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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

„Az építkezés minden polgárnak egyéni joga és magánügye volt, amelybe a városi hatóság
nem is kívánt beleszólni, mert nem ismerte fel, mily mértékben érint az közérdeket.
A középkor felfogása szerint a közérdek a telekhatárnál véget ért, s hogy e határon belül
hogyan építkeztek, azzal senki sem törődött.
Ennek ellenére a középkori városok utcaképeiben mégis rendet, harmóniát, mértéktartást,
egymáshoz való igazodást és ízlést találunk, ami nem jogszabályokból, hanem a középkori
polgár gondolkodásából, a közösséghez önként igazodó magatartásból és ösztönös
szépérzékből, ízlésből fakadt.”

A kézikönyv ehhez kíván segítséget nyújtani. Segítség és iránymutatás ahhoz, hogy a település
bemutatásával, az értékek megismertetésével és egy kis útmutató segítségével feltárja az épített és
települési környezet szépségét. Követendő példákat mutasson és ösztönzőleg hasson a lakosokra,
beköltözőkre, arra inspirálva őket, hogy a településhez illő és léptékeben is illeszkedő épületeket
hozzanak létre.
A kézikönyv célja, hogy bevezesse az olvasót az építészeti, természeti és táji értékek tárházába,
hogy olyan épületet tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, egyben illeszkedik a település
képéhez, azt ízléssel viszi tovább, értéked ad a település, településkép számára.
A kézikönyvben foglalt ajánlások nem kötelező jellegűek. Nem céljuk az uniformalizálás, sőt éppen
ellenkezőleg. Céljuk az értékekre való figyelemfelhívás, az értékek megismertetése, a lehetőségek
feltárása. 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.

Csikár László
polgármester
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Borbíró Virgil, 1956
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE
Táp neve írásos formában a királyi lovászok falujaként s szentmártoni apátság birtokaként 1237-ben
Tapan (török szó: mozogni, élni) alakban jelent meg. Az is lehet, hogy a név inkább tart rokonságot
a bizonytalan eredetű Tapió, Tapé (jelentése: szolgálat, tisztelet) nevekkel, ez esetben nevének
etimológiája szerint ősi nyomokra vezet vissza a falu eredete. Több alacsony dombon egy-egy őskori
ház nyomára bukkantak, s több kisebb rézkori cserépdarabot is találtak.
A római katolikus templom alatt az 1926. évben
végzett renoválás alkalmával római korabeli
köveket találtak, míg mellette csonttöredékeket,
és római kori festett edénytöredékeket ástak ki.
A települést úthálózat kötötte össze Arrabonával
és az Arrabona-Sophiane katonai útvonallal. A
község határán Borba-pusztán (Barba - 1250. IV.
Béla oklevelében) jelentős avar kori, VIII. századi
temetőt találtak, 67 sírt tártak fel, több
csontvázzal, melyek napjainkban a Xantus János
Múzeumban tekinthetők meg.

A XVII-XVIII. századokat a török elnyomás, a felekezeti harcok,
a tűzvészek és az elszegényedés jellemezte. Életszínvonal
javulást Mária Terézia urbáriuma után volt észlelhető, majd az
1848-as jobbágyfelszabadítás után kezdett kirajzolódni a
„modern” kisalföldi falu képe.
A településen jelentős építészeti értéket képvisel a Hegysor
XVIII-XIX. században épült parasztházaiból kialakított
skanzen, mely legfőbb vonzereje a község turisztikai
kínálatában, s amely bejegyzetten is a kulturális örökség részét
képezi. Az értékes épületeket 1970-ben nyilvánították védetté.
A tápi Hegysor utca emblematikus
jelképévé vált a falunak: hegysori
házakról készült festmények függnek az
önkormányzat irodáinak falán, a
hegysori zsellérházak díszítik Táp
címerét és a tápi internetes honlap
címoldalát. A Hegysor utca megmaradt zsellérházainak műemlék együttese
vált a helyi önszerveződési folyamatok középpontjává.
Immár több mint egy évtizede itt rendezi meg Táp a Hegysori Tavasz rendezvénysorozatot, ami az
utóbbi években egyre nagyobb látogatottsággal büszkélkedhet, egyre bővülő programkínálata révén
évről évre nagyobb vonzerővel csalogatja ide a térség népművészetet kedvelő lakosságát.
Napjainkra a falu határán messze túlmutató jelentőséggel bír a Hegysori Tavasz, amely a
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A Héderváry családnak 1397-ben Zsigmond
király adományozta a falut, majd 1450-től újra
királyi tulajdon lett. 1535-ben Török Bálint protestáns főúr birtokába jutott Táp, gondoskodva a
reformációról az addig katolikus faluban, s a század végére megépült a református templom.
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Pannonhalmi kistérség, a Sokoróalja néprajzi,
kulturális
identitásrégió
legjelentősebb
népművészeti rendezvényévé nőtte ki magát.
A XIX. század végi újabb tűzvész, valamint a
szőlőket
pusztító
filoxéra
járvány
újabb
megtorpanást jelentett a falu fejlődésében, de
szerencsére mind az első, mind a második
világháború pusztítása elkerült azt. Tápon is
átvonultak
az
oroszok,
szerveződött
a
Termelőszövetkezet,
Győrasszonyfával
és
Tápszentmiklóssal
közös
tanács-és
iskolarendszer. 1987-ben elkészült az új, ma is
meglevő iskola tornacsarnokkal, melyek együttes
alapterülete mintegy 3.000 négyzetméter.
Jelenleg Pázmándfalu és Nyalka községekkel
együtt alkotnak közös önkormányzati hivatalt és
oktatási körzetet.
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(www.tapkozseg.hu)
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
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Táp községe Győr-Moson-Sopron megyében,
Győrtől mintegy 25 km-re, délkeleti irányban
fekszik a 81. és 82. főút közötti területen. Győrből
a 82. számú útról Ravazd után leágazva vagy
Pannonhalmán keresztül lehet megközelíteni. A
Sokorói-dombság pannonhalmi vonulatának
keleti lejtős részén található az Igmánd-Kisbéri
medence
nyugati
peremén,
Nyalka,
Győrasszonyfa és Tápszentmiklós községek
szomszédságában.
Szerves része a Kisalföld tájegységének,
ugyanakkor egyértelmű kapcsolódásai vannak a
dombvidékhez is. Autóbusszal a GyőrTápszentmiklós járaton lehet megközelíteni.
További közúti összeköttetése van még
Győrasszonyfa-Tarjánpuszta – Ravazd irányába
a
Győr
–
Veszprém
főútvonalra,
Tápszentmiklóson keresztülhaladva pedig Kisbér
– Pápa irányába. Ez utóbbiakat ma már csak személykocsival, vagy kerékpárral lehet használni, az
autóbusz-közlekedés Győrasszonyfa és a Tápszentmiklós utáni területek felé megszűnt. A község
településszerkezete, határa jól példázza azt az átmenetet, ami a sík vidék és a dombság
kapcsolódását jelenti. Ennek megtapasztalására különösen alkalmas a Győrasszonyfát Táppal
összekötő út. A falu főutcája a Bakonybánkot Győr szabadhegyi városrészével összekötő út.
A falu határában levő sík terület rendkívül alkalmas mezőgazdasági termelésre, míg a domboldal
keleti lejtőjén szőlőskertek sorakoznak.
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Településszerkezet

Az egyutcás településrészt hosszú, több száz méter mélységű telkek jellemzik, míg a dűlőkön
kisebb, mai szemmel nézve túl kicsi telkek vannak.
A település a dombság középső, un. Pannonhalmi vonulatán, illetve annak negyedidőszaki
hordalékkúpján fekszik. Maga a dombvonulat laza pannóniai és negyedidőszaki üledékekből épült
fel.
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A község történelmi magja a dombvidék és a síkvidék találkozásánál a domborzati viszonyoknak
megfelelően alakult ki. A település a vidék dombjai közti völgyekben és a dombok alján húzódó
Tápszentmiklós - Nyalka irányú út mentén épült ki. A völgyek és teraszok értelemszerűen jelölték ki
az utcák természetes vonalát. A sík területen pedig az első házakhoz tartozó szántóföldek alakja és
mérete alakította az utak vonalvezetését. A falu másik része a település tengelyét adó
Tápszentmiklósra vezető úttól keletre alakult ki, ahol sík területen, mérnöki vonal-vezetésű utcák
kerültek kiépítésre. Itt a négyzethálós úthálózat a jellemző: a főútra merőleges utakat nyitottak, de a
későbbiekben a főúttal párhuzamos utak tárták fel a szabad hátsó területet, melyek a mérnöki
vonalvezetést nélkülözve gyakran zsákutcákká korcsosultak, illetve a már kiépült házsorok mögött
húzódva csak egyoldalú utcaképpel rendelkeznek.
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Településkép, utcaképek
Táp községet legmagasabb rangú elemként 2 állami mellékút érinti. A 8222. számú út biztosítja Győr
felé a kapcsolatot, míg a 8226 számú út Győrasszonyfa felé nyújt összeköttetést. Tápra Győr felől
a 8222. sz. állami mellékúton Nyalkán keresztül érkezünk a Győri útra. Ahogy a település, úgy ezen
utca lakóházai is jellemzően falusias utcaképet adnak.
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A település belterületének döntő többsége alapvetően falusias karakterű. Az utcaképek tekintetében
a település legmeghatározóbb eleme a Győri utca és Kossuth Lajos utca, azonban a Szabadság
utca is többszáz évre visszatekintő múlttal bír. Mára az évszázados utcaképeket felváltotta a modern
életvitel igényeire szabott lakóépületek sora.
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A település lakóépületei az átlag vidéki településekhez viszonyítva jó állapotúak, rendezett
utcaképet adnak. A település lakóépület-állományára a ’60-as, ’70-es évek uniformizált házai
nyomják rá a bélyegüket. Túlnyomó többségben az un. „kockaházak” uralkodnak az utcaképben. A
falu elmúlt évtizedekbeli viszonylagos jólétére utal, hogy nagyon kevés háború előtti épület maradt
csak fenn. A régi parasztházak szinte mindenhol átépültek, lebontásra kerültek. A jellegzetes népi
építészet emlékeivel csak elvétve találkozhatunk, kivéve a hegysori nádtetős házakat, ahol az egész
korabeli utcakép megmaradt, valamint elszórtan a település különböző utcáin.

A településen az utcákban arányosan elszórva egyre több új épület épült. Ezek műszaki kivitelükben,
minőségükben kielégítik a mai kor követelményeit. Az új épületek sokkal változatosabb faluképet
adnak, mint az említett típusházak.
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Az épületek szintszámát tekintve döntő többségben vannak a falusias beépítésre jellemző
földszintes épületek. Ezeken kívül a ’80-as évek nagy méretű tetőtér beépítésű családi házai
színesítik a faluképet.
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A Győri út domboldal felé eső oldaláról nyíló keskeny, dombra futó utcácskái dús növényzettel
borítottak, a telkeken levő épületek szinte megbújnak az utcára boruló lombok mögött. Az Árpád út,
valamint Széchenyi köz jó példái a fent leírtaknak.
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Táp széles fő utcáján az útburkolat mindkét oldalán széles, gondozott zöldsáv és karbantartott árkok
húzódnak, mely alkalmas a domborzati adottságoknak megfelelő mennyiségű csapadékvíz
elvezetésére.
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A Győri út Tápszentmiklós felé eső végében a keskeny, hosszú telkeken a lakóépületeket sorolva
követi a gazdasági melléképület. A földszintes, hagyományos épületformákból álló házsor igazán
egységes utcaképet nyújt.
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A védett műemléki együttes legkorábbi tagja 1792-ben, a legfiatalabb pedig a XIX. század közepén
épült. A házak, a környék falvainak korabeli építőgyakorlata alapján, itt is a táj adottságainak
megfelelően épültek a parányi zsellértelkeken. Valamennyi döngölt falakkal, a domboldalból
kitermelt anyagból készült, apró ablakokkal, nyitott tornáccal. Tetőszékük ágasfás-szelemenes,
oromzatuk fűrészelt deszka, fedésük zsupp és nád. Az épületek szoba + konyha + kamra
elrendezésűek, de van közöttük kétszobás lakóház is. A tájháznak berendezett 11. számú ágasfásszelemenes tetőszerkezetű, nádfedésű épületet 1851-ben emelték. Hármas elrendezésével (első
vagy „tiszta szoba"; hátulsó szoba; középütt a szabadkéményes konyha) híven tükrözi a magyar
falvak évszázadokon át szokásos építkezési módját. 1981-ben tájházzá alakították.
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A tápi szőlőhegy oldalában, szinte a falu központjából kiindulva találjuk a Hegysor utca házait. Népi
építészeti értéke elsősorban azért egyedülálló országos szinten is, mert szinte egy egész házsor
maradt fenn szoros egységben, megőrizve a Sokorói-dombság falvaira jellemző XVIII. századi
zsellértelepítések emlékét.
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Települési zöldfelületek, parkosítás
A legjelentősebb zöldfelületet a település hegyoldala jelenti. A falu közepén fekvő katolikus templom
kertje szépen karbantartott virágágyásokkal és természetes kőburkolattal fogadja a látogatókat.
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A belterületen a Győri utca mértani közepén található a falu legimpozánsabban kialakított része, a
Kálvária domb, mely tökéletesen kihasználja a domborzati adottságokat a hely szakralitását
kiemelve Krisztus keresztútját fizikailag érezhetővé teszi a gyorsan növekedő szintemelkedés az
arra látogató tüdejében. Példa értékű a terület kialakítása, az emléktáblák anyaghasználata,
valamint a növényzet telepítés és annak karbantartása.
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A temető melletti zöld rész megtöri a házsorok monotonitását. A temető belül is szépen gondozott,
karbantartott terület képét mutatja.

15

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A Győri utca és Alsószőlő út találkozásánál található a falu igényesen kialakított játszóparkja.
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A településen számottevők a dombokra felfutó területeken meglévő, jelenleg nem művelt, főleg
gyeppel borított területek. A főút és a Kossuth utca útszéli zöld sávját a lakosság jól karban tartja.
Az utcai fasorokat általában gyümölcsfák alkotják, ritkábban díszcserjék, de a település más pontjain
találkozhatunk 1-1 jól megtermett egészséges lombos fával is
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A hegyre felfutó utcák a keskenyebb utcaszélességeik miatt kevésbé fásítottak, de az utcakép
színes marad a házak előkertjeinek változatossága miatt.
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A település külterületét csaknem kizárólag szántóterületek alkotják, melyeket legelők, rétek
tarkítanak. A külterület nagy része jelenleg mezőgazdasági művelés alatt áll. Nagyobb, összefüggő
erdőterületek a hegyoldalon a lakott részek felett van szőlő-művelési ágú területekkel felváltva.
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A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK, HELYI VÉDETT
ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK, NÖVÉNYZET
Műemlék
Az Országos Műemlék Jegyzékben szereplő védett objektumok a településen a következők:
8685. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 4. (hrsz.: 340)

8684. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 11. (hrsz.: 348)
A település a „Magyarországi Tájházak Hálózata Helyszín” világörökségi terület várományosa a 348
hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában.
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8687. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 6. (hrsz.: 342)
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11403. műemlék számmal ellátott Népi lakóház, Győri út. 126. (hrsz.: 304)
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8681. műemlék számmal ellátott Lakóház, Hegysor u. 8. (hrsz.: 344)
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Műemléki környezetbe tartoznak az alábbi ingatlanok:
8685. Lakóház műemléki környezete: 339, 341, 347, 361, 362, 851/13
8687. Lakóház műemléki környezete: 341, 343, 347, 361, 362, 851/13
8684. Lakóház műemléki környezete: 344, 345, 346, 347, 361, 362, 373, 851/13, 851/5
11403. Népi lakóház műemléki környezete: 146/1, 146/2, 146/3, 28, 29/1, 29/2, 303, 305
3567. Római katolikus templom műemléki környezete: 146/1, 146/2, 146/3, 20/2, 307, 316, 367/2,
367/3, 517, 574/2
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3567. műemlék számmal ellátott Római katolikus Szentháromság templom, Győri út (hrsz.: 315) A
barokkstílusú templom 1764-ben épült. Főoltára és szószéke is barokkstílusú. Fellner Jakab műve,
jelenlegi formájában erősen átépítve. A homlokzatból előreugró tornyát lapos gúla-sisak fedi. A
szentély hátsó fala kívülről hornyolt, kosáríves kiképzésű. Hajója három boltszakaszos, a szentélyt
kupola fedi. A szép barokk főoltárt szentek szobrai és Esterházy Mór címere díszíti, míg a barokk
szószék Mózes és Áron szobrával 1750 körül készült. Felújítása 1993-ban történt. A templom alatt
kripta húzódik.
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Helyi védelem alatt állnak a jelenleg hatályos rendezési terv alapján az alábbi objektumok:
Parasztbarokk lakóház, Győri út 132. (hrsz.: 294)

Pincesor, Alsószőlő út (hrsz.: 325)

Fakereszt korpusszal, Temető, Győri út (hrsz.: 374376)
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Lakóház, Kertalja u. 3. (hrsz.: 568)
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Helyi védelemre javasoltak az alábbi épületek:
Manzárdtetős lakóház és melléképület, Kossuth u. 26. (hrsz.: 563)
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Tápi Református Egyházközség temploma, Kossuth u. (hrsz.: 571) Szintén barokk épület (17841785). Homlokzat előtti tornya 1827-ben épült. Hajója síkmennyezetes, szentélye egyenes
záródású. Vörösmárvány keresztelő kútja van (1926). A karzatokat vörösmárvány utánzatú oszlopok
tartják.

23

Helyi védelemre javasoltak az alábbi objektumok, szakrális és történelmi emlékek:
Kálvária domb, Győri út 39. (hrsz.: 316)

Régi sírkövek, kőkeresztek, Temető, Győri út (hrsz.: 374-376)
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Mária szobor, Győri út 39. (hrsz.: 315)
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Fakereszt Krisztussal, Győri út 86. (hrsz.: 415)

Millenniumi kettőskereszt, Győri út(hrsz.: 326)
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II. világháborús emlékmű, Győri út(hrsz.: 367/1)
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Építészeti értékek
Az országos vagy helyi védelmet nem élvező, de a hagyományos beépítési formát őrző, történeti
értékű lakó- és gazdasági épületek elszórtan még fellelhetőek. Szerepük a település arculatában
jelentős, egyrészt az épített örökséget kötik össze a természeti és mezőgazdasági tájjal, a
közlekedés építményeivel, másrészt a hely történetével. Ezek azok az épületek, amelyek még
magukban hordozzák a lehetőséget, egy jóérzésű felújítással, megújítással a településkép, utcakép
díszévé válhatnak. Mindenképp kiemelt figyelmet érdemelnek, hogy a jövő számára is
megőrizhessék az egykori jellegzetes utcakép maradványait.
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A leg archaikusabb formájú épületek az utcára merőleges gerincű oromfalas vagy kontyolt
nyeregtetős épületek. Homlokzatuk szinte minden eseteben aszimmetrikus elrendezésű kettő – álló
téglalap alakú ablak és jobb vagy bal oldalon a bejárat, amely jellemzően az utcáról nyílik. Alaprajztól
függően jellemzően tornácos épületek. Az épületek mellé egyaránt társulhatnak tömör nagykapuk
vagy áttört kerítések. Nem ritka a településen az oldalkertben épült nyárikonyhák jelenléte.
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Kisebb számban találhatóak meg a településen beforduló tömegű, polgáriasodó házak, utcával
párhuzamos eresszel és 3-4 (álló téglalap alakú) ablakkal az utca felé. Ezek az épületek korábbi,
utcára merőleges tömegű házak bővítésével, vagy a városi polgári házak megjelenését utánozva
terjedtek el. Bejárati ajtó soha nem nyílik az utcára.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Tájhasználat, tájszerkezet, tájtörténet
Az eltérő karakterű településrészek lehatárolásához és a tájtörténet, tájkarakter bemutatásához a
katonai kataszteri térképeket vettük alapul, hiszen ezeken a történelmi térképeken jól nyomon
követhető a településszerkezet kialakulás és fejlődése, valamint a tájhasználat, tájszerkezete
alakulása.
Első Katonai Felmérés (1763-1787)

Második Katonai Felmérés (1806-1869)

A korabeli szőlőművelés miatt a mai Széchenyi köz, Hegysor utca, illetve a Pincesor is már korán
lakott terület volt. Az út mentén sorolódó telkek gazdálkodásra alkalmas hosszútelkek Az 1800-as
években készült térképen a település még mindig az első felmérés térképe szerinti képét mutatja.
Látható azonban, hogy a fő utca mentén besűrűsödnek az épületek, a telekméretek a hosszútelkes
beépítések miatt igen keskenyek, sűrű, fésűs beépítésűek, a lakóépületek mögött melléképületek
találhatóak.
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Az 1700-as évek végén a település korai településmagja a templom körül alakult ki a mai Győri út,
Kossuth utca és Szabadság utca vonalában. A mai Győri út északnyugat-délkelet irányú vonala
fizikai határvonalat is képez a dombos szőlőültetvények és a lakott belterület sík vidéke között. Az
ekkori falu fő közlekedési kapcsolata Nyalka és Tápszentmiklós felé irányult.

31

Kataszteri térkép 1857-ből
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Az 1857-es térképen aprólékos
precizitással megrajzolva látható,
beazonosítható minden lakóház és
gazdasági épület, a temető, a
templomok, a terület feltárása,
beépülése folyamatos. A falu
közigazgatási területe az 1800-as
években szinte ugyanazt a képet
mutatotta, mint napjainkban. A táj a
művelési ágak sokasága miatt
roppant változatos képet mutat. Jól
láthatóak a megművelt hosszú
parcellák, a kertek, kertségek, a
felparcellázott
legelők.
A
jó
termőtalajon gabonát, a hegyi
részen szőlőt termesztettek.
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A belterülettől nyugatra található egy nagy kiterjedésű szőlő vidék, számos kiszolgáló épülettel, a
területen napjaink tájképe azonban már csak pár szőlősorral emlékeztet az egykori aktív
szőlőtermesztésre. A belterülettől északra található Borbapuszta területén a maihoz képest
intenzívebb aktivitás figyelhető meg.

Nincs érdemi változás a település szerkezetét illetően. A szántóföldi művelés terén visszaszorultak
a hosszúparcellák, helyüket nagytáblás művelés vette át. Ennek következtében a közlekedési
kapcsolatok letisztultabbá váltak. A szántóföldi táblákat elválasztó utakat mindenhol fasorok
kísérik.
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Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)
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Magyarország Katonai Felmérése (1941)

A közlekedési kapcsolatok letisztultabbá válnak. A főbb közlekedési vonalak mentén jól láthatók az
utakat kísérő fasorok, útszéli keresztek.

Kialakul a teljes mai településszerkezet, az összes új utcával egyetemben. A XX. században pedig
kialakultak az újabb, már csak lakófunkciókat kiszolgáló kisebb méretű telkek.
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1990-es katonai térkép
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Megmaradó, védendő táji, természeti értékek a településen a még fennmaradt kisebb
erdőterületek valamint a vízfolyásokat kísérő ligetek, rétek.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság által rendelkezésre bocsátott adatok alapján:
Táp közigazgatási területét nem érinti országos jelentőségű védett természeti terület.
A Tvt. 15.§-alapján természeti területnek minősül az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet értelmében a
mocsár, a nádas és a sziklás területek természetközeli területnek minősülnek. Tervezett természeti
területként szükséges kezelni az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföldeket.
Táp közigazgatási területe Érzékeny Természeti Terület ÉTT által nem érintett.
Natura 2000-es temészetmegőrzési területek nem érintik a települést.
Táp közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat övezetei közül az ökológiai folyosó
övezete található meg.
És végezetül, Táp területe érintett a „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek "
elnevezésű országos övezettel.
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http://geo.kvvm.hu/tir/viewer.htm
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A Pannonhalmi dombság természetföldrajzi és éghajlati szempontból is átmenetet képez a
Kisalföld síksági, illetve a Bakonyvidék középhegységi területei között, flórájának és faunájának a
síksági és a hegyvidéki fajok egyaránt részét képezik. Ezen alapvető jellegzetességei a térséget
természeti-táji szempontból országos viszonylatban is kiemelkedővé teszik.
A Sokoró–Pannontáj Natúrpark területének legjelentősebb, országos jelentőségű védett természeti
területe az 1992-ben létrehozott Pannonhalmi tájvédelmi körzet. A natúrpark déli, bakonyi részét a
Magas-bakonyi tájvédelmi körzet érinti.
A natúrpark legjelentősebb kulturális értéke természetesen a Pannonhalmi Bencés Főapátság,
melyet közvetlen természeti környezetével együtt 1996-ban a Világörökség részévé nyilvánítottak.
Emellett azonban a térségben - közte Tápn - számos kisebb, helyi jelentőségű épített örökségi
elem is található. A települések többségében található templomok mellett kiemelendők a kisebb
volt szőlők területén található pincesorok, présházak, valamint belterületen a megmaradt régi
parasztházak.
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Fontos megemlíteni, hogy Táp a Pannontáj–Sokoró Natúrpark területén fekszik. A natúrpark
területét a Kisalföldből szigetszerűen kiemelkedő, egymással párhuzamosan ÉNy-DK-i irányba
húzódó három dombsor (Tényői, Csanaki és Pannonhalmi), az ezek közötti hosszanti völgyek
(Győrszentmártoni és Tényői), valamint a dombhátak Ny-i, É-i és K-i előterében elhelyezkedő
síkvidéki jellegű területek, továbbá a dombsorok DK-i hátterét alkotó bakony-vidéki alacsony
dombsági jellegű területek alkotják. A natúrpark területe összességében két nagytájunk (Dunántúliközéphegység, Kisalföld), három középtájunk (Bakony-vidék, Komárom–Esztergomi-síkság,
Marcal-medence) és hat kistájunk (Pannonhalmi-dombság, Pápai-Bakonyalja, Súri-Bakonyalja,
Igmánd–Kisbéri-medence, Pápa–Devecseri-sík, Csornai-sík) területét érinti. Központi „magja” a
Pannonhalmi-dombság.
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Egyedi tájértékek a településen:

http://tajertektar.hu
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Az előző fejezetekben bemutatott általános településkép, településkarakter, a meghatározó táji és
természeti értékek, építészeti, településképi jellemzők, területhasználatok alapján Táp területén az
alábbi eltérő karakterű területeket határoltuk le:
TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS ÉPÜLETTÍPUSOK
A korabeli kataszteri térkép alapján Táp történeti települése a mai Győri út, Hegysor utca, Kossuth
utca, Széchenyi köz, Szabadság utcákból állt. A korai településmag a templom köré, illetve a mai
Győri út, Kossuth utca és Szabadság utca vonalában alakult ki. A hagyományos településszerkezet,
telekstruktúra, településkép megtartása érdekében ezen a területen a telekegyesítések,
telekosztások tekintetében javasolt megtartani az oldalhatáros beépítési módot és a kialakult
telekformákat. Az 1950-90-es évek épületei is már többféle megoldással épültek, zömében
palafedésű sátor-, nyeregtetős változatban, de néhány manzárdtetős lakóház is megtalálható. Az
újabb építésű lakóházak is nagyon eltérőek anyaghasználatban, tömegelrendezésben,
szintmagasságban és stílusban is. Célszerű lenne valamilyen egységesebb iránymutatást adni a
település központi területén és az utcára merőleges tetőgerincű, 45 fok körüli magastetős beépítés
szabályozása, illetve tetőtérbeépítés esetében javasolt a tetőfelépítmények elhagyása.
A település fejlődése szempontjából van lehetőség a változatosabb anyaghasználatú, tömeg
elrendezésű, szintmagasságú lakóházak építésére a Szabadság utca új részén.
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ÉS EGYÉB BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Táp közigazgatási területének kis része érintett ökológiai folyosó övezetével. A jövőben ezek azok
a területek, amelyeken nem lenne kívánatos nagyobb épületállomány, ill. tájképet romboló
vezetékek, aótornyok stb. megjelenése.
A kialakult tájhasználat, a mezőgazdasági vagy gazdasági esetleg szabadidős tevékenységek
azonban
szervesen
kapcsolódnak
a
település
életéhez,
gazdaságához,
annak
működőképességéhez. A Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet közelsége miatt a turizmus is jelentős
fejlesztési lehetőség a település idegenforgalma tekintetében. Megfontolandó Táp község kerékpárés gyalogtúra útvonalakba történő bekapcsolása, amely további turisztikai vonzerőt jelentene. Nem
lehet tehát cél teljesen kizárni a külterületekről egy-egy laza, szellős beépítésű üdülőterületet, sportszabadidős létesítményeket magukban foglaló területeket, a gazdasági tevékenységek, majorok
területeit, egy-egy mezőgazdasági építményt.
Ezért településképi szempontból nem meghatározó, egyéb beépítésre nem szánt területek körébe
soroltuk azokat a területeket, amelyeken megengedhető jelentősebb épületállomány,
villamosvezeték, adótorony, napelempark stb. megjelenése.
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A településen megtalálhatóak még a közelmúltban lapos hajlásszögű tetővel létesült, nagy
alapterületű, földszintes épületek, ugyanakkor egy-egy mediterrán stílusú és hagyományos
nyeregtetős új épület is látható.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TÖRTÉNETI
TELEPÜLÉSRÉSZ TERÜLETEI
Táp több száz évre visszatekintő településszerkezetében megmaradt a Győri út, Hegysor utca,
Kossuth utca, Széchenyi köz, Szabadság utca történelmi vonalvezetése. Mára ezen utcák némely
része sűrűbb beépítésűvé váltak, épületállománya lecserélődött. A teljes település lakóterületén
megmaradt a hagyományos oldalhatáron álló beépítés. A katolikus templom környezetében fekvő
Győri út domboldal felőli oldalán azonban mai napig megmaradt az utcák mentén a hagyományos
telekszerkezet. Ezeken a területeken megmaradt néhány utcaképi, településképi vagy
építészettörténeti szempontból értékes régi ház és kerítés is.

Az utcákban megmaradt régi házak
felújítása esetén törekedjünk eredeti
tömegük,
tetőhajlásszögük,
anyaghasználatuk, és a régi épületek
nívós, jellegzetes részletképzései: a
tornácok, párkányok, homlokzatok, fa
anyagú,
hagyományos
osztású
ablakok, ajtók, nyíláskeretek, kerítések, kapuk megtartására.
Új építés esetén is törekedjünk a hagyományos anyagok és felületképzések (vakolat, kő, fa,) és
világos színek (fehér, drapp, vajszínű, terrakotta stb.) használatára.
Az említett utcában, több helyen átépült ugyan az épületállomány de továbbra is megtartandó és
védendő érték az utcahálózat, az utca vonalvezetése, szélessége vagy adott esetben keskeny
mivolta, a kialakult teresedések, útcsatlakozások, az előkert nélküli beépítések jellege, a
telekstruktúra, a beépítés módja és az utcákban kialakult épületek magassága, léptéke.
A külső településrészek mérnöki, sematikus telekosztásaival, utcahálózatával, szabályos négyzetes
alakú, azonos méretű telkeivel ellentétben a történeti településrészben egy organikus telek és
utcahálózatot találunk, változatos alakú és nagyon eltérő méretű telkekkel, közterületszélességekkel.
A területen a jövőben fontos a terephez való alkalmazkodás, hogy minél kevesebb földmunkát
végezzünk, és az épület legmagasabb pontja is maradjon a környező táj sziluettjén belül. Kívánatos,
hogy a megépülő épületek a jövőben egyszerű tömeg- és tetőforma kialakításúak legyenek. Az
épületek külső felületein tájba illő, hagyományos anyagok használattal (kő, tégla, világos (fehér,
drapp, vajszínű stb.) vakolat, esetleg faburkolat, fa nyílászárókkal, hagyományos cserép, esetleg
fémlemez vagy természetes palafedéssel épüljenek meg.
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A jövőben ezekben az utcákban
kerülendő a hagyományos és kialakult
épületmagasságoktól,
párkánymagasságoktól kirívóan elütő,
az utcák ritmusát megbontó épületek
megjelenése.
Fontos
az
épületarányok,
nyílásosztások,
hagyományos
anyaghasználat,
színvilág megőrzése. Megvédendő az
utcák, lakóépületek ritmusa ezért
kerülendő
a
telkek
utcafonti
összevonása.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL NEM MEGHATÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT LAKÓ
FUNKCIÓJÚ TERÜLETEK
Habár Táp vonatkozásában a Kossuth és Szabadság utcák is többszáz évre visszanyúló
vonalvezetéssel bírnak, ezekben az utcákban, csakúgy, mint az újabb korokban kialakult utcákban
és utcarészekben, ma már elenyésző a múlt század elején épült lakóházak száma.
Az újabb korokban kialakult utcákban, új beépítésű területeken a lakóterületek utcaképei
épületállományukban, építészeti stílusaikban nagyon változatos képet mutatnak. Az 1940-es 1960as évektől napjainkig a sátortetős, 80-as évekbeli nyeregtetős épületeken át a legújabb korok
mediterrán stílusú házáig, az egyszintes, kétszintes, pincelakásos, tetőteres épületekig bezáróan
mindenféle épület megtalálható a településen.
Az
utcák,
tömbök
anyaghasználatukban,
színhasználatukban, tetőformáikban,
építészeti
stílusaikban
és
minőségükben nagyon eltérő képet
mutatnak.

Azokon a területeken, ahol vegyesen
állnak földszintes, tetőteres és
földszint + emeletes épületek,
fokozottan fontos a megfelelő
magasság
megválasztása
illeszkedéssel!
A meglévő épületek közé épülő új
családi
házaknak
hasonló
magassággal kellene épülniük, mint
környezetük.
Az új házak építésénél, felújításnál, átalakításnál a tetőhajlásszögét a szomszédok
figyelembevételével javasolt megállapítani. Azonos tetőformák alkalmazásakor egységes, nyugodt
utcakép jön létre. Kerüljük a túlzottan tördelt, túltagolt tetőformájú kialakítást.
Ezeken a területeken sem ajánlott a feltűnő és a rikító, kirívó színhasználat, a rikító színű fém-, és
műanyag lemezfedések és burkolatok alkalmazása. Egy épületen belül az adott utcaképbe
illeszkedő, de egymással harmonizáló színek használata javasolt. A házak egymással
harmonizáljanak és ne rivalizáljanak.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Ezért lenne fontos a jövőben, hogy a
meglévő épületek közé épülő új
házak ill. átépített, átalakított házak
hasonló
tetőhajlásszöggel
és
hasonló tetőidommal épüljenek, mint
környezetük. A túl magas, illetve túl
alacsony
hajlásszögű
tetővel
rendelkező
épületek
nem
illeszkednek a település kialakult
utcaképéhez.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
MEZŐGAZDASÁGI KERTES TERÜLETEK

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A település beépítésre nem szánt területén
jelentős területek mezőgazdasági kertes
besorolást kaptak a rendezési tervben. Ezek a
területek a domboldalra felfutó gyümölcsös,
szőlőskertek, melyeken elszórva most is
találunk néhány kisebb alapterületű kiszolgáló
építményt, így az esetleges későbbi építési
tevékenység miatt ezen területekre is
megfogalmazásra kerültek ajánlások.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT GAZDASÁGI,
IPARI ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES FUNKCIÓJÚ TERÜLETEK
Az ipari gazdasági, kereskedelmi gazdasági jellegű területek, továbbá a sport és szabadidős
területek, rekreációs területek esetében az átalakulást, valamint új beépítésre szánt területek
kialakulását, nagyobb sűrűségű, magasságú épületállomány megjelenését nem lehet és nem is kell
megakadályozni, hiszen ez a lakosság megváltozott életmódjának, igényeinek ill. a település
gazdasági fejlődésének természetes következménye.
Fenti területek beépítéseinél a telkek mérete és a beépítés módja a funkcióhoz (üzemi, gazdasági,
rekreációs stb) igazodjon. Az épületek arányai, részletei és anyaghasználata a funkciót tükrözze.
Az épületek megjelenése a tájban vagy települési környezetben megfelelő építészeti formálás és
rendezettség mellett elfogadható. Ezeken a területeken is lehetőség szerint kerülendő az erős
színek használata.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez, környezethez való illeszkedés, lehetőleg
egyszintes kialakítás, egyszerű, letisztult tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek
használata.
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5

AJÁNLÁSOK

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI
ÚTMUTATÓ

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

ÉPÜLETEK ELHELYEZÉSE, TELEPÍTÉS
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TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A területen az épületek jellemzően oldalhatáron helyezkednek el, többnyire előkerttel. A területen
nem kívánatos az utcák ritmusától és a kialakult telekszélességektől eltérő telekszélességek
kialakítása, a hagyományos telekstruktúra megváltoztatása.

46

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

TEREPALAKÍTÁS
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ÉPÜLETEK MAGASÁGA

TETŐK KIALAKÍTÁSA, TETŐFORMA

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A meglévő épületek közé épülő új házak magassága az utcában meglévő házak magasságához
alkalmazkodjon. A területen jelenleg földszintes, földszint + tetőteres ill. kétszintes épületek
egyaránt megtalálhatóak. Az itt építendő épületek esetében törekedni kell az egymással
harmonizáló épületmagasság kialakítására. Többszintes tetőtér kialakítása nem megengedett.
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TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A településen elvárás a környezetben kialakult rendhez történő alkalmazkodás a gerincirányok,
oromfalak, a tetők formavilágának, tagolásának tekintetében. A tetőformák általában egyszerűek.
Az egységes településkép megőrzése érdekében alacsony hajlásszögű (mediterrán) vagy nagyon
magas hajlásszögű (alpesi) épületek megjelenése, valamint manzárdtető kialakítása nem kívánatos.
Az utcaképek tekintetében az egyes épületek átépítésénél az utcára jellemző tetőgerinc irány,
ereszforma követése javasolt. Kerülendő a túltagolt tetők alkalmazása és elvárás a környezetben
kialakult rendhez történő alkalmazkodás.
Az épületeken az égetett agyagcserép vagy betoncserép fedés javasolt. Kerülendő a nem
természetes színű tetőhéjazatok alkalmazása. A feltűnő, kirívó színhasználat (pl. zöld vagy kék
tetőfedés) nem megengedhető

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS
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Természetes anyag (kő-, tégla-, illetve faburkolat) homlokzati felületkent történő alkalmazása esetén
vakolt homlokzati felület(rész) színezése során általában csak két, egymással és a természetes
anyaggal harmonizáló szín, vagy egy szín legfeljebb két árnyalata alkalmazható.
Új épület létesítése esetén a környező épületek anyaghasználatából célszerű kiindulni. Ez azonban
nem zárja ki újabb, lehetőleg természetes anyagok, illetve kortárs anyagok (fa, rozsdamentes acél,
üveg stb.) használatát sem, amennyiben azok erősítik az építészeti koncepciót, es harmonikusan
illeszkednek a környezetbe.
A lábazatok esetében kerülendő a ragasztott, csempeszerű utánzatok alkalmazása. Előtérbe kell
helyezni a hagyományos kő, tégla vagy vakolt lábazatokat.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a területen hagyományos vakolt
architektúra alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával történő – burkolása,
főként, ha az nem építészetileg indokolt helyen és szerkezetként, hanem csak öncélú
díszítőelemként jelenik meg. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében kerülni kell a
túlzottan élénk vagy túlzottan sötét, a műanyagbázisú festékek és vakolatok elterjedésével lehetővé
vált színek (lila, kék, piros…) használatát és a környezethez alkalmazkodó természetes földszíneket
kell előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott háromnál több eltérő szín vagy háromnál
több árnyalat alkalmazása.
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A nyílászárók esetében kerülni kell a túl sok osztással kialakított vagy fekvő téglalap arányú
nyílászárók alkalmazását. A területen lehetőség szerint kerülni kell az utólagosan beépített
redőnytokok megjelenését.

GAZDASÁGI, KERESKEDELMI, SZABADIDŐS, KÖZJÓLÉTI FUNKCIÓJÚ TERÜLETEK
Ezen területek beépítéseinél a telkek mérete és a beépítés módja a funkcióhoz igazodjon. Az
épületek arányai, részletei és anyaghasználata a funkciót tükrözze.
Az épületek megjelenése a tájban vagy települési környezetben– bár nem feltétlenül előnyös –
megfelelő építészeti formálás és rendezettség mellett elfogadható. Kerülendő az erős színek
használata.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez, környezethez való illeszkedés, lehetőleg
egyszintes kialakítás, egyszerű tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek
használata.
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, VALAMINT
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ A BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEKRE
Az épületek kialakításának fő szempontjai: a terephez való illeszkedés, lehetőleg egyszintes
kialakítás, egyszerű tömegformálás, természetes, naturális anyagok és színek használata.

Külterületen a táj sokszínűségét adó természetközeli élőhelyek az erdők, rétek, legelők fenntartása
kiemelten fontos feladat. Meg kell tartani és lehetőleg növelni kell a vízfolyásokat, utakat kísérő
erdősávok, ligetek területét. Törekedni kell arra, hogy az erdőterületek, rétek területei ne
csökkenjenek.
A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és
természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét
meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a
természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek,
a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A területen kerülendő a tájidegen fafajok, cserék telepítése.
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Az esetleges külterületi fejlesztések során törekedni kell arra, hogy az újabb fejlesztési területek a
már meglévő hasonló funkciójú területek közelében helyezkedjenek el, mert így a természet közeli
területek kevésbé lesznek az esetleg káros hatások által érintve. Az új fejlesztési területek
kialakítása, meglévő területek fejlesztése során kötelező telken belüli védőfásítással, védőerdők
telepítésével kívánatos elősegíteni a fejlesztések tájba illesztését.
Az épületek színhasználata tekintetében nem kívánatos a rikító, harsány színek alkalmazása.
A szántók, rétek területén különös gondot kell fordítania vizuális környezetszennyezés
elkerülésére. Ezeken a területeken nem kívánatos a tájat elcsúfító mobil konténerek, lakókocsik
kihelyezése, ’bódé’ jellegű építmények megjelenése.
A tájfejlesztés feladata a hiányzó helyeken a fásítás pótlása és erdők telepítése. A
növényzettelepítésnél a zöldterületalakítás esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni. Fontos
a természetes lágy vonalak növényzettel való kiemelése, kerülendő a merev fasorok alkalmazása.
Az utak mentén elhelyezendő növényzet megjelenését csoportos telepítéssel kell lágyítani
Elsőrendű fontosságú a település táji megjelenésének védelme. Javasoljuk a meglévő, nagy
kiterjedésű szántók táblaméreteinek csökkentését és a szegélyek, védőfásítások pótlását és új az
utakat kísérő védőfasorok telepítését. Ezek alapvető fontosságúak a táj jellegének megőrzéséhez
és a szélerózió elleni védelem szempontjából egyaránt. A tájrendezési és szabályozási terveken
jelöltük a fasorok helyét. A rosszabb minőségű szántók erdősítése mindenképpen javasolt a
külterületen.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA
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„Az én házam az én váram” mottó, valamint a történelmi hagyományok fényében nem
elfogadhatatlan tömör, zárt kerítések kialakítás a településen. Többször említettük, hogy a kerítések
kialakításával is elérhető az egységes, karakteres települési arculat, szép településkép, ha az adott
településrészre jellemző anyagokkal, formákkal dolgozunk - de természetesen egyéni ízlésünkre
formálva.
Az áttört kerítéssel alapvetően a telek területét választjuk a közterülettől, de ugyanakkor kapcsolatot
is teremtünk azzal, és betekintést engedünk a szépen gondozott környezetünkre, udvarunkra,
kertünkre.
Kerítések esetében is beszélhetünk hagyományos megoldásokról mind anyaghasználat, mind pedig
forma, kialakítás terén; ugyanakkor érvényre juthatnak a kortárs, modern megoldások is. Ld. jó
példák fejezetben.
A kertkapu a megérkezés, fogadás kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor
illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó.

Az esetlegesen nádszövettel takart dróthálós kerítés, alumínium hullámlemez kerítés használata
nem megengedhető. Kerülendő a területen idegenül ható tömör sövénykerítések kialakítása.
Utcafronton kerülendő a drótkerítés vagy elemes drótkerítés alkalmazása.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Ahogy az épületek esetében a természetes anyaghasználat a javasolt és a jellemzővé vált, úgy a
kerítések kialakításakor is ezeket az anyagokat érdemes előnyben részesíteni. Színeknél az
anyaghasználatnak megfelelően a fához a barna, szürke és a zöld árnyalatait, a kovácsoltvashoz
az antracit, és a fekete színeket válasszuk.
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KÖZTERÜLETEK KIALAKÍTÁSA

Az utcaképeket rendkívül pozitívan befolyásolják az utakat kísérő fasorok. Fontos lenne, hogy
minden utca esetében gondot fordítsanak megfelelő út menti fásítás kialakítására is. Az utakat kísérő
meglévő fasorokat mindenképpen meg kell őrizni, a hiányzó fákat, növényzetet pótolni kell.
Előtérbe kell helyezni a lombhullató fafajták telepítését és kerülni kell a tájidegen növények
alkalmazását. Virágzó növények esetében is fontos az egységes megjelenés, lehetőség szerint
egytípusú növényállomány valamint a hagyományos, falusi hangulatot teremtő virágok előnyben
részesítése. Megfelelő növénytelepítéssel kedvezően befolyásolható a település egyes területeinek
a megjelenése.
A településen élők számára a rekreációs területek, szabadidős területek, zöldterületek mind-mind a
jó közérzet megteremtését szolgáló helyszínek. Fontos, hogy a településen elegendő számba,
méretben és minőségben álljanak rendelkezésre ilyen jellegű területek. Egy szép közpark, gondozott
fásított terület, sportpálya vagy egy kis teresedés az útkereszteződésben, egy kis zöldfelület, amely
megszakítja a házak folytonosságát, egy szép árnyas fasor mind az emberek jó közérzetét szolgálja.
A házak előtti növénytelepítéssel, sövényekkel, dísznövényekkel, helyben jellemző fafajokból álló
fasorral hangulatos utcaképet teremthetünk.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

A közterületek kialakítása megléte, hiánya alapvetően befolyásolja egy település imázsát,
hangulatát, megítélését. A településkép alakításában nagy szerepe van az utcák, járdák, terek
burkolatának, az utcabútoroknak, a közvilágítás, közművek oszlopai kialakításának, minőségének,
a zöldfelületeknek, növényzetnek. Különösen nagy gondot kell tehát fordítani a parkok, közterületek
növényzetére, a növényfajok kiválasztására, az alkalmazásra kerülő utcabútorokra (kerékpártároló,
padok, játszótéri elemek, lámpatestek stb..).
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GÉPÉSZET, EGYÉB MŰSZAKI
HIRDETÉSEK, ÁTÉPÍTÉSEK

BERENDEZÉSEK,

ANYAGHASZNÁLAT,

REKLÁMOK,

Kerülendő a tájidegen anyaghasználat (deszkaborítású épületek, rönkházak)

Utcai homlokzaton (valamint lehetőség szerint utcáról látszó homlokzaton) kerülendő napelem,
szerelt kémény, klímaberendezés kültéri egysége, antenna megjelenése.
Az utcafronton látható módon elhelyezett gépészeti elemek erősen rontják a településképet.

A gépészeti elemek elhelyezésére keressünk helyet kevésbé hangsúlyos homlokzatokon, félreeső
helyeken, esetleg növényzettel takart helyeken.
Az utcára kirakott hirdetőtáblák, cégérek, reklám felületek nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért
érdemes odafigyelnünk arra, hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Fontos, hogy az egyes
reklámokat, cégéreket, feliratokat a település arculatához, hangulatához illeszkedően helyezzék el
az épületeken, kerítéseken.
Az igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A
hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is. A nagyméretű, túlzó reklám nem
jár automatikusan nagyobb sikerrel.

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Ez ugyanúgy igaz a településeket behálózó légkábelek sokaságára is.
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TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

6
JÓ PÉLDÁK

Kortárs épületek
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TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Jó példák kortárs épületekre más településekről

59

Gazdasági épületek a településen:

TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Gazdasági épületek más településekről
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Kerítések
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TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Kerítések más településekről
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TÁP TELEPÜLÉS ARCULATI KÉZIKÖNYVE

Környezetet, településképet, hagyományokat tisztelő felújítások
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Épület részletek, melyek vagy a modern kialakítások igényességével, vagy történeti lenyomatként
való tovább élésükkel hivatottak kiemelni a településen található épületállomány hangulatát, így
segítve kialakítani a településre jellemző összebenyomást.
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Igényes anyaghasználat
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7

JÓ PÉLDÁK

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
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Hidak, buszmegállók, utcabútorok, szobrok, keresztek, kápolnák, ravatalozó, szépen gondozott
árkok…
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8

MELLÉKLETEK

MŰEMLÉKEK, RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
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Védett ingatlanok
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TERMÉSZET- ÉS TÁJVÉDELMI SZEMPONTBÓL NÖVÉNYTELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAJOK
LISTÁJA

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 xy
losteum

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
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Őshonos fafajok

ükörke lonc
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Prunus spinosa
Prunus tenella
Rosa canina
Rosa pimpinellifolia
Rubus caesius
Salix cinerea
Spiraea media
Viburnum lantana
Viburnum opulus
Vinca minor

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

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
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Telepítésre javasolt egyéb fa- és cserje fajok
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TILTOTT FAJOK LISTÁI

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.

Magyar név
borfa, tengerparti seprűcserje
kaliforniai tündérhínár
vízijácint
perzsa medvetalp
sosnowsky-medvetalp
hévízi gázló
fodros átokhínár
nagyvirágú tóalma
sárgavirágú tóalma
sárga lápbuzogány
közönséges süllőhínár
keserű hamisüröm
ördögfarok keserűfű
kudzu nyílgyökér

Tudományos név
Baccharis halimifolia
Cabomba caroliniana
Eichhornia crassipes
Heracleum persicum
Heracleum sosnowskyi
Hydrocotyle ranunculoides
Lagarosiphon major
Ludwigia grandiflora
Ludwigia peploides
Lysichiton americanus
Myriophyllum aquaticum
Parthenium hysterophorus
Persicaria perfoliata
Pueraria montana var. lobata

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

Magyar név
közönséges selyemkóró
vékonylevelű átokhínár
bíbor nebáncsvirág
felemáslevelű süllőhínár
kaukázusi medvetalp
óriásrebarbara
tollborzfű

Tudományos név
Asclepias syriaca
Elodea nuttallii
Impatiens glandulifera
Myriophyllum heterophyllum
Heracleum mantegazzianum
Gunnera tinctoria
Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum
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A listában szereplő növényfajok:
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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 termőhelyidegen 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:

Magyar név
akác

Tudományos név
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
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
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1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen növényfajok:
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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.).

Magyar név
észak-amerikai őszirózsák
nyugati ostorfa
átoktüske
díszárpa
japánkomló
kisvirágú nebáncsvirág
vékony szittyó
közönséges vadszőlő
tapadó vadszőlő
kínai alkörmös
magas kúpvirág
parti szőlő
moszatpáfrány-fajok
kanadai átokhínár
törpe békalencse
kagylótutaj

Tudományos név
Aster lanceolatus (beleértve A. tradescantii), A.
novi-belgii, A. ×salignus
Celtis occidentalis
Cenchrus incertus
Hordeum jubatum
Humulus scandens
Impatiens parviflora
Juncus tenois
Parthenocissus inserta
Parthenocissus quinquefolia
Phytolacca esculenta
Rudbeckia laciniata
Vitis vulpina
Azolla caroliniana (A. filiculoides), A. mexicana
Elodea canadensis
Lemna minuta
Pistia stratiotes
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A természetes növényvilágra veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok hazai tudományos alapú
jegyzéke szerinti további tiltott fajok:
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A kézikönyv a Lechner Tudásközpont sablonjai felhasználásával készült.
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