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Az építészetet szokás megfagyott 
zeneként emlegetni. És valóban 
nagyon sok hasonlóságot 
találhatunk egy zenemű és az 
építészet között.  
Az építészet sokszínűségét adja a 
változatos utcák, terek, épületek 
sokasága, mint egy zenekarban 
a sokféle hangszer: vonósok, 
fúvósok, ütős hangszerek. 
Ugyanakkor, ha ezek egymásra 
tekintet nélkül zenélnek, lehet 
külön-külön még szép dallam is, 
amit játszanak, az összkép hamis. 
Ugyanígy a házak is lehetnek 
eltérőek egymástól, más 
rendeltetésűek, de ha nincsenek 
tekintettel egymásra, zavaros, 
élhetetlen környezetet alakítanak 
ki. 
 

1. BEVEZETÉS 
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A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az 
értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az 
épített környezet szépségeit. 
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan 
házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a
település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem 
a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem 
éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas
lehetőség feltárása.  
Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a
település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek 
bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság
megismertetése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, 
folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő 
kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem 
befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb 
szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a 
könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője,
kivitelezője és a település egyaránt. 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, 
szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, 
szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi
kapcsolatoktól a zenén át egészen épített környezetünkig. 
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Fehértó a Győrt Sopronnal 
összekötő M85-ös gyorsforgalmi 
úttól északra kb. 10 km-re terül el. 
Lakónépessége 460 fő.  

A vidék kistáji neve Tóköz, amely 
utal a hansági 
maradványtavakra (Barbacs-tó, 
Tündértó, Fehér-tó). A dombokon 
vetette meg a lábát az ember, a 
tavakban halászott, a parton 
nádat aratott. Erre utalnak a falu 
helynevei (Kurucdomb, 
Tölössziget, Kenderes-tó). 

A Fehér-tó a Lébénybe vezető 
úttól kis kitérővel érhető el. Közel 
van a Rábca, amely a 
szabályozást megelőzően 
gyakran elöntötte a vidéket. 

 

2. FEHÉRTÓ  
BEMUTATÁSA 
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A községtől északkeletre található Fehér-tó, Magyarország egyik 
féltett természeti kincse. Magyarország kiemelkedően fontos 
madárvédelmi vonulási, fészkelési területe. A tó az egykori Hanság 
egy maradványtava, fokozatottan védett természeti érték. 230 
madárfajt, közöttük 10-nél több fokozottan védett fajt jegyeztek fel 
a kutatók. Nem véletlen tehát, hogy a tavat csak bejelentésesel és 
szakvezető kíséretében lehet látogatni. 



 

FEHÉRTÓ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
 

 

 8 

 
A réteken orchideák virágoznak, mocsári gólyahírek, réti boglárkák 
virágszőnyegében, számos sás fajjal. Jelentős a kétéltű- és 
hüllőfaunája, továbbá itt él az emlősök egyik érdekes faja, a 
patkányfejű pocok. Ez a kis állat jégkorszaki maradványfaj, 
Magyarországon elég ritka. A Fehér-tó leglátványosabb élőlényei a 
madarak. Már a század elején felkeresték a tájat neves 
ornitológusok, napjainkban pedig 1977-től folyamatosan működik 
nyaranta július és augusztus hónapokban a Hansági Ornitológiai és 
Természetvédelmi Kutatótábor. Itt 14 éves kortól vehetnek részt a 
természetvédelem és a madarak, növények, állatok iránt 
érdeklődők, amatőr és hivatásos megfigyelők, kutatók. A réteken 
bíbicek, sárszalonkák költenek, zsombékos élőhelyeken a hamvas 
rétihéják, kékbegyek, foltos nádiposzáták stb. A nádas részeken a 
nagy kócsagok, a vörösgémek, a törpegémek, a barna rétihéják, a 
barkóscinegék, a nádirigók, a fülemülesitke stb. fajok élnek. A füzesek 
környékén gyakoriak a búbosbankák, a függőcinegék, a környező 
réteken a réti tücsökmadár a füzikék, a nyaktekercs és a fekete 
harkály. 
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A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

Fehértó első írásos említése 1368-ból való, az oklevél a fehértói vámhelyről szól. Előtte a feltevések szerint egy Újfalu nevű község feküdt a 
mai falu területén. A község jó része egy időben a Mórichidaiak birtoka volt. A XV-XVI. században az Enyingi Török család is birtokos lett, 
Mályás király ítélt nekik egy birtokrészt. A törökdúlás idején elpusztult a falu, amely – egyes források szerint – más helyen állt. Az elpusztult 
helység területe idővel beolvadt a környező fehértói és kónyi határba és néptelenné vált, táján semmiféle nyom nem maradt az utódokra, 
amely hirdetné az egykor letűnt Újfalu emlékét.  

Királyi adomány folytán a győri káptalan birtokába került és 1848-ig a székeskáptalan úrbéri birtoka volt. Az 1600-as évek elején telepítették 
be ismét. Már ekkor volt plébánosa, sőt iskolamestere is. Szájhagyomány őrzi a kuruc kor emlékeit, a Kurucdombról szóló népmondát. 
A falu úrbéres viszonyait mutatja a jobbágyok és zsellérek nagy száma és a földterült kicsisége.  

Földje nem volt a legtermékenyebb, lakóinak éppen csak hogy megélhetést nyújtott. Valamikor a marha- és lótenyésztésről volt híres, 
később jól jövedelmezett a lakosságnak a nagymérvű nádtermelés, és mesterséges haltenyésztés, ugyanis a község határában 132 ha 
területen tó terült el nádassal.  

Az 1851-ből származó írás szerint „Fejértó magyar falu Győr megyében, 577 katolikus lakja. Lapályos határában van az ún. Fejértó, mely 
halakkal, csíkkal, náddal, vízimadarakkal nagymértékben bővölködik. Lakosai sok marhát, de kivált lovat tenyésztenek.” 

Az első világháborúban 34-en vesztették életüket. 

A földművelés mellett kénytelenek voltak mással is foglalkozni, hiszen a lakosság 70%-a csupán 1-2 holdat birtokolt. A takácsok a helyben 
termett kendert dolgozták fel a 30-as évekig. 

Az 1945-ös földosztás során 83-an kaptak földet, összesen 342 kh-at. 1950-ben alapítottak mezőgazdasági szövetkezetet, amely 1959-től az 
egész falura kiterjedt. 

A falu egykori hagyományai: a pünkösdölés, a balázsolás, a karácsonyi mendikálás, a legényaratás, a Luca-járás, a búcsú utáni tikdobálás 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 
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Fehértó a második katonai felmérésen 

(1806-1869) 

Fehértó az első katonai felmérésen 

(1783-1787) 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEJLŐDÉS 

Fehértó történeti településközpontja 
a történelmi térképek alapján a mai 
Rákóczi Ferenc utca, a templom 
környéke a Dózsa György tér, és a 
Zrínyi utca és a Tó utca templomhoz 
közeli szakasza. 

Az 18. századi településszerkezethez 
képest nem sok változás történt a 19. 
században. A nagy precizitással 
szerkesztett 1856-os kataszteri 
térképen jól látható a korabeli 
telekhasználat. Az akkor kialakult 
telekszerkezet, az előkert nélküli 
oldalhatáros építési mód a mai 
napig fennmaradt. 

Az 1941-es térképen már látszik a mai 
Petőfi Sándor utca és a Tó utca 
beépítése is elindult.  

A történeti településrészben számos 
régi épület őrzi a múlt század 
építészeti emlékeit. 
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Fehértó a harmadik katonai felmérésen 

(1869-1887) 
Fehértó kataszteri térképe 

(1856) 
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Magyarország Katonai Felmérése 

(1941) 

Fehértó mai utcahálózata 

.  

A 20. század második felében alakult ki a Kossuth Lajos utca és a Kökényesi utca, melyeknél
szakítva a korábbi hagyományokkal, már a mai korra jellemző előkertes házakkal kerültek 
beépítésre. A Kossuth Lajos utcában néhány kivételtől eltekintve jellemzően kockaházak 
állnak. A Kökényesi utcában a telkek nagy része az elmúlt néhány évben beépítrésre 
került, de még vannak beépítésre váró üres telkek is. 
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  A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

 
Műemlékek 
Országos műemléki védelem alatt áll a római 
katolikus templom és a templom mellett található 
Mária-oszlop. 

1735-ben épült a község barokk temploma. Tornya 
1777-ben készült. Restaurálva a századfordulón 
lett. A teplom oldalán található az első és második 
világháborús hősök emléktáblája. 

A templomkertben álló Mária-szobor értékes 
alkotás. Oldalán: „újíttatott 1871” felírat áll. 
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  Helyi védett értékek 
Az önkormányzat helyi védelemben részesíti a következő épületeket, szakrális értékeket: 
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A településképet 
meghatározó  

 nem védett épületek,  
építmények 
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  TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG 

Fehértó belterületétől északra 
fekvő területek a Fertő-
Hanság Nemzeti Park részei. A 
Fehér-tó és környezete 
Magyarország kiemelkedően 
fontos madárvédelmi
vonulási, fészkelési területe, a 
tó és közvetlen környezete 
fokozottan védett természeti 
terület.  
A Nemzeti Ökölógiai Hálózat 
magterülete, pufferterülete és 
ökológiai folyosó területe is 
érinti a község területét, mely 
területek nemzetközi védelem 
alatt is állnak, mivel 
Natura2000 területek. 
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Fehértón a Dózsa György tér és környéke az eredeti településmag, mely a 
falusias, szellős beépítéssel öleli körbe a Gyümölcsoltó Boldogasszony 
templomot. Ezen a településrészen találhatók az intézmények, a Községház, 
az óvoda, a volt iskola.  A hangulatos térből kiágazó utak mentén falusias 
beépítésű, jellemzően előkert nélküli vagy kicsi, 1 m körüli előkertes 
utcaszakaszok alakultak ki. A magastetős kialakítású házsoroknál a tetőgerinc 
nem egységes. Néhol utcára merőleges, néhol utcára párhuzamos 
tetőgerincű épületek keverednek a sátortetős családi házakkal. Az előkert 
nélküli utcaszakaszokon a hangulatos utcakép fenntartása végett az új 
épületeket is előkert nélkül javasolt kialakítani.  

Kerítést az előkert nélküli területeken jellemzően a szomszédos házak 
összekötésével építettek. Javasolt az utcai kerítésnél a környezet szép példáit 
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő 
kerítést tervezni, építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés 
kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes 
átgondolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak 
a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz a kert. 

Egyértelmű cél a történeti településrészen a hagyományos fehértói utcakép 
megőrzése az eredeti építészeti elemek megtartásának támogatásával, új 
épületek építése, meglévők átépítése esetén azok továbbgondolásával, a 
folytonosság megőrzésével. 

 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG, 

TELEPÜLÉSKÖZPONT 
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A történeti települérészhez hasonlóan a lakóterületeken is több 
utcában is a falusias beépítésű, jellemzően előkert nélküli vagy kicsi, 
1 m körüli előkertes utcaszakaszok alakultak ki. A magastetős 
kialakítású házsoroknál a tetőgerinc nem egységes. Néhol utcára 
merőleges, néhol utcával párhuzamos tetőgerincű épületek 
keverednek a sátortetős családi házakkal. Az előkert nélküli 
utcaszakaszokon a hangulatos utcakép fenntartása végett az új 
épületeket is előkert nélkül javasolt kialakítani.  

A múlt század második felében beépített utcákban (Kossuth Lajos 
utca, Rákóczi Ferenc utca nyugati része) már eltértek a korábbi 
hagyományoktól, nem közvetlen utcafrontos épületeket, hanem a 
korra jellemző módon előkertes kialakítású családiházakat építettek. 

A település újonnan beépült utcája a Kökényesi utca. Az elmúlt 20 
évben építették az épületeket, jelemzőenk 30 fok körüli 
tetőhajlásszöggel, színes pikkelyes fedéssel, tagolt homlokzati 
kialakítással. Ebben az utcában az új szakaszon már a korunkra 
jellemző 5 m-es előkerttel kerültek telepítésre a lakóházak. Az 
utcában egy 1930-as feliratú hagyományos oromfalas utcai 
homlokzatú népi lakóház is található, mely fa és tégla burkolatával 
hangulatos színfoltja az utcának. Az épület egyidőben épült a Petőfi 
utca kialakításával, ahol több még meglévő ház homlokzati jelölése 
is mutatja, hogy az utca 1930 körüli években épült be. 

 

LAKÓTERÜLETEK 
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GAZDASÁGI TERÜLETEK  

Fehértón működő gazdasági terület 
Győrsövényház irányából a falu szélén a 
lakott területek elérése előtt alakult ki. A 
területen jelenleg a magastetős kialakítású 
hosszú gazdasági épületek szellősen 
helyezkednek el.  
A terület településképi szempontból nem 
meghatározó, mivel zöldsávokkal teljesen 
elválasztott terület. A védőzöldsávok 
fenntartása továbbra is indokolt. 
Bővítésre a kialakult terület mellett 
Győrsövényház irányába ad lehetőséget a 
hatályos településszerkezeti terv. 
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Fehértó belterülettől északra fekvő külterületei a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park védett területei, ahol láp- és mocsárrétek, nádasok, fűzfabokrok vagy 
vastag törzsű fűzfák szegélyezik a művelésre fogott legelőket, szántókat. A 
réteken tömegesen nyílik az orchideákhoz tartozó hússzínű ujjassosbor. A 
tó környéki legelőket az őshonos magyar szürke marha tartja karban. A 
tóban még él a réti csík és a compó is. Szigorúan védett terület, hiszen 
madárvilága egyedülálló. A nádasokban fészkel a nagykócsag, a 
bölömbika, a vörösgém, a réten a bíbicek nevelik kicsinyeiket. A 
költözőmadarak fontos állomáshelye e tó és vidéke. Az ornotológusok 200 
madarfajt tartanak számon itt. A megfigyelőtoronyból csodálatos 
madárarzenál tárul a szemünk elé. Több évtizede folyik az ornitológiai és 
természetvédelmi tábor. 
 

 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT VÉDETT TERÜLETEK  
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT EGYÉB TERÜLETEK  

A beépítésre nem szánt területek körébe tartoznak mindazon területek, amelyeken a jövőben nem lenne kívánatos nagyobb 
épületállomány megjelenése. Fehértó beépítésre nem szánt területei zömében átlagos vagy jó minőségű szántóterületek, gyepek, legelők, 
melyek mezőgazdasági művelés alatt állnak. 
A beépítésre nem szánt területek színfoltja a Kenderes-tó és az őt körülvevő erdőterület. 
A kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, történelméhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában, 
erősítésében. Nem lehet tehát cél teljesen kizárni ezekről a területekről sem egy-egy laza, szellős beépítésű gazdasági terület, majort, sport-
szabadidős létesítményt. Fontos azonban, hogy a tájképben továbbra se ezek domináljanak. A területhasználathoz kötödő épület 
elhelyezése esetén a tájba illesztést meg kell oldani. 
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5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház nem lehet egy mondatban 
válaszolni. Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések 
ellenére egyertértenek azoban abban, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami 
érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról 
sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy 
bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, 
hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk 
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont 
szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, 
ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát. 
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A településen a családi házak 
telepítése oldalhatáronálló, a 
telken belüli elhelyezkedése 
az utcára merőleges 
rendszerű. A nem utcára 
merőlegesen telepített, 
indokolatlanul, 
nagymértékben hátrahúzott 
családiház építése nem 
javasolt. A családi házak a 
telek oldalhatárán állnak, a 
ház mögött növényzettel 
határolva kialakítható a 
védett kert.  
 

TELEPÍTÉS 
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A településen számos 
utcaszakasznál (leginkább 
a történeti településrészen) 
a családiházak telepítése 
előkert nélküli, 
oldalhatáron álló. Új 
családi ház építése esetén 
a telepítést a telek 
oldalhatárára, előkert 
nélkül javasolt kialakítani. 
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Fehértón a családi házak 
magassága közel azonos. 
Jellemzően a 80-as, 90-es 
években építettek többszintes 
családiházakat. 
 
A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal 
kell épülniük, mint környezetük. A 
túl magas házak nem illeszkednek 
Fehértó kialakult utcaképeibe. 
 

MAGASSÁG 



 
FEHÉRTÓ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 29 

  

TETŐFORMA 

Fehértó történeti településrészén a családiházak tetőformája jellemzően 
egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok figyelembevételével kell 
illeszkedni. 
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból 
álló utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a 
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú.  
 
Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne 
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló 
tömegű és tetőformájú.  

Fehértón a családiházak tetőhajlásszöge közel 
azonos.  
 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló 
tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. 
A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem illeszkednek a fehértói 
utcaképekbe. 
 

TETŐHAJLÁSSZÖG 
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

Fehértó épületeinek színvilága változatos, mégis 
megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag-
és színhasználat. 
 
Fehértón a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új 
épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedés és burkolat. 
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KERÍTÉSEK 

Fehértón az előkert nélküli telkeknél a kerítés, - szűkebb 
teleknél néhol csak a kapu - az épületeket köti össze. 
Javasolt az áttört kapu, kerítés kialakítás. Ha mégis tömör 
kaput építünk, javasolt természetes fa anyaghasználat, 
kisebb mintákkal áttörve, melyre szép példákat láthatunk 
a közsgében. 
 



 
FEHÉRTÓ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 32 



 
FEHÉRTÓ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 33 

  



 
FEHÉRTÓ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 34 

 

  

Kertünk teremti meg a természettel való kapcsolódást; a rekreáció, 
pihenés színtere, de haszonkertként is funkcionálhat. 
Az építészetben alkalmazott elvek itt is ugyanúgy megjelennek:
arányok, tömegformálás, színek, stílusok formájában. De a kert nem
csak alkotás, hanem a kikapcsolódás helyszíne, amelynek szépségét 
- rendszeres gondozással, megfelelő növényalkalmazással – akár
egész évben élvezhetjük. Érdemes időt, fáradságot szánni rá, mert
kertünk nem csak szépségével hálálja meg a törődést: a fák nyáron 
árnyékot biztosítanak, télen pedig beengedik a napfényt 
otthonunkba. A környezeti adottságoknak megfelelő fajok 
megválasztásához, kertünk tervezéséhez, fenntartásához is kérhetjük 
szakember segítéségét. 

KERTEK 
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A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme 
az oldalsó oszlopos tornác. A tornác kialakítására, 
elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő megoldás 
lehetséges. 
A tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely 
átmenetet képez a kert és a ház között. Nyáron kiválóan 
árnyékol, télen viszont megfelelő tájolás mellett nem állja útját 
az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, 
forróságtól. A régi fehértói házak favázas vagy oszlopos tornácai 
szép, követendő példák lehetnek. Megszélesített, vagy terasz 
fedésként használt átiratként az épület legkellemesebb helyét
alkothatják. 
A tornác praktikussága és esztétikus megjelenése okán a ma 
épülő családiházak meghatározható eleme is lehet. A ház 
homlokzatának anyagai köszönjenek vissza a tornác 
oszlopainak, szerkezetének anyagában. A könnyedebb 
megjelenést kölcsönző fa szerkezet nagyszerűen kombinálható 
a tömörebb tégla vagy kő oszlopokkal, illetve bátran ki lehet
használni a fára futtatott növényzet árnyékadó hatását.  
Az erkélyeket érdemes a kert felé tájolni, utcai homlokzaton 
viszont különösen javasolt a visszafogott kialakítás.
Mindenképpen fontos itt is az épület anyagaival szinkronban 
lévő anyaghasználat, ami az elsősorban esővédő funkciójú 
előtetőről is elmondható. 

TORNÁCOK, ELŐTETŐK 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért 
nem mindegy milyen módon tesszük ezt. 
A népi építészet házain, régi középületeken fából készült, osztott ablakokat, ajtókat használtak. Fehértón leginkább elterjedt a barna szín 
alkalmazása volt. Jellemző az ablakok faragott díszítése a vízszintes osztásban, illetve a módosabb épületek ajtajai fölötti faragott díszítés, 
és az osztott felülvilágító. A jellegztes formájú oromzati padlásablak használata a mai épületeknek is esztétikus megjelenést biztosít. 
Jellemzően a településen az épületek ablakai inkább álló arányúak.  

AJTÓK, ABLAKOK 



 
FEHÉRTÓ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 
 

 

 37 

  Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa 
mintázatú, víztiszta, vagy matt síküvegezésű, osztott 
ablakok beépítése javasolt. Utcai homlokzaton érdemes 
spalettát vagy zsalugátert kialakítani, illetve 
redőnyszekrény csak beépített, rejtett kivitelben 
létesíteni, a nyílászáróval megegyező színben. A 
nyílászárók javasolt színe világos és középbarna és a
fehér.  
Védett épületek esetén ettől el lehet térni. 
Az álló formátumú ablak használata arányai miatt 
előnyösebb, mint a fekvő.  
Oromzati ablak beépítésekor ajánlott a Fehértón
elterjedt forma használata. 
  
Az ajtók az ablakokkal megegyező anyagból, 
jellemzően világos és középbarna, vagy fehér színben
készüljenek.  
Kerülni kell a túlzottan díszített kivitelt, ehelyett az 
egyszerű, hagyományos ajtókra emlékeztető darabok 
részesítendők előnyben. Kialakításakor törekedni kell a 
hagyományos arányok megtartására, a kellemes 
arányú ablakok megfelelő kiosztására. 
A garázskapuk elhelyezésekor újonnan beépülő utcák 
kivételével kerülni kell az utcai homlokzaton való 
elhelyezést. Amennyiben ez nem lehetséges - de az 
egyéb esetekben is-, a garázskapukat a homlokzat 
nyílászáróinak színével azonos színben kell kiválasztani, és 
mindenképpen a visszafogott megjelenésre kell 
törekedni. 
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Mivel az utcai homlokzat az épület arca, 
nagyon fontos az utcaképhez illeszkedő 
szín- és anyaghasználat, valamint a 
hagyományos arányok megtartása. 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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Fehértón több helyütt fellelhető a népi építészetre jellemző díszített 
oromzat. A tégla felületek a visszafogott színű falfestéssel és díszes 
vakablakokkal esztétikus megjelenést kölcsönöznek az épületnek. 

A Petőfi Sándor utcában számos oromfalas népi lakóház áll, melyek 
építési évét jelölték a homlokzaton. Több épület szépen felújításra került. 
A leromlott állapotú épületek felújításával rendkívül szép utcakép tud 
kialakulni.  

RÉSZLETEK 
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 Gipszdíszek jellemzően középületeken 
találhatók, ahol a díszek eredeti 
formájukbn megőrzendők, 
helyreállítandók. 

A természetes anyagú fakerítés, nádtető 
és a növényzet rendkívül esztétikus 
megjelemést kölcsönöz ennek a népi 
lakóháznak. 

A díszített kerítés, ha a környezetbe 
illesztve jelenik meg, színfolja az utcának. 
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Új ház építésekor, átalakításkor az 
épület tömegalakítása 
településképi szempontból is 
kiemelkedő szereppel bír. A 
túldimenzionált házak építése 
mindenképp kerülendő. A tömeg 
alakítása egyrészt függ a 
környező épületek tömegétől,
méreteitől. A túl nagy tömegű, 
terjengős épület elnyomja a 
környező, kisebb épületeket, 
jelentősen rontva az utcakép 
összhatását. Javasolt a nem túl 
széles épületek kialakítása, a 
nagy tömeg hagyományos 
arányúvá alakítása, vagy
legalább az utcai homlokzat 
tömegének szűkebbre szabása.  
Anyaghasználat szempontjából 
mindenképpen a természetes 
anyagok - kő-, faburkolat, vakolt
falfelületek -, és visszafogott 
színezés részesítendők előnyben. 

6. JÓ PÉLDÁK - MAI PÉLDÁK 
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Az egyszerű,  
falusias környezetbe illeszkedő 

tömegformálás nemcsak település-
képi szempontból előnyös, hanem 

épületenergetikailag is, illetve a 
 ház és a kert együttélése is  
könnyen megteremthető. 
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  A kialakult helyzethez – például járdazöldsáv- árok-úttest arányaihoz 
- való alkalmazkodással egységes látványt teremthetünk. De mit 
tehetünk mi magunk a szép utcaképért? Mit vegyünk figyelembe, 
amikor lakóépületet tervezünk? 
Környezetünkhöz alkalmazkodni nem csak épületeinkkel tudunk, 
hanem az utcakertjeinkben, utak mentén alkalmazott fajokkal is. Egy-
egy díszesebb utcakert, egy nyírott sövény vagy a felsővezetéket el 
nem érő fák – például csörgőfa, gömb juhar, vérszilva – kellemes, 
rendezett látványt nyújtanak. A portánk előtti terület ápolásával, 
dísznövények vagy jellemző gyümölcsfák telepítésével, díszes 
kiültetésekkel harmonikus utcaképet teremthetünk.  
A Dózsa György tér kialakítása jó példa a jővőben ABC előtti tér 
átalakításánál is. 
 

7. JÓ PÉLDÁK - UTCÁK, TEREK 
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Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy 
hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük 
portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? 
Hiszen elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők 
rosszallásának kiváltása. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet 
utcaképbe illően is megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, 
településkép megteremtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel? 
Fehértón a templom műemléki környezetében reklámhordozó elhelyezése 
nem ajánlott. Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az 
alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. A község
egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt 
szintén elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat. Jó példa erre a fából 
készített reklámhordozó, melyre bárki elhelyezheti hirdetését.  

8. JÓ PÉLDÁK - HIRDETÉSEK, 
REKLÁMTÁBLÁK 
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