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BEVEZETÉS

1

Tényő kívülről nézve, egy a több ezer falu közül,
de belülről más, nekünk más.
A mi falunk.
A szép környezetben, jó emberekkel a nyugalom szigete,
ahol élnek a hagyományok, létezik emberség,
tudjuk, mit jelent az értünk-egymásért.
Ahol a beköltözőt szívesen látjuk – befogadjuk.
Ahol az elköltöző hozzánk tartozik – visszavárjuk.
Ahol madárdalra alszunk el és ébredünk.
Ahol az utcán köszönünk egymásnak.
Tudunk egymás gondjáról-bajáról, segítjük egymást.
Azért dolgozunk, hogy maradjon ilyen és mi is maradjunk ilyenek.
Varga Gábor
polgármester

.
Tényői dombok

A településképi arculati kézikönyv célja, hogy segítséget nyújtson a Tényőn meglévő, értékes
természeti és épített értékek megőrzéséhez. Ennek része a műemléki és helyi védett épületek
védelme, a településre jellemző utcakép harmóniájának megőrzése, illetve a Tényőt egyedivé
tevő településkép és természeti környezet megóvása is. A kiadvány iránymutatásd ad a
szakembereknek és az itt élőknek a jövőbeni építkezésekhez, felújításokhoz.
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A Kisalföld délkeleti peremén húzódik a Sokorói-dombság néven ismert löszös, homokos
talajú dombvidék, a Bakony legészakibb nyúlványa. A Ravazd-Csanaki és a Sokorói
dombsorok közötti völgyben található Tényő, a tájegység egyik legszebb természeti
környezetű községe. Tényő településszerkezete nem mutat semmiféle rendezettséget.
Régebben a falu lakói elsősorban a dombsorok között húzódó kis völgyekbe építették
házaikat. Ma jobbára a teknő alakú völgybe igyekeznek építkezni az emberek. A falu egyik
része így teljesen új település, a község ősi magja viszont a népi építkezés megkapóan szép
emlékeit őrizte meg. A községet Győrtől déli irányban 18 km-re találjuk meg a tényői
völgyben, csodálatos természeti környezetben. A Győrből Pápára vezető 83-as számú főútról
Győr-Ménfőcsanaknál leágazva, mellékútvonalon közelíthető meg.

Fejlődéstörténet
A jelenlegi település közigazgatási területén két falu létezett. Az községegyesítés 1934-ben
történt, innentől nevezzük Tényőfalu és Tényőhegy településeket Tényőnek. A lenti ábra
még a községegyesítés előtti állapotokat ábrázolja.
A település már az Árpád-korban az országban legkorábban alapított apátság, a Pannonhalmi
Bencés Apátság földbirtokán feküdt. A település megnevezése számos alakban ismert
(1200-as évek Soccuro, Socro; 1216 Tenen; 1240 Thuno,)
A XIII. században a település lakossága 150 lakosra tehető. A faluban élők elsősorban
fuvarosok, szőlősgazdák és kádárok voltak. Tényő a török idején többször is elpusztult. A
falut a bencések telepítették újra 1714-ben, a letelepedők adómentességet és szabadságot
kaptak. A falu hamar virágzásnak indult és megkezdődött a szőlőtelepítés.1753-ban épült
meg a település katolikus Sarlós Boldogasszony temploma, a század végén pedig a falu
iskolája. Tényő-falu legismertebb pecsétje 1784-ből származik. A kör alakú pecsét
pecsétmezejében két össze nem kapcsolódó leveles szőlőindán lévő szőlőfürtöket
találhatunk. A pecsét felirata: „TINÖY”.
Az 1800-as évek közepén épült a település evangélikus temploma. A templom Tényő „Peré”
részén található6. A lakosság életének legmeghatározóbb tényezője a település világhírű
szőlőtermése volt. A burgundi szőlő termesztése, illetve az abból készült bor adta a település
lakosságának megélhetését. A század végén a filoxérajárvány elpustította a szőlők jelentős
részét. A szőlőtermesztés azonban továbbra is meghatározó volt.
Tényő-hegy minden tekintetben Tényő-faluhoz tartozott. A kisközség területén voltak a
tényő-falui gazdák szőlőbirtokai. Azonban a település népessége a század elején meghaladta
Tényő-falu lakosságának számát. (Tényé-hegy 1079 lakos, Tényő-falu 1045 fő) Tényő–hegy
pecsétje (1823) kör alakú. Pecsétmezejében hármashalom középső vonulatába szúrt karó
található, amelyre S alakba csavarodó indán öt szőlőfürtŰ tőke, illetve mellett szőlőmetsző
kés és ásó található. A pecsét felirat T–H–P – feltehetőleg T[ényő]– H[egy]– P [ecsétje]–
rövidítés található.
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Tényő és környéke az 1900-as évek elején

A két világháború között jelentős események történtek a falvak életében. 1934-ben egyesült
a két falu, Tényő néven. A nagyatádi féle földreform során több házhelyet és földet osztottak
ki a parasztoknak. A település terménye elérte „karrierje” csúcsát, a burgundiból készített
vörösbor 1936-ban aranyérmet nyert a párizsi világkiállításon.
A település a II. világháborút harcok nélkül vészelte át. Az átvonuló katonaság, illetve az azt
követő beszolgáltatás azonban jelentős veszteségeket okozott a településnek.
Az 1945-ös földosztás után két évvel megalakították a helyi termelőszövetkezetet, amely az
1956-os forradalom hatására meg is szűnt. A forradalom után 1959-ben alakult meg a
„Szabad Föld” Termelőszövetkezet, amely 1975-ben egyesült a Sokorópátkai TSZ-szel
„Sokoróaljai” MGTSZ néven. 1977-től a község Sokorópátkával közös tanácsot alkotott
egészen 1990-ig. A TSZ-ben a mezőgazdasági termelésen kívül csiszoló-, és lakatosüzem
volt illetve egy ládagyár működött. A TSZ 1990-ben oszlott fel.
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A településszerkezet kialakulása, fejlődése

A település eddigi fejlődését befolyásoló legfontosabb tényezők
Domborzati adottságok

A település megtelepedésében sokat számított a domborzati adottság. Az, hogy már az
államalapításkor lakott területről beszélhetünk, Tényő esetében bizonyítja, hogy
mezőgazdaságilag jó helyzetű településről beszélhetünk. A gyümölcs-, és szőlőtermelés
megélhetést biztosított az itt élőknek. Jelenleg a domborzati adottságok a háttérbe szorulnak,
a közeljövőben, várható, hogy a Pannonhalmi-dombság egészének üdülő- és pihenőfunkciója
erősödni fog.
Fekvés:
Tényő történetét jelentősen meghatározza a település fekvése. A település a Kisalföldön,
ezen belül a Pannonhalmi dombság Ravazd-Csanaki vonulatának nyugati völgyében
helyezkedik el. A települést a megye fő közlekedési útvonalai elkerülik, így az itt fellelhető
természet közeli adottságokat kihasználva léphet a további fejlődés útjára.
Közlekedési adottságok:
A települést a megye fő közlekedési útjai elkerülik, mely elsősorban domborzati
adottságainak is köszönhető a 83. számú főút nyugati a 82. számú főút pedig keleti irányból
kerüli el Tényőt és a környező településeket, így a fő gazdasági tengelyek sem érintik a
település területét. A településen közlekedési helyzetéből adódóan nincs jelentős
tranzitforgalom így ennek negatív hatásai sem jelentkeznek.
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Az első katonai felmérés egy 1780-1784 között lezajló katonai topográfiai felmérés
eredménye, és az első olyan térképmű, amelyik utcák, házak, dűlők, stb. szerint ábrázolja a
teljes országot. Tartalma szerint 1:28800 méretarányú topográfiai térkép, ábrázolja a
domborzatot, utakat, építményeket, vízhálózatot, települések és földrajzi alakulatok nevét,
és tájékoztató jelleggel a mezőgazdasági területek művelési ágát.

Első katonai felmérés (1763-1787) térképén

Az első katonai felmérés térképén a mai Fő utca, a mellette álló épültek, illetve a Sarlós
Boldogasszony katolikus templom látható.

Második katonai felmérés (1806-1869)
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Magyarország második katonai felmérése 1806–1869 között zajlott le. Ezen a térképen már
megfigyelhető a Fő utcára merőlegesen kialakuló településrész is, a mai Domb utca, a
Kossuth Lajos utca és Kétsor utca is. Megfigyelhetők már épületek a hegyben is, kialakulnak
a Petőfi sándor utca, Hentes utca, Árpád utca, Táborvölgy utcai beépítések.
A harmadik katonai felmérés térképén a korábbi térképeken ábrázoltakhoz képest jelentős
változás nem figyelhető meg, elkezdődnek a Győri út menti beépítések.

Harmadik katonai felmérés (1869-1887)

Magyarország 1941 évi katonai felmérése
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Településkép, településkarakter
Elhelyezkedés
Tényő a Dunántúli középhegység Bakonyvidék mezotáján Pannonhalmi- dombság kistáján
fekszik. A kistáj Győr-Moson-Sopron és Veszprém megye területén fekszik. A
Pannonhalmi dombság (Sokoró) három vonulatát (Pannonhalmi-. Ravazd - Ménfőcsanaki , és Győrszemerei dombság) két nagyobb völgy osztja fel. A település a dombvidék
középső vonulatának nyugati részén illetve a településről elnevezett Tényői-völgy keleti
peremén található, amely a kistáj egyik legértékesebb mezőgazdasági területe.

Természetes növényzet
A kistáj természetes növényzetére az átmenetiség a jellemző, ugyanis a terület két
flórajárás, a Bakonyi-Vértesi és a kisalföldi határa mentén fekszik. A település
természetes növényzete a cseres-tölgyes erdő volt. Tömegesen előfordulhatnak a
lágyszárúak közül a csenkeszfélék, a bükköny, a permizsfélék, a sásfélék. A
forráslápokon megtalálható a vidrafű, a lápi sás és a fehér zászpa.
Jelenleg a község területen döntő többségben kultúrnövényzet és telepített erdők
találhatók az erdőgazdaságilag művelt eredeti növényzet mellett. A megtalálható fafajok:
kocsánytalan tölgy, csertölgy, erdei fenyő és az akác. Elszórtan vadcseresznye és
magányos diófák is megtalálhatók, közvetlenül a lakott területek mellett. Az erdészetileg
kezelt területeken zömmel fiatalkorú keménylombos erdők találhatók. A
mezőgazdaságilag termesztett növények közül a búza, a kukorica, a cukorrépa, a
silókukorica valamint a zöldpaprika a jelentősebb. A település közigazgatási területén a
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet részei találhatóak. A tájvédelmi körzet gazdagnak
mondható a vadállomány tekintetében, jellemző fajok: vaddisznó, borz, szarvas, a védett
fajok közül: vadmacska, holló, gyurgyalag, valamint a rovarvilág számos egyede. A
tájvédelmi körzet élővilágát a Csanaki vonulaton keresztülvezető erdei tanösvény mutatja
be.
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Győr felől érkezve a településre baloldalon a Pannonhalmi dombság, Ravazd-Csanaki
vonulata látványa, illtve lakóterületek fogadnak, jobbról beépült gazdaság területeket
láthatunk. A településen utcáiban a családi házas beépítés a jellemző, rendezett előkertekkel,
rendezett közterületekkel.

Győri utca északi szakasza
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Délről, Sokorópátka felől fás, erdősült területen keresztül érkezünk a településre. A rendezett
fasor a beépített területeken, a lakóterületek közterületei mellett is folytatódik.

8309 számú út déli bevezető szakasza

Győri utca déli, bevezető szakasza

Győri utca déli szakasza
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Tényő belterületi képét a Győri út, mint tengely és az erről leágazó lakóutcák menti
lakóterületi beépítések határozzák meg. A Győri út közterülete rendezett, az utca családi
házakkal, intézményekkel (templom, községháza, művelődési központ) beépített, melyek
jellemzően földszintesek, legfeljebb egyszint, plusz tetőtér beépítéssel rendelkeznek. Az egész
településre jellemző, hogy egy telken egy épület, abban egy lakás található.

Győri út , Községháza

Győri út , Templom

Győri út beépítés
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ÖRÖKSÉGÜNK

3

Értékek nyomában
Műemléki védettség alatt áll:
Római katolikus plébániatemplom Győri út, 667 hrsz.
A barokk kori (1753) templomot romantikus stílusban átépítették. Homlokzata törtsisakos
toronnyal készült. Síkmennyezetes hajóját a keskenyebb szentélytől diadalív választja el. Fő
és mellékoltárai neogót stílusúak. Az oltárkép A. Fölsch műve 1886-ból. Keresztelőkútja
díszesen faragott. A templom előtt Nepomuki Szent János 1780-ből származó barokk
homokkő szobor, jobbról kőkereszt látható.

Lakóépület, Táborvölgy u. 2. 2020 hrsz.
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Lakóépület, Táborvölgy u. 19. 1826 hrsz.

Lakóépület, Domb u. 14, 325/1 hrsz.

Lakóépület, Kétsor u. 18., 256 hrsz. (tájház)
A dombvonulatok között futó völgyekben a Rábáig lefutó lankákon falvak és hegyközségek,
betelepült szőlőhegyek találhatók. Annak az építészeti stílusnak, amelyet újabban a néprajz
önálló kisalföldi házvidékként különít el, legszebb példáit épp Sokoró vidékén lelhetjük meg.
A típust nem az építőanyagai, hanem beosztása, tüzelő és füstelvezető berendezései, valamint
a fő szerkezeti elemei alapján határozták meg. E központi bejáratú, háromosztatú, szabadkéményes, zárttüzelős szobájú ágasfás, majd ollólábas-szelemenes tetőszerkezetű ház, s a
hozzátartozó porta a 17. századtól adott otthont a születésnek és a halálnak. Nagyon célszerű
szokás szerint épültek ezek a csüngőereszes, nádtetős, a ház egész hosszában húzódó pitvaros
parasztporták. Amelyik még áll, az belül teljesen átépült, ha pedig eredeti formáját, sőt
berendezését is őrzi, például csikótűzhelyét, búbos kemencéjét, tiszta szobáját faragott
bútoraival, gerendás mennyezetével, az többnyire tájház.

A több mint kétszáz évvel ezelőtti építésű tényői tájház a kisalföldi népi építészet jellegzetes
alkotása, műemléki védettséggel rendelkezik. Ugyan az épület az eredeti megfontolás alapján
csak ismeretterjesztő céllal nyilváníttatott tájházzá 40 évvel ezelőtt, de szerencsére az utóbbi
években egy-egy rendezvény keretében újra visszaköltözik az élet az udvarba
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Lakóépület, Kétsor u. 2., 266 hrsz.

Lakóépület, Kétsor u. 1., 276 hrsz.

Lakóépület, Petőfi S. u. 73., 1204 hrsz.

Lakóépület, Hentes u. 8., 1196/1 hrsz.
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Helyi egyedi védelem alatt áll:
Plébánia, Győri út 47., 670 hrsz.

Lakóépület, Árpád u. 64., 1407 hrsz.

Lakóépület, Árpád u. 116., 1436 hrsz.

Lakóépület, Táborvölgy u. 11., 1974 hrsz.

Lakóépület, Rigácsi u. 27., 168 hrsz.

Lakóépület, Külső sor 2., 306 hrsz.
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Evangélikus templom, Fő u., 116/2
A helyiek által „Perének” nevezett falurészen található az evangélikus templom. A temető a
templomtól 5 perc sétányira van. A felső részen emelkedő kis dombon, széles kőtalapzaton
első világháborús emlékkereszt áll. A dombtetőről festői kilátás nyílik a községre és a
környező dombokra.

Lakóépület, Külső sor 10., 296 hrsz.

Lakóépület, Kétsor u. 4., 265 hrsz.
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Lakóépület, Kossuth .L. u. 21., 286 hrsz.

Lakóépület, Petőfi S. u. 68., 1186 hrsz.

Lakóépület, Petőfi S. u. 69., 1188/2 hrsz.

Lakóépület, Róka u. 9., 1171 hrsz.

Lakóépület, Róka u. 4., 1146 hrsz.

Lakóépület, Róka u. 5., 1147 hrsz.
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Lakóépület, Róka u. 8., 1166 hrsz.

Lakóépület, Kétsor u. 15, 244 hrsz.

Lakóépület, Rákóczi F. u. 8., 739 hrsz.

Lakóépület, Árpád u. 40., 1395 hrsz.

Lakóépület, Táborvölgy u. 13., 1818 hrsz.

Lakóépület, Külső sor 46., 228 hrsz.
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Lakóépület, Hentes u. 9, 1228 hrsz.

Lakóépület, Győri u. 41., 56 hrsz.

Lakóépület, Erdész sor 13., 1891/5 hrsz.

Lakóépület, Radnóti u. 12., 683 hrsz.

Népi építészeti örökségünk európai jelentőségű kulturális kincsünk, mely hazánk épített
örökségének örök, de legesendőbb értéke. A fennmaradt lakóházak, pajták, présházak,
műhelyek a magyar népművészet, népi iparművészet és kézművesség értékes
kordokumentumai. Az épületek anyaghasználatát, formavilágát a területen fellelhető
építőanyagok, illetve a használatos építési technikák határozzák meg. A nádat, a fűzfavesszőt
és a sást a Hanság, valamit a folyók menti vizes területek biztosították, a valaha nagy
kiterjedésű erdőterületekről származott a faanyag, a földművelés pedig - melléktermékként - a
szalmát, rozsszalmát adta. kisalföldi lakóépületek általában szoba-konyha-kamra kialakítású,
tornác nélküli ereszaljas épületek. A tetőforma a teljes Kisalföldön egységesen oromfalas
vagy kontyolt nyeregtető, szelemenes tetőszerkezettel. Az oromfal sok helyen deszkázott.
(Forrás:www.gymsmo.hu)
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Helyi területi védelem alatt áll:
Hentes utca
Lakóépület, Hentes u. 12., 1209 hrsz.

Lakóépület, Hentes u. 10., 1208 hrsz.

Lakóépület, Hentes u. 13., 1223 hrsz.

Lakóépület, Hentes u. 6., 1195 hrsz.
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Védett természeti területek (a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása
szerint)
1) Országos jelentőségű védett terület:
• Tényő község területét érinti a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet országos jelentőségű
védett terület

2) Természeti területek: A természeti területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a
természetes életközösségek és élőhelyek megóvására.

A természeti területeken kiemelt figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes
életközösségek és élőhelyek megóvására.
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3.) Természetközeli területek Tényő közigazgatási területét TK nem érinti
4.) Érzékeny természeti területek: Tényő közigazgatási területét ÉTT nem érinti.
5.) Natura 2000 területek: (Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi jelentőségű
területek)
HUFH20008_Pannonhalmi-dombság
elnevezésű
kiemelt
jelentőségű
élőhelymegőrzési terület.

6.) Országos ökológiai hálózat övezetei: Tényő község közigazgatási területén a magterület,
az ökológiai folyosó és a pufferterület övezetek megtalálhatók.
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7.) Egyedi tájértékek
Tényő területén található egyedi tájértékek:

8.) Egyéb, tervezéskor figyelembe veendő területi kijelölések:
OTRT övezetei közül Tényő község területét érinti a „tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területek” övezete.
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TELEPÜLÉSRÉSZEK ELTÉRŐ KARAKTERREL 4
Karaktervizsgálat
Tényő község területe a kialakult telekszerkezet és beépítési mód, a telekhasználat, a
természeti és épített értékek, valamint a hatályos településrendezési tervben foglaltak és a
távlati fejlesztési elképzelések alapján a következő karakterekbe sorolható:

Településképi szempontból meghatározó terület
1.
Történelmi, családi házas karakterű terület
2.
Hagyományos családi házas karakterű terület
3.
Gazdasági karakterű terület
4.
Új beépítésű családi házas karakterű terület
4/A Új beépítésű családi házas karakterű terület
Egyéb
5.
Falusias karakterű terület
6.
Domboldali karakterű terület
7.
Tényőhegyi terület
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Településképi szempontból meghatározó terület
Településképi szempontból meghatározó terület a központi településrészen

1.
2.
3.
4.
4/A

Történelmi, családi házas karakterű terület
Hagyományos családi házas karakterű terület
Gazdasági karakterű terület
Új beépítésű családi házas karakterű terület
Új beépítésű családi házas karakterű terület
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Településképi szempontból meghatározó terület a be nem épített területeken
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása és állásfoglalása alapján
településképi szempontból meghatározó terület a község Natura 2000 területe, az országos
ökológiai hálózat övezete.

Tényői dombok látképe

Tényő
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1. Történelmi, családi házas karakterű terület
A Fő utca, Domb utca, Békavár utca menti területek tartoznak ebbe a kategóriába. A Fő
utcában, amely a település történelmi, legrégebben kialakult utcája hosszú telkek,
oldalhatáron álló beépítés található, jellemzően földszintes épületekkel. Találunk utcával
párhuzamos gerincű és utcára merőleges gerincű épületeket is. Jellemző, hogy egy telken egy
épület áll, amelyben egy lakás található.

1.

Fő utca

Fő utca

A Domb utca, Békavár utca halmazos telekszerkezetű, kisméretű telkekkel, oldalhatáron álló
beépítéssel, földszintes épületekkel. Ez a terület a község egy kis dombján helyezkedik el, így
az épületek kiemelkednek környezetükből. Ezen településrészen található az evangélikus
templom, illetve a helyi védett értékek közül is találhatók itt épületek.

Evangelikus templom a Domb utcában

Domb utca
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2. Hagyományos családi házas karakterű terület
A Győri út, Árpád utca menti területek tartoznak ebbe a kategóriába, illetve a Győri út és
Petőfi utca torkolatának területe. A Győri út a község tengelye, a helyi és az átmenő forgalom
által is igénybe vett útszakasz, így az útszakasz és a mellette lévő beépítések alapján alkotnak
legtöbben képet Tényőről. Különösen fontosak ezért az út melletti épületek illetve a
közterületek rendezettsége. Az épületek a Győri úton földszintesek, vagy egy emeletesek
magastetősek, jellemzően oldalhatáron állóak.
Az épületek nem túl nagy tömegűek, jellemzően földszintesek, oldalhatáron álló beépítésűek,
kis előkerti mélységgel. Az utcákra jellmező a rendezett, növényekkel szépen beültetett
közterület.
Az Árpád utcában a temetőt elhagyva a 70-es 80 as évek beépítései találhatók, a beépítés
oldalhatáron álló az épületek egy emeletesek vagy tetőtér beépítésessel épültek, jellemzően
utcával párhuzamos gerinccel.

2

Árpád utca

Árpád utca
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A Győri úton hagyományos falusias beépítés található, az épületek mind építési idejüket,
mind építészeti kialakításukat tekintve különbözőek, egységesség nem nagyon figyelhető
meg. A Győri úton találhatók a települési intézmények is, a templom, a Polgármesteri Hivatal,
a művelődési központ, a posta, az általános iskola.

Győri út, művelődési központ

Győri út, óvoda

Győri út, községháza

Községháza

Győri út

Győri út

32
3. Gazdasági karakterű terület
A Győri út menti, Győr felől érkezve a jobb oldalon található meglévő és tervezett gazdasági
felhasználású területek tartoznak ebbe a kategóriába. A Győri út bevezető szakasza, a helyi és
az átmenő forgalom által is érintett útszakasz, így a mellette fekvő gatdasági terület beépítései
keltik a Győr felől Tényőre érkezőknek az első benyomást a településről. Fontos ezért az út
melletti épületek illetve a közterületek rendezettsége.
A gazdasági terület út menti szakasza jelenleg nem mutat településképileg kedvező képet.
A telken belüli fásítással, igényes zöldfelület kialakításával még ezen gazdasági karakterű
terület is pozitív településképű lehetne.

3.

Győr felőli bevezető út melletti gazdasági területek

Sokorópátka felőli bevezető út melletti tervezett
gazdasági területek

Győri út északi bevezető szakasza melletti gazdasági terület

33
4. Új beépítésű családi házas karakterű területek

A Petőfi Sándor utcától délre fekvő területek (4.), a Kossuth utca és a Győri út menti
beépítések mögött kijelölt (4/A), illetve a Fő utca-Szemerei utcától északra jelölt lakóterület
fejlesztési területek (4/A) tartoznak ebbe a kategóriába.
A település az útóbbi évtizedben a Petőfi utca és a Győri út déli szakasza közötti területen
hajtott végre nagyobb léptékű lakóterület-fejlesztést. Az új beépítésű területen a telekalakítás
megtörtént, az infrastruktúra kiépült, a beépítések is elkezdődtek.
A karakterbe tartozó területeknek a földszintes, tetőtér beépítéses épületek a jellemzőek, az
épületek egy része modern építészeti jegyekkel épült, jellemző a 25-35 fok közötti tetőhajlás.

4/A
4/A
4.

Fő utca

Petőfi utca
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5.

Falusias karakterű terület

A település keleti oldali beépítései közül a Szabadáság utca, Dózsa Győrgy utca, Rákóczi
Ferenc utca, Radnóti Miklós utca, Ifjúság utca, Munkás utca, Ady Endre utca menti
beépítések tartoznak ebbe a kategóriába. A település nyugati oldali beépítései közül a Külső
sor utca, Kossuth Lajos utca, Kétsor utca, és a Rigácsi utca tartozik ebbe a karakterbe.A
karaterre jellemző a mérnöki telekosztás, nagyjából egyforma méretű telkekkel, oldalhatáron
álló beépítéssel. Az épületek építési kora hasonló ezért az utcakép is többnyire egységes.
A településhez tartozó két külterületi lakott hely, Ötház és Holló major lakóterületei is ebbe a
kategóriába sorolhatók.

5

5

Kossuth utca

Kossuth utca

Ady Endre utca

Munkás utca
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6. Domboldali karakterű terület
Az Árpád utca északi szakasza menti beépítések, a Radnóti utca keleti oldala, a Petőfi utca
északkeleti oldali beépítései, illetve a Radnóti utca végén található pincesor telkei tartoznak
ebbe a kategórába. A falu környéki domboldalakat az elmúlt századokban is a szőlőterületek
foglalták el. A domborzati viszonyok miatt a megművelhető sík földterület viszonylag kevés.
Ezért a községet ölelő domboldalakon sok hangulatos pince is található.
A domboldali karakterbe tartozó területeken a keskeny, hosszú szalagtelkek a jellemzőek. A
szalagtelkeken, telkek utcai részén áll a telekhatárra épített, véggel utcára néző lakóház. Utána
következik a gazdasági udvar istállóval, tárolóhelyiségekkel. A telek hátsó része legtöbbször
veteményes vagy gyümölcsöskert volt. Az épületek kis tömegűek, utcára merőleges gerinccel,
oromfallal épültek.

6.

Tényői dombok

Árpád utca régi, szalagtelkes beépítései
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Radnóti utca vége, pince sor

Radnóti utca vége, pince sor

Radnóti utca vége, pince sor

Petőfi utca

Árpád utca régi, szalagtelkes beépítése, háttérben a
dombokkal

Árpád utca régi, szalagtelkes beépítése háttérben a
dombokkal

37
7. Tényőhegyi karakterű terület
A Róka utca, az Erdélszsor, a Táborvölgy utca és a Hentes utca menti beépítések tartoznak
ebbe a kategóriába. Ebbe a kategóriába tartozó területekre szintén jellemzőek a szalagtelkek.
A településen található műemléki védettségű lakóépületek közül több eezen a területen
található.
„A jellegzetesen „vekni” formájú Nagyhegy a Sokoró (ahogy a helybéliek nevezik) csanaki
löszvonulata északi részének délnyugati oldalán helyezkedik el. Északnyugat-délkeleti
fekvésű tömbjét észak és kelet felől a Tábor-völgy jól elkülöníti a Csanak főgerincétől, így
annak elővonulataként is értelmezhető. A lakosság kezdetben nem a mai falu központjában,
hanem a Várhegy és a Nagyhegy közé ékelődő szűk löszhorgok védelmében telepedett le,
ahonnan a művelt területeket is könnyebb volt megközelíteni. Pincesorok, présházak, majd
lakóépületek épültek fel a lábainál, maga a hegy azonban mindvégig beépítetlen maradt. A
XIX. századi kéziratos térképek (1840, 1863-64) az egész hegyet homogén szőlőterületként
tüntetik fel („Öreg szöllő hegyek”). „ (Forrás: MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet:
Pannonhalmi dombság)
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Tényő hegy (Forrás: Google)

Táborvölgy utca

Hentes utca

Tényő hegy (Forrás: Google)

Táborvölgy utca

Hentes utca
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8. Mezőgazdasági karakterű terület
Az előző kategóriákba nem tartozó, szántó és erdő művelési ágú telkek területe tartozik ide.
Tényő község jelentős kiterjedésű 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, jellemzően
szántó és erdő művelési ágú területek tartoznak.
A területeken birtokközpontok kialakítására mindezidáig nem került sor. Javasolt a karakterbe
tartozó területek épületekkel történő beépítésének elkerülése, kivéve az erdészeti célúakat.

Tényő (Forrás: Google)
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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 utcai homlokzatú
épületek lehetnek, a zártsorú beépítést kivéve 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
• családi házas, falusias beépítésű területen telekalakítás esetén az egymás melletti
lakótelkek utcai szélességének aránya ne haladja meg a 1,5-es értéket, de érje el a 16
métert
• a lakóépületek vakoltak legyenek, de részletek díszítésére, felület tagolására
alkalmazható kőburkolat, tégla architektúra
• a gazdasági terület kivételével a kerítés lábazatos, áttört legyen, vagy igazodjon a
Tényőn hagyományos tömör fakerítéshez, magassága a 2,0 m-t ne haladja meg, illetve
sövény kerítés is telepíthető.
• családi házas, falusias beépítésű területen a lakóépület utcai homlokzatán a garázskapu
elhelyzehető legyen.
• családi házas karakterű területen egy telken egy darab, legfeljebb kétlakásos épület
kerüljön elhelyezésre. Két lakóépület semmilyen módon történő összekapcsolása ne
minősülhessen egy épületnek.
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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.

Történelmi, családi házas karakterű terület
telepítés
Amennyiben a főépületek utcai homlokvonalai nem egy síkban vannak, az kedvezőtlen
utcaképet eredményezhet, különösen, ha az eltérés jelentős, több méter mértékű. A kedvező
utcakép érdekében a telkek beépítési módja igazodjon a szomszédos telkekéhez, az egymás
melletti lakótelkek előkertjének mérete azonos legyen. Telekalakítás esetén az egymás
melletti lakótelkek utcai szélességének aránya ne haladja meg a 1,5-es értéket.

magasság
A lakóházak földszintesek legyenek, tetőterük beépíthető, a tetőtéri ablakok a tetősíkba
építettek legyenek A kialakult, közel azonos párkánymagasság megtartása javasolt. Új
lakóház építése esetén az egymás melletti lakóépületek utcai homlokzatszélességének és
homlokzatmagasságának aránya ne haladja meg a 1,5-es, párkány- és tetőgerince
magasságának aránya az 1,25-os értéket, földszinti padlóvonaluk abszolút magasságának
különbsége az 50cm-t.
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tetőhajlásszög, tetőforma
A magastetős kialakítás tartandó. Az egymás melletti lakóépületek tetőhajlásszöge közötti
különbség a 15°-ot ne haladja meg, és 25°-nál ne legyen kisebb. Manzárdtető nem építhető.
Tetőhéjalásnál javasolt a piros és a szürke szín, illetve ezek árnylatainak használata. A pala
használata kerülendő.

épülettömeg
Az oldalhatáron álló beépítésű szakaszon az épületek tömegének növelése a tetőtér beépítéssel
javasolt. Az utcáról feltáruló homlokzatok kialakításakor javasolt, hogy a szomszédos
homlokzatok szélessége és magassága 25%-nál nagyobb mértékben ne térjen el egymástól.
színezés
Az épületek vakoltak legyenek. A homlokzat-színezésnél a halvány színek alkalmazása, a
környezetbe illeszkedés javasolt. Tetőhéjalásnál javasolt a piros és a szürke szín, illetve ezek
árnylatainak használata.

ajtók, ablakok
Az utcai homlokzaton elhelyezkedő ablakok, kapuzatok, kisebb mértékben az udvarra néző
nyílászárók kialakítása döntően meghatározza egy épület megjelenését. Az oldalhatáron álló
beépítésű szakaszon a nyílászárók kialakításakor azoknak elsősorban az utcai homlokzathoz
való illeszkedésére kell törekedni méretüket, elhelyezésüket tekintve.
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homlokzatképzés, anyaghasználat
Tényőn 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 kerítés lábazatos, áttört legyen magassága az 1,5m-t ne haladja meg. Az anyaghasználatnál
a kő, vagy beton lábazat és oszlop, az oszlopokat összekötő elemeknél a fém (pl. drótfonat), fa
anyagok használata javasolt. Az utcafronti kerítést a telek homlokvonalán kell elhelyezni.
Teljesen tömör, az átlátást megakadályozó kerítés, így az épített kerítés alkalmazása
kerülendő.

Hagyományos családi házas karakterű terület
telepítés

Telkenként egy lakás épüljön, oldalhatáron álló beépítéssel. Kerülendő a főépület
telekbelsőbe történő hátrahúzása, vagy a szomszédos épületekhez viszo-nyítva az utcai
telekhatárhoz jelentősen előrébb helyezése. A kialakult beépítési vonal megtartása javasolt,
attól eltérni a telekbelső felé legfeljebb 2 méterrel lehet. Az épületeket az oldalhatárra, vagy
attól legfeljebb 1 m-re javasolt elhelyezni. Az egymással szomszédos telkek szélessége
közötti arány az 1,5-ös értéket lakóépület esetén ne haladja meg, kivéve amennyiben a
nagyobb szélessége a 30 métert nem éri el.

44
magasság
Az arányosság megtartása, vagy kialakítása javasolt. Amennyiben a szomszédos építmények
homlokzatmagassága (és gerinc-magassága) 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
magas-sága 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.
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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.
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
A kerítés kialakításánál az átláthatóságot biztosító, kis lába-zatú, 2,0 m magasságot meg nem
meghaladó kerítés kialakítása javasolt. Az anyaghasználatnál a kő, vagy beton lábazat és
oszlop, az oszlopokat összekötő elemek-nél a fém (kovácsoltvas), fa anyagok használata
javasolt. Az utcafronti kerítést a telek homlokvonalán kell elhelyezni.
Kerülendő a tömör, vagyis az átláthatóságot 50%-nál jobban korlátozó, 2 m-t meghaladó
kerítés kialakítása.

Új beépítésű, családi házas karakter
Ezen karakteren belül is kerülendő a főépület telek-belsőbe történő hátrahúzása, vagy a
szomszédos épületekhez viszonyítva az utcai telekhatár-hoz jelentősen előrébb helyezése. A
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főépületek utcai homlokvonalának egy síkba helyezése esetén (5 méteres előkert alkalmazása
mellett) könnyebb kedvező utcaképet elérni, de ezen a karakteren belül a kismértékű, a
telekbelső felé 3 méterrel történő elmozdítás megengedhető. Az épületeket javasolt az
oldalhatárra, vagy attól legfeljebb 1 m-re elhelyezni.
telepítés

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 javasoltan földszint + tetőtér beépítéssel épüljön.

tetőhajlásszög, tetőforma
A karakterbe tartozó területeken
épületek
modern
építészeti
jegyekkel is építhetők, vagyis megengedett az alacsony hajlásszögű kivitelezés is.
épülettömeg
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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.
színezés
A homlokzat-színezésnél a halvány színek alkalmazása, a környezetbe illeszkedés javasolt. A
tetőhéjalásnál a fekete szín alkalmazása és pala anyaghasználata kerülendő. Tetőhéjalásnál
javasolt a piros és a szürke szín, illetve ezek árnylatainak használata.
homlokzatképzés, anyaghasználat
A karakteren belül részletek díszítésére, tagolására kőburkolat, vagy tégla architektúra
használata alkalmazható. Az utcafronti homlokzaton erkély kialakítása kerülendő.
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.
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Gazdasági karakterű terület
A fő feltáró utak mentén alacsonyabb, legfeljebb földszint+emelet+tetőtér beépítésű, ezen
beépítési vonal mögött ezt meghaladó szintszámú építmények elhelyezése javasolt. 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 elősegítheti. Az épületek
építészeti megformálása, anyaghasználata igazodjon a funkcióhoz, letisztult, célszerű,
egyszerű formák legyenek. A tagolt homlokzatok létesítése és kirívó színek elkerülése szintén
hozzájárul a kedvezőbb utcakép, településkép kialakításához. A teljes épületmagasság
csökkentése érdekében a gazdasági épületek lapostetős kialakítása javasolt.

Településképi szempontból nem meghatározó terület
Falusias karakterű terület
Telkenként egy lakás épüljön, oldalhatáron álló beépítéssel. Kerülendő a főépület
telekbelsőbe történő hátrahúzása, vagy a szomszédos épületekhez viszo-nyítva az utcai
telekhatárhoz jelentősen előrébb helyezése. A kialakult beépítési vonal megtartása javasolt,
attól eltérni a telekbelső felé legfeljebb 2 méterrel lehet. Az épületeket az oldalhatárra, vagy
attól legfeljebb 1 m-re javasolt elhelyezni. Az egymással szomszédos telkek szélessége
közötti arány az 1,5-ös értéket lakóépület esetén ne haladja meg, kivéve amennyiben a
nagyobb szélessége a 30 métert nem éri el.
falusias tetőforma:
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falusias telepítés:
Akár előkert nélküli, akár előkertes a beépítés, mindenképpen javasolt az épületek közös
építési vonalon történő elhelyezése. Ellenkező esetben kedvezőtlen, rendezetlen utcakép
alakul ki.
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Domboldali karakterű terület
Ebbe a karakterbe tartozó területek legfőbb jellemzői a hosszú szalagtelkek és ezen a keskeny
épületek, javasoljuk új épületek építése esetén is az ezek megtartását, ezekhez történő
igazodást. Telekalakításnál figyelembe venni, hogy az egymással szomszédos telekek
szélességének arány nem legyen több másfélszeresnél.
telepítés
Javasoljuk, hogy a szalagtelkeken az épületeket a telkek utcai részhez legközelebb (minél
kevesebb terepalakítással) helyezzék el. Az épületek kis tömegűek legynek, utcára merőleges
gerinccel, oromfallal. A telek belsejében megengedhető az épület hajlítása.
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Amennyiben a főépületek utcai homlokvonalai nem egy síkban vannak, az kedvezőtlen
utcaképet eredményezhet, különösen, ha az eltérés jelentős, több méter mértékű, ezért
javasoljuk a közös építési vonalhoz történő igazodást. A kialakult beépítési vonal megtartása
javasolt. Telkenként egy lakás épüljön, oldalhatáron álló beépítéssel.

színezés
A homlokzat-színezésnél a halvány színek alkalmazása, a környezetbe illeszkedés javasolt. A
tetőhéjalásnál a fekete szín alkalmazása és pala anyaghasználata kerülendő. Tetőhéjalásnál
javasolt a piros és a szürke szín, illetve ezek árnylatainak használata.
utcafronti kerítés
A kerítés kialakításánál az átláthatóságot biztosító, lábazat nélküli vagy kis lábazatú, 1,5 m
magasságot meg nem meghaladó kerítés kialakítása javasolt

magasság
Javasolt, hogy a szomszédos építmények magassága arányos legyen egymással (legfeljebb
25%-os legyen az eltérés), vagy az épületek átalakítása során egymáshoz közeledjenek.
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Tényőhegyi karakterű terület
„A lakosság a történelem során a Várhegy és a Nagyhegy közé ékelődő szűk löszhorgok
védelmében telepedett le, pincesorok, présházak, majd lakóépületek épültek fel a lábainál,
maga a hegy azonban mindvégig beépítetlen maradt”. Ennek megfelelően továbbra is javasolt
a Tényőhegyi karakterű területek minél kisebb mértékű beépítése.
telekalakítás:
Az egymással szomszédod telkek szélességének aránya ne legyen több 1,5-nél, maradjanak
meg az erre a karakterre jellemző, hosszú, keskeny szalagtelkek.
telepítés:
Ebben a karekterben elhelyezett épületek telepítésénél -a domboldali karakterhez hasonlóan javasoljuk, hogy az épületeket a telkek utcai részhez legközelebb (minél kevesebb
terepalakítással) helyezzék el.
A főépületek utcai homlokvonalai igazodjanak a kialakult beépítési vonalhoz. Az épületek
oldalhatáron állóan épüljenek. Keskeny, egyhelyiségsoros épületek elhelyezése javasolt,
utcára merőleges gerinccel, oromfallal. Telkenként egy lakás épüljön.
színezés:
A homlokzat-színezésnél a fehér, törtfehér, homokszín alkalmazása, a hagyományok
követése, illetve a környezetbe illeszkedés javasolt. A tetőhéjalásnál a fekete szín alkalmazása
és pala anyaghasználata kerülendő. Tetőhéjalásnál javasolt a piros és a szürke szín, illetve
ezek árnylatainak használata.
nyílászárók:
Az ajtók, ablakok fából legyenek, az ablakok legyenek osztottak, a hagyományokhoz
igazodóan kis méretűek.
homlokzatképzés, anyaghasználat
A karakteren belül a homlokzat részleteinek díszítésére, tagolására kőburkolat, vagy tégla
architektúra alkalmazása, nyílászárók fa keretezése használható. Az utcafronti homlokzaton
erkély nem alakítható ki. Parabolaantennát, klímaberendezést a közterületről nem látható
módon, az épületek alárendelt homlokzatára kell elhelyezni.
utcafronti kerítés:
A kerítés kialakításánál az átláthatóságot biztosító, lábazat nélküli vagy kis lábazatú, 1,5 m
magasságot meg nem haladó kerítés kialakítása javasolt
magasság:
Javasolt, hogy a szomszédos építmények magassága arányos legyen egymással (legfeljebb
25%-os legyen az eltérés), vagy az átalakítással egymáshoz közeledjenek

Mezőgazdasági karakter
A karakterbe tartozó területek beépítésének elkerülése javasolt. A külterületen – más
karakterbe tartozó területen - működő gazdasági területeken továbbra is lehetséges gazdasági
tevékenység végzése. 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.
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI
ÚTMUTATÓJA

6

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 beéítés/kerítés közötti zöldfelület, így
a fásítás kialakítása,
az árkok, vízelvezető létesítmények rendszere
a közműlétesítmények (a villamos hálózat tartóoszlopai és vezetékei, a
hidroglobusz)
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.
Út- és járdaburkolatok
A település belterületi útjainak burkolata összességében jó állapotban van. 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. Nem jellemző, de a továbbiakban is kerülendő, hogy egy-egy újonnan
beépítésre kerülő telek előtt a járda kialakítása eltérő, ötletszerű kialakítású legyen.
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.
Javasolt az előkertek díszkertként való kialakítása, a régi falusias virágoskert visszaidézése, az
elő és oldalkertben a paraszti falura jellemző díszfák, díszcserjék ültetése, az idegenhonos
fajok, így a fenyő ültetésének kerülése. Javasolt a helyi gyümölcsfajták ültetése.
A közterületi zöldfelületeket akként kell fenntartani, kivéve a telkek előtti gépjármű behajtó
területét, valamint a szolgáltatási célú építmények előtti területet.
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.
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JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA

6

Épületek, építészeti részletek
Tényőn sok szépen, példaértékűen felújított lakóépületet taláhatunk. Az épületek
helyreállításánál, felújításánál használt anyagok, színek, építészeti megoldádok a jövőben is
követendők, így a helyi értékek minél szélesebb körben megőrizhatők maradnak.
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Tényőn több régi épületen is találunk szép épületdíszítő motívumokat, nyílászáró keretezést,
homlokzat tagoló díszítő elemeket. Néhány példa értékűen felújítva látható, néhány felújításra
szorul. Ezek mindenképpen megőrzésre érdemes, értékörző építészeti elemek.
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Új épületek építése esetére jó, vagy részleteiben ajánlott, nem helyi példák a következők. A
lakóépületek tömegalakítása, tetőszerkezete egyszerű, anyaghasználata, színezése
harmonikus.

Forrás: csaladihazam.hu

Forrás: csaladihazam.hu

A példaként felhozott ház léptékei, tetőzetének egyszerűsége, anyaghasználata követendő
lehet. Az épület nem hivalkodó, léptéktartó, mégis kellően nagy alapterületet biztosít nagyobb
család számára is.
A természetes anyagok használata, fa berakás, kőburkolat, az egyszerű mértani formák
alkalmazása, összhangban vannak egymással.
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Forrás: csaladihazam.hu

Forrás: csaladihazam.hu

Az épület, a kerítés és a közterületi növényzet harmonikus kialakítása kedvezően befolyásolja
az utcaképet és ezáltal a településképet egyaránt.
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Kertek, kerítések, közterületek
Tényőn a kertek egyre inkább pihenőkerti hasznosításúak; füvesítettek, gyümölcsfákkal, vagy
dísznövénnyel beültetettek.
Az udvarok gyepesítése egyre nagyobb arányt képvisel. Ápolt gyep és virágosítás
alkalmazása esetén az udvarok a telek ékességeivé tudnak válni. Olyan képet tudnak mutatni,
mely nemcsak használójának kedvező, de az arra járót is megállásra tudja késztetni.
A tényői közterületek rendezettek, útcakísérő fásítást, fasorokat szinte minden utcában
találhatunk.

Tényő, park

Temető melletti fasor

Polgármesteri Hivatal kertje

Tényő, templom kert
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Tényő utcáit járva megfigyelhetünk egy jellegzetes kerítés típust, mely 1- 1,5 méter magas,
tömör, függőleges deszkázású fa kerítés. Ezt a kerítés típust régi, felújított és új épületek
esetén is megtalálhatjuk. Követendő példának tartjuk.
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Szintén Tényőre jellemző egyedi építészeti elem a farönk használata egyes épületek,
építmények homlokzatán mint díszítő, illetve szerkezeti elem.

Művelődési központ, főhomlokzat

Ravatalozó

Buszmegálló

Sportpálya
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Reklámok, reklámhordozók, sajátos építményfajták, cégérek
A 104/2017. (IV.28.) kormányrendelet szerint – főszabályként - közterületen reklám
közzétételére, illetve reklámhordozóként, reklámhordozót tartó berendezésként kizárólag
utcabútor használható.
A hivatkozott jogszabály szerint utcabútornak minősülő utasváró, kioszk, valamint
közművelődési célú hirdetőoszlop (pl. művelődési ház által használt hirdetőoszlop) nem
található a településen.
Kioszk, vagyis közterületen elhelyezett, nem mozgó építmény létesítése nem javasolt a
településen.
Utasváró létesítése és annak, mint reklámhordozónak történő felhasználása esetén a
folyamatosan villogó, erősen világító fényreklám elhelyezése kerülendő. A reklámhordozónak
illeszkednie kell a településképbe. A reklámhordozót úgy szükséges elhelyezni, hogy az ne
akadályozza a közterület más részeinek és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű
használatát, továbbá közterület esetén a közterület fenntartási munkáit.
Helyi védett építményen, valamint annak 5 méteres környezetében reklámhordozó
elhelyezése kerülendő.
Egyéb műszaki berendezés, vagyis épületre szerelt műszaki eszköz, így különösen
klímaberendezés, parabolaantenna az épületek közterületre néző homlokzatán, valamint a
közterületről hangsúlyos látványként megjelenő homlokzaton nem létesíthető. Jelerősítő
bázisállomás belterületen belül az építmények tetőzetén nem helyezhető el.

Cégérek, hirdetőtáblák
A cégérek elhelyezése esetén fontos, hogy azok mérete, kialakítása illeszkedjen az épület
megjelenéséhez, cég- és címtáblák esetén pedig az utcaképhez. Javasolt egységes utca
névtáblák alkalmazása.
Javasolt, hogy a település kitüntetett építményeinek környezetében tájékoztató, ismertető
táblák, oszlopok kerüljenek elhelyezésre, a település falusias területén fa anyagú, vagy fém
tartószerkezettel.
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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
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
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

Magyar név
mezei juhar
korai juhar
hegyi juhar
tatár juhar
közönséges nyír
közönséges gyertyán
magyar kőris
magas kőris
virágos kőris
vadalma
fekete nyár
rezgő nyár
madárcseresznye
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

Őshonos cserjefajok
Tudományos név
Berberis vulgaris
Cerasus fruticosa
Cornus mas
Cornus sanguinea
Coryllus avellana
Cotinus coggygria
Cotoneaster niger
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europeus
Euonymus verrucosus
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Prunus spinosa
Prunus tenella
Rosa canina
Rosa pimpinellifolia
Rubus caesius
Salix cinerea

Magyar név
közönséges borbolya
csepleszmeggy
húsos som
veresgyűrű som
közönséges mogyoró
cserszömörce
fekete madárbirs
kétbibés galagonya
egybibés galagonya
csíkos kecskerágó
bibircses kecskerágó
közönséges borostyán
közönséges fagyal
ükörke lonc
kökény
törpemandula
gyepűrózsa
jajrózsa
hamvas szeder
rekettyefűz
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Spiraea media
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Vinca minor

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

Magyar név
tűzvörös juhar
vadgesztenye
vadgesztenye
szivarfa
sárga borsófa
törökmogyoró
páfrányfenyő
közönséges aranyeső
tulipánfa
díszalma
közönséges platán
vérszilva
kecskefűz
japánakác
kereklevelű berkenye
mogyorós hólyagfa
ezüsthárs
csepleszmeggy
díszcseresznye

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
aligátorfű
közönséges selyemkóró
borfa, tengerparti seprűcserje
kaliforniai tündérhínár
vízijácint
cingár (aprólevelű) átokhínár
óriásrebarbara
kaukázusi medvetalp
perzsa medvetalp
sosnowsky-medvetalp
hévízi gázló
bíbor nebáncsvirág
fodros átokhínár
nagyvirágú tóalma
sárgavirágú tóalma
sárga lápbuzogány
japán gázlófű
közönséges süllőhínár
felemáslevelű süllőhínár
keserű hamisüröm
rózsás tollborzfű
ördögfarok keserűfű
kudzu nyílgyökér

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista:
Tudományos név
Alternanthera philoxeroides
Asclepias syriaca
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Elodea nuttallii
Gunnera tinctoria
Heracleum mantegazzianum
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Impatiens glandulifera
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Microstegium vimineum
Myriophyllum aquaticum
Myriophyllum heterophyllum
Parthenium hysterophorus
Pennisetum setaceum
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata
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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

Tudományos név

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

Robinia pseudo-acacia
Fraxinus americana
Ailanthus altissima
Elaeagnus angustifolia
Pinus nigra
Pinus silvestris
Amorpha fruticosa
Prunus serotina
Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök

Tudományos név
Phytolacca americana
Fallopia spp.
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Ambrosia artemisifolia
Asclepias syriaca
Echinocystis lobata

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. novibelgii, 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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