
A Fertőboz D-i határán vezető Győr–Sopron-(Ausztria) vasútvonal a transzeurópai
vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vonal. A fertőbozi
vasútállomásról indul továbbá a Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút, amely Fertőbozt
köti össze a nagycenki Széchenyi-kastéllyal. A vasút célzottan turisztikai funkciókat lát
el.

FŐBB KIALAKULT TELEPÜLÉSRÉSZEK
A kelet-nyugati irányú Fő utcát kisérő kétoldali – jellegében egymástól jelentősen eltérő
– északi, utcára merőleges, egészen a „nádas rétek”-ig lenyúló teleksor, s ahhoz
többé, kevésbé még ma is igazodó, nyeregtetős, hosszúházas oldalhatáron álló
beépítés, valamint a déli oldalon, a magas löszfalak tövében húzódó, az utcával
egységesen párhuzamos irányultságú telkek, s ahhoz illeszkedő utcával párhuzamos,
szintén nyeregtetős épületek sora. Jellemzően a Fő utca mentén találhatóak, a helyi
lakosságot és idelátogatókat egyaránt szolgáló kereskedelmi és vendéglátó
intézmények, szolgáltató jellegű létesítmények.
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A Fő utca felett magasodik a műemléki védelmet élvező rk. templom, s azt öleli körül,
a „Templom környéke” helyi településszerkezeti védelem alatt álló, keskeny házakkal
beépített halmazos jellegű, telkek összessége. A templom alatt húzódik, a település
kedvelt, szabadtéri közösségi rendezvényekre kiválóan alkalmas, kedvező domborzati
adottságokkal rendelkező igen vonzó Julianus völgy.
Fentiektől elkülönülten, (távolabb, délre), a Nagycenki utat kísérő platón helyezkedik
el, a két világháború között kialakított Kisboz településrész, a maga egységes
telekosztásával, rendezett, szépen karbantartott közterületről nyíló oldalhatáron álló
beépítésével.
Időközben, ezen meghatározó településrészek között, részben az enyhén ereszkedő,
lágyan kanyargó Mise út mentén, jellemzően domboldali fekvésű telkekkel, részben
Kisboztól, északra, az ottani fennsík jellegű területen, a falu felé kiosztott telkekkel,
több újabb lakóterület került kijelölésre, amelyeknek beépítése, valójában csak
napjainkban kezdődött meg, s ahol még ma is többségében beépítetlen telkek
találhatóak.
Jelenleg még teljesen beépítetlen, tervezett lakóterület került kijelölésre Kisboztól
délre, annak közvetlen folytatásaként.

ELHELYEZKEDÉS, ELLÁTOTTSÁG
Fertőboz település három földrajzi tájegység, a Soproni hegység, a Fertő-táj és a
Kisalföld találkozásában található.
A község Soprontól 12 km-re fekszik. Területe 1363 km2. Lakóinak száma ma
mindösszesen 303 fő. Közigazgatási szempontból a település, ma a Nagycenki Közös
Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.
A településben már korábban megszűnt az általános iskola és óvoda, a gyerekek,
jellemzően Nagycenkre járnak. Mozgókönyvtár vette át a korábbi állandó könyvtár
szerepét. A házi orvosi körzet és védőnői ellátás központja Nagycenk. A Fertőbozon
kialakított orvosi rendelőben, hetente egyszer, helyben van orvosi rendelés. A rendelő,
a településben működő Ifjúsági klub épületében kapott helyet.
Jelenleg, két civil szervezet működik a faluban. A „Faluért Egyesület Fertőboz”,
melynek a hagyományőrzés és a jó faluközösség kialakítása legfőbb célja. Az
egészségügy terén, ma is aktív szervezetként működik, a „Magyar Vöröskereszt
Fertőbozi Alapszervezete”.
Fertőbozon több kisebb-nagyobb vállalkozás működik. A helyi vállalkozások száma
11. Ezek közül a legfontosabbak tevékenységi köre közvetlenül kapcsolódik a szőlőés borgazdálkodáshoz, az idegenforgalomhoz (vendéglátás, szállásszolgáltatás).
A település szőlőterületei, szerves részét képezik a Soproni történelmi borvidéknek,
ahol a Sopron Fertőmenti Hegyközség egy közös szervezetként működik.
Infrastrukturális ellátottság: A víz és szennyvíz vezetékes ellátás 1971-ben épült,
felújítása 2010-ben történt meg, a földgáz hálózat kiépítése 1990-ben kezdődött el. A
kábeltelevízió hálózat létrehozása 1999-ben kezdődött, fejlesztése, és a szolgáltatásjavítása máig folyamatos.
A kerékpáros forgalomnak megfelelő kerékpárút kiépítése a külterületen megtörtént, a
belterületi szakasz hosszabb távú folyamatos fejlesztést kíván.
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ELHATÁROZOTT JÖVŐ, A SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSBÓL
Fertőboz életében, jövőképének alakításában meghatározó szerepe van a táji,
természeti adottságoknak.
A település a Fertő-táj Világörökség részeként kell, hogy megtalálja sajátos, egyedi
céljait és lehetőségeit, jelenének és jövőjének alakítási módját, céljai elérésének
eszközeit.
A kedvező térszerkezeti pozíció, Sopron közelsége, valamint a táji-természeti értékek
jelenléte egymást erősítő módon teszik vonzóvá a települést a nyugodt,
természetközeli életmódot kedvelő, de társadalmi, gazdasági szempontból szélesebb
kapcsolati rendszereket kereső, építő emberek számára.
A település hagyományos belső gazdasági erőforrásai a nád- és szőlőgazdálkodás,
valamint a táj egyedi szépségére, és a kulturális értékekre építő idegenforgalom.
A jövőkép elérését segítő legfőbb területi eszközök, a lakóterületi kínálat bővítése, a
szőlő és nádfeldolgozás területi lehetőségének megteremtése és a szabadidő
eltöltésének, a rekreációs és idegenforgalmi fogadóközpontoknak a kijelölése. A
településkép és élhetőség javításának érdekében, a közterületek bővítésének és
magas színvonalú esztétikai kialakításának, valamint konfliktusmentes használati
lehetőségének megteremtése, a helyi hagyományos építészeti kultúra felélesztése, a
jelenkor igényeihez igazodó megújítása. A kulturális örökség terén fontos a Széchenyi
család által teremtett értékek ápolása, az egyéb értékek, pontszerű vonzástényezők
rendszerbe foglalása (földvár, geológiai bemutató fal, szobrok, útmenti kereszt, stb.).
Elengedhetetlen a szerves kapcsolódás a környező települések idegenforgalmi
kínálatához a térbeli folytonosság, időbeli szervezettség, valamint a programkínálat
bővítése által.
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3.

ÖRÖKSÉGÜNK.

Egyes források szerint, a térség, már a kőkorszakban is lakott volt. Tény, hogy
Fertőboz területén, újabb és újabb korokból kerültek elő felszíni településnyomok, az
őskortól (kora bronzkor, római kor, középkor), egészen a kora újkorig. (Gradina hegy,
Kereszt hegy, Kender földek, Kimel dűlő, Kisboz térsége.)
A Gradina-hegy őskori földvár volt, alakja háromszöghöz hasonlít, két oldalról meredek
völgy határolja, a csúcsa a Fertő déli partja fölé emelkedik. A fennsík felőli oldalát
kettős sánc védte. A magaslati telep a feltárások szerint a kora bronzkorban épült, de
a középső bronzkorban (s talán a késő vaskorban is) használták.
A Gradina-hegyen található őskori földvár, további kiegészítő régészeti kutatások, s
egyes részeinek helyreállítása után, helyben bemutatásra érdemes régészeti emlék.
A Fertő környékének intenzív római lakottsága a szakemberek és az érdeklődők
számra közismert tény.
Az sem kizárt, hogy római fürdőhely létezett a település területén, többen a település
nevét is ebből származtatják.
A mai település, írott források szerint, Árpád-kori eredetű. Ugyanakkor, feltűnő a
népvándorláskori és középkori leletek eddigi hiánya. Mindebből következően, nagy a
valószínűsége annak, hogy a középkori Boz falu a mai község helyén állt, így
elsősorban a belterületen várható középkori régészeti emlékek előkerülése.
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A Fertő-tó és az azt övező nádas-mocsaras területek, a tó vízfelületének változó
kiterjedésével és mélységével összefüggésben ugyan koronként eltérő módon, de a
település tájhasználatát alapvetően meghatározó tényező volt már a kezdetektől,
egészen a mai napig.

A tó jelenlétével szoros összefüggésben, szőlőtermelésre igen alkalmas kitettségű
területek alakultak ki a déli településrészen. Idővel, fontos „tájalakító tényezővé” vált a
szomszédos Széchenyi birtokközpont, melynek hatására több új, máig meghatározó
tájformáló elem jelent meg a település területén.

Vármegyei Kataszteri térkép 1856-57
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A legnagyobb változást a tájban a Fertő-tó 1865-ben történt kiszáradása okozta. A
nádas-zóna jóval északabbra tolódott, szélessége megnőtt, s szintén megnőtt a nádas
és az országút közötti gyepes sáv területe.
A Fertő tó természeti viszonyaiban, az elmúlt majd 200 évben bekövetkezett jelentős
változások nyomán – mai állapotában is komoly értéket képviselő – új ökológiai
egyensúly alakult ki a térségben.
A település neve, legkorábban egy 1281-ből származó oklevélben szerepel, ekkor
terra Bozyas néven említik. A község neve a bodzafából eredeztethető, ahogy a falu
későbbi német neve – Holling – is.

A
Fertő-tó
és
környékének
jellegzetes tájhasználatában, egy a
tóra
szerveződő
övezetesség
figyelhető meg. A víz menti sík
területen nádas sáv, körülötte nem
túl széles legelő, vagy rét található,
mely többnyire a belterületig, illetve
főútig tart. A távolabbi dombos
részeken
szőlők,
egyéb
mezőgazdasági
hasznosítású
területek, Fertőboz esetében egyre
nagyobb
kiterjedésű
erdők
találhatók.
A települést birtokló családok – királyi földadomány, elzálogosítás, házasság, egyéb
módon szerezték meg a föld birtoklásának jogát. 1321-ben már Bees László, a bán fia
volt a tulajdonos majd sorra következnek, a nagynevű történelmi családok, mint a
Kanizsai család, Nádasdy Tamás, a Rozgonyiak, végül a Draskovich család
tulajdonából kerül a birtok, a Széchenyi család kezébe.
1677-től, egészen a II. világháború utáni földosztásig, ennek a grófi családnak a
tulajdona a térség, ezen belül Fertőboz is.
1680-1690 között a Széchényiek hívására sok német család települt Booz-ra és
környékére a török idők alatt megüresedett falvakba.
Mária-Terézia idején újabb német családok települtek be a térségbe, döntően BadenWürtenberg és Elzász-Lotaringia tartományaiból. Ezek az emberek a szőlő
műveléshez jól értettek.
„A föld középszerűnél alábbvaló; de bora igen jó, mivel szőlőhegye a Fertőre néz…”
Fényes Elek által kiadott „Magyarország geográfiai szótára” (1851)
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1732-ben a falu fölötti dombon megépült a római katolikus Szentháromság templom.
A templom mellé paplakot, majd 1770-ben iskolát is építettek.

A faluban történt gyakori tűzesetek miatt 1891-ben megalakult az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Mindennek ellenére, 1903-ban egy újabb tűzeset következtében, az éppen
újonnan zsindelyezett templom is majdnem teljesen leégett, a község iskolájával
együtt. A falusi lakóházak nagy része is azonnal lángra kapott.
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A templom újjáépítését, a hívek és gr. Széchenyi Béla anyagi segítségével azonnal
elkezdték.
A Széchenyi család 270 éven át volt Fertőboz birtokosa és meghatározó szerepet
töltött be a falu életének alakulásában.

1802-ben József nádor főherceg
látogatásának emlékére építtette
gróf Széchényi Ferenc a Gloriette
kilátót, a templom fölötti dombon.
(Ma, védett műemlék.) A fertőbozi
magaslatról szép időben akár
Pozsonyig is el lehet látni.
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A Vincellér Borűzér Társaság pince / Fertőboz, honlap
1811-12-ben szintén gróf Széchenyi István édesapja építtette ki, a bortárolására
szolgáló, mai napig működő nagy kiterjedésű pincerendszert.
Ekkor alakult meg a „Boozi Borüzéri RT” a Széchényi család vállalkozása

1832-ben gróf Széchenyi István
fürdőt létesített a Fertő-tavon. A
vendégek számára a Julian-völgy
(Gyula-völgye)
bejáratánál
vendéglőt is létesített, bortároló
dupla-pincével, melynek bejárata
ma is látható. (Helyi védelem.)
A vendégek szállásadásába a
család pénzügyi támogatással, a
helyi lakosságot is bevonta.
A fürdő működésének, a Fertő-tó
1865-ös kiszáradása okozza a
végét.
A család nagyszabású birtokfejlesztőtevékenysége, jelentős munkalehetőséget
biztosított a helyieknek.
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A lakosság fő foglalkozása a halászat, a nádaratás és nádkéve készítése mellett, a
szőlőtermesztés és állattenyésztés volt.
A faluból az évszázadok során egész halászó, nádarató, feldolgozó munkát
szakszerűen ellátó családi tradíciók nőttek ki, amit mindenki elismert.
1720 óta a szőlőművelés fokozatosan nyert jelentőséget. 1890. évben a filoxéra itt is
elpusztította a szőlőkultúrát, de fokozatosan megtörtént az újra telepítés.
1945 után megtörtént a fokozatos átállás, a kordonos művelésre.
A település szőlőterületei, ma már szerves részét képezik a Soproni történelmi
borvidéknek, ahol a Sopron Fertőmenti Hegyközség egy közös szervezetként
működik.

A település kezdetben kis számú népessége gyorsan növekedett. Az 1840-ben 392
fő, majd 1880 körül 415 fő körüli lakosszám 1900-ra már 520-ra nőtt. (A későbbiekben,
a II. világháború előtti utolsó, 1930. évi adat szerint, a településben már 682 fő élt).
1920 körül, a háborút követő kisebb népességcsökkenés ellenére is, két új lakóterületi
bővítés vált szükségessé, mindkét esetben jelentős műszaki beavatkozás árán.
Kisboz falurész esetében 20 m mély kutat kellett létesíteni. A Fő utca Balf felé vezető
Ny-i végén a terület víztelenítését árok építésével oldották meg.
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Az 1921-ben tartott népszavazáson,
döntő többséggel a Magyarországhoz
való tartozás mellett állt ki, a falu
lakossága. Annak ellenére, hogy a
lakosság 80 %-a német ajkú volt (a
faluban majdnem mindenki németül
beszélt) 77,6 % Magyarország mellett
szavazott.
Ennek emlékére állították a
„Hűség napja” emlékművet, az
emlékparkban.
A második világháború után a falu
580 németajkú lakosából 464-et
kitelepítettek.
Helyükbe a Rábaközből, Szlovákiából
telepítettek ide embereket.
2006. május 28-án emlékszobrot
avattak Fertőbozon, a 60 ével ezelőtti
kitelepítések évfordulóján. A szobron
vagonlista szerint szerepel mind a
464 kitelepített személy neve.
(készítette Grubits János).
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A fentiekben említetteken túl, a településben számos országos, vagy helyi védelem
alatt álló, szobor, illetve egyéb műalkotás található Fertőbozon.

Az Ecce Homo (Búsuló Krisztus),

Nepomuki Szt. János

Az Ecce Homo (Búsuló Krisztus),
valamint Szt. Apollónia szobrok
(országos védelem – barokk). Helyi
védelem alatt áll a szokatlanul nemes
formálású Nepomuki Szt. János szobor
(barokk), valamint a Kereszt hegyen
(tán ősi időket idéző), fa keresztre
feszülő vas Korpusz. Mindenképp
említést érdemel a hegyoldalban
kialakított temető (XIX. és XX. századi
sírokkal). Az 1754-ben telepített híres
nagycenki hársfasor végében – a
korábbi remete lak helyén – található,
Gr. Széchenyi Béla és Gr. Erdődy
Hanna közös síremléke a község
határában.

A Kereszt hegyen (tán ősi időket idéző),
fa keresztre feszülő vas Korpusz.
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Gr. Széchenyi Béla és Erdődy Hanna síremléke

Két síremlék a temetőből
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1993-ban megalakult a Fertő Tavi Nemzeti Park.

2001-ben az UNESCO – kultúrtáj besorolással – Fertő
- Neusiedler See néven, Magyarországi részen a Fertő
part kilenc települését és Nagycenket, felvette a
világörökségek listájára.
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4

ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA

A TELEPÜLÉS TELJES
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETE
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA
BEÉPÍTÉS ÁLTAL
ÉRINTETT TERÜLETEK
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5.
.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK JELLEMZÉSE,
AJÁNLÁSOK MEGFOGALMAZÁSA

5.1. FŐUTCA KÖZVETLEN TÉRSÉGE
A két területet – Fő utca észak és Fő utca dél beépítését – az út általi közös
meghatározottsága miatt, feltétlenül együtt kell elemeznünk, még akkor is, ha a két
terület, egymástól eltérő települési karaktert hordoz. Az északi és déli oldal, eltérő
domborzati adottságai nyomán, mind a kialakult telekszerkezet, mind az ehhez
igazodó beépítési jelleg, utcaképi ritmus jelentően eltér egymástól. Ezzel
összefüggésben, a térség leírását, az úttal magával célszerű kezdeni.

KÖZTERÜLETI KARAKTER
A hegy- és síkvidéki táj találkozásánál vezető út, az utat kísérő természeti környezet,
a hegy oromzatok és völgyek váltakozó látványa az elmúlt évszázadok során alig
változott. (A meghatározó és értékes látvány, megmaradt.)
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A hagyományos útszűkületek és bővületek, időközben módosultak, de a jellemző
útkanyarulatok, az út lejtésviszonyainak összetett értékei, ma is jól érzékelhetőek.
A fenti két térképrészlet (Vármegyei Kataszteri térkép 1856-57. és a szintvonalakat is
ábrázoló tervezési térkép) együttesen, jól mutatja az útvezetés lényegi jellegének
változatlanságát, valamint a domborzati adottságokat.

A völgyek által szabdalt, utat kísérő domboldal dús növényzetének – főleg az út
kanyarulatai-ban feltűnő – látványa, szinte feledteti, az utcafásítás hiányát.

Az út két oldalának, mind beépítésében, mind táji jellegében aszimmetrikus
megjelenése, csak fokozza a fentiekben leírt hatást. Mindez, olyan jelenlévő érték,
amelynek megőrzése, illetve folyamatos tovább fejlesztése feltétlenül szükséges.
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Nemcsak
a
látványérték
kibontakoztatása,
de
a
használati
érték
(közlekedésbiztonság)
megteremtése
érdekében
is,
elengedhetetlen
a
közterületbővítés, a térfalak távlati esztétikus és igényes rendezése. A terület
rendezése során, a legfontosabb, az utat kísérő épületek - mind lakó-, mind
középületek, illetve idegenforgalmi létesítmények használati értékének helyreállítását.

A megnövekedett gépjármű forgalom, és a Fertő tavat körbekerülő kerékpár-turizmus
(jellemzően, a Fertő tavat kerülő nagy sebességű túrakerékpáros forgalom) helyigénye
következtében, a többszöri és következetlen korábbi közterületbővítések, mára már
elégtelennek bizonyultak.
Ugyanakkor, az időközi közterületszélesítések és az útkorona szintjének állandó
emelése, jelentős mértékben csökkentette az utat kisérő beépítések korábbi egységes
rendjét. A hagyományos épületek – különösen az út északi oldalát kísérő oromfalas
beépítés esetén – elvesztették eredeti, kiegyensúlyozott tömegarányukat.

AJÁNLÁS
A Fő utca közterület alakítására vonatkozóan
A legfontosabb célok és elvek tekintetében, továbbra is elfogadásra javasoltak a
hatályos településszerkezeti terv leírásában foglaltak.
„A település élhetősége, az itt lakók komfortérzete, az idegenforgalmi vonzás növelése
szempontjából
elsődleges
a
településben
a
Világörökséghez
méltó,
hagyománytisztelő, de az új lakó és közterülethasználati igényekre is tekintettel lévő
közterületrendezés.” Ugyanott: „… a Fő utca (8518 j. ök. út) esetében, a jelentős
gépjármű és kerékpár átmenő forgalom miatt a közterület bővítése elkerülhetetlen.
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Mégis, az elmúlt időszak tapasztalatai (eredeti helyükön történt épületmegújítások,
meg- változott talajvízviszonyok, a helyben lakók véleményében bekövetkezett
változások) nyomán, megfontolásra javasolt a közterületbővítések mértékére
vonatkozó (a Helyi építési szabályzatban rögzített) korábbi elhatározások
felülvizsgálata.
Javasolt a távlati közterületi bővítés célját szolgáló (HÉSZ-ben rögzített) legkisebb
előkerti méret 5,0 méterrel való csökkentése. Ebben az esetben, az eltérő funkciókat
– gépjárműforgalmat, kerékpáros és gyalogos felületeket – elválasztó, valamint az
épületek utcai homlokzata előtt szükséges zöldfelületi sávok kialakulását – adott
esetben, a távlatban is közösen szolgálják a közterületi zöldfelületek és az előkertek

Az épületek távlati elhelyezkedése által meghatározott módon, a közterületi
keresztszelvény szélessége és elrendezése – az út teljes hosszát tekintve – nem lesz
azonos. Ennek következtében, helyenként a kerékpárutak keresztirányú elhúzása
válik szükségessé
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A kerékpársáv ilyen módon való kialakítása, egyben jól szolgálja a kerékpár
közlekedés sebesség korlátozását a település belterületén.
Az eltérő elhelyezkedésű és szélességű zöldterületek beültetése – elsődlegesen
betöltendő szerepük szerint – lehet akár egyszerű gyepfelület, kedvezőbb esetben
talajtakaró cserje, más esetben bokor, nyírott sövény. Nagyobb összefüggő terület
esetében, szoliter kis, vagy esetenként, nagy lomkoronájú fa, esetleg fasor.
A távlati állapothoz való közelítés ütemezett módon is lehetséges. A jelenlegi
állapotból kiinduló módon, a burkolt útfelületeket kísérő, meglévő, illetve potenciálisan
már rendelkezésre álló (vagyis a gépjárművek számára biztosítandó mozgó sávok által
nem igényelt), zöldfelületeket – legyen az akár, a lakótelkek előkertje, vagy a jelenlegi
közterület része – egy egységes látványbeli egészként szükséges tekinteni és
alakítani.

A gépjármű mozgósávokat kísérő két oldal, a beépítettségi viszonyokhoz igazodóan,
az út hosszában (térben) és időben változó keresztszelvénnyel fokozatosan tud csak
kialakulni. Ezzel együtt, ezeket a területeket, a biztonságos közlekedés szem előtt
tartásával, az adott helyzethez időről időre rugalmasan hozzárendelt módon, de a
távlati állapot ütemezett megvalósításának elhatározott céljával javasolt alakítani.
Ennek során, kiemelten fontos eszközként lehet és kell alkalmazni,
növényzettelepítést, az egységes utcabútorozást, beleértve a tájékoztató táblák,
forgalmitechnikai eszközök (többek között az útburkolati jelek, kijelölt gyalogos
átkelőhelyek egyértelmű rögzítésének) összehangolt és helytakarékos, de legfőképp
egységes rendszerét.
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FŐ UTCA ÉSZAK
A Fő utca északi oldalán, az utcára merőlegesen hosszan hátra nyúló – a Vármegyei
Kataszteri térkép 1856-57-ik évi ábrázolása szerint, még egészen a Fertő tóig lenyúló
– telkek északi határa (a Fertő tó vízfelületének időközi visszahúzódása miatt) ma már
jellemzően a nádas rétek mentén húzódik. A telkek természetes módon a tó irányába,
többnyire egyenletesen lejtenek, bár a lejtés mértéke utcaszakaszonként változó.
Kedvező utcaképi ritmust eredményez, hogy, az idők során létrejött
telekösszevonások nyomán, a telkek szélessége jellemzően 18-20 méter körüli.
Az utcaképben továbbra is meghatározó az oldalhatáron álló beépítési mód. Az
épületek döntő többsége a telkek nyugati határán, vagy attól 1,0-1,5 méteres
távolságon belül helyezkednek el.
A hagyományosan utcára merőleges nyeregtetős kialakítású épületek között azonban,
egy-egy foghíjszerű beépítés esetében – egy adott kor mintatervekben is
megnyilvánuló építési divatját követve – utcával párhuzamos gerincű épületek is
feltűnnek az utcaképben, s nem ritka a sátortetős kialakítás sem. (Többségében
azonban, a házak hosszabb utcaszakaszokra kiterjedően még így is egységes képet
mutatnak.)

Kedvező folyamat, hogy az utóbbi időben, egyre inkább visszatérnek, újra
megjelennek a telek hosszanti irányultságát követő oromfalas, esetlegesen kontyolt,
de többnyire csonkakottyal ellátott épületek.
Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy a többször is megváltozott úthasználati igényeknek,
vagy sokszor csak az úthierarchiának megfelelő közterületbővítési igényeknek való
megfelelés kényszere, jelentős mértékben megbontotta az előkertek korábbi rendjét.
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Az időközben hátrább épült házak, igazodva a terepadottságokhoz, egyben mélyebbre
is kerültek, amely önmagában véve, még kellemes lüktetést is kölcsönözhet a
tetőgerincek utcaképi látványának. Előfordul az is, hogy a terepadottságok
kihasználásával, az épületek utcától távolabb eső része alatt egy újabb, általában
kisebb belmagasságú épületrészt is kialakítottak, s ezzel összefüggésben, az épület
utcafronti részének padlóvonalát megemelték a természetes terephez képest.
A padlóvonal magasságának ilyen módon kialakult kisebb mértékű váltakozása lejtős
terep esetében általában természetes és elfogadható, kivéve, ha ennek nyomán,
egymástól kirívóan eltérő tömegek kerülnek egymás mellé, a közvetlenül szomszédos,
vagy közeli telkeken. (A túlzott mértékben terepszint alá nyomott, vagy terepszint fölé
emelt épületek, a saját telken belül is olyan kedvezőtlen tereprendezési igényeket
teremtenek, amelyeket – egyébként szükségtelen és egyidejűleg egyéb használati és
esztétikai ellentmondást is felvető – támfalak építésével lehet csak megoldani.)

Az utcai homlokvonalon álló régi épületek tekintetében ugyanakkor súlyos tehertétel
az időközben ténylegesen szükséges útkorrekciós, vagy útkarbantartási feladatok
olyan megoldása, amely az út koronaszintjének időről időre történő megemelésével
kedvezőtlen változást eredményezett az épületek padlóvonalának és az út
koronaszintjének egymáshoz való viszonyában. A járdaszint fölött helyenként
mindössze 50-60 centiméterrel magasabban található ablakpárkányok, nehezen
élhetővé változtatták ezen épületek utcafrontján elhelyezkedő, korábbi
lakóhelyiségeket. Ezen változásokhoz képest, már csak másodlagosnak tekinthető az
az esztétikai kifogás, hogy az épületek egyidejűleg elvesztették korábbi hagyományos
tömeg és homlokzati arányaikat.
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Összeségében azonban elmondható, hogy bár az elmúlt évtizedekben sok
kedvezőtlen hatás / beavatkozás érte a területet, mégis egyre több a jó arányú, a
hagyományokat felelevenítő, de a hagyományokat korunk igényei szerint egyben meg
is újító, a telek-, valamint terepadottságokhoz, kedvezően illeszkedő utcára merőleges
nyeregtetős lakóépület.

Az épületek közül sok háznak a tömege harmonikusnak mondható, még akkor is, ha
méreteiben, meg is haladja, a Fertő-tájra egykor egyöntetűen jellemző – sok
településben akár a főút mentén, de Fertőbozon, inkább csak a templomkörnyék
méltán helyi védettség alatt álló területén – még ma is fellelhető régi épületek eredeti
szélességi és magassági méreteit.
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AJÁNLÁS
Az utcában több olyan jó arányú, kedvező tömegű új ház is áll, amely
anyaghasználatában sem idegen, a Fertő-táji hagyományoktól. Az utca további
beépítése, az elavult régi, vagy rossz állagú épületek megújítása, vagy bővítése során
– saját igényeink és lehetőségeink függvényében, ezen épületekkel harmóniát
teremtve próbáljunk korszerűt, s a közösség által is elfogadhatót építeni. Az ilyen
módon alakuló, vagy kis mértékben folyamatosan átalakuló utcakép, egyben egy
összetartó közösség, egy adott település polgárainak összetartozását is megmutatja.
Figyeljünk, a jóra, mind tágabb, mind szűkebb környezetünkben abból merítsünk, ha
példát keresünk. (Előképet a múltból, ihletet a táji és természeti környezetünkből
egyaránt meríthetünk.)
A telek beépítési módjával illeszkedjünk, a többségében oldalhatáron álló, a telek
hosszanti irányultságával megegyező nyeregtetős épületekhez.

Az épület legyen földszintes kialakítású. A tető hajlásszöge igazodjon a hazai
hagyományokhoz. Ajánlásként nyugodtan rögzíthető, a 40-45 fok közötti, vagy ahhoz
közelítő hajlásszög.
A Fő utca térarányai, hosszabb utcaszakaszokra kiterjedően, egyszerre több ház
közös látványának együttes megjelenését eredményezik. Éppen ezért, mindenképp
kerülni kell – az oromfalas, nyeregtetős beépítéstől amúgy is idegen, s az utcaképi
ritmusban is kellemetlen hatást keltő – kirívóan széles épületeket. A 8,0 méternél
szélesebb épületek (vagy a túlzottan lapos tető, vagy a túlzottan magas tetőgerinc
kialakítási igénye miatt), már a tetőformát is jelentősen torzíthatják.
Az épület terepet követő kialakításával kerüljük /elkerülhetjük a támfalak alkalmazását.
Az épület tömegének hosszanti irányban történő megbontása, s annak mind az épület
padlóvonalával, mind a tetőgerinc magasságával való lekövetése, kedvező megoldás
lehet a terepre való illesztés érdekében.
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Az utcára merőleges hosszanti falsíkot megbontó, keresztirányban esetlegesen kiugró
tömeg, mindig kerüljön hátrább az épület utcai homlokvonalától, s a fő tömeghez
képest alárendelt módon kerüljön kialakításra. Kerüljük, az eltérő irányú tömegek
tetőgerincének azonos magasságú kialakítását, a tetőgerincek egy pontban való
összemetsződését.

Az utcai homlokzat legyen síkban tartott, erkély, loggia kialakítása kizárt. Az épületek
utcai homlokzatán nem elfogadható – az oromfalas épületek nyílásrendjétől idegen –
gépjárműtárolók kapujának az elhelyezése.
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Az épületek tetőterének beépítése
nem kizárt. A tetőtéri ablakokokat,
használati szempontból is kedvezően,
a saját telkünkre néző módon
helyezzük el. Kerüljük a tetőfelületek
túlzott megbontását. Ezzel együtt,
kedvező és nyugodtan követhető
példákat találunk a területen, az utcai
homlokzaton elhelyezett – a régi
tetőszellőzők
arányait
idéző
(jellemzően álló téglány formájú)
arányosan elhelyezett – iker-ablakok
kialakítására. Ez a megoldás, a
csonkakonty alkalmazásával együtt, a
legtöbb esetben vonzó és bensőséges
látványt eredményez.
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Az épületek homlokzatának alakítása során javasolt a vakolt felületek alkalmazása. A
homlokzaton a fa, tégla használata csak kiegészítő jelleggel történjen. Kerüljük a
tördelt kőlap, vagy csempe homlokzati alkalmazását.
Távlatban is követhető, kellemes harmóniát eredményez a falfelületek esetében a
halvány, tört színárnyalatok alkalmazása. A harsány, kirívó színek a már kialakult
környezettől is idegenek. A homlokzati nyílászárók, legyenek összhangban az épület
anyag és színhasználatával
A homlokzati nyílászárók
kövessék
a
területen
kialakult
jellegzetes
színeket, legyen törtfehér,
natúr fa vagy barna, kirívó
színek nem ajánlhatók

A külső redőnyszekrényes,
műanyag
redőny
alkalmazása nem javasolt.

Az épületek tetőfedése készüljön a kialakult hagyományos cseréppel, vagy hasonló
színű és textúrát adó pikkelyes anyaggal.
A tetőtér beépítése esetén is támaszkodhatunk hagyományos formakincsünkre, annak
újra-értelmezésével.
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Természetes igényként és lehetőségként
jelenik meg a térségben a nádtető
alkalmazása. A nádnak, mint minden
természetes anyagnak az előnyei és
szépsége, csak akkor tudnak kiteljesedni, ha
a felületét nem tördeljük annak természetétől
idegen formákra. Gondoljunk arra is, hogy a
nád használata, nehezen egyeztethető össze
az egyéb korszerű technológiák (pl. napelem,
üvegtető bevilágítás) alkalmazásával.

A kerítés anyaghasználata során, elsődlegesen javasolt a fa, mint természetes anyag
használata, kiegészítve, kő lábazat, tartóoszlop alkalmazásával. A kerítés áttörtsége,
tekintve a közterület zavaró hatását eltérő lehet.

A természetes anyagok használata, kiegészülve a jelenleg is jellemzően gondozott és
növényzettel dúsan beültetett kertek látványával, kedvezően oldja a közterület sok
esetben rideg aszfaltrengetegének látványát. A közterületi zajhatás csökkentésére, a
közterületről való belátás ellensúlyozására, javasolható sövény telepítése. A kerítés,
képezzen egységet, a telken álló épület formavilágával és anyaghasználatával.
Legyen tekintettel, a szomszédos kerítések sorának kialakult rendjére, jellegére.
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FŐ UTCA DÉL
A Fő utca déli oldal beépítési módjának és lehetőségének tekintetében, az utat kísérő
hegyoldal – helyenként megmutatkozó löszfal – és az út közötti elhelyezkedés
mikéntje, meghatározó jelentőséggel bír. (Helyenként az út annyira megközelíti a hegy
lábát, hogy ott telekalakításra, beépítésre, nem is adódik lehetőség.)

A hegy lábánál húzódó, mára már hagyományosnak mondható épületek jellemzően
utcával párhuzamos, nyeregtetős kialakításúak. Az épületek, a telek homlokvonalának
szélességétől függetlenül szinte egyenletes ritmusban, hézagosan követik egymást.

Az első és második katonai felméréseken ábrázolt, egységesen utcára merőleges
hosszú házas – a dombra felkúszó telkek irányultságával megegyező – beépítési mód,
napjainkra, már teljes mértékben átalakult.
A változás / átalakulás folyamatának kezdetét, jól tükrözi, a Vármegyei Kataszteri
térkép 1856-57-ik évi ábrázolása.
A telkek utcai homlokvonala általában széles, az épületek az út mentén hosszan
elnyúlnak, de nem alkotnak zártsorú beépítést.
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Az épületek hagyományos módon, a telek utcai homlokvonalán állnak, és
kiegyensúlyozott síkban tartott homlokzattal kerültek kialakításra. A tetőfelületek is
jellemző módon tagolatlanok.

Sajátos módon, az épületek tömege, a véghomlokzatok tetőlezárása, annak oromfalas
jellege, a homlokzatok nyílásrendje, az utcára merőleges hosszúházas elrendezést
követik, függetlenül a házak tényleges irányultságától. Egy két, legújabban épült ház
kivételével, az utcára csak az ablakok néznek, a bejárati ajtó az oldalkert felől, adott
esetben, a ház utcai homlokzatával ellentétes, löszfal felőli oldalról nyílik. Helyenként,
a háznak e keskeny telekrészre néző oldalán tornác is kialakításra került.

Az ablakokat keretező vakolathímek,
jellemzően már eltűntek. Ritka kivételt
jelent a Fő utca 5. sz. ház, ahol az
oromfalas kialakítású kertre néző keleti
véghomlokzaton található páros „álló
téglány” formájú ablakok esetében, még
megtalálhatók a szerény vakolathímek,
beleértve a párkányzatot is.
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Az általában szokatlanul hosszú épületek egyidejűleg keskeny kialakításúak,
„szélességük”, csak ritkán haladja meg a 6 métert. Ennél nagyobb (8 méter körüli)
épületszélesség ott jellemző, ahol az épület eredeti rendeltetése szerint is
középületnek épült, mint például, a Kereszthegy lábánál, a két világháború között
megépített iskolaépület.

A Fő utca déli oldalán található, Bozi
Rozi étterem (épült 1998-ban),
valamint Bozi Rozi Panzió (épült 2002ben), a fentiekben leírt épületektől
eltérő
módon,
nem
a
telek
homlokvonalán (hanem attól, mintegy
8-10 méterrel hátrább) egészen a
löszfal tövében, attól támfallal védett
módon került elhelyezésre. Ez, a
vendéglátás, szálláshely kialakítása
szempontjából kedvező elhelyezés,
ugyanakkor azt is jelenti, hogy a
mozgalmasabb
homlokzatképzés,
illetve nagyobb épületmagasság, nem
zavarja
meg
a
hagyományos
utcaképet.

FERTŐBOZ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

38

AJÁNLÁS
Az épületeket a telek utcai homlokvonalán javasolt elhelyezni. Az utcával párhuzamos
hosszanti irányultság, a nyeregtetős kialakítás meghatározó sajátsága az utcaképnek,
ezért annak megtartása elsődleges fontosságú.

Megtartandó, az utca hézagosan zártsorú jellege, a ma is meghatározó utcaképi
ritmus. Nem javasolt a – hegy lábánál, a löszfalak tövében meghúzódó hosszú
épületek által alkotott – beépítés zártságának fellazítása.
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Az utcafronton, a kialakult jelleggel összhangban, csak földszintes épületeket lehet
elhelyezni. Kedvező, ha az épületek homlokzati magassága, a tető hajlászöge,
igazodik az adott utcaszakasz kialakult rendjéhez. (Ajánlásként rögzíthető, a 40 fok
körüli tető hajlászög. Az épület szélességének függvényében, a tető tényleges
hajlásszöge – a már kialakult renddel összhangban – természetes módon kisebb
mértékű eltéréssel is lehetséges.) Az épületek tetőterének esetleges beépítése során,
az utcai oldalon szükséges a síkban tartott tetőfelületi jelleg megtartása.

Az utcaképet meghatározó, nyugodt, síkban tartott homlokzatalakítás a továbbiakban
is fontos. Az utcai nyílászárók rendjétől való eltérés, ajtók és kapuk elhelyezése a ház
homlokzatán, nem indokolt.
ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS

Az épületek vakolt homlokzattal készüljenek,
fehér, vagy halvány meleg színekkel. Kerüljük a
harsány, a környezeti illeszkedést távlatban is
megnehezítő vakolatszínezést! A homlokzat
részeként a fa, vagy tégla alkalmazása csak
kiegészítő jelleggel indokolt. A tördelt kőlap, vagy
csempe homlokzati alkalmazása, mindenképp
kizárásra javasolt. Az épületek tetőfedése
készüljön
a
tűzvészek
után
kialakult
hagyományos cseréppel, vagy hasonló színű és
textúrát adó pikkelyes anyaggal.
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A területen, a kerítés anyaghasználata során, egyaránt javasolható a fa, vagy vakolt
tégla falazatú kerítés. A terméskő alkalmazása, annak rusztikus, az épületek sima
vakolt felületétől elütő jellege miatt, inkább csak a kerítés lábazatának kialakításához
javasolt. A területen, ugyanakkor, nem kizárt, a lábazatra ültetett, azonos színben
tartott vaspálcás kerítés, kapuk esetében, annak szerény és míves kovácsoltvas
díszítése. A kerítésnek, az épület kialakításával való formai összhangja
(anyaghasználat színezés) mindenképp szükséges.
Tömör, vagy áttört kerítés egyaránt lehetséges, azonban mindenképp kizárt a
látszóbeton alkalmazása, s még a kapuk esetében sem javasolt, a tömör vaslemez
alkalmazása (különösen, annak domborított változata).
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5.2. TEMPLOMKÖRNYÉK
Helyi védelem alatt álló településszerkezetű terület
A terület talán nem a legrégebben kialakult térsége a településnek, de a Fertő parti
településeket összekötő út menti egy utcás települést ábrázoló I. katonai felmérési
térkép, már egyértelműen rögzíti, a település fölötti, önálló dombon elhelyezkedő római
katolikus templom helyét (épült: 1732), amely köré e településrész később
szerveződött.
Mind az első, mind a második katonai felmérési térkép három önálló tömeget ábrázol.a
dombtetőn, amelyek közül, nyilvánvalóan a legészakibb, K-NY-i tájolású épület a
templom, a másik kettő pedig valószínűsíthetően, a közel azonos időben megépült
iskola és parókia.
E két térképi ábrázolás, még nem tartalmazza, a fent említett lakóépületeket. (Itt
érdemes megjegyeznünk, hogy a Kereszthegyen, már az első katonai felmérés is
ábrázol egy keresztet.)

I. katonai felmérés 1763-1787

II. Katonai felmérés 1806-1869

Kataszteri térkép 1856-57

A Vármegyei Kataszteri térkép (1856-57) ugyanakkor, a maival szinte már tejesen
megegyező utca és telekszerkezetet rögzít, az épületek jogfolytonos helyét igazolva,
még akkor is, ha egy-két épület időközben átépült.

20. sz. épület (Felvétel (2010-11.)

22. sz. épület (Felvétel: 2010-11):

Ezeket a „madártávlati” képeket a növényzet, időközben már eltakarta a szemünk elől.
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Vármegyei Kataszteri térkép:1856-57

Örökségvédelmi hatástanulmány (2011)

A templomot körül ölelő épületek nyugaton a völgybe leereszkedő út mentén, északon
és keleten már a völgyben helyezkednek el. (A templom fölé emelkedő kisebb platón
található két lakóépület – amely az időközben részben elpusztult, vagy átépült, volt
parókia és iskola helyén áll – már nem képezi részét, a településszerkezeti védelem
alatt álló és jelen munkában önálló karakterként lehatárolt területnek.
Ellentétben a korábban kialakult egyutcás település épületállományával, amely
időközben jelentős átalakuláson ment keresztül, a mai település ezen részének
épületein, még fellelhetők a Fertő tájra általánosan jellemző építési hagyományok. (A
hosszú, keskeny, nyeregtetős tornáccal, vagy lopott tornáccal megépített házak.)
Halmazos településszerkezeti és beépítési jellegükből következően, ezek az épületek
– méretük, össztömegük, díszítettségük gazdagsága, telken való elhelyezése és
egymástól való távolsága, tekintetében – kis mértékben természetesen eltérnek a más
településben széles főutcára néző társaiktól.
A domborzati adottságok, az egyes épületek együtt láthatósága, azonban, jelentős
mértékben teszi gazdaggá, feldúsítja a kialakult látványt, illetve annak értékét. Délről
jövet, a templomra való rálátás, háttérben a Fertőtáj felbukkanó látványával, máskor,
a mélyebb területekről történő felnézés lehetősége a fölöttünk magasodó templomra,
hihetetlen élményt nyújt mindenkinek, aki ezt a környéket járja.
A templomot, keleti irányból, ma már meredek lépcsőn lehet megközelíteni. A templom
kertjéből, vagy meredeken lefutó lépcsőről nézve, az épületeket, udvarokat ma már
fák takarják el a szemünk elől, de az É-D-i Fő utcai szakaszon, valamint a Julianus
völgybe bevezető útról, annál vonzóbb látványt nyújtanak a hagyományőrző módon
nagy szeretettel és megbecsüléssel fokozatosan megújított épületek, kertek,
kerítések, egyéb épületrészletek.
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AJÁNLÁS – Közterületalakítás és látványvédelem

Kiemelten fontos a Fő utca adott szakaszának folyamatos karbantartása, (beleértve
az útpadkák, vízelvezető árkok kezelését, a kialakult, esetlegesen bővíthető
zöldfelületek növényállományának – az ott lakók bevonásával történő – fokozatos
minőségi cseréjét). Megfontolásra javasolt, az út forgalmi terhelésének függvényében,
egyes területrészek (mint például a templom és önkormányzat előterének) aszfalt
helyett térkővel történő burkolása. A keleti oldalon, a Julianus völgy bevezető
szakaszán kedvező, a zöldterület felé átmenetet biztosító jelenlegi „gyepkő” burkolat.
A területen, az épített környezet (utcák, lépcsők, kerítések, lakóépületek, kertek) falak
és tetők különös összemetsződéseinek és távolban a Fertő-táj feltáruló látványának
megtartása érdekében, kerülni szükséges a nagy lombkoronájú fák ültetését,
folyamatosan szükséges a meglévő növényzet karbantartása. Különösen fontos, a
Templom látványának megőrzése.
Ugyancsak javasolt, a Szt. János szobor Fő utcáról való jobb láthatóságának
megteremtése (20. sz. épület telke.), esetlegesen a szobor közterületre való
visszahelyezése.
AJÁNLÁS, JÓ PÉLDÁK – Épületalakítás, anyaghasználat
Az elmúlt 5-10 évben, a területen szinte minden hagyományos értéket képviselő ház
megújításra került. A megújítások során, megtartották az épületek tömegét, a
nyílászárók rendjét, az esetleges kiegészítések, mind formailag, mind
anyaghasználatukban harmonikusan illeszkednek a ház eredeti formavilágához.
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A megújított házak, jól tükrözik a terület halmazos telekszerkezetéből adódódóan
eltérő telekméretek, terepviszonyok valamint az egyes telkek közterületi kapcsolata
szerinti sokszínűségét.
A természetes anyagok használata, az épületek kedvező módon való terepre
illesztése, illetve igény szerint, a meglévő házakhoz hozzá simuló, megfelelő
tereprendezés, az igényes részletképzések, kedvezően hordozzák tovább, a
területnek – a természetes környezeti adottságokkal való szoros együttéléséből, a
környezet iránti méltó alázatból adódó – egylelkűségét.
A templomkörnyék jelenleg helyi területi védelem alatt áll. A védelem legfőbb tartalma
a halmazos településszerkezet, a kialakult utcaszerkezet és telekrend, valamint, a
hagyományos épületek tömeg és építészeti arányainak, s az ebből adódódó utcaképi
ritmus megőrzési igényének rögzítése.

A védelemnek megfelelően, szükséges megtartani – a halmazos telekrendhez igazodó
– az épületek hol utcára merőleges, hol azzal párhuzamos elhelyezkedése nyomán
kialakult hagyományos utcaképi jelleget.
Teljes mértékben indokolt a környezeti adottságok – domborzat, utcavezetés,
kialakított támfalak, rendezett terep – által meghatározott építési helyek megtartása.
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A hosszú és keskeny, nyeregtetős, jellemzően oromfalas épületek tömegének
hagyományos arányait mértékadó jelleggel kell figyelembe venni. Az épületek
tényleges befoglaló méretei (esősorban a telekméret és a telken való elhelyezés
függvényében) kis mértékben jelenleg is eltérnek egymástól, de az épületek
szélessége jellemzően 5-6 méter körüli, a tető hajlászöge 40-45 fok közötti. A
számszerű méretektől való eltérés nem kizárt, de a területen csak földszintes épületek
helyezhetők el, a hagyományos tömegrendet követő módon.

Általános jelleggel – akár az utcával
párhuzamos épületelhelyezés esetén is –
megengedhető az épület bejáratának
előtetővel való védelme, vagy kisebb kiugró
tömeggel történő hangsúlyozása. Ezen
épületelemek kialakítása, ugyancsak a
hosszanti
épülettömegnek
alárendelt
módon,
az
épület
formavilágával,
anyaghasználatával,
színezével
összhangban lehetséges.
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A tetőtér beépítési lehetőségének kizárása nem indokolt, de mindenképp szükséges,
hogy a tetőtér síkját megbontó tetőfelépítmények kialakítása a hagyományokhoz,
valamint az adott épület tömeg és nyílásrendjéhez és anyaghasználatához
harmonikusan illeszkedjen. Utcára néző tetőfelületek síkban tartott jellegének
megtartása, mindenképp javasolt.

Az épületek utcára merőleges hosszanti irányultsága esetén, elfogadható az épület
egy részének szélesebb tömeggel való kialakítása, akár épületre merőleges
épületszárny formájában is, de az mindenképpen csak az épület hátsó határa felőli
végén, keresztszárny estében, a hosszanti épülettömegnek alárendelt módon
lehetséges.
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SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT
A terület ma, a falak és nyílászárók szín és anyag használatában kedvező egységet
mutat. E páratlanul harmonikus kép megbontása, távlatban sem indokolt. A
környezetbe való illeszkedés érdeképen továbbra is javasolt a fehér vakolt falfelületek
alkalmazása, melynek során nem kizárt a nyílászárók színezett vakolat keretezése,
kerülve a falfelület egységes voltát megbontó harsány színeket. Az adott épülettel és
a kialakult környezettel összhangot tartó módon, a lábazat egyaránt készülhet vakolt
felülettel, vagy természetes kő alkalmazásával. Az utcára néző nyílászárok,
készüljenek fából; festett (jellemzően törtfehér színnel), vagy natúr formában

A tetőfedés anyagaként, mindenképp javasolt a cserépfedés alkalmazása, a
természetes agyagcserép színéhez közel álló árnyalatokkal.
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KERTHASZNÁLAT.
Az egyes kertek kialakítási módját sok és telkenként változó igény és lehetőség
együttesen határozza meg. A telek mérete, s az ott lakók igénye, életmódja ezek közül
meghatározó jelentőséggel bír. A templomkörnyéken – a kertekről összeállított
szakmai fejezetben leírtakon túl – csupán néhány szempontot érdemes kiemelni. A
telken, a házak ablakában, a telek előtti közterületeken ültetett növényzet, nemcsak a
tulajdonosnak, hanem a környéken lakóknak, az utcán járó embereknek is öröm
forrása lehet. A növényzet általános légkondicionáló hatása mellett, általában
kedvező, de adott esetben kedvezőtlenné is válhat, annak árnyékoló hatása.
Elsősorban a fás szárú növények esetében szükséges – már az ültetéskor gondolni –
a kifejlett, vagy akár csak 10-15 éves fák lombkoronájának helyigényére. A növények
gondozási igénye is eltérő. Érdemes szakember tanácsát kérni e téren, és számba
véve időnket, energiánkat, annak függvényében megválasztani a kert beültetésére
választott növényfajokat.

KERÍTÉS
A területen elsődlegesen áttört kerítés alkalmazása javasolt. A környezetbe való
illeszkedés feltételével, anyaghasználatként a deszka, áttört fa (fapálcás kialakítás),
vagy sövénnyel fedett drótfonatos kerítés egyaránt elfogadható. Fából készült kerítés
esetében, indokolt a terméskő lábazat alkalmazása. Fentiektől való eltérés, egyedi és
indokolt esetben megengedett. Ilyen lehet például, az épület utcai telekhatárra eső
falának szerves folytatásaként épített falazott és vakolt tömör kerítés, vagy az
egyidejűleg támfalként is szolgáló kerítés. Ez utóbbi esetben kedvező megoldás a
terméskőből történő felfalazás, vagy a támfalnak, azzal történő burkolása.
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LÁTVÁNYVÉDELEM
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A területen védett, a templom
közterületekről feltáruló látványa, mely
elsősorban a templom jelenlegi
láthatóságának biztosítását, a jelenlegi
láthatóság csökkentésének kizárását
jelenti. Ez a követelmény, egyaránt
érinti a közterületeket, valamint a
közterületek és a templom között
elhelyezkedő ingatlanok telkét. A
közterületek esetében, a templom dél,
délnyugati
közvetlen
térségében,
valamint a Mise út déli szakaszán
történő
növényzettelepítés
során
szükséges
a
fokozott
elővigyázatosság. Az érintett magán
ingatlanok esetében, leginkább az
esetleges épületbővítések, vagy nagy
lombkoronájú fák ültetése során
szükséges a fokozott óvatosság.
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5.3. MISE ÚT TÉRSÉGE
A MISE ÚT TÁJI, DOMBORZATI SZEMPONTBÓL
BEÉPÍTÉSRE LEGÉRZÉKENYEBB RÉSZEI
A Kisboz felől egyenesen délre tartó Mise útnak az első kanyarulatánál kezdődik az a
szakasza, mely a környezet domborzati adottságai miatt, beépítési szempontból annak
legérzékenyebb részének mondható. Az út, ezen enyhén lejtős és kanyargó része a
Julianus völgy nyugati oldalának felső peremén halad és az utat kezdetben északról,
majd fokozatosan nyugatról kísérő meglehetősen meredek domboldal került
beépítésre szánt lakóterületként kijelölésre. Az adott domboldal, mind meredekségét,
mind tájolását mind a már kialakult telekosztását tekintve, alapvetően két részre
bontható. (Továbbiakban: Mise út észak, illetve Mise út közép.)

MISE ÚT ÉSZAK
JELLEMZÉS:
A lakóterületi beépítésre szánt domboldali térségre jellemző a kialakított utcától a
gerinc felé haladva egyre meredekebbé váló terep. A gerinc alatti legmeredekebb
részek, általában már nem képezik a lakótelkek részét. A telkek szélesek és
jellemzően nagyméretűek.
Az adott domboldal, a lágyan kanyarodó utcával párhuzamos vagy közel párhuzamos
szintvonalakkal leírható irányultsággal, fokozatosan fordul egyre inkább a Fertő-tó felé.
AJÁNLÁS
A terület igénybevétele során, általánosan rögzíthető legfontosabb elvárás, hogy
törekedjünk, a terület természetközeli állapotának megtartására, a dús növényzettel
való fedettség megőrzésére.
Az épület elhelyezésére továbbra is javasolt, a terület illetve az egyes telkek
területének középső (rendezési terv által is rögzített) teleksávja. Ezáltal elkerülhető az
épületnek – mind az utca felől, mind távolabbról tekintve, a gerincközeli részeken – a
tájtól idegen előtérbe helyezkedése. Ugyanakkor, ez az épületelhelyezés, az ott lakók,
oda költözők részére biztosítja, az ezen a területen még lehetséges belső, intim,
(bensőséges) ma már csak ritkán elérhető zavartalan életvitelt.
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A terület út és terep adottságai, legkedvezőbbek az utcával párhuzamos, vagy közel
párhuzamos épületelhelyezésre, esetlegesen az abból kinyúló megfelelően terepre
helyezett beforduló épületszárnyak alkalmazásával.

Az épület főhomlokzata
A telekrendezés során kerüljük, a kialakult terepviszonyok fölösleges és túlzott
bolygatását (tereprendezés), a kert kialakítása során törekedjünk a meglévő
növényállománynak csak fokozatosan végre hajtott cseréjére (így elkerülhetjük, a telek
egyes részeinek időszakos sivárságát, a vízerózió esetleges pusztítását). A
növénytelepítés során ajánlott, a tájban honos fás szárú növények (fák, bokrok,
cserjék) telepítése. Ezáltal nemcsak az épületekkel, építményekkel, hanem a
növényzettel való tájba illeszkedés is biztosítható. Higgyük el, a növények, tudják, hol
szeretnek élni, s milyen körülmények között tudnak tartósan megmaradni.
Kerüljük a tömör kerítés alkalmazását, hiszen, az ezen a területen jellemző dús
növényzet véd és eltakar.
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Az anyaghasználat során (legyen szó,
épületrészletekről,
kerti
bútorokról,
vagy
tereptárgyakról)
törekedjünk,
az
egyszerűségében is nemes, természetes
anyagok (kő, és fa) használatára.
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A kertekből meglepő módon tárul fel, a rk. templom látványa.
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MISE ÚT KÖZÉP
JELLEMZÉS
Az adott domboldali térségre jellemző a kialakított utcától a gerinc irányába fölfelé
jelentős mértékben és egyenletesen emelkedő terep. A kialakult telkek (korábban
kertes mezőgazdasági terület részét képező keskeny parcellák) jelen állapotukban
(jelenlegi telekosztásukkal) lakóépületek elhelyezésére alkalmatlanok.

AJÁNLÁS
Tájképi szempontból, mindenképp kerülni kell, a domboldalra meredeken felfutó telkek
gerinc közeli részének további beépítését. Legkevésbé zavaró az adott terület
(belterületként jegyzett domboldal) alsó részének (mintegy alsó felének) egyenletesen
laza, egymástól kellő távolságban elhelyezett, nem túl nagyméretű épületekkel való
beépítése. Az épületek elhelyezése során, kerüljük a kialakult terepviszonyok
fölösleges és túlzott bolygatását (tereprendezés).

FERTŐBOZ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

56

Közterületi látvány szempontjából, mindenképp kerülni kell az épületeknek a telek
homlokvonalán való elhelyezését. A Mise út kellemes, szemet gyönyörköttető lágy
kanyarulatát, növényzettel szükséges kísérni.
Kerülni kell a tömör kerítés alkalmazását, legkedvezőbb, a növényzettel takart áttört
(akár csak drótfonatos) kerítés alkalmazása, a lehető legkisebb mértékű (szinte csak
az épület megközelítéséhez mindenképp szükséges) burkolat alkalmazásával
kialakított 5-10 méteres növényzettel fedett közterületet kísérő előkerti rész
megtartásával.
A terület út és terep adottságai, legkedvezőbbek az utcára merőleges, a telek
hosszanti irányultságával megegyező, nyeregtetős, akár félszinteltolással kialakított
épületek elhelyezésére.
Az anyaghasználat során, (legyen szó, épületrészletekről, kerti bútorokról, vagy
tereptárgyakról) – a szomszédos, északabbra eső területrésszel azonos módon –
törekedjünk, az egyszerűségében is nemes, természetes anyagok (kő, és fa)
használatára.
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5.4. KISBOZ
Az 1820-as években Kisboz néven, új utcát nyitottak a történelmi településmagtól jóval
délebbre, mintegy 30 házhellyel, a Nagycenkről érkező úttal párhuzamosan, kétoldali
beépítési lehetőséggel. A telekosztás egységes szabályos telekrend szerint történt, s
az 1000 m2 körüli (18x60 m) telkek, rövid időn belül oldalhatáron álló, oromfalas,
nyeregtetős lakóházakkal be is épültek. Időközben a házak többsége átépült ugyan,
de a továbbra is földszintes (legfeljebb tetőrbeépítéses) esetenként lekontyolt, de
egységesen oldalhatáron és a telek utcai homlokvonalán megtartott beépítési mód, az
utcakép egységes térfalritmusa az ápolt növényzettel (sokszor fákkal dúsított) kertek,
rendezett közterületek, kellemes lakókörnyezetet nyújtanak az ott lakók számára.

A legutóbbi időkben megindult, a telkek mélységében való megosztása. A megosztás
nyomán, új utcasor alakul a Nagycenki út mentén.

AJÁNLÁS
Kisboz területén, továbbra is javasolt, az oldalhatáron álló nyeregtetős, a környezetébe
mind tömegével, mind anyaghasználatával illeszkedő földszintes épületek
elhelyezése.
A tetőformák alakítása során, indokolt a közvetlen környezet eddig egységes rend
szerint alakított 40-45 fok közötti tetőhajlás szögének követése. Az oromfalas épületek
sorában, indokolatlan a tető lekontyolása, de ki nem zárható. A tető héjalás
anyagaként, javasolt a pikkelyszerű fedés (cseréptető). Zavaró, az utcaképben
megjelenő más jellegű anyag, pl. hullámpala fedés alkalmazása.
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Az utcára merőleges hosszanti falsíkot megbontó, keresztirányban esetlegesen kiugró
tömeg, mindig kerüljön hátrább az épület utcai homlokvonalától, s a fő tömeghez
képest alárendelt módon kerüljön kialakításra. Mindenképp kerülni kell, a két
épületszárny azonos gerincmagasságú kialakítását, a gerincvonalak egy pontban való
összemetsződését!
Az épületek (tető és falfelület, nyílászárók), és a kerítés színezése során, kerülni kell,
a környezettől kirívóan eltérő, harsány színek alkalmazását. Távlatban is követhető,
kellemes harmóniát eredményez a tető esetében, az agyagcserép színéhez közel álló,
a falfelületek esetében a halvány, tört színárnyalatok alkalmazása. A nyílászárok
kerítések esetében törekedjünk, mind az épület, mind az utcai környezethez illeszkedő
színek alkalmazására.

JÓ PÉLDA
A Nagycenki útra néző eddig épült néhány ház közül jó példaként kell kiemelnünk azt
az alábbi képen is bemutatott épületet, amely egyszerű eszközökkel, jó
tömegarányokkal, hagyományt követő módon – oromfalas, nyeregtetős kialakítással –
mégis korunk építészeti értékeit felmutató, egyedi sajátos ízeket is hordozó módon
került megalkotásra. A vakolt homlokzat, cserépfedés, a fából készült nyílászárók és
áttört kerítés, a telek méreteit nem túlfeszítő, oldalhatáron álló előkertes beépítés,
minden szempontból kedvező megjelenést eredményez az adott utcaképben.
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5.5. EGYÉB KIALAKULT, VAGY KIALAKULÓBAN
LÉVŐ, ILLETVE TERVEZETT LAKÓTERÜLETEK
EGYÉB KIALAKULT LAKÓTERÜLETEK
A jellegükben kialakult lakóterületek közé összesen három és csak 2-3 telket magába
foglaló tömb sorolható. Ezek a területek a karakter-térképen rögzítésre kerültek.
Ajánlásként, az illeszkedés általános követelményein túl, az építészeti minőség,
minőségi anyaghasználat rögzíthető csupán, mint elvárás.

KIALAKULÓBAN LÉVŐ LAKÓTERÜLETEK.
Kisboztól északra, a mázsaház térségében, a csúcsos szőlők gerincének enyhén
lejtős, keleti lefutásában kimért telkek beépítése, most van alakulóban. Eddig
összesen két épület épült meg, illetve áll befejezés előtt, de tömegük már
egyértelműen kirajzolódik a tájban. A terület, már e két ház nyomán is erősen vegyes
jelleget mutat.
Az épület megformálása,
eltér,
a
kialakult
hagyományoktól, idegen, az
őt körülvevő szelíd, lankás
tájtól. Az önmagában talán
jól megformált épület, saját
környezetként, jóval tágabb
teret kívánna, mint ami
valójában rendelkezésére
áll. A környezetében való –
harmóniát teremtő – építés
komoly kihívást jelent majd,
a szomszédos telkeken az
építtetőnek és a tervezőnek
egyaránt.
A nyeregtetős ház, a maga,
önmagában álló mivolta
miatt teljes hosszúságának
takaratlan megjelenésével
lepi meg az embert. A
házzal párhuzamos telkek
fokozatos beépítése, a
növényzettelepítés
valószínűleg
jótékonyan
módosítja az épület mai
„csupasz”-nak
tűnő
látványát

TERVEZETT LAKÓTERÜLETEK
A tervezett lakóterületek részben Kisboztól délre a Kisboz utca folytatásának mindkét
oldalán, illetve Kisboztól északra, ugyanazon utcának nyugati oldalán találhatók.
Mindkét terület közvetlenül kapcsolódik Kisboz beépült településrészhez. Ajánlásként,
az ott leírtakhoz hasonló elvárások fogalmazhatók meg: Oldalhatáron álló, földszintes,
nyeregtetős beépítés.
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5.6. KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
Különleges területek azok a területek, amelyek a rajtuk elhelyezendő építmények
különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre
vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) és más
területfelhasználási kategóriába nem sorolhatóak.
A különleges területek, elsősorban beépítettségük mértékének megfelelő módon,
lehetnek beépítésre szánt, vagy beépítésre nem szánt különleges területek.
A BEÉPÍTÉSRE SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK AZ ALÁBBIAK

Az
MTA
Széchenyi
István
Obszervatórium területe, a Hidegség
felől érkező főút déli oldalán, fent a
hegyoldalban
(értékes
épületállománnyal), mint különleges
kutatóközpont terület. A területen
2018-tól (uniós pályázaton nyert
pénzösszeg
nyomán)
komoly
fejlesztés várható. A megvalósítandó
projekt célja – egy elektromágneses
tiszta
laboratórium
„mágneses
nulltér” létrehozása a térségben.
Az idegenforgalommal is összefüggésbe hozható, preventív egészségügyi,
esetlegesen szociális jellegű létesítmények elhelyezésére szolgáló – a jelenleg
nagyobb részt szőlőművelés alatt álló, de belterületként nyilvántartott (HRSZ 143/23)
területe – a „mázsaház” környezetében, a Kereszt-hegy déli térségében, mint
KÜLÖNLEGES – rekreációs és idegenforgalmi terület.
A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
A térségben hagyományos gazdálkodási módok, elsődlegesen a nádgazdálkodás
felelevenítésének célját szolgáló, valamint azt kiegészítő módon, akár az
idegenforgalom fogadásával, akár az oktatással összekapcsolható funkciókra
tervezett, a Nagycenk felől érkező út nyugati oldalán, a vasútállomástól északra
található (jelenleg használaton kívüli, volt nádgazdasági terület), mint KÜLÖNLEGES
– hagyományos gazdálkodás terület.
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A természeti értékek (a helyi ökoszisztéma, táj, a helyben hagyományos tájhasználati
és gazdálkodási formák bemutatására tervezett, elsődlegesen oktatási,
ismeretterjesztési (e célból, kilátó, madárvárta elhelyezhető), másodlagosan, az ehhez
kapcsolódó idegenforgalom fogadásának célját szolgáló, a belterülettől keletre, a Fertő
tó védett nádasaival közvetlenül határos (HRSZ 077/2, 079/5) terület, mint
KÜLÖNLEGES – természetvédelmi központ terület.
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A település bemutatását szolgáló létesítmények elhelyezésére tervezett, a táji
természeti értékek mellett a Széchenyi család épített örökségével, a Földvárral, a
Széchenyi emlékkör kerékpárút megállóhelyeinek területi elhelyezkedésével
kapcsolatos kulturális és területi ismeretek közvetítését szolgáló, egyben fogadó és
pihenő hely célú terület (kialakítandó buszparkoló csatlakozással) mint KÜLÖNLEGES
– idegenforgalmi fogadó terület
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AJÁNLÁS
Az építészeti kialakításra, a tömegre vonatkozóan, nyilvánvalóan minden esetben más
(területenként eltérő), előírás szükséges, de azok általában, a meghatározott
funkcióhoz és programhoz szorosan kell, hogy kötődjenek! Ezek ismeretének
hiányában, ezekre vonatkozóan részletes építészeti követelmények, illetve ajánlások
nem rögzíthetőek.
Általános ajánlásként, azonban, az alábbiak kiemelése mindenképp szükséges!
Legfontosabb, minden esetben, a táj és természetes környezetbe való illeszkedés
követelménye.
Ezzel összefüggésben hangsúlyozni kell, hogy a program maga, nem nőheti túl, az
adott terület nyújtotta lehetőségeket
Az általános jellegű előírásokat, mint például rendeltetés, beépíthetőség mértéke,
minimálisan biztosítandó zöldfelület, a jelenleg hatályos HÉSZ rögzíti, összhangban a
fejlesztési koncepció, és szerkezeti terv elhatározásaival. (Innentől kezdve, minden
csak önmérséklet kérdése!)
ANYAGHASZNÁLAT:
A hagyományos és természetes, tájra jellemző anyagok (például nád és fa)
alkalmazásának előtérbe helyezése csak ott szükséges, ahol a különleges terület fő
funkciója, közvetlen kapcsolatba hozható, a táji, területi sajátos értékekkel, azok
bemutatásával, esetlegesen, a hagyományos gazdálkodási kultúra felelevenítésével.
Az ilyen típusú anyagok figyelemfelkeltő jelleggel hozzájárulnak a tájba való
megérkezés érzékeltetéséhez, az egyedi, csak itt jellemző látvány, táji értékek
bemutatásához. Ezek a területek elsősorban a „természetvédelmi központ, bemutató
terület”, a település bemutatását szolgáló „fogadóközpont”, valamint a hagyományos
gazdálkodást felelevenítő „nádgazdasági” terület.
Egyéb esetben elegendő, sőt sokszor kedvezőbb, az igényes és egyszerű, a
természeti táji környezetben kevésbé hangsúlyos megjelenést biztosító korszerű
anyaghasznált és tömegképzés.
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5.7. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Beépítésre nem szánt terület, a külterületnek be nem épített és beépítésre nem tervezett
részei.
Az országos természet-, táj-, és egyéb védelem rendszerének több eleme is érinti a területet.
A teljes közigazgatási terület tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület.
Fokozottan védett természeti terület (a nádas É-i sarka) amely azonos az Országos
Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) magterületével. Nemzeti parki terület a
település teljes területe, ami egyúttal az OTrT puffer területe és kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület (kivéve a vasútállomás és a tőle É-ra lévő erdő területet). A Natura
2000 madárvédelmi terület a belterület É-i határáig, illetve a nádas határáig terjed.
A mezőgazdasági területek borvidéki, vagy védendő borvidéki mezőgazdasági területek és
védendő tájhasználatú mezőgazdasági területek, tehát általános mezőgazdasági terület nincs
Fertőboz területén. Erdőterületei védettek, vagy gazdasági használatúak.
Az OTrT felhatalmazása alapján a településrendezési terv a különböző védettségeket
megfelelően lehatárolja és a HÉSZ kielégítően szabályozza.
A természetvédelmi területeken országos rendelkezés, hogy a FHNPI mint természetvédelmi
kezelő és a győri természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött bármely változás
engedélyezése, ha a jogszabályi környezet az építést lehetővé teszi. A közigazgatási
területen, mint tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendőn minden építésnél nagyon fontos
tényező tájba illesztés, a kilátás, rálátás kérdése. Ezt nagyon komolyan és nagy odafigyeléssel
kell minden tervezésnél kezelni.

FERTŐBOZ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

65

Kivonat Fertőboz Településrendezési tervéből (2011.)
Tájrendezési javaslat
Terv: RTI KFT. Szakági tervező: TÁJOLÓTERV KFT
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6.

UTCÁK, KÖZPARKOK, KERTEK

UTCAKÉPEK
Az utcák látványa meghatározó egy településen, hiszen ezen halad át a forgalom,
sokan a kerékpárútról, közútról látják csak a települést. Az utcaképek fogadják a
látogatókat és tükrözik a lakók mindennapjait. Erősen meghatározzák egy település
karakterét ezért szükséges meghatározni a karakteradó elemeket és az utcakép
formálásának útmutatásait.
A település utcaképét nagyban meghatározza az épületek, a vonalas infrastruktúra
elemeinek, mint utaknak, bicikliutaknak, járdáknak, vízelvezető árkoknak,
légvezetékeknek, tartóoszlopoknak megjelenése és az alkalmazott növényállomány
az utak mentén és az előkertekben.
Fertőboz
utcaképében
meghatározó a
dombsor
jelenléte, a
település Fő
utcáján a
dombok alatt az
utcával
párhuzamos az
É-i oldalon arra
merőleges
gerincű
épületek adják
a térfalat.
Útmenti fásítást a rendelkezésre álló tér sokhelyen nem tesz lehetővé inkább cserjék,
sövények, és lágyszárúak kiültetése javasolt. Sokhelyen túlnőttek az örökzöldek, a
fenyők és tuják elérik a légvezetékeket és eltakarnak homlokzatokat, árnyékolják az
épületeket, kiszáradtak.
Esetenként a túlnőtt örökzöld tömege leszűkíti a gyalogosok számára rendelkezésre
álló teret. Örökzöldek alkalmazását nem javasoljuk az útmenti sávokban és az
előkertekben sem, mert a téli hónapokban kifejezetten kedvezőtlenek az épület
benapozása szempontjából és a megőrzendő hagyományos utcaképet kedvezőtlen
irányba átalakítják. Honos lombos fák, illetve ezek erőteljesebb lombdíszt adó és
száraztűrő kertészeti változatai ültetendők.
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Nádfedeles
buszmegálló és
kiállított tűzoltó
szerkocsi vonzó
településarculati
elemek

Szűk
utcasávokban,
különösen a
forgalmas főutcán
javasoljuk a
nyírott sövények
és cserjesorok
alkalmazását,
akár utcafák
kiegészítéseként
is.

KÖZPARKOK
Fertőboz legszebb közösségi helye a Juliánusz völgy, a táj, a felvezető füves sétány,
a diófák és az egyész „belső táj”.
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A Julianus völgy, mint közösségi tér, egészen a Széchenyi család fürdő telepítése,
illetve a hozzá kapcsolódó, a – Julian-völgy ( Gyula-völgye ) bejáratánál – vendéglő
létesítéséig nyúlik vissza. Az akkor épített 450 hl bort befogadó dupla-pince bejárata,
még ma is látható. Az évente megrendezett „bodzavirág fesztiválnak” a völgy már több
mint 10 éve ad otthont.

KERTEK
„A kert életünk, élményeink, közös elfoglaltságaink színtere. Megnyugtat és inspirál,
elbújtat, de ugyanakkor kitárja és megmutatja szépségeit. Pihentet, de munkát,
feladatot, felelősséget és ezek által sikerélményeket is ad. Megtanít tisztelni a munkát
és megbecsülni az eredményt. A jól megtervezett családi kert több funkciót is betölt,
több nemzedéket is megmozgat, szórakoztat, kikapcsol.” (Prime Garden)
A kertek lényegi, meghatározó elemei a növényállomány, mely lehetőség szerint
többszintes, gyep-, cserje és lombkorona szintet tartalmaz. Az utca –és településkép
szempontjából a magasra növő fák és cserjék meghatározók. Magánkertekben történő
növénytelepítéskor is bizonyos szempontokat figyelembe kell vennünk, nem
követhetjük az „én házam, én váram” elvet, vagyis nem tehetünk teljesen azt amit
szeretnénk.
Jóllehet nincs országos érvényű előírás az épületektől, telekhatártól való konkrét
telepítési távolságokról. Így elvileg a telken bárhol ültethető növényzet, azzal a
feltétellel, hogy az a szomszédos ingatlan tulajdonosát, használóját nem zavarhatja
ingatlana használatában, birtoklásában nem korlátozhatja, épületében kárt nem
okozhat. Eszerint a növénytelepítéskor figyelemmel kell lenni, hogy a szomszédos
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telkeket ne árnyékoljuk, ne nyúljanak át az ágak, ne szemeteljen vagy potyogjon a
gyümölcs, a gyökérzet ne nyomja fel a járdát vagy a gyepet.
A kertekben a növények telepítésekor gondoljunk arra is, hogy azok pár évtized
elteltével mekkorák lesznek, ennek megfelelően biztosítsunk számukra elegendő
helyet, hagyjunk szabad gyepfelületeket. Ültetési, telepítési távolságot célszerű saját
épületeinktől is betartani, hogy a későbbi használatát ne akadályozzuk és a jó
szomszédi viszony érdekében is. Tipikus probléma a szomszédból átnyúló faágak,
lehulló gyümölcsök esete.

Gondozott
veteményes kert.
A kertekben
őrizzük meg az
idős haszonfákat,
egy-két sor szőlő,
vagy szőlőlugas,
falra felfutó szőlő
hangulatos
elemei lehetnek a
kerteknek.
Magánterületen az alábbi ültetési távolságokat javasoljuk betartani a telehatároktól és
szomszédos épületektől:
1,5 méternél alacsonyabb sövény, cserje a telekhatártól 0,5 méter,
szomszédos épülettől 2,0 méterre ültethető
 1,5 méternél magasabb sövény, bokor és 4,0 méternél alacsonyabb fa a
telekhatártól 2,0 méter, szomszédos épülettől 3,0 méter
 egyéb fa (diófa és magasra növő, terebélyes fák kivételével) telekhatártól 3,0
méter, szomszédos épülettől 4,0 méter
 diófa és egyéb magasra növő, terebélyes fák telekhatártól 5,0 méter,
szomszédos épülettől 7,0 méter.
A helyszín meghatározza, hogy milyen fát ültethetünk, ha tehetjük
egyáltalán. A fának területre van szüksége, hogy kialakítsa a gyökérrendszerét a
talajban és az ágait a felett. Ne ültessünk terebélyes fákat kicsi területekre.


A magyar táj igen kedvelt fái a közönséges dió, vadgesztenye. Ezek igen magasra
növő fák, melyek számára olyan helyet válasszunk, ahol felfelé kb 30 m
magasságig sem zavarja a növekedését semmi. Régen előszeretettel ültettek később
terebélyessé váló gyümölcsfákat a kertekbe. Telkünk adottságait figyelembe véve
kisebb helyen válasszuk az oszlopos, kisebb növésű változatokat. Díszfák közül a
bálványfaként tévesen emlegetett ecetfa (Rhus typhina) gyönyörű eleme lehet egy
kertnek azonban minden évben tősarjakat növeszt, ha nem szeretnénk, hogy
kertünkben elnyomja a többi növényt vagy a szomszédba is átmenjen ezeket szedjük
ki. Ezekhez hasonlóan szerezzünk minél több információt a kiválasztott fajokról, ez a
későbbiekben sok bosszúságtól kímélhet meg bennünket.
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Utcai
kerítés
helyett
élő
sövény
alkalmazása esetén, az nem nyúlhat a
telekhatáron túlra. A tulajdonos köteles azt
rendszeresen gondozni. Ugyanakkor az
előkertekben ültetett növényzet sem érheti
el a légkábeleket. Közlekedésbiztonsági
okok miatt a beláthatóságot is lehetővé kell
tenni, nem zavarhatják a járdán vagy
közúton való közlekedést.
Kertünkbe természetesen a hova kérdés
mellett az sem teljesen mindegy mit
ültetünk. Jóllehet van egyéni ízlésünk,
elképzelésünk erre vonatkozóan, a telek
adottságait, tájolást, benapozottságot,
talajminőséget is figyelembe kell venni. Ne
próbáljunk például mediterrán kertet
létrehozni hűvös, északi kitettségű oldalon.
Közel
azonos
igényű
növényeket
ültessünk egy helyre. Érdemes megnézni,
hogy mely növények virítanak szépen az
utcában, szomszédokban és válasszunk
olyanokat, hasonlókat.
Fák
ültetése
energiatakarékossági
szemszögből
is
megfontolandó.
A lombhullató fák beárnyékolják a ház déli,
keleti és nyugati részét nyáron, az örökzöld
fák pedig a ház nyugati és északi oldalán
szélfogókat képeznek télen. Örökzöldek
ültetésével emiatt körültekintően járjunk el,
hiszen azok egész évben árnyékolnak, így
nagy tömegben kedvezőtlenek, másrészt
meglehetősen komor, merev hangulatúak,
a település-, utcaképben kedvezőtlen
irányú
változásokat
eredményeznek.
Javasoljuk az őshonos fajták telepítését.
Jogszabály tiltja az invazív fajok
alkalmazását. Vannak ugyanis olyan fa-,
cserjefajták, melyek betolakodó fajként
vannak
nyilvántartva,
tájidegenek,
károsak, veszélyeztetik az őshonos
növényeket,
azok
életterének
csökkentésével (ezeket mellékelt lista
tartalmazza).

Ha tanácstalanok vagyunk-e kérdésekben kérjük szakember segítségét, hiszen
kertünket nem pár évre tervezzük, mi is sokáig szeretnénk azt használni, szépségét
élvezni.
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7.

TÁJ

Fertőboz a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekhez tartozik.
Az országos területrendezési tervben (a továbbiakban: OTrT) megállapított, kiemelt
térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet része.

Forrás:
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság védett természeti
területek
digitális
adatbázisának
felhasználásával (verzió 14.0)

A bioszféra-rezervátum az UNESCO Ember és bioszféra programjának keretein
belül létrejött természetvédelmi rendeltetésű terület. Fertőboz teljes közigazgatási
területe 1979-től a Fertő-tavi Bioszféra Rezervátum része, ahol magterületeket,
pufferzónákat és átmeneti zónákat is kijelöltek.

Forrás:
Fertő-Hanság
Nemzeti
Park Igazgatóság védett
természeti
területek
digitális
adatbázisának
felhasználásával (verzió
14.0)
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A település országos jelentőségű védett természeti területei a Fertő-Hanság Nemzeti
Parkhoz tartozik. Fertőboz közigazgatási területének északi része a Fertő-tó é
nádasok, a fokozottan védett természeti terület.

Forrás:
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság védett természeti
területek digitális adatbázisának
felhasználásával (verzió 14.0)

Fertőboz, a Fertő-tóval és a partmenti településekkel együtt 2001-től az UNESCO
világörökség része. A táj a felvételt népi építészetével, kastélyaival, műemlékeivel, az
egymást követő civilizációk régészeti emlékeivel, szőlő- és borkultúrájával valamint
változatos növény- és állatvilágával érdemelte ki.
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A Fertő-táj 1989 óta tartozik a vizes élőhelyek védelmére létrejött Ramsari létrehozott
Egyezmény hatálya alá, a nemzetközi jelentőségű vadvizek, és a vízimadarak
élőhelyeire.

Forrás:
Fertő-Hanság
Nemzeti
Park Igazgatóság védett
természeti
területek
digitális
adatbázisának
felhasználásával (verzió
14.0)

A védett területekhez hasonlóan a megmaradt nem védett természetes és
természetközeli élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek, mivel kis kiterjedésük
miatt nem tudják biztosítani hosszú távon az élővilág fennmaradását. Ez vezetett el az
ökológiai hálózatok koncepciójához, melynek lényege hogy az egyes területeket olyan
funkcionális rendszerben, ökológiai struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a
kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon.
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A Natura 2000 területeket az állat- és növényfajok védelme érdekében jelölték ki, az
Európai Unió ökológiai hálózatának részeként. Ide tartozik a Fertő-tó kiemelt
jelentőségű természetmegőrzési terület kategóriában.

Forrás:
Fertő-Hanság Nemzeti Park
Igazgatóság
védett
természeti területek digitális
adatbázisának
felhasználásával (verzió 14.0)
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KILÁTÁS-ÉS RÁLÁTÁSVÉDELEM
A fertőbozi templomdomb magaslatáról szép kilátás tárul elénk a Fertőmellékidombsor és a Fertő-tó irányába. Sajnos a kilátást a dombon levő növényzet ma
nagyban akadályozza. Fontosnak tartjuk a kilátás biztosítását a domboldalon a
növényzet gyérítését annak állékonyságának biztosításával egyidejüleg.

Panoráma a bozi templomtól
A fertőbozi Gloriette kilátót több irányból elérhetjük, az erdei ösvényen és a
szőlőhegyen keresztül. Ide felkapaszkodva szintén gyönyörű panoráma tárul elénk. A
pihenést fa ülőalkalmatosságok biztosítják.

Az Emlék Parkból a Gloriette
kilátó csarnokhoz induló lépcső
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Kilátás a Gloriettből a Fertőmelléki dombsor felé

A Fertő végtelennek tűnő nádasa, foltokban csillámló víztükörrel a távolban
A szőlőhegyen a szőlőművelés elhanyagolása és felhagyása kedvezőtlen folyamatok.
Ápolt gondozott szőlőlugasok, helyenként magasodó diófával vonzó elemei a tájnak.
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8.

CÉGTÁBLÁK, REKLÁMOK

A település arculatához hozzátartoznak a különböző információkat hordozó cégérek,
hirdetőtáblák, információs felületek, amelyeknek a figyelemfelkeltés, tájékoztatás a
célja. Nagyon fontos, hogy ez utcaképbe, településképbe illően, megfelelő
anyaghasználattal és formálással történjen. A vállalkozásokhoz-szolgáltatásokhoz
kapcsolódó cégér, cégtábla elhelyezésekor pedig elengedhetetlen, hogy az
alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához.

Egyszerű
ácsolt
faépítmény, A térségre jellemző reklám, és a csárda
tetőcseréppel, virággal díszítve.
parkolójának jelzése ugyanott.
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Fából faragott, a régi mesterséget
szépen ábrázoló szobor, a Bozi Rozi
csárdával szemben a volt tejcsarnok
tetején

A falu történelmi emlékeinek összetettségét mutatják a településen minden fontos
útelágazásánál elhelyezett faragott eligazító táblák.
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Vannak általános, több értéket jelző táblák, és egy pontszerű látványosság megtalálást
segítő egyszerű útjelzők.
Fából készült, faragott, nádtetős, virággal díszített települési fogadó tábla és a FHNP
településeken egységes arculattal megjelenő színes ismeretterjesztő táblája.

Az EUROVELO táblája a település kapuinál
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Buszváró a tájban honos nádfedéssel.

Az 1891-en alakult Önkéntes Tűzoltó Egyesület emlékére állított tűzoltó kocsi a
hagyományos nádtető alatt.
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9.

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, EGYÉB
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Műszaki infrastruktúra-rendszereket érintő munkák (sajátos építmények, egyéb
műszaki berendezések elhelyezése) esetében javasolt az alábbi ajánlások
érvényesítése:
Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok elhelyezése nem javasolt. Az új épületek
csatlakozását is rejtett módon, földkábellel ajánlott kialakítani.
Ahol a jelenleg meglévő térszíni vezetékhálózati infrastruktúra használata továbbra is
elkerülhetetlen, ott is feltétlenül szükséges minden, már használaton kívüli vezeték,
szerelvény kapcsolószekrény eltávolítása.

A megmaradó térszíni műtárgyak (pl.
elektromos elosztó-kapcsoló szekrények,
oszloptrafók,
gáz-fogadó
és
nyomásszabályzó állomások, stb.) jó
karban
tartása,
elengedhetetlen
követelmény.
Törekedni
kell,
azok
építészeti
eszközökkel
–
illetve
kiegészítésként
–
arra
alkalmas
növényzettel való takarására.
Az emberek ösztönös igénye, a közterületet
csúfító felszíni berendezések takarása, de
ez talán, nem indig elegendő:
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Különösen zavaró a templom
környékén
a
műszaki
létesítmény szempontjából,
valószínűleg korrekt, de
annak minden takarás nélküli
megjelenése.
Épület homlokzatán klíma kültéri egység, antenna, stb. lehetőleg a közterületről nem
látható helyen kerüljön felszerelésre.
Önmagában, adott pillanatban, a
maga fény-árnyék hatásásával,
lehet jó fotó téma, de a telek utcai
homlokvonalán
megjelenő
szerelvények sora, semmiképp
nem kívánatos!
Településképileg meghatározó
területen, ilyen berendezések a
telek homlokvonalán megjelenő
épület utcai homlokzatán nem
helyezhetőek el.

Előkertes beépítés esetén az épület utcai
homlokzatán parabola antenna, egyéb
kisméretű
műszaki
berendezések
elhelyezése megengedett.
Védett területen ilyen berendezések az
utcáról látható homlokzaton egyáltalán
nem helyezhetők el.
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KÜLTERÜLETEN, földfelszín alatti és feletti közmű- és elektronikus hírközlési
hálózatok építése csak út telkén javasolt.
A Fertő-táj védett területén, új adótorony létesítése nem lehetséges. Már meglévő
hírközlési létesítményeken történő elhelyezés lehetséges. E lehetőség hiányában, a
környezetükből torony szerűen kimagasló építmények (pl. gabonatároló siló, esetleg
meglévő víztorony) tetején – arra alkalmas antennák felszerelése nem kizárt.

HIDEG FÉNY
- 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.
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KÖZLEKEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Hosszútávon, mindenképp javasolt, a Fő utca helyszűke miatt – átmenetileg
műszakilag ugyan látszólag megoldott, ezért a kerékpárosokat egyre nagyobb
sebességre késztető – ugyanakkor a közlekedésben egyéb résztvevők, elsősorban a
gyalogosok számára bizonytalan helyzetet teremtő utcaberendezés fokozatos
átalakítása.

E téren, legfontosabb, az egyértelmű tájékoztatás, különös tekintettel a település külés belterületének határán, a megváltozó közlekedési rendre való figyelem felhívás.
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