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BŐSÁRKÁNY BEMUTATÁSA

Bősárkány Győr-Moson-Sopron megyében található, a Csornai 
Járáshoz tartozik, körjegyzőség központi települése. Csornától 
északra 9 km-re, Mosonmagyaróvártól délre 28 km-re 
helyezkedik el. Mindkét város felől megközelíthető a 86-os 
főútvonalon, emellett ide futnak be a közutak Acsalag, Rábcakapi 
és Maglóca felől. A Tóköz mikrotérség központja: a környező 
kisebb falvakból ide járnak a gyerekek általános iskolába. A 
Hegyeshalom–Csorna–Szombathely vasútvonal egyik állomása. 

A település a Kisalföld nagytájon belül a Győri-medencéhez 
tartozó Csornai-síkon található, a Kapuvári-sík és a Hanság 
határán, a Tóközben. A Csornai-sík ártéri medencesíkság, a 
te lepülései magasár tér i helyzetű térségben vannak, 
homokdűnékkel fedett teraszszigetekkel. A környék a Rába 
megsüllyedt, kavicsos hordalékkúplejtője, melyet folyóvízi iszap 
borít. Ennek a hordalékkúp-lejtőnek a szélén helyezkedik el 
Bősárkány, igen közel helyezkedik el a hansági területekhez.  Az 
alacsonyabban fekvő, lápos részekből kisebb iszaphalmok 
emelkednek ki, melyek között egykor láprétek, legelők 
burjánoztak, kis lápi tavak alakultak ki. 

A falu a Rábca vízgazdálkodási területén fekszik, a táj vízjárása 
ingadozó. Az elmocsarasodás mértékét sűrű csatornahálózat 
mérsékli: ilyen például a Bősárkányon áthaladó Csorna-Maglócai 
csatorna, a Bősárkány-Réti csatorna, a Kapuvár-Bősárkány 
csatorna és a Szegedi csatorna. 

Az éghajlat mérsékelten meleg és mérsékelten száraz, a talajok 
nagy része réti öntéstalaj és lápos réti talaj. A Hanság 
lecsapolásával a területek zöme mezőgazdasági művelés alá 
került. Az adottságok elsősorban gabonafélék, kapások és 
kertészeti növények termesztésére teszik alkalmassá a környéket.
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Növényzete rokon a Kapuvári-síkkal. A belső területeken 
keményfás ligeterdők, álltak egykor puhafás ligeterdőkkel és 
fátlan mocsarakkal mozaikosan. A Tóközben a Hanságra 
emlékeztető lápi tavak találhatóak. Mára a mezőgazdasági 
használat miatt az erdőterületek visszaszorultak, a meglévő 
erdők között sok a nemesnyáras és az akácos. Az egykor 
hagyományos rétgazdálkodás szinte teljesen megszűnt: a 
gyepekből a Rábca mellett és a Tóközben találhatunk kis 
területeket, melyek védelem alatt állnak. 

A környék már az őskorban is lakott volt, a római és az avar 
korból is találtak errefelé emberi telepek, tájhasználat nyomati 
mutató régészeti leleteket. Az államalapítás idejében a Hanság 
medencéje valószínűleg a nyugat gyepűrendszer szerves része 
lehetett, Bősárkánnyal együtt. A Hanság itt összeszűkült, ezért 
a község irányából Jánossomorja felé lehetett átjárót, töltésutat 
kiépíteni, amit támadás esetén szét lehetett rombolni. Az átjáró 
meglétét igazolja a szomszédos Rábcakapi neve (kapi=kapu).  

Bősárkányt először 1222-ben említik először oklevélben, „villa 
Sarkan-ként”. Csak a 18. század elején jelenik meg a település 
nevében a „Bő-„ előtag. A falu lakosságának nagy részét 
ekkoriban halászok alkották. A települést I. Lajos 1378-ban a 
somogyi kartauzi szerzeteseknek adja, akik 1390-ben hozzájuk 
közelebb eső somogyi birtokokra cserélték a községet. Ezután 
a király a Kanizsay családnak adományozta a jobbágyfalut. 
1529-ben a Bécs felé induló török feldúlta a környező falvakat, 
melyek lakossága a Hanság szigeteire menekült. 1535-ben, 
házasság révén a Kanizsay-birtokok a Nádasdy családhoz 
kerültek. Az 1584-es összeírás szerint mindössze 5 család élt 
a faluban, elsősorban halászatból, de 8 hektárnyi szántóföld is 
jutott nekik a gazdátlan telkekből. A török a 16. században még 
kétszer feldúlja a vidéket, így Bősárkányt is. A faluban élő 5 
család igen szegény körülmények között élt ekkor: mutatja ezt, 
hogy sokáig nem tudtak úrbéri terheket teljesíteni, földesuruk 
csak 1660 után kötött velük új szerződést. 
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A Nádasdy család 1550 körül áttért a lutheránus vallásra jobbágyaival együtt: így Bősárkány lakosságát is elérte a 
reformáció. 1642-ben Nádasdy Ferenc apósa, Esterházy Miklós hatására rekatolizálja falvait, így a bősárkányiak ismét 
katolikusok lesznek. A faluhoz ekkor még mindig kevés termőterület tartozott. Néhány esetben szomszédaival való 
viszálykodások során igyekezett több termőföldhöz jutni, emellett egyre nagyobb területet hódítottak el a Hanságtól, a 
mocsaras területek termővé tételével.  

A falu népessége a 17. században lassú növekedésnek indult: 1660-ban már 19 család él itt, elsősorban még mindig 
halászattal foglalkoztak. 1671-ben Nádasdy Ferencet kivégezték a Wesselényi-összeesküvésben való részvétele miatt. 
Birtokai a kincstár kezelésébe kerültek, majd 1681-ben Esterházy Pál vásárolja fel a kapuvári uradalmat, a hozzá tartozó 
Bősárkánnyal együtt.  

A Rákóczi-szabadságharc során, 1704-ben labanc rácok égetik fel Bősárkányt több környező faluval együtt. A támadás 
ellenére, 1714-ben már kis iskola áll a községben, és 1733-ban már vályogtemplomot látogathatnak az addig egy 
jobbágyházban gyülekező hívek. A vályogtemplom helyén 1754-ben épül téglatemplom a hívek és a földesúr 
adományaiból. A lakosság tovább növekedett: 1728-ban 55 család él itt, de közülük 34 zsellérsorban. 50 év múlva a 
117 családból 89 zsellér. A megélhetés biztosítására újabb és újabb lápterületeket vontak művelés alá. Az úrbéri terheket 
1768-ban urbárium szabályozta: ennek részét képezte az irtásföldek után fizetendő pénz, ami a 19. század közepén már 
tetemes összeget tett ki. Ez jelzi, hogy a bősárkányi jobbágyok sikeresen művelték meg a mocsaras területeket. 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Bősárkány 7 honvédet is adott a magyar csapatoknak. A csornai 
csatából menekülő osztrákok Bősárkányon is átvonultak. A lakosság a hanyba menekült, ellenséges magatartásukon az 
osztrák tábornok feldühödött és felgyújtatta a falut. Ez évtizedekre visszavetette a település fejlődését. 1851-ben a 
geográfus Fényes Elek szerint Bősárkánynak 1150 római katolikus lakója van, parókiás templommal. „Róna határa 3000 
hold, mellyből 1500 h. szántóföld, 1500 h. rét, legelő és füzes. Fekete földje főleg buzát, kevesebb rozsot, árpát, zabot, 
tengerit, sok burgonyát terem. Szenája sok, szép lovakat, s a Rápcza áradásaiban nagy mennyiségü ludat tenyészt. ”  

Az irtás- és bérföldek helyzetét az 1857. évi birtokrendezési szerződés szabályozta: a földesúr az 1043 hold 
földterületből 38 holdat, a legelőkből 675 holdat átengedett a jobbágyoknak. Ezután indult meg a majorgazdálkodás 
Bősárkány határában, és jött létre a Csép-major és a Nyikrai-major. Az 1900. évi népszámlálás adatai Bősárkány 
fejlődését mutatják. A község területe ekkor 3213 kataszteri hold, összesen 1638-an lakják. Lakosainak túlnyomó 
többsége katolikus.  

A házak építésére vonatkozó statisztikákból jól látható, hogy a települést ekkoriban még hagyományos, kisalföldi falusi 
házak alkották. 239 házából 115 vályogépítésű, 59 téglafalazatú, a többi vegyes szerkezetű. A tetők héjalása 
túlnyomórészt szalma vagy zsúp.
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A 20. század elején, Perepatits Ferenc kántortanító által hozott tápéi szatyormintáknak köszönhetően megújult a helyi 
gyékényszövő háziipar, mely jelentős megélhetési forrást jelentett a következő évtizedekben. A falu lakossága tovább 
gyarapodott: egyre többen dolgoztak a helyi majorságokban is.  

1937-ben megalakult a Háziipari Szövetkezet, amely a szatyorkészítők termékeinek jobb áron történő eladását szolgálta. 
1940-ben a falu lakossága már 2400 fő, ezért az egyházközség (a kegyúr hozzájárulásával) 1944-re kereszthajóval és 
szentéllyel bővíti a templomot. Az I. és II. világháborúban sok bősárkányi lakos veszti életét a frontokon.  

1945-ben megkezdik a földosztást: 300 igénylő között 799 holdat osztanak szét. 1950-ben alakul meg az első TSz, 
mely az 1956-os forradalom hatására feloszlott. A bősárkányiak is küldtek élelmiszersegélyt a fővárosba, majd a 
forradalom leverése után az Ausztriába menekülőket segítették. 1957-ben újra megalakították a TSz-t, de csak 1959-re 
gazdálkodott mindenki a szövetkezet keretein belül. 

Az 1960-as években folytatódik a falu fejlődése: tovább nő a belterület, új házak épülnek. Ám a népesség növekedése 
mellett számos fiatal máshol látta boldogulását. A lakosság egy része a mezőgazdasági munka helyett Győrbe jár be 
dolgozni, de sokan el is költöznek. 
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A közigazgatást 1973-ban körzetesítették: ekkor lett Bősárkány közigazgatási központ. A környező TSz-eket is 
egyesítették Hanságmenti MGTSZ néven. A feladat megerősítette a falu fejlődését. A környező kisfalvak általános 
iskolásai is Bősárkányba járnak. 1971-ben, a Háziipar Szövetkezeten belül létrehozták a varrodát, mely új munkahelyeket 
teremtett. Ez a szövetkezet a mai napig működik. 

A rendszerváltás után a lakosok kárpótlással visszakapták a földterületeket. A korábbi TSz szövetkezetként továbbra is 
működik, két másik szövetkezettel együtt, és jelentős a magángazdák száma is. Növénytermesztéssel és 
állattenyésztéssel egyaránt foglalkoznak. A termőföldeken leginkább gabonaféléket, kukoricát, cukorrépát, burgonyát és 
zöldséget termesztenek. Málnát és uborkát exportra is előállítanak. A településen ma halászati tevékenységet nem 
folytatnak. A falu népessége az 1960-as években érte el csúcspontját, azóta lassan, de folyamatosan csökken, 
eltekintve az 1990-es évek kis mértékű fellendülésétől.   

A Takarnet adatai alapján Bősárkány teljes közigazgatási területe ma 2332 hektár, ebből belterület 146, külterület 2186 
hektár. Lakosainak száma 2046 fő, a lakások száma 797. A településen van általános iskola, de a középiskolások 
Csornára járnak be. Többen Jánossomorjára, Csornára vagy Győrbe járnak dolgozni vagy iskolába. Sok lakó vállalkozik, 
vagy a mezőgazdaságban kistermelőként vagy szövetkezeti tagként dolgozik. Az egykor jelentős gyékényáru-termelés 
már elsorvadt, szinte teljesen megszűnt. 
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TELEPÜLÉSKARAKTER

Bősárkány az 1784-es első katonai felmérésen még alig több, mint egyutcás falu. A mai Petőfi utca vonalában látható a 
beépítés. A házak mögött kertek húzódnak, mintegy keretezik a lakott területet. A falu temploma a lakóházakhoz képest 
kissé távolabb álla az úttól. A település lakossága ekkortájt mintegy 880 fő volt. A külterületeken szántókat, réteket látunk, 
a községtől távolabb vizenyős, lápos területeket. Keletre kis, erdős sávok húzódnak.
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Bősárkány az I. katonai felmérésen 1784.                                 Bősárkány a II. katonai felmérésen 1845.

Bősárkány   a III. katonai felmérésen 1880.                               Bősárkány  az 1941-es katonai felmérésen



A II., ún. franciskánus katonai térkép 1845-ben készült szelvényén már egy lényegesen nagyobb települést látunk. A 
lakosság száma ekkor mintegy 1150 fő, a falu képe sokkal strukturáltabb, mint a 60 évvel korábbi térképen. Elkezd 
kialakulni a község keleti oldala: a mai Zrínyi utca, Hunyadi János utca vonala. Ez a rész adja a mai történeti beépítés 
területét, vélhetően a terepadottságok miatt terjedt erre a beépítés. Ekkor alakult ki a szövetes, a maga 
esetlegességében is kellemes, burjánzó utcahálózat, amely ma is meghatározza ezen településrész arculatát. A 
külterületeken több szántót, rétet, a hanytól elhódított területet találunk. A térképrészlet alsó részén látható egy folt, ez a 
mai látványtó helye. 

Az 1880-ból származó, III. katonai térképen a belterület további, lassú terjedését látjuk kelet felé. Nyugat felé elkezd 
kirajzolódni a Kossuth utca vonala. Megjelennek a majorságok (Csép major) és a vasútvonal, amely a későbbiekben 
lassan maga felé fogja vonzani a beépített területeket. A területhasználat a korábbihoz hasonló.  

Az 1941-es állapotot őrző katonai térképen jókora változást látunk: új lakóterület épült ki a történeti városrésztől 
délnyugatra. A vízgazdálkodás rendezésének köszönhetően a településtől nyugatra fekvő, korábban vizenyős területek 
beépíthetőkké váltak. A központtól nyugatra eső vasútvonal szintén vonzza a beépítést. Az új utcák nyomvonala 
merevebb, geometrikusabb, a nyomvonalak alakításánál változatlanul a település meglévő úthálózatához alkalmazkodtak. 

A mai településképen jól látható, hogy a régi, „véletlenszerűen” kialakult utcahálózat nem szabályos (É-ÉK-i rész), míg a 
település déli részén az újonnan kialakított, tervezett, egymással párhuzamos utcák sora figyelhető meg. A község 
beépített területe sokat fejlődött a II. világháború óta: a beépített terület peremén kialakultak iparterületek, új 
szabadidőparkot hozta létre kis tóval. Az intézményi és középületek zöme a 86. sz. főút mellé csoportosultak. A 
településnek három központja van, melyek szinte összeérnek; a templom és iskola környéke, a Polgármesteri Hivatal 
környéke, illetve az egészségügyi épület környéke.
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ÖRÖKSÉGÜNK

11

a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők



A falu – méretéhez képest – épített örökségben gazdag. Az országos jelentőségű műemlékek mellett sok helyi védelem 
alatt álló értéket is találunk itt. 

Épített örökség 

Római katolikus templom, Fő utca 
A 18. század elején épített ki vályogtemplom helyén 1754-ben épül téglatemplom a hívek és a földesúr adományaiból. 
Az egyházközség 1942-ben kezdte el bővíteni a templomot kereszthajóval és szentéllyel, az átalakítás 1944-re készült el. 
Főoltárja és szószéke még a 18. századból származik. A rokokó padok 1750 körül készültek. Műemléki védelem alatt álló 
épület.  

Általános iskola, régi szárny, Petőfi u. 49-51. 
Az 1714-es jegyzőkönyv tanúsága szerint Bősárkányban a tanítók oktatták az iskoláskorú gyermekeket. Ugyan ebben a 
forrásban újnak nevezik az iskola épületét. E kor iskolamesterei egyúttal kántorok, sőt igen gyakran jegyzők is egy 
személyben. A jegyzői állás azonban megnehezítette, sőt sokszor lehetetlenné is tette az eredményes tanítást. Az 
iskolaépületek általában nádfedeles tömésházak voltak, mint a többi jobbágyház. Egy tanterem, valamint a tanító 
helyiségei, egy szoba, egy konyha, egy kamra alkotta az iskola épületét. Gazdasági épületek már csak a módosabb 
falvakban épültek a tanítólakáshoz. 
A jelenlegi iskola épülete 1894-ben épült, de azóta több átalakításon is átesett, 1990-ben új, modern kétszintes 
épületszárnnyal egészült ki. 
Helyi védelem alatt álló épület.
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Helyi védelem alatt álló épületek: 

Egészségház, Petőfi u. 83., Gondozási központ, Kossuth u. 23., Katolikus faluház, Petőfi u. 37., Lakóépület, Zrínyi u. 7., 
Lakóépület, Széchenyi u. 19., Malomépület, Művelődési ház, Petőfi u. 44., Nádas lakóház, Petőfi u. 11., Nádas 
vendéglő, Zrínyi u. 2., Plébánia, Kossuth u. 31., Tájház, Árpád u. 7. 

Kőkereszt 
Klasszicista stílusú kőfeszület és artézi kút, 1802-ből. Talapzatán az égre néző Mária szobra áll. Megtalálható: a templom 
mellett, Fő u. A lábán lévő felirat szerint Szabó István helyeztette el a keresztet, Bősárkány helységgel együtt. Műemléki 
védelem alatt áll. 
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Piéta szobor - A későbarokk szobrot a talapzatán álló szöveg alapján 1802-ben állították. Megtalálható a Maglócára 
vezető úton, a község délkeleti határában. Műemléki védelem alatt áll. 

Szent Család szobor - Az 1740 körül készült barokk szobor a község északnyugati határában, a Jánossomorja felé 
vezető út mentén. Műemléki védelem alatt áll. 

Szent Sebestyén, Flórián és Rozália szoborcsoport 
Barokk szobor 1750 körülről, a Fő utcában található meg.  Műemléki védelem alatt áll. 

Köztéri szobrok 
A településen található köztéri szobrok helyi védelem alatt állnak. 

I.világháborús emlékmű, Petőfi utca - A szobor egy katonát ábrázol kivont karddal, lábainál egy sebesült katona 
fekszik. Az emlékművet az I. világháború bősárkányi áldozatainak emlékére állították 1924-ben. A 72 áldozat nevét a 
posztamens hátulján lévő gránittáblán olvashatjuk. 

Szent Flórián szobor 
A temetővel szemben áll Szent Flórián, az árvizek és tűzvészek elleni védőszent szobra. A szobrot 1797-ben állították. A 
kovácsoltvas kerítéssel körbevett alkotás magas, díszes oszlopán foglal helyet. A szobor látványához hozzátartozik az őt 
körülvevő fa- és cserjecsoport.
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Régészeti értékek 
Bősárkány közigazgatási területén a Magyar Nemzeti Múzeum régészeti adatbázisa szerint összesen 12 régészeti lelőhely 
található. A legkorábbi leletek újkőkori és kelta telepnyomokról árulkodnak, de feltártak korai avar, Árpád- és középkori 
településnyomokat is. Az Öregtag területén külön megemlítendő a kelta temető maradványa. 

Természeti értékek 
Bősárkány területe beletartozik az OTrT-ben szereplő „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek” 
övezetébe, emellett több védett terület is érinti a közigazgatási területét. 
A Fertő-Hanság Nemzeti Park felügyelete alá tartoznak a Natura 2000-es, Hanság kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület részei. Bősárkány külterületei közül ide tartozik a Kapuvár-
Bősárkány-csatorna melletti, lápos rétek területe, valamint a Rábca melletti lápos terület. Ezek a részek egyrészt a 
rendszeresen kiszáradó, kékperjés és nyúlfarkfüves láprétek megőrzését szolgálják, másrészt jelentős madárélőhelyek.  

A Hanság név a „hany” szóból ered: iszapot, lápföldet jelent. A rossz lefolyású terület Fertővel egykor egybefüggő, 
hatalmas lápos terület volt. A II. világháború után lecsapolták: többnyire erdőgazdálkodás, gyepművelés folyik a Hanság 
területen. A Hanság egyedülálló természeti képéhez tartoznak a Dél-Hansági éger-sarjerdők, melyek tájképi, növénytani 
és erdészeti szempontból jelentős értékeket képviselnek. További tájképi értékeket jelentenek a füzekkel és 
rekettyefüzekkel átszőtt, a spontán beerdősülés folyamatában lévő mocsárrétek. A madárvilág számára az erdők mellett 
megmaradt tavai, kiszáradó láprétjei, sásrétjei jelentik a legfontosabb élőhelyeket. A Bősárkányhoz tartozó hansági 
területek egy részét korábban szántóföldi művelés alá vették: ezeken ma törekednek a természetközeli állapot 
visszaállítására.
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TELEPÜLÉSKARAKTER
A település északi-északkeleti részén (Kertekalja településrész) a telkek szabálytalan alakúak, az utcaszerkezet sem 
szabályos, mert ez a település legrégebbi része, régen még nem tervezték meg tudatosan az utca –és telekszerkezetet, 
„véletlenszerűen” alakult ki így, emiatt érdekesebbek, zegzugosabbak az utcák, ugyanakkor aránytalanságok is kialakultak; 
keskenyebb, kisebb és szélesebb, nagyobb telkek váltakozása. Az átlagos telekméret 1300- 1400 m2, az átlagos 
telekszélesség 15-20 m. 

A település délebben fekvő részeiben már tudatosan, egymással párhuzamos utcákat szerkesztettek ki, amely közel 
azonos méretű, szabályos téglalap formájú telkek kiosztásához vezetett. Az átlagos telekméret 950 m2, az átlagos 
telekszélesség 16 m. A legújabb lakóterületeken megengedett a min. 550-600 m2 telekméret is (Levente utca). 
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A mai településképen jól látható, hogy a régi, organikusan kialakult utcahálózat nem szabályos (É-ÉK-i rész), míg a 
település déli részén az újonnan kialakított, tervezett, egymással párhuzamos utcák sora figyelhető meg.  Az intézményi és 
középületek zöme a 86. sz. főút mellé csoportosultak. A településnek három központja van, melyek szinte összeérnek; a 
templom és iskola környéke, a Polgármesteri Hivatal környéke, illetve az egészségügyi épület környéke. 

A településen az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, mivel a telekszélességek túl keskenyek ahhoz, hogy szabadon 
állóan lehessen építkezni. 

A településen zömmel alápincézett földszintes vagy alápincézett földszint+tetőteres épületeket találunk. A 86. sz. főút 
mentén magasabb – kétszintes, vagy kétszint+tetőteres – intézmények és lakóházak is épültek. 

A régi (II. világháború előtti) házak utcafronti homlokzata oromfalas, az újabb (II. vh. utáni) épületek tetőformája sátortető. A 
legújabb házakon megfigyelhető az alacsonyabb hajlásszögű, mediterrán típusú tetőidom. (dr. Menyes János utca)  

A településen jellemzőek a magasföldszintes, megemelt házak. Ez feltehetően arra vezethető vissza, hogy a település 
nagy része régen mocsaras, lápos terület volt, amelyet később lecsapoltak, de a talajvíz továbbra is magas maradt, ill. a 
legtöbb ház alápincézett. Egyes utcákban – Árpád utca -  az épületek a telekhatárral szöget zárnak be (fűrészfogas 
beépítés), ez változatossá teszi az utcaképet.
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Történeti településrész
Kossuth Lajos utca-Hunyadi utca vonalától északra eső terület 

A történeti településrészen a hagyományos beépítés utcafronti, de a XX. század második felében épültek a 
kertvárosi jellegnek megfelelő előkertes épületek, a történeti településmagban a kétféle beépítés vegyesen jelenik meg, 
gyakoribb az utcafronti beépítés. A házak mellett, mögött vegyes használatú kerteket találunk: alapvetően gyümölcsös és 
háztáji kertek, virágoskerttel kiegészülve. Az Árpád és a Liszt Ferenc utcákban fűrészfogas beépítést találunk, itt a épület 
homlokzatvonala szöget zár be a telekhatár vonallal. 

A tetők a történelmi korok lenyomatait tükrözik: a hagyományos oromfalas és kontyolt tetőformák mellett a háború 
után megjelenő sátortető forma is megtalálható , ezek együttese eklektikus, ugyanakkor dinamikus képet az az utcáknak, 
a településnek. A hagyományos  utcaképet már átalakították a XX. század második felében épült, sátortetős házak, illetve 
utcával párhuzamos tengelyű házak. A területen a földszintes épületek jellemzőek a meghatározó építménymagasság 
ennek megfelelően 5 m körüli, mely egységes utcaképet nyújt eltérő szomszédos tetőszerkezetek alkalmazásakor is. A 
tetőszerkezetek héjalása hagyományosan égetett cserép színű, a tetősíkokat egyes esetekben szellőzőidomok törik meg. 
A legjellemzőbb tetőszín az égetett kerámia, de megtalálható a szürke (pala) színezetű tetőhéjalás is. A tetőhajlásszög a 
forma függvénye is, de jellemzően 20-40 fok között van.  A sűrű oldalhatáron álló beépítés esetében kerítés nincs, csak 
kapu, ez zártabb utcaképet hoz létre.  

Az építmények általában magasföldszintesek, A homlokzatokat a fa nyilászárók uralják. Gyakori motívum a 
homlokzaton a terméskő lábazat, amit helyenként színezéssel látnak el. Az utcák – vélhetően a mélyebb fekvés miatt is – 
árkokkal határoltak, további lehetőséget teremtve az értékteremtő, alkotó közösségnek, elsősorban a virágosítás, fásítás 
terén, vagy ízléses átereszek építése folytán.
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A homlokzatok színezésére a halvány pasztell színek jellemzőek: meghatározó a fehér és a halványmályva szín.  
Gyakori motívum a homlokzaton a terméskő lábazat, amit helyenként színezéssel látnak el.  

Az előkertek többnyire virágágyással, cserjével telepítettek, a közterülettől áttört kerítés választja el, melynek anyaga 
leggyakrabban terméskő lábazat és oszlop, fém, ritkábban fa betét. 

A nyílászárok rendszerint barnák, anyaguk fa, oromfalas épületeknél álló sátortetősnél fekvő ablakok a jellemzőek. A 
sátortetős házak homlokzatát meghatározza a jellemzően háromosztatú, fekvő tájolású 2 ablak, az ablak által 
meghatározott vonalak menti díszítés, jellemzően vagy az ablak körül, vagy a nyilásmagasság vonalában a homlokzaton 
végigfutva. 

A történeti településrészre az oldalhatáron álló, előkert nélküli,  utcafronti beépítés jellemző:  a kerítés általában 
átlátszó, áttört, de találunk tömör kerítés és kaput is. A kerítések az épületek utcai homlokzatának síkjában létesülnek. 
Anyaguk jellemzően fém, ritkábban fa, színviláguk hektikus, gyakran fémes színű. 
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Átalakuló és új településrészek
A hagyományos, történeti beépítéshez csatlakozó terület, ahol zömmel a XX. században épült házak állnak. A kissé 

lazább, szabadabb beépítés és a formajegyek sokszínűsége jellemzi ezeket a területeket. Az átalakuló településrész 
utcáinak vonalvezetése egyenes az utcák egymással párhuzamosak, ill egymásra merőlegesek. Az utcák szabályozási 
szélessége is nagyobb a későbbi beépítés lazább településszövetet hozott létre. A telkeken álló épületek itt is 
oldalhatáron vannak. Itt megjelenik a szabadonállló beépítés, a történelmi településrészek zártabb utcakarakteréhez 
képest oldottabbá válik az utca az előkertek megjelenésével. Bár hagyományos építési móddal épültek, karakterük nem 
teljesen egységes. Itt váltakozva jelennek meg oldalhatáron és szabadonálló épületek. 

A tetők formavilága változatosabb, mint a történelmi településrészen: megjelennek a meredekebb magastetők, a 
tört síkokkal határolt mediterrán tetők a település déli részén kialakuló lakóterületen. A tetőfedés anyag és színvilága a 
történeti településrészhez hasonló: az égetett kerámia szín dominál, de helyenként megjelenik a szürke színű hullámpala 
és a mediterrán tetőcserép is.
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Az építménymagasság jellemzően 5 m körüli, földszintes épület, de elsősorban a 86-os főút déli kivezető 
szakaszán (Petőfi utca) jelentősebb számban találunk magastetős oromfalas 2 szint és tetőtérbeépítéssel rendelkező 
épületeket  is. 

Az áttört, jellemzően 180 cm-t nem meghaladó magasságú kerítés mögötti előkertek egyrészt kapcsolatot hoznak 
létre a közterületi zöldfelülettel, másrészt – a kerítéssel együtt – elválasztják a lakóépületet. A kerítések anyaga igen 
változó, sokszínű, de utcánként egységes magasságú. A nem túl magas, de átjárást biztosító lombhullató fák és cserjék 
alatt virágágyások színesítik a képet. Az átalakuló településrészen az előkertek utcánként azonos mélységűek az épületek 
homlokvonala általában egy vonalba esik, így egységes utcakép jön létre annak ellenére, hogy a beépítés intenzitásában, 
tetőszerkezetek kialakításában vegyes kép jellemzi az utcákat.  

A történeti településmaghoz hasonlóan itt is a világos, pasztellszínek jellemzőek a homlokzatoknál. A lábazatok 
terméskőből vannak. 

A kerítések különösen fontos elemei az utcaképnek, településképnek, hiszen minden esetben az utcafronton 
vannak, akkor is, ha az épület hátrébb húzott, jelentős méretű előkerttel telepített. A kerítést nem csak szemből érzékeljük, 
hanem az utca hossztengelyébe belenézve is. Térfalként térelemként jelenít meg mely egyaránt összeköthet és 
elválaszthat: szerencsés, ha hagyja vizuálisan összenőni a kerteket a közterületi zöldfelülettel, ugyanakkor célszerű, ha 
legalább jelzésértékűen megjeleníti a magántulajdon és a köztulajdon határát. Az átalakuló településrészen a kerítések 
többnyire áttörtek, tömör kerítés utcafronti telepítés esetén figyelhető meg, az épület homlokvonalának síkjában. 
Anyaghasználatban a látszóbeton és a fa a legjellemzőbb, A fa nem csak tömör kapuként, hanem áttört kerítéseknél is 
gyakran megjelenik. Az áttört kerítések gyakori kiegészítő elemei a növények, elsősorban sövénynövények, örökzöld 
tujasorok, fagyalok. 
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Beépítésre nem szánt területek
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 a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
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Történeti településkép
Telepítés 

Bősárkányban az épületek oldalhatárra települtek, a településre a fésűs, a jellemző. A lakóházak homlokvonala 
párhuzamos az utcával (építési határvonal). Oromfalas és kontyolt épületek tengelye többnyire merőleges az utcára. A 
történeti részen az utcák arculatához leginkább a telekhatárra és utcafrontra telepítés illeszkedik. A történeti 
településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű 
legyen. Az utcára nem merőlegesen telepített, elforgatott tengelyű épület telepítése, fűrészfogas beépítés kialakítása csak 
a hasonló beépítésű területen, az illeszkedés szabályainak figyelembevételével  lehetséges. Indokolatlanul, nagy 
mértékben hátrahúzott családi ház építése nem megengedett: ha az épített környezethez való illeszkedés miatt a telepítés 
nem utcafronti, úgy az előkert méretét a szomszédos épületekhez igazodva kell megválasztani.
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Magasság 
Ezen a területen jobbára alacsony, földszintes lakóépületek állnak, ezért ajánlott az új házak magasságát ehhez igazítani, a 
javasolt szintszám maximum: földszint + tetőtér. Lakóépületek esetén élszerű kerülni a többszintes meredektetős, az 
utcára tetősíkkal néző épületeket. A település mára kialakult utcaképpel rendelkezik, mely közel egységes magasságú és 
tetőhajlású földszintes, vagy magasföldszint + tetőtér beépítéses épületekből áll. Az új beépítések magasságát az 
illeszkedés szabályainak megfelelően a környező házak magasságához javasolt igazítani, jelen esetben a földszintes, 
legfeljebb tetőtérrel rendelkező beépítés lehetséges.  

Magasabb szintszámú, vagy kiugróan magas épületrész megjelenése nem ajánlott, még abban az esetben sem, ha a 
építmény-magasság számított mértéke ezt lehetővé tenné.  

Tetőhajlásszög 
A tető hajlásszöge oromfalas/kontyolt tetős épületeknél ajánlottan 40-45 fok, sátortetősöknél 30-35 fok. A 25 fok alatti 
hajlásszögű tető nem illeszkedik az összképhez, ugyanígy a lapostető, vagy az alpesi módon meredek tető sem. Ettől 
eltérő tetőhajlásszögű tető építése nem javasolt. A keskeny szalagtelkek miatt ügyelni kell a tetőszélességre, a megfelelő 
oldalkerti méretek megtartására. A tető hajlásszöge oromfalas/kontyolt tetős épületeknél ajánlottan 40-45 fok, 
sátortetősöknél 30-35 fok. A 25 fok alatti hajlásszögű tető nem illeszkedik az összképhez, ugyanígy a lapostető, vagy az 
alpesi módon meredek tető sem. 

Tetőforma 
Egyszerű tetőforma alkalmazása ajánlott, mely figyelembe veszi az utcaképet és szomszédos házak tetőformáját is. 
Ajánlott a nyeregtető alkalmazása, ennek homlokzati megjelenése lehet oromfal, vagy kontyolás is. Kerülendő a bonyolult, 
összetett tetősíkok használata, valamint a kiugró tetőablak. Ajánlott a nyeregtető alkalmazása, ennek homlokzati 
megjelenése lehet oromfal, vagy kontyolás is. Megfelelő forma a sátortető is. A tető héjazata lehetőség szerint 
cserépfedés legyen, kisebb arányban, kiegészítő építészeti elemként korcolt fémlemez, vagy üvegtetős fedés, napelem is 
megengedett 
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Szín 
Mind homlokzatok, mind tetőhéjalás esetében célszerű kerülni a kirívó és feltűnő színeket A településre a visszafogott, 
pasztellszerű színek jellemzőek, ezek alkalmazása indokolt homlokzat felújítás és új építés esetén is. Világos 
homlokzatfelületek, és természetes, hagyományos tetőfedési anyagok –cserépfedés- használata javasolt. Kerülendők a 
környezetidegen, túlzó színek a homlokzatfelületeken és a tetőkön egyaránt.  A természetidegen, kirívó, hivalkodó színek 
a település természet közeliségével nem egyeztethetők össze. 

A régi házak tetejét hagyományos kerámiacseréppel borították. Tetőcserénél, felújításnál törekedjünk arra, hogy a régi 
cseréphez hasonló típusú és színárnyalatú cserepet válasszunk, vagy akár hasznosítsuk újra a régi cserepeket. Kerülni 
kell – még égetett mázas kerámia színhatás esetén is – a történeti hagyományoktól idegen anyaghasználatot (pl. 
bitumenes zsindely).  

Ajtók, ablakok 
A nyílászárók az utcai homlokzat meghatározó elemei, különös gonddal kell eljárni, az anyaghasználat, szín és formai 
kialakítás tekintetében is. A hagyományokhoz illeszkedően többosztatú fa (vagy fa mintázatú) ablakok beépítése indokolt 
az egységes homlokzatkép kialakítása érdekében. Lehetőség szerint kerülni kell az élénk, megszokottól eltérő színvilágot.  
Lehetőség szerint kerülni kell az élénk, megszokottól eltérő színvilágot, az ablakok körüli díszítésnél az csillogó – üveg, 
csempe – felületeket.A hagyományostól eltérő méretű, nagy üvegfelületeket utcai homlokzaton való alkalmazása nem 
javasolt.  

Homlokzatképzés, anyaghasználat 
Homlokzattól élesen elváló lábazat esetén ajánlott a terméskő alkalmazása. A hagyományos házak homlokzata vakolt, 
fehérre festett, dísztelen, az újabb épületek pasztellszínűek, részben díszítettek Kerüljük a túlzott díszítést és a hivalkodó, 
harsány színek használatát. A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a 
nyugodt, tiszta településképben. 
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Kerítések 
Általánosságban elmondható, hogy minden településnek megvan a jellemzően kialakult kerítés anyaga és formája. Ezeket 
bátran használhatjuk mind a történelmi településrészeken, mind az új beépítéseknél.  A kapuk –funkcionális szempontból 
– még talán fontosabbak, mint a kerítések, mivel ezek a megérkezés, a vendégfogadás első élményét adják. Ezért 
legyenek hangsúlyosak, de ne legyenek hivalkodóak. Ajánljuk, hogy a kerítés természetes anyagokból készüljön 
(terméskő, fa), tömör kerítésnél a magasság lehetőség szerint ne haladja meg a  1.80 métert. Kerüljük a műanyagok, 
nádszövetek, hullám- vagy trapézlemezek, fémipari hulladéklemezek, betonvasak, többféle vagy harsogó színek 
alkalmazását, léckerítésnél kerüljük a balusztrád jellegű profilokat. 

Kertek 
A kertek hagyományosan többcélúak: gyümölcsös, háztáji kiskert zöldségessel és akár baromfiakkal, mindehhez a ház 
közvetlen közelében gyakran virágoskert csatlakozik. A kertek nagyméretűek, a házak háta mögött húzódnak. Kerülendő 
a telkek intenzívebb beépítése, a kertek méretének rovására. Gyümölcsfák tekintetében ajánlott az őshonos fajokat ültetni. 
A ház elé, a közterületre kiültetett cserjék közül igen elterjedt a fagyal, fák telepítése esetén ajánlott őshonos fajok, akár 
gyümölcsfák használata. Célszerű kerülni a kert túlzott burkolását, a gépjármű beállókat gyepráccsal javasolt kialakítani.
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Átalakuló és új településrészek
Telepítés 

Hasonlóan a történeti településrészhez, itt is  ügyelni kell a kialakult telekszerkezet és 
használat megtartására: a lakóépületet előkerttel az oldalhatárra építendők. 

Magasság 
Az új beépítések magasságát az illeszkedés szabályainak megfelelően a környező házak 
magasságához javasolt igazítani, jelen esetben a földszintes, legfeljebb tetőtérrel 
rendelkező beépítés lehetséges. 

Tetőhajlásszög, tetőforma 
Hagyományos tetőformát követő tetőhajlásszög alkalmazása ajánlott, mely az egész 
településen közel azonos. Sem a túl alacsony, sem a túl magas tetőhajlásszögek nem 
illeszkednek a település meglévő képébe.  

Új házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell illeszkedni. Amennyiben az 
építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. 
Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló tömegű és tetőformájú. 

Szín 
Ajánlott a környezetéből nem kirívó, világos  pasztellszínek használata, a történelmi 
településrészhez hasonlóan.  

Ajtók, ablakok 
A  terület jellegéhez illeszkedően az anyaghasználatban és formavilágban az „ízlés 
határai”-t nem feszegető megoldásokat javaslunk: kerülendők az átláthatatlan 
domborüvegek, indokolatlanul nagy felületű üvegfelületek, a megszokottól eltérő 
formavilág. Javasoljuk a történeti településen megfigyelhető forma és anyaghasználatot. 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 
A környezethez illeszkedő, visszafogott színvilág javasolt.
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Részletek 
Tetőhéjalás tekintetében ajánlott az égetett kerámia szín, nem javasolt a fekete kék, antracit..stb tetőhéjalás színek. A 
mediterrán tetőszín, az új épületek formavilágához illeszkedően megengedhető. Mindenképpen ajánlott a vízelvezető 
árkok fenntartása, az adott utcában kialakult módon. A látvány tekintetében rendkívül zavaróak a légkábelek, földbe 
süllyesztésük lenne a legszerencsésebb. 

Kerítések, térfalak 
A dicséretesen kialakított egységes kerítésmagasság (pl. Kossuth Lajos utca) mindenféleképpen megtartandó. Az utcai 
kerítésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő 
kerítést tervezni, építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, 
mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. 

Kertek 
A nagyrészt a házak mögött húzódó kertek itt is többcélúak: díszkert, gyümölcsös, háztáji kiskert zöldségessel. Ahol van 
előkert, az keskeny, többnyire díszkert. A nagyobb beépítési százalékból adódóan valamivel kisebbek a kertek, mint a 
régebbi részeken. Ez a falu legfiatalabb része, az összhang miatt tanácsos elkerülni a geometrikus díszkertek kialakítását. 
Gyümölcsfák tekintetében ajánlott az őshonos fajokat ültetni, a dísznövények esetében kerüljük az invaziv fajokat (pl. 
bálványfa, akác, ezüstfa, aranyvessző). 

Beépítésre nem szánt területek 
A beépítésre nem szánt területeken ajánlott megtartani a korábbi területhasználatot. A felhagyott szántóföldeket, az 
ökológiai hálózathoz kapcsolódóan érdemes lehet beerdősíteni, lehetőség szerint őshonos fafajokkal. Kerüljük az invaziv, 
idegenhonos fajok ültetését (akác, bálványfa, ezüstfa stb.). 
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A település látványa kimondottan „zöld”: a közterek ápoltak, gondozottak. A lakók több helyütt virágládákkal csinosítják a 
kerítésük előtti részt.  

Az utcák zöldfelületeinek kialakításánál, fásításánál az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venni. 
A telepített növényzet nem képezhet olyan sűrű növényfalat, ami az átlátást akadályozza. Az örökzöld fákkal és a 
tujafélékkel érdemes csínján bánni, mert ezek még a téli hónapokban is a házak jelentős árnyékolását okozzák. 
A fák lombkoronája idős korukban sem lóghat be az úttest űrszelvényébe és nem érheti el illetve közelítheti meg a házak 
homlokzatát 1-1,5 m-nél jobban. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a fák a közvilágítás érvényesülését nagymértékben 
ne akadályozzák, és az alattuk való átközlekedés biztosított legyen. Ezért a fák alsó oldalágait 2,2-2,5 m magasságig el 
kell távolítani. 

Ezek figyelembevételével a 12-18 m széles utcákban csak akkor szabad fásítani, ha az épületek előtt előkert van. Ha 
nincs előkert, akkor csak 18 m-nél szélesebb utcákban szabad.
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Utcák, közterek, közparkok, közterek
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Jó példák
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Sajátos építmények



Részletek
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