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BEVEZETÉS 1 
Táplánszentkereszt célja, hogy kellemes, élhető 
lakó-, és pihenőhelye legyen az itt élő 2614 fő 
állandó lakosának. 
Az arculati kézikönyv többek között ahhoz nyújt 
segítséget, hogy hagyományainkból építkezve 
együtt formálhassunk Táplánszentkereszt község 
jövőbeni képét, megőrizve az eddigi eredményeket 
is. 
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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 másolatok 
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. 

 
 
 
 
 
 

Kőkereszt a Malom előtt – Dózsa György utca (496 hrsz)
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TÁPLÁNSZENTKERESZT BEMUTATÁSA 
 
 
 

Táplánszentkereszt hét község egyesítéséből született, melyek a Gyöngyös-sík délkeleti szegletében 

találhatók, és a patak két partján helyezkedtek el. A ma Táplánszentkeresztnek nevezett település 

közigazgatásilag 1939 óta létezik, ekkor egyesítették ezen a néven Gyöngyösszentkereszt és Táplánfa 

községeket. 

A község Szombathely közvetlen szomszédja, délkelet felől, a 87-es út mentén. Bár a Szombathely - Rum 

helyiérdekű vasút megszűnt, a megyeszékhellyel így is könnyen tart kapcsolatot, hiszen a belváros mindössze 

8 km távolságra van. A település zöldfelületeit a három kastély ősparkja és a közterületek parkosítása ékesíti. 

Táplánszentkereszt község a Gyöngyös patak mentén, a 87. számú úttal párhuzamosan, Szombathelytől DK-

i irányban, a város közvetlen szomszédságában fekszik. 

A régészeti leletek tanúsága szerint a Gyöngyös mentének ez a része a neolitikum óta ember által lakott 

terület. A község határából több, római korból származó tárgy került elő. 

Az Árpád-korban alakultak ki azok a kis falvak, amelyek a Gyöngyös mentén füzérként helyezkedek el. A mai 

Táplánszentkeresztet alkotó - egykor különálló - falvak nevei közül több a település egyes részeinek 

elnevezéseként máig használatos. Közülük Szentkereszt, Péteri és Borotszeg (Boroczszeg) a XIX. század első 

felének írásos forrásaiban nemesek és nem nemesek közösségeként szerepel, az 1907-ben kiadott 

helységnévtárban pedig már, mint Gyöngyösszentkereszt község. Táplánfa Szentlőrinccel, Tiborcszeggel és 

Bakófával egy közigazgatási egységet jelentett 1907-ig Szentlőrinc-Táplánfa, azután Táplánfa néven. 

A legkorábbi írásos emlékek a mai község területén egykor létezett falvakra utalnak. Egy 1237-ben kiadott 

oklevél "Tymá-t" említi, akinek nevét - a feltehetően Táplánfa mellett fekvő, a XVIII. század végén még ismert 

település - Timafa viselte. Egy 1256-ban kelt oklevélben pedig Ovad falu szerepel, amelyet későbbi 

forrásokban "Buzazygethe" és Ovadszentlőrinc néven is emlegetnek. 

A fent említett Árpád-kori falvak közül kettőben építettek templomot. A XIII-XIV. században a szentlőrincnek 

és a szentkeresztinek is önálló plébánosa volt. 

A mai Táncsics utcában, Szentkereszten áll a Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére valószínűleg a XIII. 

század első negyedében, részben római kori alapanyagokból emelt egyhajós, íves, boltozott szentélyű 

templom, amelynek - és Péteri falu nevének - első írásos említése 1334-re tehető: "... terre Pedur vocate 

iuxta possessionariam porcionem ecclesie Sancte Crucis de eadem Pydur..." Az 1988. évi régészeti feltárásnak 

és felújításnak köszönhetően a mai épületen szembeszökők a román kori stílusjegyek, az északi oldalon a 

lizénák, a déli oldalon pedig a bélletes kapu. A templomot 1741-ben renoválták, 1888 és 1896 között a 

középkori részleteket felhasználva átépítették, ekkor nyerte el mai formáját. 1942-ben Steffek Albin festette 

ki a templomot. 

A Szent Lőrinc vértanú tiszteletére emelt templom - amelynek patrónusa a középkori falu "névadója" - 

Salamon nevű plébánosát egy 1298-ból származó oklevél említi. Az 1697-es egyházlátogatási jegyzőkönyv 

erős, régi, de rossz állapotban lévő épületként mutatta be, ekkor plébánosa sem volt. Leányegyházai közé 

tartozott Szentkereszt templomával, valamint Táplánfa, Timafa, Bakófa, Tiborcszeg, Péteri, Kiskajd és 

Borotszeg (Borocszeg). A XVIII. század közepén a Nagy, a Márffy, a Polányi és a Svastits család rendelkezett 

kriptával a templomban. 1733-ban felújították, de 1875-ben újat építettek helyette, a régi építmény egyes 

elemeit a szentkereszti templom átépítésénél felhasználták. 

A plébániákon vezetett római katolikus anyakönyvek 1708-tól kezdődően maradtak fenn. 

A hitújítás a Gyöngyös mentét sem kerülte el, a XVII. században mindkét templomot a protestánsok 
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használták. Jórészt a patrónus Polányi családnak köszönhetően a kálvini irányzat hódított. A XVII. század első 

felében, több ízben tartottak Szentlőrincen református zsinatot. Az 1697. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv 

szerint az itteni "lelkek" "egy része katolikus, a másik nem". Az ellenreformáció sikerét mutatja, hogy 1756-

ban 751 hívőből csak 16 volt "eretnek", azaz nem katolikus. 

 
A települések első iskolái a plébániákhoz kapcsolódtak, a XVII. század végére már csak a nyomuk maradt. A 

XVIII. század közepén Szentlőrincen újra működött iskola. A római katolikus egyházközség által fenntartott 

elemi népiskola épületét 1890-ben felújították, majd 1939-ben bővítették. 1948-ban államosították az 

intézményt. 1874-től Gyöngyösszentkereszten az 1868. évi népoktatási törvénynek megfelelően az államilag 

segélyezett községi elemiben folyt a tanítás. 1907-ben az iskola új épületet kapott. 

A története során az adott településen földbirtokkal, kúriával, kastéllyal rendelkező családok meghatározó 

szerepet játszottak a mindenkori falvak életében. Táplánszentkereszten e jelentős családok sorába többek 

között a Polányi, Niczky, Horváth, Korchmáros, Porpáczy, Hugonnay, Jelencsics, Istóczy, Széchényi, Csányi, 

Forster, Draskovich, Rosenberg, Széll família tartozott. 

Az 1828-as országos összeírás adatai szerint Táplánfán, Szentlőrincen és Tiborcszegben összesen 13; 

Szentkereszten Péteriben és Borotszegben (Boroczszegben) 1828-ban 12, 1832-ben 15 adózó családfőt írtak 

össze. Az utóbbi községeket jórészt agilisek, címükkel anyai vagy házastársi kapcsolat révén rendelkező - 

communitasba "tömörülő" - nemesek lakták. A Szentlőrincen élő nemesek szintén közbirtokosságot alkottak. 

Az 1848-1949. évi szabadságharc küzdelmeiben Vas vármegye honvédségében 

Szentkereszt-Péteri-Boroczszeget Ódor Pál, Táplánfát Kapronczay János, Németh János, Jámbor József, Nagy 

György, Talabér Ferenc, Tóth István képviselte. A táplánfai, nemesi származású Horváth Miklós honvéd 

főhadnagy a komáromi vár védelmében is részt vett. 

A táplánfai temetőben nyugszik a Széll család több tagja, köztük Széll József (1801-1871), Vas vármegye 

főispánja, Széll Ignác (1845-1914) államtitkár, valamint Széll Kálmán (1843-1915), aki 1899 és 1903 között 

Magyarország miniszterelnöke volt. Itt van Polányi János és Korchmáros Boldizsár nyughelye is. A Szent 

Lőrinc templom kertjében található Széchen Miklós gróf (1856-1937) és felesége, Mikes Janka grófnő (1866-

1930) síremléke. 

Táplánszentkereszten három műemléknek minősülő kastély látható: a szentlőrinci, egykori Inkey-, Széchényi-

kastély és kertje, ma Kisterenyei Ervin restaurátor tulajdona; a bakófai Erdődy-kastély; valamint a 

szentkereszti Széchény-, Inkey-, Sigray-Saint-Marsan- kastély. A táplánfai Széll-, és a Rosenberg-kastély pedig 

műemlék-jellegű épület. 
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A helyi közösség életében nagy jelentőségű, civil kezdeményezésű egyesületek közül elsőként a Szenlőrinc-

Táplánfa és Szentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egylet alakult meg 1899-ben, elnöke ifj. gróf Széchényi Jenő 

szentlőrinci földbirtokos lett. A két világháború között több egyesület szerveződött Gyöngyösszentkereszten 

és Táplánfán. 1925-től két azonos profilú szervezet folytatta előd-egyesülete tevékenységét: 51 fővel a 

Gyöngyösszentkereszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület, valamint 35 fővel a Táplánfai Önkéntes Tűzoltótestület. 

1930-ban jött létre a Táplánfai Polgári Lövész Egyesület 36 fős tagsággal, Máthé József jegyző elnökletével, 

Dr. Rosenberg Gyuláné nagybirtokos fővédnökségével; valamint a Táplánfa-Gyöngyösszentkereszti Levente 

Egyesület 81 fővel, ugyancsak Máthé József vezetésével. 

A Táplánfa-Gyöngyösszentkereszti Temetkezési Segélyegyesületet 1933-ban hozták létre, díszelnöke 

Körmendy László plébános, elnöke Máthé József lett. 1943-tól Táplánszentkereszti Temetkezési Biztosító 

Egyesület néven folytatta munkáját a szervezet. 

A Vasmegyei Gazdasági Egyesület égisze alatt Rácz Miklós földbirtokos elnöksége mellett alakították meg a 

Táplánszentkereszti Gazdakört, 1943-ban. 

Az első világháború nyolc, a második pedig 36 főnyi táplánfai és gyöngyösszentkereszti áldozatot követelt a 

frontokon szolgálatot teljesítők közül. A község önkormányzata 1998-ban emléktáblát helyezett el 

tiszteletükre a Szent Lőrinc templom falán. 

Az 1956-os forradalom résztvevő Lékai (Dankovics) Jánost nyolc havi börtönbüntetésre ítélte a Szombathelyi 

Megyei Bíróság. 

A község határába települtek a gazdasági funkciót ellátó majorok: Annamajor, Edeháza, Ferdinándmajor, 

Lengyelmajor, Lujzamajor, Mohács, Rangkútmajor. 1951-ben megalakult a Gyöngyös, 1959-ben pedig a Béke 

és a Búzakalász Termelőszövetkezet, majd a három egyesülésével 1961-ben az Új Élet, amely 1974-ben a 

vasszécsenyi Petőfi MTSZ-be olvadt. 

A faluban 1959-ben létesített telepet az Agrobotanikai Intézet. Jánossy Andor és Deutsch Miklós a 

növénynemesítést előtérbe helyezve a telepet kutatóhellyé fejlesztették. Ennek köszönhetően az 1970-ben 
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Szegeden létrehozott Gabonatermesztési Kutató Intézethez csatolták a táplánszentkereszti Kutató Állomást. 

Dr. Beke Ferenc (1914-1988), az ország egyik legismertebb búzanemesítője, aki 1970 és 1980 között igazgatta 

az intézetet, tevékenységéért 1959-ben Kossuth-díjat kapott. 

A település újonnan épített kultúrházát 1961-ben adták át, majd az épületet 1989- ben bővítették, 

felújították. A községi könyvtár több helyszín után jelenlegi helyére, a Fő utcai parkban álló épületbe került. 

A falu népessége ezekben az időkben kezdett folyamatosan gyarapodni. Több új utcát, sok új családi házat 

építettek fel helybeliek és a közeli városból kitelepülők egyaránt. 

1974-ben fontos több fontos változás is történt.   A falu általános iskolája új, modern épülettel gazdagodott.  

Ebben az évben felszámolták a Táplánszentkereszten áthaladó Szombathely város és Rum község között 

működő vasutat. Ezután buszközlekedés segítette a helyiek utazását. 

Az 1990-es évekig folyamatosan történt a helyi infrastruktúra kiépítése. Portalanított utak, vezetékes 

ivóvízhálózat, vezetékes földgáz végül a szennyvíz csatorna épült meg. 1992-ben felavatták a község címerét 

és zászlaját. 2000. augusztus 20-án adta át Csépe Béla Táplánszentkereszt polgárainak a milleniumi 

emlékzászlót. A helyi kastélyok állapota folyamatosan romlott a Vas Megyei Tanács fenntartásában lévő 

idősek otthonának helyet adó Draskovich kastély kivételével. Volt amelyik üresen, elhagyatottan állt. Két 

kastélyban szociális bérlakások lettek kialakítva. Időközben a kastélyok részben vagy egészen fel lettek újítva. 

Hasznosításuk nem minden esetben megoldott. 

2007-2013 között Európai Uniós források segítségével nagyarányú fejlesztések valósultak meg 

Táplánszentkereszten. Utak, járdák épültek. A 87. sz. Főútvonal mellett Szombathelytől Tanakajdig 

kerékpárút segíti a biztonságos közlekedést. Felújításra került a Fő utcai park, benne a könyvtár épülete is. 

Bölcsőde és többfunkciós tornaterem épült, valamint kibővítésre került a helyi óvoda is. Pályázatból újult 

meg a Szent Kereszt templom épülete, környezete is. 

Táplánszentkereszt napjainkban egy élhető község ahol jelen van a hagyományőrzés, a modern 

infrastruktúra, a kikapcsolódást biztosító zöld területek. 

 

Táplánszentkereszt 1939-es létrejöttének emlékműve (2009) 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
a településképi szempontból meghatározó építészeti, 
műemléki, táji és természeti értékek, településképi 
jellemzők 

 

 

 

 

Táplánszentkereszt községben három műemlék épület található. 

 

Az első műemlék a Táncsics Mihály u. 27. 453 hrsz alatt a Szt. Kereszt Felmagasztalása R.k. templom. 

Eredetileg Gyöngyösszentkereszt római katolikus temploma 13. századi eredetű. A templomot 1741-ben 

renoválták, 1888 és 1896 között a középkori részleteket felhasználva átépítették, ekkor nyerte el mai 

formáját. 

 

 

 

Szt. Kereszt Felmagasztalása R.k. templom 
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A Fő u. 4. hsz, 2 hrsz alatt áll a Széchenyi-kastély. A kastély ma is álló régebbi szárnya a XVIII. század 

végén, a XIX. század elején épülhetett a termek bolotzatos fedésének tanúsága szerint. A 1853-ban 

Mikos Ede bárótól pallini Inkey Ödön vásárolta meg és átalakítatta. 1870-es években a németújvári gróf 

Batthyány család birtokába került, akik 1877-ben romantikus stílusban építették át. Új szárnyat is 

kapott. A kastély eztán többször cserélt gazdát. 1945-ben az oroszok feldúlták, majd óvoda, iskola 

kapott benne helyet. 1958-ban a romos északi szárnyat le kellett bontani. 1991-ben magántulajdonba 

került és 2002-2003-ban helyreállították. Kastélyparkjának jelentős része a mai községközpont 

közparkját alkotja.  
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A Petőfi Sándor u. 20. hsz és 257/3 hrsz alatt található a volt Erdődy kastély. A kastély földszintje a XVIII. 
század második felében épülhetett. A barok stílusú kúriát vélhetően Hugonnai gróf építetthette ki a XIX. 
század első negyedében klasszicista stílusú kastéllyá, akkor kapott a rezidencia emeletet és rizalitot a 
főlépcsőház céljára. A XIX. század második felében az Erdődy család birtoka lett. 1945-ben az épületben 
helyezték el a Vas vármegyei levéltár egy részét, amelyet még azon év szeptemberében vissza is vittek 
Szombathelyre. Először gyermeküdülő, amjd 1960-as évektől szociális bérlakások kaptak itt helyet. A 
közelmúltban helyreállított kastély ma lakóház, egykori kertjét megcsonkították és felparcellázták. 
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HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK 
 

A táplánfai Szent Lőrinc római katolikus templom is nagyon régi, a 16. században a reformáció egyik 

megyei központja, később átépítették. 1733-ban felújították, de 1875-ben újat építettek helyette, a régi 

építmény egyes elemeit a szentkereszti templom átépítésénél használták fel. 2017-ben az épület és 

környezet megújult. Az épület és a parkjában álló feszületek helyi védelmet élveznek. 

 

Szent Lőrinc templom 
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Szent Lőrinc templomkertben lévő fogadalmi emlékek 
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Táplánfa (Rácz)-Rosenberg kastély Fő u. 54., 50/8 hrsz. 

A historizáló (eklektikus) stílusú kastélyt a Rácz család emeltette és az építés 1893-ban fejeződött be. 

1898-ban már a Rosenberg család tulajdona. Az épületet átépítették és az egyenes 

záródásúfőhomlokzati ablakok helyébe szegmensívesek kerültek, új kör alakú világító ablakokat 

nyitottak. 1945-ben kisajátították és az állami gazdaság irodáit helyezték el benne. 1989-ben 

magántulajdonba kerül és 1991-ig teljesen felújították. Kastélyparkja idős fákkal díszített, nyugati 

oldalon lósitállóval és kerti házzal. 

 

A kastély látképe Fő utca felől (nyugatról) 
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Széll- Beck kastély a Park utca 11. hsz alatt áls (101/10 hrsz). A földszintes rezidenciát minden bizonnyal 

Széll Józsaf-Antal emeltette a XIX. század első felében klasszicista stílusban. Széll Ignác 1903-04-ben 

szecessziós jellegű kastéllyá építette ki, és akkor készült a földszinti részre emelet, és a lépcsőházi torony 

is. A kivitelező Müller Ede Szombathelyi építési vállalkozó volt.1916. februárjában Beck Artúr bécsi 

gyáros vásárolta meg. 1945-től szociális lakásokat alakítottak ki benne, egyes részeit átalakították. 1961-

ben felújították a leromlott állapotú épületet. 2003-ban magántulajdonba került értékőrző felújítás 

eredményeként lakóház funkciót tölt ma is be. 

 

 

A kastély a Park utca felől 
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Sigray-Saint-Marsan -  Draskovits- kastély a Táncsics Mihály utca 22. sz. alatt áll (348 hrsz.) 

A kastélyt Széchenyi János emeltette az 1830-as években. A klasszicista stílusú épületet Inkey Sándor 

vásárolta meg 1853-ban. 1877-ben Sigray-Saint-Marsan József tulajdonába került és átépítette döntően 

neoreneszánsz formaelemeket tartalmazó historizáló stílusban és pompás berendezéssel látta el. 1914-

ben már Draskovich Pált említik tulajdonosként. Az 1920-as években kibővítik egy nyugati oldalszárnnyal. 

A II. világháborúban Honvédelmi Minisztérium működött benne, majd 1950-től szociális intézmény. 

1970-ben nyaktagot kapott. A feljegyzések szerint a 27 ha-os kastélyparkjában ötvenféle díszfa és cserje 

található, amelyet 2017-ben több helyrajzi számú területté daraboltak fel. 

 

A kastély épületét az őspark idős fái takarják 
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Gyöngyös út 10 utcai és udvari homlokzata (147/1). A homlokzati felirat tanúsága szerint 1876-ban épült 

tornácos lakóház. 

 

A településen lévő, helyileg nem védett emlékművek: 

 
Büszkeség pont 1956-os emlékmű (2017) 
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Szent Lőrinc szobor 695/1 hrsz 

 
Mária szoborfülkében a Malom kerítés 
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Vasúti emlékhely (2007) 
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KÖZINTÉZMÉNYEK 

Az Önkormányzati Hivatal 

épületet a Rákóczi u. 1. 

hsz alatt kapott helyet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hét Kastély Kertje 

Művészeti Óvoda épülete 

2011-ben került bővítésre 

és korszerűsítésre. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
A Fő utca 12. sz. alatt áll az 

Apáczai Csere János 

Általános emeletes épülete. 

Tornatermet a közelmúltban 

kapott. 
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A volt bölcsőde épület ma 

könyvtárként működik. 2004. 

szeptember 4. óta a Teleház is itt 

kapott helyet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fő utca 6. sz. alatt van  

Táplánszentkereszt 

közművelődési intézménye a 

helyreállított Széchenyi-kastély 

közvetlen szomszédságában 

található. 1961-ben már itt állt ez 

az épület, melyet az 1980-as évek 

végén bővítettek és újítottak fel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fő utca 8. hsz alatt áll a 

Táplánszentkereszti Önkéntes 

Tűzoltóság Egyesület épülete. 
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TEMETŐK 
A községnek három temetője van. A Dózsa György utca keleti végén áll az 539; 5414/11 hrsz temető. 
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A Rákóczi Ferenc utca 647 hrsz temető a község központjában található. 
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A település délkeleti sarkában van a 135 hrsz temető, benne a Széll család srjával. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, 
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával 

 

4 
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ÁTALAKULÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ 

 
A korábbi 7 település egyesítésével létrejött község lakóterületei jelentősen átalakultak és a Szombathelyi 

agglomerációs hatások révén egyre inkább városias, kertvárosias arculattá változtak. A területen régi, esetleg 

összevont, vagy újonnan kialakított telkeken jellemzően oldalhatáros és szabadon álló beépítést kell 

alkalmaznunk. Az utcára merőleges fő-tetőgerinc itt is jó megoldás. A tető hajlásszögének 30-45 fok közöttit 

érdemes választani. Így nem árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, gazdaságosan kihasználható 

geometriájú tetőtér alakul ki, valamit a déli tetőfelületre épített napelemek a lehető leghatékonyabban tudnak 

működni. A településkép egységességét őrizni segít, ha a ház oromzattal, vagy csonka kontyolt, vagy kontyolt 

tetővel fordul az utca felé. Táplánszentkereszten kerülendő a sátortető és a toronyszerű tetőkialakítás. A nagy 

telkek esetén az épület tömegét az alaprajz játékával, vagy keresztszárnyakkal lehet megtörni, a tagolt 

épületalaprajz segít elkerülni a környezetétől idegen épülettömeg megjelenését. Az új beépítéseknél is célszerű 

figyelemmel lenni arra, hogy a keresztbe beforduló épületszárnyat csak kellően széles telek esetén 

alkalmazandó, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre.  

 

Éljünk vele, nyissunk megfelelő méretű ablakokat a kertünkre! Ne habozzunk teraszokat építeni, azokra széles 

teraszajtókat nyitni! Ha belső tereinket kitárjuk a kert felé, akkor úgy érezhetjük, hogy a kert is a lakás része! 

 

Fő utca 9-15/a. hsz. utcaképe 
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Rákóczi Ferenc utca 3-5. hsz 

 

Rákóczi Ferenc utca 7-9. hsz 
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Táncsics Mihály utca 15-21. hsz. utcaképe 

 
 

 
Arany János utca 1-5. hsz. 
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Rákóczi utca 34-38. hsz. 

 
Sport tér 1-8. hsz. 

 
Sport tér 18-20. hsz. 

  



31  

 
Park utca 22-26. hsz. 

 
Vasút utca 16-26.hsz 

 
Szent Lőrinc sétány utcaképe 
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Táncsics Mihály utca 33-41. hsz 

 
Petőfi Sándor utca 9-21. hsz 

 
Petőfi Sándor utca 27-31. hsz. 
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Gyöngyös utca 5-6. hsz. 

 
Petőfi sándor utca 3-13. hsz 

 
Petőfi Sándor utca 10-18. hsz. 
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Emeletes lakóépület építésére a település azon részén célszerű sort keríteni, ahol a korábbi városias kialakítású 

épületek összefüggően alkotnak utcaképet. A hagyományosan földszint-tetőteres kialakítású utcákban kerüljük 

ezen beépítési módok elhelyezését. 

 

Gyöngyös utca 11. hsz. 

Táplánszentkereszten a tömeges lakásépítés időszakában épült a lakóépület állományának jelentős része, 

több, mint fele.  A szabályos alaprajzú utcákban a korszak szellemiségének megfelelő ajánlott vagy 

választható típustervek közül kerültek ki az épületek, amelyek sajátossága a sátortető és a széles, az utcára 

nyíló két ablak. A tető hasznosított vagy potenciális alapterület bővítést: tetőteret rejt. Az épület esetében 

a tetőtér számára úgy javasolunk nyílás kialakítást, hogy a homlokzat síkjában csak elvétve jelenjenek meg 

erkélyek, loggiák, mivel tradicionális módon nem része a település építészeti hagyományainak. Az ablakok 

jellegükben a földszinten lévő nyílást kövessék, vagy a megújítás során egységesedjenek. Legyenek kellőn 

nagyok, hogy a benapozást biztosítsák, de arányuk a ház léptékét vegye figyelembe. Érdemes a kialakult 

tetőformát és/vagy oromfalas kialakítást is megtartani, mivel a praktikussága mellett ezek biztosítják az 

utcakép egységét. 
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Táncsics Mihály 5. hsz. 

 
Táncsics Mihály 3. hsz 

A hagyományos tornác élményét a beépítéseknél fedett terasz formájában idézhetjük meg. Ez az átmeneti, „félig 

kint-félig bent” tér kiválóan használható az év szinte minden szakában. Lehetőségeinkhez mérten alkalmazzunk 

nagy ablakfelületeket. A világos, jól szellőztethető lakás egészséges, jó hangulatú, friss. A fedett terasz itt is 

segítségünkre van: nyáron árnyékolja a tűző napot, télen viszont beengedi a laposabban érkező napsugarakat. 

Tetőtérbeépítés alkalmazása esetén fokozottan ügyeljünk a tetőfelületeink megfelelő hőszigetelésére, ablakaink 

fokozott árnyékolására. A leghatékonyabb napvédelmet lombos fáinktól várhatjuk, okos telepítéssel nem csak 

hangulatos lesz a kertünk, de megvédjük falainkat, ablakainkat, tetőfelületünket a nyári túlmelegedéstől. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 
 
 

Táplánszentkereszt külterületét összefüggő mezőgazdasági területek borítják. Erdős területek csak kisebb 

foltokban jelentkeznek. A mezőgazdasági területek a belterület határa mentén és az északi, nyugati oldalon 

jelentősek. Külterületén jelentősebb beépítés a majorok kialakult nagyományos telephelyei és a 87-es főút 

mentén lévő 1959-ben alapított Növénynemesítő Állomás Táplánszentkereszti telephelye. 

 

 
 

 

 
Külterület látképei 
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településrészen a családi házak 

telepítése szabadon álló, a telken belüli 

elhelyezkedése az utcára párhuzamos 

és merőleges rendszerű. 

AJÁNLÁSOK I ÚJ ÉS ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 
 
 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban 

válaszolni. Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések 

ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel 

ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. 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. 

 
 

TELEPÍTÉS 

Az átalakuló, új településrészen a 
családi házak telepítése szabadon 
álló, a 
telken belüli elhelyezkedése az utcára 
párhuzamos és merőleges rendszerű. 
Táplánszentkereszt átalakuló 
településrészén a családi házak 
telepítése akkor megfelelő, ha az 
utcával, a telek utcafronti részével 
párhuzamos. Az épület a telek 
utcafronti részéhez közelebb épüljön 
meg, így marad mögötte hely egy 
védett kertrész kialakítására. 

 
Az átalakuló, új településrészeken 
nem elfogadható, ha egy ház az utca 
vonalától elforgatott rendszerbe van 
telepítve. 

 
A telek közepére való telepítés nem 
ajánlott, mivel így az épület körül csak 
a telek teljes körbezárásával 
alakítható ki védett kert, ami nem 
kívánatos. 

5 
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MAGASSÁG 

 

Táplánszentkereszt átalakuló 

új településrészén a családi 

házak magassága közel 

azonos. 

 
 

A meglévő épületek közé épülő 

új házaknak hasonló 

magassággal kell épülniük, 

mint környezetükben jellemző. 

A túl magas házak nem 

illeszkednek 

Táplánszentkereszt új 

településrészébe. 

  
TETŐFORMA 

 

Az új településrészen lévő 

családi házak tetőformája 

változatos. Új házak építésénél 

a szomszédok figyelembe 

vételével lehet illeszkedni. 

 
Amennyiben az építési telek 

körül kialakult egy tördelt 

tetőformájú házakból 

álló utcakép, úgy oda ne 

egyszerű nyeregtetős épület 

kerüljön, hanem a 

szomszédokhoz hasonló tördelt 

tetőformájú. 

 
Amennyiben az építési telek 

körül egyszerű tetőformájú 

épületek állnak, úgy oda ne 

tördelt tetőformájú épület 

kerüljön, hanem a többi 

épülethez hasonló egyszerű 

tetőformájú. 
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Természetes határ, kerítés növényelválasztásból 

 

 

 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

 

Az új településrészének színvilága 

változatos, mégis megfigyelhető egy 

visszafogott illeszkedés, hasonló 

anyag- és színhasználat. 

 

 
Az új településrészén a meglévő 

épületek színvilágához illeszkedő új 

épületek építése ajánlott. Nem 

elfogadható a feltűnő és kirívó 

színhasználat, a rikító színű fémlemez 

fedés és burkolat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERÍTÉS 

 
A községben az új településrészén 

lehetőség szerint az áttört kerítések 

kívánatosak, tömör és nem átlátható 

megoldások használata kerülendő. 

 
 
 
 

   
 

  
 

  
 

  

  

Áttört kerítések nádszövettel való zárása  nem  megfelelő.  

A falszerű áttörés mentes kerítések nem elfogadhatóak. Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört 
résszel. 
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Tornácok 
 

A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Ékes példái 

Táplánszentkereszten is jól megfigyelhetőek. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, 

mely erősíti a település egységes arculatát és identitását. Új épület tornác kialakításával és újszerű átgondolásáva 

l tovább vihetjük e hagyományt új otthonunkba. 

 

A tornác lehett fából faragott, gazdagon díszített, de lehet míves, téglából, vagy egyszerű egyenes záródású is. 

 
Dózsa utca 9. hsz 

 
Fő utca 50/10 hrsz 
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AJTÓK, ABLAKOK 
 
 
 

 
Szent Kereszt templom árpád-kori bélertes kapuja 
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Példák hagyományos ablak kialakítására
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Példa hagyományos ablak kialakítására 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így 

nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A településen látható sajátos 

nyílászáró formák bár a községre sajátosan jellemező egységes formát nem adnak, de mégis a tájegység  

hagyományainak megfelelően arányosak és kidolgozottak. A hagyományos nyíláskialakítás a történeti 

településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai 

homlokzaton szimmetrikus kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek 

tűnő ablakokat figyelhetünk meg. Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy 

az otthonunk minél jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet. 

 
A lakóterületek lévő épületek nyílás kialakítása is nagy figyelmet érdemel, mivel a több kisebb nyílás 

elhelyezése tagolt, kellő ritmusú homlokzatot eredményez. 

A tetőtér esetében padlásnál a szellőző nyílások kialakítása, tetőtér beépítés esetén a helyiség 

fénybiztosítása egy arányos tagolt nyílással kedvezően kialakítható. 

 
 

 
Felújítás után átalakított óvoda nyílászárója
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Pajták, gazdasági épületek 
 
 
A pajták egyre fogyatkozó számú sajátos gazdasági épületei a községnek. A korábbi beépítést követő pajtasort 
a fogyatkozó számú épületek őrzik, pedig tároló épületként hasznosításuk mai is biztosítható lenne.  
 
A klasszikus népi építszethez hozzátartozó kamra, tárolóépítmények, padlás használat is visszaszorulóban van, 
pedig példái még fellelhetők a községben is. 
 

 

 
Példák lábaspajtára 

 
A 19. század végén épült a jelenlegi Perl-malom elődje (az 1786-os katonai térképen már jelölték), a falu nyugati 
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végén, a Péteri településrészen. A második világháború után a molnár tulajdonosok modernizálták és bővítették 
a háromszintes ipari létesítményt, amely ma is a család leszármazottainak tulajdona. A háromszintes ipari 
létesítményben külön búzaőrlő és rozsőrlő malom működött. 1962-ben bezárták, berendezését tönkretették. 
Raktár, majd terménydaráló volt az 1993-as privatizációig. A rendszerváltás után visszakerült újra a Perl család 
tulajdonába. Az épületet a 2010-es évek elején, pályázati pénzek segítségével kívülről felújították. (lásd képek) 

 

 
 
A valamikori Wiktora-malom 1908-ban épült malom a Gyöngyös folyásának középső szakaszán helyezkedett el, 
a patak bal oldalán. A Rákóczi F. utca közepén a kis hídnál állt egykoron. Búzamalom és rozsmalom is működött 
a háromszintes épületben. Ma már csak a patak medre mellett megbúvó néhány betonlap őrzi emlékét. 
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 
 

Táplánszentkereszten több helyütt fellelhető a népi és kastély építészetre jellemző egyszerűen díszített homlokzat 

és oromzat. A barna, zöld, szürke fa felületek a visszafogott színű (fehér, szürke, beige, vagy halvány színű) 

falfestéssel és gipsz díszekkel esztétikus megjelenést kölcsönöznek az épületnek. 

Az oromfalak kialakítására és burkolására számos megoldási mód készült a községben is. A mai építészet is továbbviheti 

ezt és akár a tetőtéri nyíláskialakítás során hasznosíthatja is. 

 
Oromzat fadíszítése 

 
Új építéásű hagyományos lakóház 

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt településen. 

Használjuk bátran, de figyeljünk a végső összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és 

utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben.  
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RÉSZLETEK 

 

A tetőszellőzők kialakítására és a tetőablak kialakítására az alábbi hagyományos példákat találjuk a községben. 
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Szt. Kereszt Felmagasztalása R.k. templom kilincse 
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KERÍTÉSEK 
 
 
A régi házak részleteit öröm megfigyelni! 

Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak, 

formakincsük időtálló, az alkalmazott 

anyag szépen öregszik. Házaink kiegészítői, 

a kerítések, lámpák, árnyékolók, 

postaládák, korlátok egytől egyik aktívan 

alakítják a végső látható képet, 

hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent 

egyforma igényességgel, odafigyeléssel 

tervezünk meg, választunk ki. A színek 

használata, a változatosság 

gyönyörködtet, ezek összképének gondos 

kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a 

részek akár sűrűbben is cserélhetők, ha a 

tulajdonos már mást szeretne (mégis túl 

élénk a szín) vagy az elérhető technika 

lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros 

kapu, rejtett árnyékoló). 

 

 

 



51  

 

 
Perl Malom kerítése 
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Példák kerítések kialakítására 
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Példák kerítések kialakítására 
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A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. Térfalat 

képez, mely lehet tömör, ha magánéletünket szeretnénk óvni, de lehet áttört, 

átlátható is. Minden településen vannak olyan anyagok vagy formák, amelyek rendszeresen visszatérnek. Az 

újabb településrészeken jellemzően fa vagy kovácsoltvas kerítésekkel találkozhatunk, így jól látszódik az előkert 

és az épülethomlokzat teljessége. 

 

A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu kialakításakor illeszkedjünk 

a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó. Kialakításakor mértékkel 

alkalmazhatunk helyi hagyományos díszítőmintákat. 

 

 

 
Kerítés lehet hagyományos, vagy modern csak a lakóházzal és kerttel egységet és egy stílust alkosson 
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KERTEK 

Településnek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az ember 
és a természet közösen formált. A történeti településrészben a tájba illesztés során a hagyományos 
településkép megőrzése az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli 
kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük 
figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az 
épület jobban érvényesüljön. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő 
fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. 

Szándékunk szerint magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház méretének 
érzetét. 

 

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhető benne, hiszen minden 
évszakban más-más arcát mutatja. Változatos növényalkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk 
életteret. 

Általában a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a szemlélő előtt észrevétlen marad. Táplánszentkereszten 
néhány utcából azonban mégis megcsodálhatjuk a rendszeresen, szeretettel gondozott hátsó kerteket, 
amelyek nem csak pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket is 
termeszthetünk bennük. 
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A kert az épített környezet része, 

közvetlen életterünk szabadtérre 

kiterjesztett közege, amely akkor 

tölti be szerepét, ha harmonikus 

egységet 

képez az épülettel, amelyhez 

kapcsolódik. A kertalakítás során az 

épület és a kert stílusa, hangulata 

harmóniában legyen. Elsődlegesen 

tehát az épület stílusához, 

üzenetéhez, közvetített érzetéhez 

illeszkedő kertépítészeti 

megoldásokat alkalmazzunk. 

 
 

A szemlélő számára telkünk 

láthatóbb része az elő- illetve 

oldalkert lehet, amely ilyen 

tekintetben nem csak védelmi, 

hanem díszítő szerepet is ellát. 

Díszes, gondozott előkertünkben 

nem csak saját magunk, hanem az 

arra tévedők is gyönyörködhetnek; 

jó benyomást kelthetünk, és nem 

utolsó sorban hozzájárulunk utcánk, 

településünk szép arculatához. 

Érdemes olyan fajokat telepíteni, 

amelyek nem csak virágukkal, 

hanem levelükkel, termésükkel is 

díszítenek, így majdnem egész 

évben színesíthetik udvarunkat. 

A gazdasági épületek esetében a 

pajtaépítészet számos példája 

alapján létesítsük a lakóépülethez 

is illeszkedő gazdasági épületeket. 
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A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. A pergolák, 

növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a nyílászárókkal harmonizáló 

színezéssel. Fémvázas szerkezet kialakításakor annak növénnyel való befuttatása javasolt. A hulladéktárolók 

számára a kertkaputól balra, az épülethomlokzat vonalában alakítsunk ki helyet, növényekkel 

takarjuk. Helyezzünk el kerti padot, ahonnan gyönyörködhetünk házunkban, kertünkben. Az előkertben a helyi 

hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet keretező, alacsony fa léckerítés alkalmazása elfogadható, illeszkedve 

az épülethez és a kerítéshez. 

 
Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A kevéssé használt részeken dekoratív, 

régi téglából alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból alakítsuk ki. 
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Szent Lőrinc sétány kertészete 

 
Dózsa utcai kiültetés 
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Példa díszkert kialakítására 
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Példa díszkert kialakítására 
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Önkormányzati hivatal előtti virágágyás 

A kert egyes részeit alacsonyabb, magasabb növényfalakkal választhatjuk el. Az előkertbe legfeljebb 1,20 m 
magas cserjék és lágyszárúak telepítése javasolt. Sövények közül a lombhullatókat részesítsük előnyben (pl: 
orgona, babér, fagyal), magasságuk ne érje el az 1,50 m magasságot. 

Az előkertben gazdag forma- és színvilágú növényeket ültessünk. Bátran alkalmazzunk színes virágú 
évelőket, egynyári virágokat, ügyelve az egy időben virágzó fajok színharmóniájára. A fák közül leginkább a 
közepes méretű, laza ágállású fajokat válasszuk. Mértékkel használjunk tömör, sötét lombú növényeket. Az 
előkert a ház közelsége miatt többnyire igen száraz, melyet a kerttervezés során, a növények kiválasztásánál 
figyelembe kell venni.  

A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település, településrészek karakteréhez. 
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő 
fajokat válasszunk. A növények kiválasztását meghatározza a hely, ahova ültetjük. Figyeljük meg, mely 
növények érzik jól magunkat évek óta a környező kertekben, vagy kérjük szakember segítségét. 

A történeti településrész előkertjeinek jellegzetes virágzó növényei: a kerti hortenzia (Hydrangea 
macrophylla), a bokorrózsa (Rosa sp.), mályvacserje (Hibiscus syriacus), orgona (Syringa sp.). A kertekben a 
szőlő mellett elsősorban gyümölcsfák ültetendők (elsősorban dió, szilva, alma, körte). Kerüljük a tuják, és 
egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását. A házfalakat is bátran zöldesíthetjük vadszőlővel, vagy egyéb kúszó, 
takaró növénnyel. 
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A Község hires a medvehagymáról. A medvehagyma mint a Medvehagyma-virágzás Ünnepének ihletforrása 
és más természeti szépségek a Fo utcai parkban A faluban, és lassacskán megyeszerte, 2009-től vált ismertté 
a Fő utcai parkban bőven nyíló medvehagyma (Allium ursium). Táplánszentkereszten nem őshonos a 
medvehagyma. Írásos források nem rögzítették, de a szájhagyomány szerint feltételezhetően az 1930-1940-
es évek fordulóján a Szécsen család két utolsó női örököse hozatta az Őrségből a hagymákat. Szécsen 
Ernesztina (Erna) és Johanna (Janka) a kastélyuk körül elterülő parkba telepítették be a medvehagymát. Az 
enyhén savas talajnak és a magas fák árnyékának köszönhetően a park nagyobb részén elterjedt az értékes, 
fokhagymaillatú gyógynövény. Táplánszentkereszten 2009-ben tartották az első Medvehagyma-virágzás 
Ünnepet, azóta minden évben kulturális és gasztronómiai programokkal köszöntik április elején a 
medvehagyma-virágzást. A Fő utcai őspark a medvehagymán kívül is gazdag növényvilággal, fauná- val 
büszkélkedhet. Itt található – egyesek szerint a megye második legnagyobb – páfrányfenyője, aginkgo biloba. 
A platánfa és a szomorú bükk és a vadgesztenyesor is gazdagítja a parkrészt.  

 

A park részlete  
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UTCÁK 
közterületek településképi útmutatója 

 
 
 

A településkép javításához sokszor nem 

szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség 

érzésének elérése már fél siker. A 

közterületek megfelelő fenntartása, a már 

nem használt közterületi elemek elbontása 

látványos előrelépést jelenthet. A különböző 

felületek határozott szétválasztása (pl. 

szegélykövek alkalmazásával) szintén 

jelentős javulást eredményezhet. 

Fontos odafigyelnünk a folyamatosan 

átalakuló településszélek rendezésére. A 

település vonalas elemei vezetik a tekintetet, 

felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért 

harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A 

településen áthaladók leginkább e vonalakon 

haladva alakítják ki a településről alkotott 

képüket. Külön figyelmet kell fordítani az 

infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, 

nyomvonalvezetésére, felszíni és felszín 

alatti elemeinek tájba illesztésére is. (kép 

lent 412/1 hrsz, Fent: 87-es főút menti 

kerékpárút)  
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Malom utca 

Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a telkek és az utcák viszonyát, a település szerkezetét, ezért fontos, hogy 

jól használható, harmonikus módon alakítsuk ki. Táplánszentkereszten a szélesebb utcákkal rendelkező 

településrészen befogadó, kellemes utcakeresztmetszetet alakíthatunk ki. A járdák közelében alacsony 

cserjék középmagas cserjefoltokkal, majd fák, ismét cserjék, végül cserjékkel oldott parkolóhelyek kialakítása 

kötheti össze a járdát és a közutat. Törekedjünk a térhasználatok világos szétválasztására. Ne alkalmazzunk 

gyepet az utak, parkolóhelyek közelében, hogy elkerüljük a gyepre parkolást. 

A fasorok kiemelik a település fő útvonalait, irányítják a tekintetet. A fasorok kialakításakor ügyeljünk arra, 

hogy a megfelelő távolságra ültessük őket, figyelembe véve végleges méretüket. Olyan fajokat válasszunk, 

amelyek nem nőnek bele a felsővezetékbe, egyéb közművezetékekbe és az út fölé, akadályozva a 

biztonságos közlekedést. A jó faválasztással és ültetéssel elkerülhető a csonkolással kialakult fák csúnya 

látványa. 

Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) 

tervezésekor és kialakításakor is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. 

Táplánszentkereszten a sík, homokos részeken az utcákon őshonos fafajokat pl: hársfát, eperfát és vadkörtét 

ültessünk, az északi, domboldali részeken mandulát, gyertyánt, juhart és hársat. Ne alkalmazzunk inváziós 

fajokat (amerikai kőris, nyugati ostorfa stb).  Kerüljük a fenyőféléket, az örökzöld (pl:  tuja) telepítését. 
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A járófelületek, burkolatok 

kialakítása során a 

vízáteresztésre, a javíthatóságra, 

tartósságra és az 

akadálymentességre egyaránt 

gondolnunk kell. A burkolat 

színében a visszafogott, 

semleges színeket válasszuk. 

Minden apró burkolatrészletet 

meg kell tervezni, a kerítések 

lábazataihoz illeszkedéstől 

kezdve a zöldfelületek 

szegélyéig. 

 

Táplánszentkereszten a háztulajdonosok gyakran alakítják, gondozzák e területeket. Az egyéni 

megoldások során ügyeljünk arra, hogy e felületek kapcsolatot teremtsenek az előkertekkel, és 

egymáshoz is illeszkedjenek, egységes sávot képezzenek. Kerüljük a szemmagasságban takaró növényzet 

alkalmazását, különösen a kereszteződésekben. Itt a gépkocsivezetők szemmagasságát is figyelembe kell 

venni! 50-80 cm magas cserjéket, évelőket telepítsünk. 

A fák gyökereinek megfelelő méretű burkolatlan helyet kell biztosítani a járdák, kerítések gyökér által 

történő megrongálásának elkerülése érdekében. 
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A víz környezetünk egyik leglátványosabb eleme, ugyanakkor a kellemes közérzet biztosításának 

alapja. Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. 

Ugyanakkor a csapadék hasznosítása, megtartása nagyban megnöveli a szép környezet kialakítását 

és fenntartását. A történeti részeken az árkok fontos településképi elemek. Az új településrészeken 

alakítsunk ki ún. esőkerteket, amelyek képesek a lehulló csapadékot megtartani, emellett esztétikus 

látványt is nyújtanak. 

 

A szűk közterületeken a helyhiány miatt a föld alá helyezett csatornával oldjuk meg a vízelvezetést. 

Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók, hidak a történelmi településrész karakteres elemei. Egységes 

kialakításuk fontos. 

 
Dózsa utcai Gyöngyös híd 



67  

 

Rendezett gyepesített árok 
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1143/2014. EU rendelet 
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának 

 és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről 
 
A rendelet alapján a tagországok képviselőiből álló inváziós fajok elleni védelemért felelős bizottság elfogadta azt 
a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentő inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A 
listán szereplő fajok egyedeire vonatkozó szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni 
és a természetbe kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre, szaporításra, 
szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú szabályok vonatkoznak. 
 
A listában szereplő növényfajok: 
 

Magyar név Tudományos név 

Borfa, tengerparti seprűcserje Baccharis halimifolia 

Kaliforniai tündérhínár Cabomba caroliniana 

Vízijácint Eichhornia crassipes 

Perzsa medvetalp Heracleum persicum 

Sosnowsky-medvetalp Heracleum sosnowskyi 

Hévízi gázló Hydrocotyle ranunculoides 

Fodros átokhínár Lagarosiphon major 

Nagyvirágú tóalma Ludwigia grandiflora 

Sárgavirágú tóalma Ludwigia peploides 

Sárga lápbuzogány Lysichiton americanus 

Közönséges süllőhínár Myriophyllum aquaticum 

Keserű hamisüröm Parthenium hysterophorus 

Ördögfarok keserűfű Persicaria perfoliata 

Kudzu nyílgyökér Pueraria montana var. lobata 

 
Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bővülni a lista: 
 

Magyar név Tudományos név 

Közönséges selyemkóró Asclepias syriaca 

Vékonylevelű átokhínár Elodea nuttallii 

Bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera 

Felemáslevelű süllőhínár Myriophyllum heterophyllum 

Kaukázusi medvetalp Heracleum mantegazzianum 

Óriásrebarbara Gunnera tinctoria 

Tollborzfű Pennisetum setaceum 

 Alternanthera philoxeroides 

 Microstegium vimineum 
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269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet 
a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól 

 
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós és termőhely-idegen 
növényfajoknak tekinthetők, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a Natura 2000 gyepterületeken ezek 
megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus 
védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással. 
 
Az érintett növényfajok: 
 

1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

akác Robinia pseudo-acacia 

amerikai kőris Fraxinus americana 

bálványfa Ailanthus altissima 

keskenylevelű ezüstfa Elaeagnus angustifolia 

fekete fenyő Pinus nigra 

erdei fenyő Pinus silvestris 

gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Prunus serotina 

zöld juhar Acer negundo 

 
2. Lágyszárú inváziós növényfajok: 

Magyar név Tudományos név 

alkörmös Phytolacca americana 

japánkeserűfű fajok Fallopia spp. 

kanadai aranyvessző Solidago canadensis 

magas aranyvessző Solidago gigantea 

parlagfű Ambrosia artemisifolia 

selyemkóró Asclepias syriaca 

süntök Echinocystis lobata 
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43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 
a növényvédelmi tevékenységről 

 
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelő köteles védekezni az alábbi növények ellen: 
parlagfű (Ambrosia artemisiifolia), keserű csucsor (Solanum dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka 
fajok (Cuscuta spp.). 
 
Őshonos növényzet felsorolása 
Külterületi útmenti fásításához ajánlott fafajok: 
Quercus robur (kocsányos tölgy) 
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy) 
Carpinus betulus (gyertyán) 
Fraxinus excelsior (magas kőris) 
Acer pseudoplatanus (hegyi juhar) 
Acer campestre (mezei juhar) 
Tilia cordata (kislevelű hárs) 
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs) 
Tilia tomentosa (ezüsthárs) 
 
Beépítésre szánt területek útjainak növénytelepítéséhez ajánlott növényfajok: 
Fák 
Díszfák 
Magas fák 
Quercus robur (kocsányos tölgy) 
Quercus petraea (kocsánytalan tölgy) 
Carpinus betulus (gyertyán) 
Tilia cordata (kislevelű hárs) 
Tilia platyphyllos (nagylevelű hárs) 
Fraxinus excelsior (magas kőris) 
Középmagas fák 
Acer campestre (mezei juhar) 
Prunus padus (zselnicemeggy) 
Pyrus pyraster (vadkörte) 
 
Gyümölcsfák 
Alma 
Körte 
Cseresznye 
Meggy 
Szilva 
Ringló 
 
Cserjék 
Utcák zöldfelületein  
 Hibiscus syriacus (mályvarósa) 
Lavandula angustifolia (fás levendula) 
Forsythia x intermedia (aranyvessző) 
Hydrangea arborescens (fás hortenzia) 
Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje) 
Paeonia lactiflora (fás bazsarózsa) 
Potentilla fruticosa (cserjés pimpó) 
Salvia officinalis (zsálya) 
Spiraea sp. (gyöngyvessző) 
Syringa vulgaris (orgona) 
Buddleia davidii (nyári orgona) 
Buxus sempervirens (puszpáng) 
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Évelők 
Aster alpinus (őszirózsa) 
Aster dumosus (törpe őszirózsa) 
Aster linosyris (aranyfürt) 
Aster novi-belgii (kopasz őszirózsa) 
Delphinium x cultorum (szarkaláb) 
Centaurea dealbata (szürkés imola) 
Hydrangea macrophylla (hortenzia) 
Brunnera macrophylla (kaukázusi nefelejcs) 
Bergenia cordifolia (szívlevelű bőrlevél) 
Convallaria majalis (gyöngyvirág) 
Hosta sp. (árnyékliliom) 
Hemerocallis sp. (sásliliom) 
Gaillardia x grandiflora (kokárdavirág) 
Iris sp. (nőszirom) 
Rozmarinus officinalis (rozmaring) 
Salvia officinalis (orvosi zsálya) 
Salvia nemorosa (ligeti zsálya) 
Chrysanthenum sp. (krizantém) 
Sedum sp. (varjúháj) 
Potentilla aurea (arany pimpó) 
Tulipa sp. (tulipán) 
Narcissus sp. (nárcisz) 
Hyacinthus sp. (jácint) 
Crocus sp. (krókusz) 
 
Egynyáriak 
Calendula officinalis (körömvirág) 
Callistephus chinensis (őszirózsa) 
Tagetes sp. (büdöske) 
Portulaca grandiflora (porcsin rózsa) 
Verbena hybrida (kerti vasfű) 
Dahlia sp. (dália) 
Antirrhinum majus (tátika)  
Cosmos bipinnatus (pillangóvirág) 
Viola x witrockiana (árvácska) 
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK 
közterületek településképi útmutatója 

 

A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, településrészhez és a helyi 

közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint 

hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos. Rendszerint ezért e 

teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi. 

A nem megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A teresedések 

kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a használat időszakait, 

jellegét. Megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a tevékenységekhez és a 

közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, 

számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. 

Alapvető szükséglet a megfelelő térformálás.  Ne használjunk nagy szintkülönbségeket, a támfalakat 

lépcsősen alakítsuk ki, elkerülve a nyomasztóan nagy felületeket.Kerüljük az örökzöldek és tuja félék 

telepítését, helyette alacsony lombkoronájú fákat váléasszumnk. (Kép: Dózsa utcai keresztet védő idős fák) 
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AJÁNLÁSOK I BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató 

 
 
 

Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása a 

már kialakult és értéket képviselő építmények karakterének megóvása 

mellett. Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat 

és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése. A beépítésre nem szánt 

területeken, összekötő utak lakott területi szakaszán kívül reklámfelület 

elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati 

vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott. 

Gondoljunk az éjszakai fényszennyezésre is, a világítás kialakítása során 

csak lefelé világító megoldásokat alkalmazzunk. 

 

 
87-es főút látképe 
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PÉLDÁK I ÉPÜLTEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK 
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, 
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 

 
 
 

Ezen az épületen az arányos 

homlokzatszerkesztés, a 

településre, adott utcára oly 

jellemző csonkakontyos kialakítás 

köszön vissza. A Szent Lőrinc 

sétány és a Vasút utca egységes 

képet nyújt új beépítéseknek 

köszönhetően. 
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Példa új beépítésre hagyományos formavilággal 
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A homlokzatot az épület alaprajzi játéka, az eltérő anyaghasználat, eltérő színvilág, hangsúlyos nyílások tudják 

tagolni. 
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Példa egyszerű alaprajzi elrendezést sejtető épületre és homlokzatkialakításra 
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Példa eltérő anyaghasználat alkalmazására a homlokzaton: kő, tégla, fa, vakolt felületek alkalmazásával 
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Példa környezetéhez illeszkedő beépítésre 
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Példa értékőrző felújításra, helyreállításra
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A megújuló energia hasznosítását szolgáló napelemeket javasolt tetősíkba telepíteni, így a települési sziluett 
egységét megőrzi.
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A nemrég felújított óvoda tagolt homlokzata szakított a korábbi egyhangú képppel, és kedvezőbbé 
tette a településképet. 
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Példák műemlék és helyileg védett, vagy történeti értékű épületek értékőrző felújítására, 

hasznosítására
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PÉLDÁK SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

 
 

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? 

 
Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az 

alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához, a 

helyben szokásos formavilághoz.  

A külterületeken reklámhordozók elhelyezése nem indokolt, és 

nem javasolt. Újabb felszíni infrastruktúra- hálózatok elhelyezése 

nem javasolt, a meglévők jó karban tartása elegendő és 

szükséges. 

 

 
Példa önkormányzati hirdetőfelületre 
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Példa reklám felületre 
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