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1.BEVEZETÉS 
„Kisapostag – Duna, dombok, kertek.”  

Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a települési közösség 

múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedés és a közösség kultúrájának. Egy település 
jellegét a természet és az ember által alkotott elemek határozzák meg. Minden település más és más, egyedi, sajátos 
arculatú. Minden település rendelkezik olyan sajátos, csak az adott településre jellemző vonásokkal, amelyek a 

történelem során örökölt elemek, és amelyeket folyamatos természeti és építészeti tevékenység alakít. A jellegvédelem, 
az értékek és az egyedi arculat megőrzése a mindenkori építészeti stílus befogadásával a települések számára fontos 

feladat.  

A településképi arculati kézikönyv célja egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, 
döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti 

arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.  

    

    



 

Az arculati kézikönyv elsősorban nem szakembereknek készül, a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok 
útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség 
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, meghatározza Kisapostag településképi jellemzőit, vizsgálja településképi szempontból 
az egymástól elkülöníthető településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel. 

A kézikönyv bemutatja Kisapostag meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét, építészeti hagyományait. 
Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és tájhasználat alkalmazására, mint az épületek, építmények 
településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a közterületek és a 
zöldfelületek alakítására.  

     

     
 Fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, de emellett a jövő alakítására is nyitottak vagyunk, hiszen előremutatóan kell 
gondolkodni még az építészet terén is. Bízunk benne, hogy természeti környezetünk, békés, nyugodt, emberbarát településünk 
vonzó lesz a jövőben is.  

 

 

 

Nagy Attila 
                                                                                                                                                                                                     polgármester  

  



 

2. A TELEPÜLÉSRÉSZEK ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKARAKTERE 

A község igazgatási területe észak-dél irányban kissé elnyújtott alakú. Északon és északnyugaton a települést határoló lankás 
domboldalak többnyire szántó területek kisebb erdőfoltokkal határolják. Keletről a Duna és a folyót kísérő ártéri erdők, nyugatról 
szintén lankás domboldalakon elterülő szántó területek szegélyezik a belterületet. Délről a szomszédos település Baracs 
üdülőterületei és mezőgazdasági hasznosítású területei veszik körbe. Északkeleten Dunaújváros ipari területei nyúlnak át a 
településre. 

A közigazgatási területet kelet-nyugat irányban kettévágja a 6. sz. főút, észak-dél irányban az M8. A települést a 6. sz. út és az 

M8 négy területre vágja el. A településen északnyugat felől folyik keresztül a „Kisapostagi-patak” a Dunáig, aminek duzzasztásával 
halastó található a település északnyugati részén.  

Az M8-tól északra, a 6. sz. úttól nyugatra található területek elsősorban mezőgazdasági hasznosítású, amit északnyugati 
irányból vág ketté a névtelen patak. A felduzzasztott vize haltenyésztésre hasznosul. A vízmelleti területek gyepgazdálkodásra 
alkalmasak. A terület keleti szélén a 6. sz. út mellett kialakult kereskedelmi szolgáltató terület található, ami Dunaújváros 
iparterületének közelsége miatt jött létre elsősorban raktározási céllal.   

Az M8-tól északra, a 6. sz. úttól keletre lévő terület a Dunáig tart. A jelenleg mezőgazdasági hasznosítású terület jelentős része 
fejlesztésre szánt, helyet ad a dunaújvárosi gazadsági területek bővítése számára is. Itt működött a rekultiválásra, erdőtelepítésre 
váró hulladéklerakó a Duna mellett. 

Az M8-tól délre, a 6. sz. úttól nyugatra található a település legegységesebb területhasználatú része. A mezőgazdasági területet 
a vízfolyás és gyepes, bokros területei kísérik egészen a 6. sz. útig. A terület déli csücskében van a sport repülőtér, amely 
elsősorban baracsi területeket vesz igénybe. 

Az M8-tól délre, a 6. sz. úttól keletre található igen változatos terület további részterületekre bontható. 

1. Az M8-tól közvetlenül délre lévő dombos terület jelenleg részben mezőgazdasági részben felhagyott művelésű terület. 
A Duna-parton erdőkkel, régebbi szeméttelep rekultivált területeivel.  

2. A korábbi zártkertek területe az M8-tól közvetlenül délre lévő mezőgazdasági terület és a falu közé ékelődik, ami részben 
ma is kertes mezőgazdasági terület, részben lakóterületté területként alakuló fejlődő terület. 

3. Kertvárosias lakóterületekként működik a falu jelentős beépített része az üdülőterületekkel együtt. A telülésközponttól 
északra helyezkedik el a sportpálya és a temető. A falu belterülete pedig egészen Baracs közigazgatási területéig húzódik déli 
irányban. 

4. A 6. sz. út mellett található kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület a korábbi tehenészet helyett új fejlesztéssel 
biztosít megélhetést helyben. 



 

5.: A Duna-parti ártér igen vegyes a valós területhasználattal bír. A meglévő galériaerdők mellett rekultivált terület, kikötő 
és kavicsbányászat is megtalálható, mí a község szándéka a vízpart minél sokoldalúbb rekreációs használata a jogszabályi keretek 
közt. 

6.: A falu lakóterület fejlesztési területei a jelenlegi belterülettől délre, a löszplató tetején található. Innen kedvező kilátás 
nyílik a Duna-partra, és közel esik a Baracson található strandhoz, illetve a fejlesztendő rekreációs területekhez. 

Belterületi karakterkülönbségek 

 
 

  



 

Település kapuja A 6. sz. út - Petőfi utca eleje az ABC-ig - 
Hegyalja út 6. sz. útra kifutó vége. 

Az M8 felől érkező 6. sz. út melletti mezőgazdasági terület, a 
szegélyén lévő gazdasági és lakóépületek, a Petőfi utca 
bevezető szakasza melletti épületek, infrastrukturális és 
tájékoztató elemek, zöldfelületek és berendezései határozzák 
meg az első benyomást a településről. 

 

 

Adottságaiból adódóan teljesen vegyes karaktert mutató 
településrész. Részben a kertek végével, részben az épületek 
homlokzatával, részben a közlekedési elemek hiányosságával 
mutatja meg magát az igényesen kialakított üdvözlő 
zöldfelületi rész mellett. A szűk úttest, a járda hiánya, a 
buszmegálló árvasága felhívja a figyelmet a település 
hiányosságaira. 

Központ. A történelmi központ, elsősorban a Petőfi utca és a 
Duna part mentén fekvő területek. 

 

Kisapostag telekszerkezetét – történeti kialakulása során – a 
fontosabb közlekedési útvonalak, a névtelen patak és a Duna 
határozzák meg. Ezek mentén alakultak ki a legrégebbi 
településrészek úgy, hogy az útra közel merőlegesen 
felfűződtek a szalagtelkek. A karakteresen utcás jellegű 
település legrégebbi részein - kisebb területre korlátozódott - 
halmazos tömbök őrzik a történeti kialakulás kezdeteit. Az 
úrbérrendezés következtében a belső egész telek egy kis vagy 
magyar hold lett. Ennek a feleződéséből jöttek létre azok a 14-
16 m, széles, és 180-200 m mély telkek, mely a településrész 

jellegzetes telekszerkezetét alkotják a mai napig az 
„ófaluban”. A megosztott telkek továbbosztása igen keskeny, 
(7-8 m széles) jellegzetesen sűrű beépítésű utcaképet 
eredményező telkeket is létre hozott néhány helyen, de ezek 
nem jellemzőek. 

 



 

 

Kertvárosias településrészek – A község fejlődésével 
párhuzamosan fejlődő településrészek. A XX. századi 
házhelyosztásokkal egyidejűleg a beépítések is tervszerűbbé 
váltak. A falu településképe megváltozott. 

1945 után jellegzetes, falusias településrész kialakulását a 
ma kertvárosinak nevezett lakóhely típusa kezdte kiegészíteni 

a településen először a terepadottságoknak megfelelően, majd 
a történetileg kialakult településrészektől idegen, szabályos 
tömb, utca és telekszerkezet jött létre, 1800-2000 m2-es 
telkekkel. A területen legújabb tendenciaként az eredetileg 
kialakított telkek megosztása figyelhető meg. A domborzati 
adottságok miatt egyre több „nyeles” telek alakult ki 

 
„Üdülősor”. A Dunasor utca mentén és a kapcsolódó 
doboldal. Az üdülősor telekszerkezetének kialakításában is a 
közlekedési útvonal és a Duna határozta meg. Először csak a 
Duna-parton, majd a domoldalon is megjelentek az üdülő-
nyaraló épületek. Ezek mára átalakultak családiházként 
működnek annak ellenére, hogy a területfelhasználás nem 
módosítható a Du-naparton. Keskeny 14-16 m, széles, és 30-
50 m mély telkek jellemzőek. A szűk telkek miatt az épületek 
szabadon állóak, egyik esetben a telek utcafrontján, másik 
esetben a telek közepén, vagy hátsó részén állnak. 
Magasságuk és alapterületük is változó. Földszintes, vagy 
földszint és tetőtérbeépítéses, ritkább esetben egy emeletes 
épületek. A Duna-parton eredetileg lábas házak alsó része 
mindenhol beépült. 

 



 

Volt zártkertek. A 
falutól északra lévő 
terület lassan 
lakófunkcióval is 
beépül. A most 
lehatárolt terület 
még a kertes 
mezőgazdasági 
terület funkcióval 

rendelkezik. Építményei, épületei nagyon vegyes képet 
mutatnak. Egységes arculatról nem beszélhetünk. 

 
Tórendszer. A 
község északnyugati 
határában lévő 
tórendszert a 
Kisapostagi-vízfolyás 
táplálja. A 
legészakabbra lévő 
tó már Dunaújváros közigazgatási területén található.  
északra lévő terület lassan lakófunkcióval is beépül. Kevés 
építmény található a tórendszer körül, amelyek a tájban nem 
meghatározóak. 

 
Ipari terület. A 
lehatárolás jóval 
kiterjedtebb a 
településrendezési 
eszközökben, mint 
a jelenlegi valós 
területhasználat. A 
Papírgyár 
Dunaújváros 
közigazgatási területén már nem tudott terjeszkedni, ezért 
kisapostagi területeket vett igénybe, ami mutatja a 
településrész indokoltan lett kijelöve gazdasági fejlesztésre.  



 

 

 



 

3.ÖRÖKSÉGÜNK 
A településképet befolyásoló, meghatározó építészeti, táji és természeti adottságok, jellemzők 

Földrajzi fekvés 

A Duna jobb oldalán elterülő Pentelei-löszplatón kialakult település a Mezőföldön terül el. Az Alföldhöz tartozó középtáj domborzati 
megjelenésében átmenetet képez az eltérő fejlődésű, tagoltabb nagytáj, a Dunántúli-dombság és a kiegyenlítettebb felszínű, 
szomszédos alföldi középtáj, a Dunamenti-síkság között. 

Földtörténeti fejlődésében a mai felszíni képet kialakító folyamatok kezdete a harmadidőszak végi pliocén kor eseményeihez (kb. 5 
millió évvel ezelőttől) kötődik. A Kárpát-medence lesüllyedt belső területeit borító Pannon-beltenger a szárazföldi területek felszíni 
lepusztulási anyagából származó feltöltés és a medencealjzat egyes részeinek szerkezeti kiemelkedése következtében fokozatosan 
visszahúzódott. A Mezőföld területén a tengerfenék üledékei az északnyugati részen erőteljesebben, a délkeleti részen kisebb 
mértékben emelkedtek ki. 

A negyedidőszak elején (mintegy 1,8 millió éve) az alsó-pleisztocénban a pannon üledék szerkezeti mozgások következtében észak-
északnyugat-dél-délkeleti és kisebb északkelet-délnyugati irányú törésvonalak mentén feldarabolódott, amit erősen formáltak az 
akkori déli-délkeleti irányba tartó és a szerkezeti vonalakhoz igazodó folyók. Az ekkor kialakult ősvízrajzi kép még sok tekintetben 
eltért a mai állapottól. 

A felső-pleisztocén elején újabb szerkezeti mozgások következtében létrejöttek a mai állapotot meghatározó domborzati egységek: a 
Dunamenti-síkságtól elhatároló markáns perem, a meghatározó rögsorok és hátak, valamint a köztük lévő süllyedékek, és 
kialakultak a mai vízhálózathoz tartozó völgyrendszerek. Az egész pleisztocénban folyó löszképződés és az áthalmozódás 
következtében igen jelentős területű és vastagságú löszös takaró képződött, amelynek később lesüllyedt részeit mára a folyók 
hordaléka betakarta. 

A holocén (jelenkor) felszínformáló folyamatai közül a löszfelszín átalakulása (löszkarsztosodás, lepusztulási és áthalmozódási 
formák létrejötte, magaspart erodálódás, csuszamlás), a lejtőformálódás és a fluviális tevékenység (völgyformálódás, alluviális síkok 
képződése) a legmeghatározóbb. 

A tágabb táji környezet: a Mezőföld  

A szerkezeti vonalak által tagolt domborzati egységek és a hozzájuk kapcsolódó morfológiai formacsoportok négy eltérő karakterű 
térségre tagolják a Mezőföld felszínét. A Dunántúli-középhegységhez támaszkodik a magasabb helyzetű (átlag 230-250 méter 
tengerszint feletti) Észak-Mezőföld. Lapos ívű hátakból, kisebb magasságra kiemelt, enyhe tagoltságú síkságból és az őket körbevevő 
fiatal süllyedékekből álló Nyugat-Mezőföld. Ezektől kissé eltérő fejlődésű terület a Dél-Mezőföld, amely az Ős-Sárvíz nagy 
kiterjedésű, homokból felépülő hordalékkúpján folyamatos volt a löszképződés, az alacsonyabb helyzetű hordalékkúpokon jelentős 
futó homok felszínek is kialakultak.  



 

Kisapostagot is magába foglalva a Duna és az előző két mezőföldi tájegység között található a 97 és 204 méter tengerszint feletti 
magasság közötti Közép-Mezőföld. A közepén északnyugat-délkeleti irányban húzódó, szerkezetileg előjelzett Seregélyesi-völgy és a 
vele párhuzamosan kialakult, enyhén tagolt síksági típusba tartozó süllyedékterület két, egymástól elváló, kiemeltebb részre tagolja.  
A szerkezeti vonal és a Sárvíz-völgy között húzódik a Sárbogárdi-löszplató. A 150-180 méter tengerszint feletti magasságra emelt 
kb. 40 méter vastagságú löszfelszínen jellegzetes löszkarsztos lepusztulási formák (löszvölgyek, löszdolinák, mélyutak stb.) 
találhatóak. Meghatározó a Seregélyesi-völgy és a Duna között alakult ki a Pentelei-löszplató. Ez az aszimmetrikusan és féloldalasan 
kibillent plató Észak- és Nyugat-Mezőföld felől enyhe lejtővel emelkedik ki a környező hordalékkúppal borított süllyedékekből, és a 
Duna mellett szerkezeti lépcsőkkel tagolt, meredek, a folyó által alakított magaspartban végződik. 

A Pentelei-löszplató morfológiai formatípusokra, talajképződésre és a helyi vízhálózatra erőteljesen kiható kőzet anyaga a lösz. A 
nagy vastagságú, erőteljesen rétegzett löszkötegek mellett jelentősek a hordalékkúpsíkságokat vékonyabban beborító 
lejtőtörmelékes, homokos, ún. átmosott lösztípusok és a csak deluviális képződésű löszös üledékek. A lösszel nem takart 
hordalékkúpi felszíneken, mint  Kisapostagon, folyóvízi homok, lepelhomok és futóhomok található a talajrétegek alatt. 

Domborzati egységek és felszínformák 

Kisapostag a tagoltabb halomvidékhez tartozik a Mezőföldön belül. Többnyire sík területei is a lankásabb dombhátak részei. A 
halomvidék jellegzetes része a löszplató 
lapos hátú, nagyobb kiterjedésű, 
kiemelt keleti része, amely a Dunára 
meredek magasparttal szakad le. Az 
eróziós-deráziós völgyekkel 
gyengébben tagolt, vastag lösztakarón 
kialakult felszínekre egyenletes 
lejtősödés és ritkább löszpusztulási 
formakincs (lösszel kitöltött régi eróziós 
völgyek, aszóvölgyek, deráziós fülkék) 
jellemző. A Dunára néző oldalon a 
mellékvölgyek mélyülése és 
hátravágódása megy végbe. A síksági 
térszínek magasabb és alacsonyabb 
helyzetben lévő hordalékkúp felszínei Kisapostag belterületei gyengén tagoltak és enyhe lejtősödésűek.  

A talajtípusok 

Az uralkodó megjelenésű, magas mész- és egyéb ásványianyag-tartalmú alapkőzetből az éghajlati viszonyoktól, a növényzeti 
borítottságtól függő talaj képző folyamatok kiváló minőségű mezőségi (csernozjom) típusú talajokat hoztak létre. Kisapostagon a 



 

magasabb térszíneken a csernozjom talajokkal váltakozva rozsdabarna erdőtalajok, barnaföldek találhatóak. Gyenge minőségű 
humuszos homoktalaj és futóhomok váztalajok csak kisebb foltokban fordulnak elő Kisapostag és Mezőfalva között. Lejtőhordalék-
talajok a hosszanti, északnyugat-délkeleti irányú völgyekben képződtek összefüggőbb megjelenésben. Az alluviális térszíneken a 
Dunához kapcsolódva, annak jobb partján,  

Éghajlati jellemzők 

A Mezőföld találkozási területe az Alföldhöz kötődő meleg, mérsékelten száraz, mérsékelten forró nyarú és a Dunántúl középső 
részének dombsági, hegyvidéki területeire jellemző mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű éghajlati körzeteknek. A 
Közép-Mezőföld hőmérsékleti értékeiben kimutatható kisebb észak-déli különbség. Kisapostagon az évi középhőmérséklet 10,2-

10,3 °C, a vegetációs időszaké 16,1 és 17 °C. A 10 °C napi középhőmérsékleti értéket meghaladó napok száma átlagosan 188-189. 
A fagymentes időszak  csaknem 203 nap, míg a Duna mentén 207 napot is elérhet. A júliusi középhőmérséklet 21-21,5 °C, a januári 
-1,5 és -2 °C. A napi értékhez tartozó nyári maximumok és a téli minimumok eloszlása viszont kontinentális. Nyáron kelet felé 
növekszik, télen pedig csökken a hőmérséklet. A besugárzási értékek magasak, a napsütés az évi 2100 órát is meghaladhatja. A 
felhőzet évi átlaga 50% körüli, a borult napok száma 90 körüli egy évben. 

A csapadék évi átlagos mennyisége 500 és 564 milliméter közötti. A csapadék évi megoszlására jellemző a májusi maximum és a 
januári minimum, bár a havi értékek között nincs jelentős különbség. A tenyészidőszak csapadéka 305 milliméter, de a 75%-os 
valószínűséggel várható érték 200-250 milliméter közötti. A térség vízháztartása veszteséges, és az aszályos hőségnapok száma is 
25 körüli. 

Természetes növénytakaró  

Az éghajlati jellemzőkkel és talajtípusokkal összefüggő 
természetes növényzet az Alföld flóravidékébe, annak Duna-
vidéki flórajárásába sorolható be. A kultúrnövényzet, 
földhasznosítási formák és a települések között ma már csak 
töredékesen megtalálható eredeti növénytakaró döntően 
erdős sztyeppből és kisebb részben zárt erdőből állt. Az ősi 
löszvegetáció megőrzői a művelésre kevésbé alkalmas 
meredek lösz- és agyaglejtő peremek és a Duna mellett 

húzódó magaspartok (kivétel a települések területe). A 
csupasz löszfalak felső peremének hiányos borítású 
vegetációja az extrazonális és posztglaciális jellegű, 
sztyeppterületre jellemző seprőfüves növénytársulás. A 
peremtől távolodva a kisebb mértékű talajpusztulás esetén 
különböző gyepképző fajokból álló löszpuszta rét alakult ki. 



 

A löszön kialakult erdős sztyeppék jellegzetes társulása a törpemandulás cserjés, ahol a sztyepprét fajai keverednek különböző 
kontinentális tölgyesek fajaival. Zonális erdőtársulás a löszhátak tatárjuharos löszpusztai tölgyese. A homokterületeken az 
előbbiektől eltérő társulások alakultak ki, többek között homokpuszta gyepek, zárt homokpuszta rétek, fehérnyáras bozótok, 
homoki tölgyesek. Az ártéri peremeken alföldi jellegű sziki társulások, az ártereken alföldi jellegű mocsárrétek és dunántúli jellegű 
láprétek voltak jellemzőek. 

Vízrajz 

A lösz függőleges textúrájából adódó vertikális beszivárgás következtében a talajvíz jóval a felszín alatt helyezkedik el. Az 
alacsonyabb helyzetű, vékonyabb lösztakarójú helyeken 2-3 méter, a löszhátak magaspartjain, a különböző löszbe zárt víztartó 
réteghez (homok és talaj) kapcsolódva, 25-35 méter mélyen találhatóak a talajvíz lencsék. A víz áramlása kelet-délkeleti irányú, és 
főleg a partfal és - kisebb mértékben - a bevágódott völgyek azok a helyek, ahol forrásokban a felszínre jut.. A csuszamlásos anyag 
alatt, a folyó medrében (a Duna által metszett pannon homokrétegek keveredett vizei által táplált) alsó források képződtek. A 
magaspart más részein, ahol nincsenek csuszamlási formák, ott a partfal lábánál fakadnak egyszerű talajvíz források. A folyó 
árterén és szigetein található homokos kavicsrétegek igen kedvező víznyerési lehetőséget biztosító víztartó rétegek. 

Rétegvizek alapvetően a felsőpannon víztartó homokrétegekhez kötődnek. A többségében nyomás alatt álló vizet tartalmazó, egymás 
felett elhelyezkedő rétegek a Közép-Mezőföldön 50-200 méteres mélységben találhatóak.  

Bár a tárolt készletek mennyisége nem túl jelentős, többségük kemény vagy közepesen kemény, és jelentős vastartalmú, mégis 
artézi kutakkal hasznosítható víztartalékot jelent. 

A térség vízrajzi viszonyait közvetlenül és közvetve a keleti peremen futó jelentős folyam, a Duna határozza meg. A löszfelszínek 
völgyeiben a csapadékviszonyokhoz igazodva kisebb, részben időszakos jellegű, ma már csatornákba terelt felszíni vízfolyások 
találhatóak. A vízfolyások közvetlenül a Dunába tartanak (Kokasdi-ér, Nagyvenyim-Kisapostagi-ér).  

Az itt lévő Dunaszakaszra jellemzőek a téli jégtorlaszok, amelyek jeges árvizeket okozhatnak. A kanyarogva bevágódó, középszakasz 
jellegű folyam nyugati irányba áthelyeződő, több helyen érvényesülő jobb parti, oldalazó eróziója igen nagymértékben alakítja az 
üdülő területek partszakaszát. A jelentős szintkülönbségű, bizonytalan egyensúlyú, réteges felépítésű magaspart igen sokszori 
földcsuszamlása - a gravitációs mozgásokon kívül - ezzel és a Duna által befolyásolt réteg- és talajvízi áztatással, alámosással van 
szoros összefüggésben. 

  



 

Az ember megtelepedésének, jelenlétének legelső, közvetett nyomai 

A térség átmeneti kőkori népessége volt a felvevője-befogadója a Balkánon át a Kárpát-medence felé tartó, művelhető földeket kereső 
embercsoportoknak. A Közel-keleti a Kr. e. 10. évezredben, majd annak következményeként Délkelet-Európában a 7-6. évezredben 
„elsődlegesen közel-keleti, balkáni jellegű megélhetési stratégiának” igazolója a kerámiaművesség mellett a paleobotanikai és 
archeozoológiai kutatások: a juhnak és a  

A középső neolitikumban a szinte az egész Dunántúlt benépesítő népcsoport névadója az élesen bekarcolt, változatosan indázó 
vonaldíszekkel ékesített edényművesség. Ez a folyóvölgyek mentében, löszös földhátakon megtelepedő népesség meglehetősen 
egységes képet mutat sajátos irtásos-égetéses földművelő életmódja következtében - amikor is az erdőből kihasított földdarabot 

annak „kimerítő" művelése után mintegy visszaadja egy időre az erdőnek, elköltözik, majd jó emberöltőnyi idő után visszatér - nagy 
kiterjedésű, egyrétegű telepek jönnek létre. Az anyagnyerő gödörkomplexumok mellé 20-40 méter hosszú, 5-8 méter széles, 
cölöpszerkezetes, ún. nagycsaládi házak épülnek. A századokon át tartó békés paraszti életet követően a kultúra kései szakaszában 
a telepeket körárok rendszerrel veszik körül, idegen népesség támadásától való féltükben. 

A bronzkor 

Valamikor a Kr. e. 2. évezred legelején, a kora bronzkor második felében a Duna menti löszháton megjelenő déli eredetű 
népcsoporttal, az ún. Nagyrév-kultúra népe Magyarország területére délről, a két nagy folyó (a Tisza és a Duna) mentén, az azokat 
kísérő löszvonulaton észak felé haladva települt be. Úgy nevezett tell-telepeket alkotott és hagyott hátra. A tellek megjelenése nem 
csak formailag jelent lényeges változást. Ezek a telepek ui. olyan letelepedett életformát feltételeznek, amely többek között intenzív 
földművelésen és több évszázados egy helyben lakáson alapul. A Tisza mentén északon Fegyvernekig, délen a Tiszazugig találhatók 
meg a jellegzetesen fényes fekete anyagú, kihajtó peremű, egyfülű ún. „nagyrévi korsók". A cölöpvázas, tapasztott fonott falú vagy 
döngölt agyagfalú házakból álló, nem egyszer védett telepek lakosai fejlett kézműiparral rendelkeztek. A nagyobb, központi telepek 
környékén - valószínűleg azokkal szoros kapcsolatban álló - kisebb telepek hálózata található, amelynek részét Kisapostagon is 
feltárták. 

A telepeken folyó gazdasági élet jelentős színtere az itt található téglalap alakú, általában két helyiségből álló ház volt, amelyben az 
egyik, többnyire a kisebbik szoba a konyha vagy gazdasági helyiség volt, egy részén munkagödörrel és tűzhellyel A másik helyiség 
a „tisztaszoba" lehetett: elsősorban alvásra és tárolásra használhatták. A házak helye állandósult, és vagy a fő égtájakhoz, mint 
Kisapostagon (vagy a löszhát irányához (Tószeg-Laposhalom, Százhalombatta) igazodnak. A pompás, gazdagon díszített vagy éppen 

fehérre meszelt falú házak (Kisapostagon is) és a településszerkezetváltás a társadalmon belüli jelentős változással is összefügg.  

A kora bronzkor végső fázisában feltűnik egy új és merőben más hagyományokkal rendelkező népcsoport. (Kisapostag-kultúra) Ez 
a népesség mind társadalmilag, mind gazdaságilag nagyon eltér az itt élő Nagyrév-lakosság hagyományaitól. A Duna menti Nagyrév-
területre történő bevonulásuk valószínűleg békés, hiszen a telepeken semmiféle nyoma sincs jelentősebb változásnak 



 

A középső bronzkorban a Vatya-kultúra népe átlépi a Dunát, és települései, valamint a hozzá tartozó temetők megjelennek a folyó 
keleti partja mellett húzódó löszháton.  

Késő bronzkor 

A jóval későbbi Hallstatt-kultúra népe nem lakott itt. Erre magyarázat talán a tellek kialakulásához elengedhetetlen löszplatóban 
keresendő. A középső bronzkoritól teljesen eltérő gazdálkodást folytató későbbi kultúrák számára valószínűleg nem volt megfelelő 
ez a löszös vidék. Emellett ezen kultúrák számára a Duna határvonalat jelentett, nem pedig összetartó elemet, mint a korábbi 
kultúrák esetében. Azt, hogy a késő bronzkorban ez a terület mégsem volt teljesen elhagyatott vidék, az Intercisa Múzeum állandó 
kiállításában is bemutatott néhány késő bronzkori kard, fegyver, ill. bronz szerszám jelzi, melyek legtöbbje a Dunából került elő. 

Valószínű, hogy e tárgyak vallási szertartás során jutottak a folyóba.  

A kelták 

A Kr. e. 1. század közepének különféle hadieseményei következtében a törzsi szállásterületek átrendeződtek. Ez a vidék az eraviscus 
törzs szállásterülete lett, a Dunántúli-középhegységtől a Dunáig és a Sióig. A törzsek élete a római politikai formációban is csaknem 
zavartalan. A bennszülött lakosság emléke a római kőplasztikában és az írásbeliség révén a kelta nevek sírkőre vésésével maradt 
fenn igazán.  

A római kor 

Augustus császár (Kr. e. 31 - Kr. u. 14) expanziós politikáját római alaposság, óvatosság és elővigyázatosság jellemezte. Elsősorban 
egy gazdaságilag és földrajzilag, másodsorban pedig etnikailag elhatárolható terület teljes meghódítása volt a stratégia célja. 
Pannonia meghódítása is összefüggött a birodalomnak a Dunáig való kiterjesztésével; nem annyira a folyami határok kialakítása, 
mint inkább a folyami szállítás megoldása volt fontos a római vezetők számára. Utak híján, ill. a szárazföldi közlekedés lassúsága 
miatt a Duna és a Rajna volt az a közlekedési és kereskedelmi út, amely Európa belső területeit a tengerekkel összekapcsolta. 

A hódítást követő több mint fél évszázad alatt római csapatok csak a belső területeken, a Borostyán út és a Száva torkolata felé 
vezető út mentén állomásoztak, ahol belpolitikai feladataik is voltak. Noha a mai Dunántúl területe is kétségtelenül római 
fennhatóság alatt volt, itt feltehetően szövetséges rendszert alakítottak ki. Pannonia provinciává való szervezésére ténylegesen 
valószínűleg csak Claudius (41-54) alatt került sor. A civitasokba szervezett bennszülött közösségek katonai irányítás alatt álltak, 
amely azonban lehetővé tette a törzsi arisztokrácia felemelkedését, a gazdasági életben pedig a római eredmények fokozatos 

átvételét. A Kr. u. 1. század nagyobbik felében a külpolitikai helyzet úgy alakult, hogy nem kellett ellenséges betörésektől tartani. 
Mind a Dunától északra lakó germánokkal, mind pedig a Tiberius (14-37) uralkodása elején betelepülő szarmatákkal sikerült olyan 
szövetségi szerződéseket kötni, amelyek azután hosszú évtizedeken keresztül biztosították a békés kapcsolatokat.  

A békés fejlődésnek a 167-ben kitört nagy markomann-szarmata háború vetett véget.19 A hosszú, 14 évig tartó háború nagy 
megpróbáltatásokat okozott nemcsak Pannoniának, hanem az egész birodalomnak is. A hadműveleteket több éven keresztül maga 



 

a császár, Marcus Aurelius (161-180) irányította. Intercisa néhány más településsel és erődítménnyel együtt csak 178 táján, egy 
nagy erejű szarmata betöréskor pusztult el. 

  

 
Forrás:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Limes4-hu.png 

A nagy háború 180-ban történt lezárása után, Commodus (180-192) uralkodása idején kezdődött meg az újjáépítés, természetesen 
előbb a katonai létesítményeké. Az intercisai helyőrséghez tartozott a limes egy meghatározott szakasza is. A Dunán való titkos 
átkelések megakadályozására Commodus császár őrtornyokat építtetett. Ezek azok a megfigyelő állások lehettek, amelyeket távol 
az úttól, közvetlenül a lösz fennsík Dunára néző peremén emeltek. A helyőrségnek kellett természetesen a fontos hadiutat is 
megépíteni, karban tartani. A Duna mint közlekedési út mellett ez volt a legfontosabb olyan út, amelyen a Duna menti  tartományok 
katonai és polgári forgalma zajlott. A limes-út sóderes burkolatát a 2-3. század fordulóján többször is javították. A légifelvételeken 
az út mint világos, fehér csík jelentkezik Intercisa és Annamatia (Baracs) között. A limes-út mentén mérföldkövek is álltak, rajtuk 
az éppen uralkodó császár neve és címei, s az esetleges javítások említése mellett minden esetben feltüntették a hely Aquincumtól 
mért távolságát.  Annamatia területén előkerült mérföldkő adatai alapján a település 55 római mérföldre volt Aquincumtól. 

A limes táborainak kiépítésével minden bizonnyal egyidőben létrejönnek „polgári települések": (a nem katonák, vagyis civilek lakta) 
táborvárosok és -falvak. Az ún. canabae (eredeti jelentésében barakkok, bódék) a legiok táborai (castrumok) melletti városias 
települések (canabae legionis). A szó valószínűleg a katonai zsargonból vált közigazgatási kifejezéssé. A kisegítő csapattestek 
táboraihoz (castellum) kapcsolódó telep neve, a vicus gyakran kap a szakirodalomban auxiliaris jelzőt. A vicus militaris szószerkezet 
a katonai táborokhoz való kötődést rögzíti (vicus-nak neveztek ugyanis városrészt, kerületet, sőt utcát is). 

A hunok 

A Valeriát ellenállás nélkül s üresen birtokba vevő hunok számára nem volt jelentősége az egykori római limes-erődöknek. A 
lakótornyokat védő katonák és a még szilárdan álló falak mögé húzódó civilek a Duna mentében végig biztosíthatták volna a római 
élet és civilizáció bizonyos folyamatosságát, ha vidékünk is úgy került volna „barbár" nép uralma alá, ahogyan a Nyugat-Római 
Birodalom többi tartományai. A Dunántúl keleti kétötödére kiterjedt Valeria provincia azonban a nagy kivétel: ezt III. Valentinia- 

Dunakeszi 



 

nus nevében Aetius patricius 433-34-ben úgy engedte át Ruga hun nagykirálynak, hogy előtte - épp úgy, mint 160 évvel korábban 
Daciából - kivonja a katonaságot és kitelepíti a lakosságot. Pontosabban: az utóbbit áttelepíti Pannónia Príma és Savia tartományok 
mögé, a két nevezett tartományból elvett, ettől kezdve Valeria mediának („középső" Valeriának) nevezett területre. Ide telepíti a 
korábbi pannon „külső” Valeriának lakosait („belső” Valeriának egy itáliai késő római közigazgatási egység számított). A kitelepítés 
súlyos történelmi következményekkel járt, a birodalom minden más területével szemben, a magyar Nyugat-Dunántúlt is beleértve 
- egyetlen ókori helynév és földrajzi név sem maradt fenn. A hunok eltávozása (455) után Annamtia erődje sok évig üresen állt. Csak 
nem sokkal 500 előtt költöztek a falak közé a germánok, akik a kor szokása szerint megpróbálták valamelyik római épületet 
lakhatóvá tenni. Az antik hagyományokat tisztelve ők sem temetkeztek a falak közé. Ismertek leleteik. is.  

Az avar kor (6-9. század) 

Alig egy évszázad múlt el Attila, a hunok nagy királyának halála (453) után, amikor újabb ismeretlen lovasnép kopogtatott Európa 
kapuján, az avarok.1 Nevüket és eredettörténetüket a bizánci császári udvar írott forrásaiból ismerjük. A Belső-Ázsiában létrejött 
türk kaganatus rohamos gyorsaságú terjeszkedése során 552-ben űzte el a kínai forrásokból zsuan-zsuan néven ismert törzseket. 
A türkök elől a távoli rokonaikhoz, a közép-ázsiai heftalitákhoz (hunok) menekülő népesség a későbbi avar államalakulat egyik 
alkotó eleme lett. A türk terjeszkedés 557-ben a heftalitákkal együtt további nyugat felé történő költözésre kényszerítette őket. 

Honfoglaló magyarok 

A honfoglaló magyarok 900-ban, a velük szövetséges keleti frank uralkodó, Arnulf (887-899) 899. december 8-án bekövetkezett 
halála után foglalták el a Dunántúl területét. A település Apátszállás nevű részén egy Árpád-korból származó temetőt és a mellette 
lévő templom romjait is feltártak. 

Középkor-Újkor 

A középkorból, és az újkorból is csak szórványos adatok vannak. 1453-ban az Apostoli család egykori birtokát az uralkodó a tati 
várnagynak adta. A török hódoltság alatt adat nincs róla, elpusztult a település a dunamenti többi helységgel együtt, mert a hadak 
vonulásának útjában feküdt.  

A Paksyak Fejér megye déli részén levő falvai közül nem szerepel az 1617-es palotai listán Szedreg, Kisapostag és Apostag, de utóbbi 
kettő a defterek szerint lakatlan puszta. Szedreg hiánya ugyan magyarázatra szorul, de az 1617-es lista nem tökéletes: hiányzik 
belőle több olyan település, amelyet korábbi palotai iratok említenek, pl. Dudar, Nána, Tés, Peremarton, Szentmárton, Bika. A 
fentiek alapján elképzelhető tehát, hogy olyan jelenséggel van dolgunk, ami nem példa nélküli: a Paksyak Palotán szolgáló 
katonáknak adták bérbe Fejér megyei birtokaik jövedelmét. A Paksy család azonban fiúágon kihalt, a pentelei uradalmat (Pentelén 
kívül Baracs, Kisapostag és Pázmándpuszta tartoztak ide) a leányágak örökölték (a 17. század végén ezek: a Nyakas, Jármy, a 
Daróczy, a Becsky és a korompai Holló családok). 

A Paksy-örökség Fejér megyei részéhez tartozó lakatlan Kisapostag és Baracs területét, melyek - noha egyazon földesúr tulajdonát 
képezték - megőrizték határaik önállóságát, Pentele lakosai a török kortól kezdve kisebb-nagyobb megszakításokkal használták. A 



 

földhasználatot a Paksy-örökösök birtoklásának ténylegessé válásától kezdve rövid időtartamú (néhány évre vagy egy esztendőre 
szóló) szerződés (contractus) alapján tették jogszerűvé. Ezután legkorábban 1701-ben említik Kisapostagot, másképpen Baracsot, 
egy birtokjogi iratban. ”  

Az első katonai felmérésen még Egyház Szalások néven szerepel 1783-ban, majd 
a második katonai felmérés térképén 1858-ban már Egyháza Szállások néven 
található a település. A harmadik Katonai felmérés pedig már a mai nevén 
szerepelteti külön írva; Kis Apostag néven a községet 1882-ben.  

1774-ben még lakatlan volt a község. Az első katonai felmérésen (1783) lévő 

Egyház szálláson, azaz mai nevén Kisapostagon még ritkán lakott településről 
beszélhetünk. 1784-ben 4 család élt Kisapostagon. A második (1858) illetve a 
harmadik (1882) katonai felmérés idejére egyre sűrűsödött a település az eredeti 
tengely mentén nyugati illetve keleti irányban. Jól nyomon követhető a település 
és környezetének története a katonai térképeken. 

19. századtól 

 „1864-ig ezt a földet pusztaként tartották nyilván Kisapostagot. Pesthy Frigyes 
helységnévtárában található arról feljegyzés, hogy a "Kisapostagnak" hívott terület 
Baracs puszta részét képezi. A falu gazdasági struktúrája ekkor (1864-ben) 
gyökeresen megváltozott, addig nagybirtokok voltak a határban, és a parasztok 
csak kisbérlőként voltak jelen. 1864-ben viszont a nagybirtokosokat a paraszti 
gazdaságok váltották fel. A község újraalakulásának legbiztosabb dátuma 1864. 

november 26-a, ekkor települtek át a dunaegyházi szlovákok, s jelölték ki a község határait. A dunaegyházi lakosok legalább 100 
éve bérelték már ezt a baracsi határrészt.  

1869-ben 20 parasztbirtokos és 58 napszámos szerepelt a statisztikákban. 1870-ben már keletkeztek olyan okmányok, melyek 
rögzítik, hogy Kisapostag határa a helybeli parasztok, a gazdaközösség, továbbá a dunaegyházi lakók kezében van. 1877-ből vannak 
információink arról, hogy a Duna balparti része és Kisapostag között közlekedett rév, ennek oka az volt, hogy a dunaegyháziak 
Kisapostag határában 800 hold földet műveltek. Közigazgatási szempontból a település Dunaegyházához tartozott, 1891-ben 

csatolták Baracshoz, s ettől kezdve lett önálló kisközség. 

1900-ban a lakosság 58%-a tartja magát szlovák anyanyelvűnek, 42%-a magyar anyanyelvűnek. Érdekes viszont, hogy 1941-ben 
a népszámlálás idején nem volt szlovák nemzetiség a községben, és szlovák anyanyelvűnek is csak 7% vallotta magát. (Hihetetlen, 
hogy 4 évtized alatt az asszimiláció végbement volna.) Az 1941. évi népszámlálási adat manipulált, hiszen 1924-ben a lakosság 
20%-a szlovák nemzetiségű volt, és az evangélikus iskolában a szlovák tannyelv bevezetését javasolták kormányzati szervek, s ez a 
javaslat meg is valósult. A csehszlovákizmus a lakosság körében erős volt, ezt bizonyítja az is, hogy szlovák nemzetiségű jegyzőt 



 

követeltek, illetve bírálták az 1919-es állami és önkormányzati intézkedéseket, mivel azok a magyar nemzetre vonatkoztak, a 
lakosság viszont úgy vélte, hogy nem csak a magyar nemzetnek, hanem a cseh-szlováknak is tagja. Ugyanakkor nem voltak szlovák 
egyesületek, civil szervezetek, de az evangélikus iskola, a polgári olvasókör a szlovák eszméket képviselő csoportok befolyása alatt 
állt. Az 1941. évi népszámlálási adatra az is kihathatott, hogy 1939-ben a Csehszlovák Köztársaságot felosztották. 

Az oktatást 1932-ig az evangélikus iskola biztosította, ebben az évben megépítették az állami elemi népiskolát, ahol egy tanerőt 
alkalmaztak. A község a dunapentelei orvosi körhöz tartozott, 1892-től Baracs községgel közösen egy szülésznőt foglalkoztattak. 

1935-ig azonban a birtok szerkezet teljesen megváltozott, mivel 5-50 hold közötti birtokos 103 volt, akik a határban a földek 70%-
át birtokolták. Az 1-5 holdas gazdaságok száma 76 volt, míg 1 holdnál kevesebb földön 74 család gazdálkodott. (Termékeny dűlők: 

a Kenderesben, a Pentelei részen, a Lencsésben és a Hosszúvölgyben voltak. )  

Az első világháború utáni földosztás során 110 kat. hold szántóföldet mértek ki a kisapostagiaknak Baracs határában, az 
igénylőknek 10 házhelyet is tudtak biztosítani Kisapostagon.  

A második világháború harci cselekményei itt elég gyorsan lezajlottak, az orosz csapatok 1944. december 4-én, egy nap alatt 
elfoglalták a községet. A háború utáni demokratikus közélet megteremtésére 1945 tavaszáig kellett várni. A földreform során ismét 
a Baracsi határból kaptak 320 kat. holdat. 

A földreform eredményei szimpátiát váltottak ki a kisapostagiakban a parasztpártok iránt. Az 1945. évi, és az 1947. évi 
választásokon is a Kisgazdapárt aratott döntő győzelmet, a lakosság körében. A kisapostagi választók több mint 60%-a kiált a párt 
mellett, és a Nemzeti Paraszt Párt is 9% körül kapott szavazatot. A parasztság, hogy megvédje érdekeit a kormánnyal szemben, 
érdekképviseleti szerveket hozott létre. Ilyen volt a Fékosz, vagy a földműves szövetkezet. Mindkét szervezetben parasztpárti vezetés 
volt, a tagok is az új gazdák közül kerültek ki. 

Evangélikus egyházközösség él Kisapostagon. A templomépítés lehetősége a második világháború előtt fogalmazódott meg. Az 
építkezés elkezdődött, azonban a harcok miatt le kellett állni a munkával. Végül 1950 októberére épült fel a kisapostagi evangélikus 
templom. 

A község modernizálásához a következő lépéseket tették: 1947-től a villanyvilágítás, a kultúrház, az iskolabővítés, az utak, utcák, 
járdák, vízfolyások építése, rendezése volt napirenden. Ezek évtizedek alatt valósultak meg. A Dunaújvárosban felépült Vasmű 
döntő befolyást gyakorolt a lakosság életére. A fiatalok a dunaújvárosi üzemekben találtak munkát, s itt is telepedtek le. Ennek 

következtében a mezőgazdasággal foglalkozók aránya jelentősen lecsökkent.” (Környezetvédelmi program) 

1951-ben a mai Gárdonyi utcát még egyáltalán nem fedezhetjük fel, de a Kossuth Lajos utca sincsen még olyan mértékben beépítve, 
mint az elkövetkező években. 

1957-ben a Gárdonyi utca még nem a mai formájában van jelen, a későbbi időkben, tovább fejlődik, hogy elnyerje mai hosszát. 



 

Az 1972-es térkép, már majdnem a mai településkép állapotát tükrözi. A fő tengely a Petőfi Sándor illetve a Kossuth Lajos utca, 
amire a település szerveződik. A település tovább bővült keleti illetve nyugati irányban a Zrínyi valamint a Ságvári Endre utcával, 
amire merőlegesen számos telek szerveződött. Ekkora már a jól kialakult az üdülőtelep is, ami teljesen összenőtt a Baracsi teleppel.  

A mai állapot annyiban módosult az 1972-es helyzethez képest, hogy Északnyugati irányban bővült a Meggyes úttal, valamint a 
község keleti részén a Dózsa György utcát meghosszabbították.  

 
A falu címere is hordozza a település kialakulásának történetét. A címer 4 mezőből áll, amit egy gyűrű övez. Az első mezőben Mátyás 
nyitott koronáján álló keresztje jelképezi az államiságot és az egyház szerepét. A második mező az 1784-es helyzetet jelképezi, 
amikor 3 nemes és 1 jobbágy család háza alkotta a települést. A harmadik mező azt jelképezi, amikor 8 család költözött át 
Kisapostagra. Az utolsó negyed pedig a falu földrajzi helyzetére utal, a Kis- és a Nagy-Duna mentére. 

 

  

    
I. katonai felmérés 1763-1787 

Forrás: http://mapire.eu/hu/map/collection 

II. katonai felmérés 1806-1869 

Forrás: http://mapire.eu/hu/map/collection 

III. katonai felmérés 1869-1887 

Forrás: http://mapire.eu/hu/map/collection 

1941. évi katonai felmérés 

Forrás: http://mapire.eu/hu/map/collection 



 

Telekszerkezet 

Kisapostag telekszerkezetét – történeti kialakulása során – a fontosabb közlekedési útvonalak, a névtelen patak és a Duna 
határozzák meg. Ezek mentén alakultak ki a legrégebbi településrészek úgy, hogy az útra közel merőlegesen felfűződtek a 
szalagtelkek. A karakteresen utcás jellegű település legrégebbi részein - kisebb területre korlátozódott- halmazos tömbök őrzik a 
történeti kialakulás kezdeteit.  

Az úrbérrendezés következtében a belső egész telek egy kis vagy magyar hold lett. Ennek a feleződéséből jöttek létre azok a 14-16 
m, széles, és 180-200 m mély telkek, mely a településrész jellegzetes telekszerkezetét alkotják a mai napig az „ófaluban”. A 
megosztott telkek tovább osztása igen keskeny, (7-8 m széles) jellegzetesen sűrű beépítésű utcaképet eredményező telkeket is létre 

hozott néhány helyen, de ezek nem jellemzőek. 

A XX. századi házhelyosztásokkal egyidejűleg a beépítések is tervszerűbbé váltak. A falu településképe megváltozott. 

1945 után jellegzetes, falusias településrész kialakulását a ma kertvárosinak nevezett lakóhely típusa kezdte kiegészíteni a 
településen először a terepadottságoknak megfelelően, majd a történetileg kialakult településrészektől idegen, szabályos tömb, utca 
és telekszerkezet jött létre, 1800-2000 m2-es telkekkel. A területen legújabb tendenciaként az eredetileg kialakított telkek 
megosztása figyelhető meg. A domborzati adottságok miatt egyre több „nyeles” telek alakult ki. 

A település belterületi és külterületi telekszerkezete többnyire az 1970-es évekből való.  

A külterületen többnyire megmaradt a nagytáblás telekstruktúra a mezőgazdasági termelőszövetkezetek felbomlását követően is. A 
belterület szélén ugyan megindult a nadrágszíjtelkek kialakulása, de a külterülethez képest kis területrész esett áldozatul ennek a 
tendenciának.  

A szocialista életideának megfelelő „zártkertes” üdülőterület a falutól északra alakult ki.  

Az új évszázad új feladatokat állított a kistelepülések elé. Önálló gazdálkodással kell a települést ellátni és fenntartani. Kisapostag 
továbbra is Dunaújváros agglomerációjához tartozva alvótelepülés maradt, de egyre erősödött a kitelepülők száma, illetve a település 
gazdasági megerősödésének és a munkaerő helyben tartásának igénye. Az új elképzelésekhez új tervek voltak szükségesek.  

A 2007-ben megfogalmazódott településszerkezeti terv „több lábon állás” lehetőségét teremtette meg. A telekszerkezeteket igyekezett 
a falusias hagyományokhoz igazítani, de nem volt igény rá. A nagytelkes kialakítással ugyan új területek kerültek beépítésre, 

amelyek a település beépített részének szélein alakultak ki, de igény merült fel a teljesen idegen kisvárosias zártsorú, kistelkes 
beépítésre is. Sajnos ennek lehetőséget biztosított a település. 

A mai kor emberének igénye többnyire a saját kert és a saját ház, de már nem akar a kertben gazdálkodni, hanem rekreációs céllal 
használni és csak kevés ideje van azt gondozni. Ezért az igényelt telekméretek csökkennek.  Kisapostag azonban még mindig azon 
települések közé tartozik, amely „jól lakható”  nagy telekméretekkel rendelkezik.  



 

A megjelenő gazdasági fejlesztés új területek igényelt. A nagytáblás telekstruktúrát a gazdasági területek és a használathoz 
szükséges utak feldarabolják. A gazdasági területhasznosítás a község belterületétől északra alakul ki részben a dunaújvárosi 
iparterületekhez, részben az M8 autópályához kapcsolódóan. 

Beépítési mód és épülettípusok 

A telekhasználattal összefüggésben kialakult beépítési mód az alkalmazott épülettípusokkal települési karaktert meghatározó 
tényező. 

A telket az utcától a férfiak által font vesszőkerítés választotta el, de gyakran az utca felől nem is volt kerítés. A beltelkek 
hagyományos elrendezése a következő volt: az utca vonalára merőlegesen állt a lakóház, mögötte kis távolságban a sertésól, az 

udvar végén, az utcával párhuzamosan a csűr, amely elválasztotta az udvart a gyümölcsös – és veteményeskerttől. Az istállót 
általában a lakóház végébe építették. 

A belterület hagyományos településrészeit az oldalhatáron álló, oromfalas, nyeregtetős, utcavonalra merőleges épülettömeggel 
megjelenő földszintes beépítés jellemzi.  

Azonban a legkorábban kialakult településrészeken a beépítés előkert nélkül jött létre, az épületek oromfalai a kialakult utcakép 
meghatározó elemei. A település jellegzetes beépítési karakterét - az oldalhatáron álló oromfalas, nyeregtetős lakóépületeken túl az 
azoktól független épületként, az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel kialakított gazdasági épületek, melyek az utca felől 
elzárják a lakóudvart a gazdasági udvartól. Így a keskeny lakóépületek és a helyenként kialakult mély telkek ellenére a beépítés az 
utca felöl viszonylag zárt képet ad. A keresztcsűrök a településen a mai napig fennmaradtak néhány helyen. 

    



 

A település fejlődése során a beépítési mód kisebb változásaként regisztrálható az előkert megjelenése, először csak jellegtelen 
formában, a fésűs beépítés velejárójaként. Oldalhatáron álló, oromfalas, nyeregtetős beépítésű területeken jellemző az előkert 
nélküli, ill. a kisebb előkerttel kialakított beépítés keveredése. 

A XX. sz. telekrendezéseit követő beépítéseknél az előkertes beépítés vált általánossá. Az előkerteken túl jelentős változást jelent a 
nyeregtetős, oromfalas épületek helyett a kontyolt nyeregtetős és a sátortetős épületek megjelenése. A szélesebb telkeken a 
lakóépület szélessége is növekszik, a melléképületek a lakóépülethez csatlakozva, a telekhatárra kerülnek. 

Az épületek tömegében, a tetők formájában, az előkertek méretében bekövetkezett változások mellett is, az alapvető beépítési 
karakter, az oldalhatáron álló beépítési mód a mai napig jellemzi a települést.  Ettől eltérő, - szabadonálló – beépítési mód szerint 
beépült telkek csak az Ófalutól. 

    

 

    



 

4.Megőrzendő értékek 

Épületek, építmények, anyagok, formák 

A természeti adottságok miatt a településen hagyományos építőanyagok földközeliek. A történeti korokban épült közintézmények, 
igényesebb lakóépületek (kúriák és nagybirtokosok házai) téglából épültek. Ezek közül sajnos nem maradtak emlékek.   

A kereskedő gazdagabb családok, a tehetősebbek, a parókiák épületei sem épültek mindig kőből, téglából, de historizáló stílusukkal 
a kúriák, kastélyok építészeti hangulatát kívánták hangsúlyozni, és sok esetben befordultak az út felé, párhuzamos tetőgerinccel 
lettek kialakítva. Általában a középső traktus tartalmazza a bejáratot, aminek (formájában) díszített, vakolt oromfala a befordított 

tető elé nyúlik. 

   

 

   

 



 

A kevésbé tehetősebbek lakóépületei vályogból, vályogtéglából, kevés faanyag és sok nád felhasználásával készültek. Az épületek 
külső kialakításához, vakolatának színezése, vakolatarchitektúrájának kialakítása hagyományosan is egyszerű a településen.  

A dunántúli tűzfalas építkezés, a Mezőségben mentes a túlzott díszítéstől és erős színek használatától. Ebből számos szép példa 
maradt Kisapostagon. Különösen a hagyományos homlokatképzési elemek esetében. Ezt a hagyományt több később épült kőporos 
vakolatú házon is megvalósították.  

A tetőidom éppen túlfut az oromfalon, melyet finom, a homlokzat alapszínével megegyező, karakteresen elkülönülő oromfaldísz 
található. Az íves, geometrikus formák falmező kerületén és a jellemző kettős padlásablak körül találhatóak. Csak néhány esetben 
található plasztikusan díszesebb oromfal, amelyekre azonban a ugyanúgy jellemző a visszafogottság és az egyszerűség. Ez utóbbiak 

a „kuriális építkezés” emlékei, amelyek a kis- és nagykúriák címermezős oromzatú háztípust idézi.  

A túldíszített, túlszínezett épület inkább zavaró a nyugodt, tiszta településképben. A településtől idegen a faburkolat főépületen való 
használata, ezt kizárólag másodlagos szerkezetek esetében jellemző a történeti épületállományban.  

   

   

 
  



 

Néhány megmaradt régi épület homlokzata elüt a fent ismertetettől, hiszen az oromfalra kontyolt tető, vagy alsó csonka kontyolt 
tető került. Nagy valószínűséggel ezek az épületek a kelet-Magyarországról betelepültek építették, hozták magukkal 
hagyományaikat.  

   

Amiben azonban azonosak a mezőségi házakkal, az a hármas tagozat, a fő homlokzaton lévő egy vagy két függőleges téglalap alakú 
ablak és a tornác. Sajnos csak nagyon kevés helyen maradt meg a tornác. Az anyagi lehetőségek korlátai miatt a tornácok estek 
áldozatul először az épületek bővítésének. Néhány példa még áll. 

   

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A külvilág felé nyitás mindig meghatározó elem. A 
hagyományos nyílászárók sem azonosak, sok esetben még stílusban és mennyiségben is eltérőek, de arányaikban azonosságot 
hordoznak. 

Az egysoros háztípusra jellemző nyíláskialakítás jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakokkal, 
az, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. Redőny helyett belső, tömör fa spaletta volt hagyományosan jellemző.  

A tornác alatt, vagy az utcai homlokzaton egyszerű kialakítású, faszerkezetű bejárati ajtó(k) található. A nyílások kereteit, tömör 
részeit díszítették faragással, vagy csak festéssel. 



 

5.Táji és természeti értékek 

A község közigazgatási határának északi és Duna-parti részén, valamint a vízfolyások mentén nemzetközi és országos jelentőségű 
védett természeti területek találhatók. A település északi részén a vízfolyásokhoz köthető országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
övezete található, ami végig kiséri az ereket és a tavakat. A Duna parton Natura 2000 védettségű különleges természetmegőrzési 
terület található.  

   

   

Az egyedi tájértékek tovább gazdagítják a település örökségét. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) 
és (5) bekezdése értelmében egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai 
szempontból a társadalom számára jelentősége van. Ezeknek az értékeknek gyakran „csak” a helyi közösségek számára van 
jelentősége, mint például a népi vallásosság táji megjelenéseként egy-egy útmenti feszületnek vagy a korábbi tájhasználat 
emlékeként egy-egy gémeskútnak, pincének. 



 

Az egész település térségi szintű tájképvédelmi övezetben található, amin belül nemzetközi, országos és térségi ökológiai folyosó 
húzódik a Duna-folyam mentén. A Duna-menti területek nemcsak az országos nyilvántartásban szereplő természeti területek része, 
hanem a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak és Natura 2000 területeknek is. 

Az egyéb vízfolyások (patakok, időszakos vízfolyások) menti területek helyi jelentőségű, ökológiai folyosóként jelennek meg a 
településen, amelyeket értékes, gazdag biodiverzitású vegetáció kísér.  

A Radnóti Miklós utca végén lévő erdő a jellemzően potenciális erdőtársulásra jellemző fajokkal bír. 

Az egyedi tájértékként Kisapostag táji- és településképi karakterének és kulturális emlékeinek megőrzéséről gondoskodnak, ezért 
védelmük és fenntartásuk is javasolt.   

     

Lakóház : hrsz: 54/1 Ady 
utca 13 

Lakóház 
hrsz: 49  
Duna sor 11. 

Lakóház 
hrsz: 432/1  
Kossuth utca 16 

Lakóház 
hrsz:    
Petőfi utca 47 

Lakóház 
hrsz:    
Petőfi utca 56 

 
    

Lakóház-volt Fabó ház   
hrsz:146   
Petőfi utca    

Temető 
hrsz: 63/2 

Temető  
hrsz: 451, 034 

Petőfi szobor  
hrsz: 210/1 

Polgármesteri hivatalon 
lévő emléktábla Petőfi u. 
63. hrsz: 115/7 

    

 

Ivókutak a Kossuth L. utca 
65 előtt hrsz: 114 

Három db vadgesztenye fa  
Petőfi u. 104. előtt lévő  
hrsz: 210/2 

Gyurgyalag fészkek a 
Petőfi utcai buszmegálló 
mögött . hrsz: 210/2 

Lakóházhoz vezető híd a 
Petőfi utca  előtt. hrsz: 204 

Polgármesteri Hivatalhoz 
vezető vasszerkezetű, 
gyalogos híd. hrsz: 204 



 

   
 

 
Közpark a Dunasor utca 
mellett hrsz: 62/4 

Üdvözlő-elköszönő tábla a 
falu címerével 

Kikötői sétány Polgármesteri Hivatalhoz 
vezető vasbeton híd.  
hrsz: 204 

Iskolai harang-Széchényi 
utca 
 

     
Kukoricagóré - Gárdonyi 
utca 41. (Táncsics utca 
felé néző kert)  

Kukoricagóré 
Arany János utca 1.  

Nagy kapu - Táncsics M. 
utca 1. 

 Nagy kapu és kis kapu - 
Táncsics M. utca 

Irányító torony - Repülőtér 

     

Régi értéket hordozó 
oromfal +- Kossuth L. u. 
65. 

Hagyományt őrző kiskapu 
Petőfi utca – Dunasor utca 
sarok Petőfi u. 104. 

Kisapostagi-vízfolyás a 
Petőfi utca mellett 

Kisapostagi-tó a Petőfi 
utca-Dunasor-Panoráma 
utca kereszteződésében 

Hagyományos kerekeskút 

  

 

 
 

Családi kripta -síremlék a 
temetőben 

Pentele-híd Óvoda épülete Templom Sarlós Boldogasszony 
iskolakápolna 



 

 

6. Különleges, kihasználandó adottság 1. 

A településen átfolyó Kisapostagi vízfolyás mély medrével, zöld felületével és szükséges hidakkal sajátos arculatot ad a település 
központjának, amivel javasolt élni. A hidak egységes arculata nem kell, hogy azonos felépítményt jelentsen, de karaktert adhat a 
településnek. Az is kedvező látványt adna a fő utcának, ha a hídkorlátok mindegyike igényes, jellegzetes stílust hordozó, minőségi 
kialakítással, azonos anyagból, vagy hasonló szerkezettel valósulna meg, még ha nem is azonos (magasság, kiosztás, szerkezet, 
minta, lépték, stb.) módon. 

 

      

 



 

 

7. Különleges, kihasználandó adottság 2. 

A településen ugyan kevés a fasor, de az előkertek rendezettek, igényesen kialakítottak. Többségük sok, magas díszítő értékű 
növénnyel beültetett, ami megtartandó, továbbra is követendő szokás. 

   

  

 
  



 

8. Adottság 

Kisapostag szerencsésen sok helyen széles utcákkal rendelkezik, amit javasolt kihasználni. Alkalmassá teszik fasorok telepítésére, 
akár sétányok, kerékpárutak kialakítására is. Több utca alkalmas 2 fasor telepítésére is. A fák telepítésének természetesen a 
közművek telepítettsége korlátot szabhat, de közterület alakítási terv készítésével a klímaváltozásra való felkészülésben sok fa 
ültetése segíthet. Igaz ugyan, hogy ősszel mindenki bosszankodik a lehulló termések és levelek eltakarításának feladatai miatt, de 
nyáron a hőségben mindannyian szeretnénk, ha csak a pár perc sétára lévő munkahely, vagy üzlethez is árnyas fasor vezetne, ha 
buszmegállót lombkorona védené a tűző naptól, vagy ha bárhol parkolhatnánk a fák árnyékában. 

Eleink nemcsak az utcákat, hanem a telkek, mezsgyék, tanyák határát is védték a széltől, portól, naptól a fasorokkal. A dűlő és 
hajtó utak mellé is fákat ültettek, hogy védjék magukat és állataikat a perzselő naptól.  

 

   

   

 



 

9.Építészeti útmutató 
Hova, hogyan, miként. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások.  

Kisapostag olyan település, amely vidéki, falusias jellegét már ötvözi a városias lehetőségek világával. Jó 
levegőjű, laza kertvárosias jellegű falu. E jellegének megőrzése fontos, ezért a beépítések sűrűségének növelése 
kerülendő. A beépítéseket tagoló növényzet, a közterületek, terek valamint az újabb lakóterületeken a 
magánkertek fásítása fejlesztendő.  

Kisapostagnak az egyik sajátos adottsága, hogy két faluközpontja van. A szolgáltatások a két központban 
koncentrálódnak, egyéni arculatuk kialakítása korunk feladata. A faluközpontok új intézményei és felújított 
épületei a bontakozó arculat fontos elemei. Kisapostag területén sok a helyi építési hagyományok elemeit őrző 
régi épület, de azok, amelyek még egészében őrzik azt, romosak, felújításuk szinte gazdaságtalan. De a 
felújított épületekben, még visszalopható a hagyomány újabb felújítás, bővítés alkalmával. 

A templom, egy-két kúria, parasztház, néhány épített emlék. Ezek megőrzése, jellegükhöz illő harmonikus 
újítások a település szellemének folyamatossága miatt kívánatos. 

A településrészekre kidolgozott ajánlások a fenti szempontoknak megfelelően, és a jó példát jelentő épületek, 
épített közterek építészeti minőségére támaszkodva határozzák meg a település arculati fejlődésnek irányait, 
követelményeit. 

 

 

 

 

  



 

A „Fejlődő Falu” kertvárosias lakóterületei 

Kisapostag faluközpontja egy utcás, de a település fejlesztése arculatának kialakítása egységes szempontok szerint lehetséges és 
kívánatos a lakóterületek vonatkozásában. A település arculata egységes képet mutat. A település belesimul az őt körülvevő tájba 
mind épületei nagyságával, mind színezésével. A község – a vonatkozó jogszabályi elő-írások figyelembe vétele mellett - nem kívánja 
szigorúan lekorlátozni az épületek megjelenítését és telken belüli elhelyezését. 

Anyaghasználat, színek 

Kisapostagon fel-feltűnik a natúr téglaburkolat az épületeken, akár a teljes homlokzatra kiterjedően, akár a homlokzat tagolásaként 
vakolt falfelületek mezőit keretezve vagy párkányokat kiemelve. A tégla alkalmazásnál is figyelni kell arra, hogy a falusias jelleg a 
finomabb textúrákat kívánja: a fegyelmezetten rakott, fugázott, sima felületet adó burkolat az ideillőbb, a nagyon mély fugával 
rusztikus felületet adó téglaburkolat nem javasolt.  

Az épületek homlokzata leggyakrabban vakolt falfelület. A vakolt felületek színezése általában fehér és a fehérnek a földszínek 
(sárga, vörös, barna, szürke) felé hajló árnyalatai. A természetes anyagú burkolat megengedett. Az új épületeknél a helyi 
hagyományokat tükröző vagy azzal azonos értékes homlokzati vakolatmotívumok megjelenése támogatandó az épületek utcákról 
látható homlokzatán. Az építészeti értékekkel rendelkező épületek felújítása, átalakítása, bővítése esetében kerülendő a 
homlokzatok leegyszerűsítése, a vakolatdíszek eltávolítása, egy-egy jelentéktelennek tűnő részlet eltüntetése, javasolt inkább a 
helyreállítása.  

A homlokzatok színezésénél kerülni kell az élénk, rikító, sötét színek (pl.: piros, lila, kék, zöld, stb.) használatát, helyette a 
környezethez igazodó színek (pasztell és természetközeli színek) alkalmazására kell törekedni. Az épületeken a vakolt homlokzati 
felületek kialakítása teljesen megfelel Kisapostag karakterének. A vakolt felületek színezése során a világos színek javasoltak, a 
fehérnek a földszínek (sárga, barna, vörös, szürke) fele hajló árnyalatai. 

Az épületek homlokzatain a faburkolat csak körültekintéssel és választékos módon alkalmazható: egyes fa épületszerkezetek 
megmutatásnak formájában (fedélszék látszó részei, széldeszkák, korlátok, alátámasztások), vagy egy kisebb homlokzatfelület 
burkolása a tömeg tagolása érdekében (oromrész, kiugró épületrész), de semmiképpen nem ajánlott a teljes épület fahomlokzatú 
kialakítása. 

A természetes kő használata az épületeken megmunkált kőtáblák, burkoló elemek formájában és csak a homlokzat tagolása 
mértékéig javasolt. A rusztikus terméskő alkalmazása nem javasolt. A kortárs építőanyagok, acél, beton, üveg alkalmazása a 
napjainkban kiépülő faluközpontban jó kifejező eszköz lehet, de ebben az esetben a tömeggel való illeszkedés, a homlokzat 
aranyainak hagyományos alakítása kell, hogy kapcsolatot jelentsen a hagyományos települési szövettel. 

Kisapostagon a háztetők héjazata hagyományosan égetett cserépből készül és ennek megtartása továbbra is javasolt. A 
faluközpontban a tető korcolt lemezzel való fedése elfogadható. A hagyományos cserepes fedést álcázó táblás fémlemez fedés fényes 
változata nem javasolt. 



 

    

Zöldfelületek, térburkolatok és terepalakítás 

A mélyfekvésű patak vízhatása következtében üde, természetközeli élőhelyek alakultak ki a falu központjában.  

A faluközpont közterületein fontos, hogy mindig döntés szülessen, hogy mi a szerepe. Ne legyenek kikopott növényzetű poros részek, 
hanem a kapcsolatteremtő, átjárást biztosító járda és a megállásra ösztönző teresedések burkolt felületei mellett a fenntartás 
szempontjaiból is helyesen meghatározott zöldfelületek, (nem túl elkeskenyedő, nem túl meredek, nem a kanyar levágásában 
kikopó….) árnyékot és szükség szerint térfalat adó növényzet jelenjenek meg.  

      

Lehetőség a széles utak meglévő zöldfelületeinek közművek által engedett fásítása, illetve sétányként való kialakítása. A településre 
be- és kivezető főutak, vagy árnyas sétányok, vezeték alá való, vagy szűk utcák keresztmetszetéhez illő fásításra van megoldás, 
megfelelő faj vagy fajta. Oszlopos formájú, vagy nyírás nélkül is gömbkoronájú fát, csüngő ágú, vagy a vándort gyümölcsével segítő 
fát javasolt nemcsak a két központban, hanem Kisapostag minden utcájában. Illatos virágával, látványos termésével, vagy bordó 
levelével díszítő fasorok nemcsak egyedivé teszik az utcákat, és a települést, hanem egységet teremtenek településrészek, 
belterületek és külterületek között.   

http://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/kozteruletre_ultetheto_fak/sorfak_408/acer_plat_crimson_king_verjuhar_bordo_levelu_juhar
http://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/kozteruletre_ultetheto_fak/sorfak_408/acer_plat_crimson_king_verjuhar_bordo_levelu_juhar
http://www.megyeriszabolcskerteszete.hu/kozteruletre_ultetheto_fak/sorfak_408/acer_plat_crimson_king_verjuhar_bordo_levelu_juhar


 

Az egyedi utcakép kialakítása érdekében javasolt utcánként egységes fajú/fajtájú fafajok alkalmazása. 
A szintkülönbségeket érdemes kihasználni a terek tagolására: a rézsűt, támfalat úgy kell elhelyezni, hogy az egyes térrészek 
lehatárolását, térélményét segítse. 

Közterületi építmények, pavilonok, szobrok, szökőkutak 

A faluközpontban az egységes karakter és anyaghasználat alkalmazásával kell segíteni a „kisvárosias” jellegű terek kialakítását. A 
hagyományos építőanyagok közül elsősorban a natúr tégla, bontott tégla alkalmazása ajánlott, kő esetén pedig a megmunkált táblás 
kőszerkezetek. 

A Mezőségben, mint a fában nem túl gazdag területen, kevés a fát alkalmazó építési hagyomány. E miatt Kisapostagon a fa 

szerkezetek alkalmazása elsősorban kortárs felfogásban javasolható: funkcionális, szerkezetszerű, egyszerű fa árnyékoló tetők, 
pergolák, utcabútorok formájában. A kortárs építészeti formavilág meghívása a faluközponti terekre egybecseng azzal, hogy ezek a 
terek most születnek, korunk alkotásai lesznek. Ezért a modern építőanyagok megjelenése is támogatható illeszkedő módon, például 
az igényesen zsaluzott natúr beton. 

A közterek berendezési tárgyai (buszvárók, tájékoztató táblák, hulladékgyűjtő, pad, ivókút stb) esetében az üveg és az acél 
alkalmazása a városias arculatot erősíti, ezért javasolt a visszafogottabb kialakítású népies ácsszerkezet, vagy falusias jellegű 
fabútorok alkalmazása. Kerülendők a hegyvidéki építési minták, az átlós farácsok, a rusztikus terméskő támfalak. 

A vízarchitektúrában a kevésbé hivalkodó, visszafogottabb megoldások illenek a község köztereire, parkjaiba akár természetszerű 
tavacskáról, akár ivókútról, csobogóról, vagy szökőkútról is van szó.  

 

 

     
        



 

Kerítések 

Funkcióját tekintve legyen az magán kerítés, ipari kerítés, elsődlegesen védelmi funkcióval bír. Elhatárolja 
az építményt és annak udvar részét a külső, közös, vagy közterülettől, és a szomszédoktól. Egyfajta 
magánszférát biztosít. Ezért fontos az esztétikus megjelenés, az épület és kert hangulatához ÉS az utca 
képéhez illő stílus. 

Kisapostagon sokféle kerítés található. Építészeti jellegzetesség nem határozható meg. Egységet a zöld 
előkertek, illetve az előkertek és kerítés előtti közterületi kertek rendezettsége ad. 

A kerítés szerepe kialakítására tett javaslatok az utcafrontra, saroktelek, illetve tömböt átérő telek esetén két 

(három) utcára néző kerítésre vonatkoznak. A telkek oldalhatárain álló kerítés kialakítását sokkal inkább 
befolyásolja a magánszféra kialakítására vonatkozó igény, mintsem, hogy arculati elemeket fogalmazzon meg 
a könyv. 

A Petőfi utcán a lakó funkció dominál, de megjelennek az üzletek, intézmények is. Mindkét esetben az 
épületeknek az úttal való látvány béli és megközelítési kapcsolata kívánatos. Ezért itt magas vagy tömör 
kerítés építése nem javasolt, a kerítés akár teljesen el is hagyható.  
 

  
Kerítés szüksége eseten lábazat nélküli, vagy csak alacsony (legfeljebb 30 cm magas) lábazatú áttört 
szerkezetű kerítés építése javasolt. A kedvezőbb utcakép kialakítása érdekében a kerítés lehetőleg ne legyen 
magasabb 1,60 méternél. Az áttört szerkezet fémpálcás, fémrácsos lehet, de az ipari haló jellegű kerítés, 
illetve az utólagos takarás (pl. nádszövettel) kerülendő. 
 

  

 



 

Ha a tömör kerítés vagyonbiztonság érdekében alakítandó ki, javasolt a tégla, vagy vakolt kerítés kialakításában a kerítés kiosztás 
ütemét hangsúlyozni.  

 

   

   

 
Telepítés  

Az eredeti egy utcás Falu lakóházai hagyományos rendben az oldalhatáron 
álltak, a fésűs beépítés szép példáját mutatták. Az épületek többnyire a 
hosszú oldalukkal illeszkednek az oldalhatárra, igy déli homlokzatuk előtt 
megfelelő méretű kert alakul ki. A legtöbb ház előkert nélkül az utcavonalon 
áll es hagyományosan oromfalas homlokzattal néz az utcára.  

Meglevő épület bővítése, átalakítása eseten is az utcára kontyolt tetővel 
érkező épületnek az oromfalassá alakítása javasolt. Az ilyen átalakításnak 
megvan az az előnye is, hogy tetőtérbeépités eseten nagyobb tér alakul ki es 
ablak is nyitható a tetőtéri szoba számára. 

Ezek közé ékelődtek az utcával párhuzamos gerincű új épületek, és a 
szabadon álló épületek.  

Az oldalhatáron hosszanti oldalával álló épület az utcavonaltól mert 5 méter 
távolságon túl keresztszárnnyal bővíthető, de a keresztszárny tömege ne 



 

legyen nagyobb, mint a hosszanti főtömeg. A keresztszárnnyal bővülő épületben a családi házak tágas közös terének igényei 
kielégíthetők. 
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Terepalakítás 

Kisapostagon a terepalakítás fontos szempont. Szinte sehol sem található vízszintes telek.A vízelvezetéskor figyelni kell arra, hogy 
az eső és öntözővíz ne az épületre folyjon. A szomszéd telkek vagyonbiztonsága érdekében az esővizet lehetőleg maximálisan a saját 
telken elszikkasztva a helyben tartás szükséges nemcsak az építési előírások betartása érdekében, hanem a kert vízháztartásának 
javítása, az éghajlatváltozásra való felkészülés érdekében is. 

  
 

  



 

Magasság 

A falusias és kertvárosias lakóterületeken az épületek jellemzően földszintesek, de újabb épületek esetében a tetőtér is beépül, vagy 
plusz szint is kialakításra kerül. Javasolt a mikrokörnyezethez való alkalmazkodás, a jelentős magasságbeli eltérés a harmóniát 
megbontja, zavaró képet eredményez 
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Tető 

A teljes közigazgatási területen javasolt új építés esetén a tetőgerincet az utcára merőlegesen kialakítani, illetve a tető hajlászögét a 
hagyományos magyar építészetnek megfelelően 30-45° között kialakítani. 
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Javasolt a sima oromfalas tetőszerkezet kialakítása, de a félig kontyolt, vagy kontyolt tető sem elvetendő. A bonyolult tetőformák 
kialakítása kerülendő. 

 

    
 

 

Dunaparti üdülőterület, zártkertek 

Az épületek a telkeken zömében szabadonálló jelleggel helyezkednek el. A terület különleges atmoszféráját, hangulatát az 
üdülőterületnek a Duna közelsége és az ártéri növényzet adja. A parti sávon végighúzódó ártéri puhafás ligeterdő meghatározó és 
védendő elem mint tájképi, mind ökológiai szempontból. A Duna  jellegzetes és kiemelkedően értékes részét képezi Kisapostagnak. 
Cél, hogy a területhez kapcsolódó épületek és építmények megjelenése összhangban legyen a  környezettel. 

Az elhelyezhető épületek körét, valamint a meglévők átalakításának lehetőségeit befolyásolja az előírt közművesítettség és az 
árvízvédelem, valamint egyéb előírások köre melyet a Helyi Építési Szabályzat tartalmaz, ezért kiemelten fontos az előzetes főépítészi 
konzultáció.  

  



 

Gazdasági területek 

A gazdasági, nagy alapterületű kereskedelmi épületeknek megvan a maga formai és anyaghasználati racionalizmusa, ugyanakkor 
nemes arányokat kell, hogy tükrözzenek. Technológiától függetlenül irányadó a (tagolt) magastető használata, a tájképbe illő 
cserépfedéssel vagy lemez/fémlemez fedéssel a barna vagy szürke árnyalataiban. A nagy felület miatt a fényes, visszatükröző felület 
nem javasolt a madarak védelme érdekében. A hajlásszög tekintetében elfogadható a csarnok fesztávhoz igazodó alacsonyabb érték 
is. Nem javasolt a lapostető kialakítása. Nehezen fenntartható, gyomosodik. Ugyanakkor intenzíven gondozott zöldtető kialakítása 
igazán tájbaillővé teheti az épületet. 

A fogadóépület kialakítása igényesebb építészeti megoldást kíván, ezért kerülendő a könnyűszerkezetes épület alkalmazása. Az 

anyaghasználatra itt is a visszafogottság javasolt a település más részeihez hasonlóan. Színezésben is a javasolt a környezetbe 
(égbolt, talaj) olvadó színek, vagy a meleg visszafogott föld színek használata.  

A cégnevek, logók esetében is kerülendő a harsányság.  Fontos, különösen a lapostetős épületek esetében a táji adottságokhoz illő 
növényzettel: fásítással, fasorokkal  

való takarása, a parkolók fásítása, illetve a zöldfelület intenzív fenntartása. 

     

 

    

 



 

Nyílászárók 

A megkülönböztetett hagyományostól eltérő  karakterű épülettípusok nyílászáróikban is eltérő képet mutatnak, mely sajátosság 
megőrzése közös feladatunk. Az egysoros háztípusra jellemző nyíláskialakítás jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy 
három osztatú ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. Lehetőség szerint ezek visszaállítása javasolt modern 
változatban ott, ahol a régiek kicserélésre kerültek és arányaiban jelentősen eltérnek az eredeti ablakoktól. Az épület fő homlokzata 
az épület arca is egyben. Ha egy rajzolt arcra csak egy szem, vagy túl nagy száj  kerül, azonnal érezni az aránytalanságot, ami 
javításra ösztönöz. Redőny helyett belső, tömör fa spaletta volt hagyományosan jellemző, ezek újrahasználata is javasolt. Szintén – 
lehetőség szerint – javasolt a fa, vagy fa utánzatú nyílászárók használata. 

A hajlított (L vagy U alakú) ház esetében az utcai homlokzaton három, vagy négy egyenletesen elosztott ablaknyílás található. Az 
ablakok nagyobb méretűek, mint az egysoros háztípus esetében. Két szárnyúak, három vagy hatosztatúak. Gyakran díszes 
részletekkel és kőkerettel, kiemelt párkánnyal rendelkeznek. Az ajtók esetében gyakori a magasított nyílászáró használata, ami 
jellemzően csak egyedi méretben készíttethető el. 

A „kockaházak”-on az utcára néző ablakok két és egy szárnyú, osztatlan részből állnak. Ezen épületek átalakítása a település 
arculatához való igazítása minden épület esetében külön építészeti megoldást kíván. 

A mai lakóházakon a fa szerkezetű ablakok mellett megjelentek a fém és műanyag nyílászárók is. Törekedni kell a környezetben 
megvalósult jó példák követésére, de a helyes arányok minden épület estében mások, ezért javasolt szakemberrel konzultálni 
átalakítás előtt. 

Új ház építésekor érdemes megismerni a környezetet a tervezővel együtt, hogy a leendő otthon belesimuljon a környezetbe, és 
gazdagítsa a település, az utcaképet. 

 
 
 

 



 

Tornácok, verendák 

A hosszúházak jellegzetessége a tornác, mely nemcsak az oszlopos díszítés miatt alakult ki az építészetben. Sajnos sok tornácos 
épület esett áldozatul az épület bővítésének. Pedig lehet egy meglévő épületet úgy bővíteni, hogy az alapvető karakterek 
megmaradjanak, de az elvárt kiegészítésekkel legyen kompakt. De lehet teljesen mást megvalósítani.  Ha egy tornác beépül a ház 
elveszti a karakterét, az egyensúlyát. Féloldalasan sutává válik. Különösen, ha a tetőszerkezet is elválik. Szép lenne visszaállítani a 
faluban az összes tornácos házat eredeti állapotába, de legalább a meglévőket javasolt megtartani, felújítani, és a bővítést más 
módon megvalósítani. A tornác nemcsak karaktert ad az épületnek, nemcsak hagyományt őriz, hanem nyáron árnyékol, hűvösen 
tartja az épületet, télen viszont betessékeli a napfényt.  Új épület esetében tornác kialakításával tovább vihető a számtalan előnyt 
nyújtó hagyomány, amely különösen aktuális a klímaváltozásra való felkészülésben. 

Javasolt ihletet meríteni a régi épületek megoldásaiból. 
 

  
 

  



 

Elő- és oldalkertek 

Az előkert a háziak bemutatkozása. Az a hely, amellyel jó benyomsát kelthetünk, kellemes hangulatot teremthetünk azok számára, 
akik belépnek az udvarra. Hagyományos oldalhatáros beépítéseknél megmaradó keskeny oldalkertben célszerű a gépkocsinak csak 
a kerék nyomvonalán burkolatot építeni, vagy szórt burkolatot alkalmazni, így lehetőség marad növényeket ültetni. A tornác mellett, 
vagy a szomszéd ház oldalfala mellé ültethetünk alacsonyabb cserjéket vagy évelőket, a gépkocsi árnyékolására egy alacsonyabb 
növésű fa is megfelelő. A tornácot árnyékolható kúszócserjékkel. 

   

Finomra hangolás a részletekkel 

 

      

A hagyományos, történeti építészetben jellemző a míves, sokszor díszített részletek alkalmazása, de Kisapostagon ez csak 
visszafogottan jelenik meg a homlokzatképzésen vagy a nyílászárókon. A modern építészet egy időre száműzte a hagyományos 
díszítőelemeket, másrészt a kortárs építészet számos irányzatától nem idegen díszítőelemek használatával él. A részletképzés nem 



 

kizárólag a díszítések alkalmazását jelenti, hanem inkább egy tudatos és igényes anyagválasztással járó előre tervezett 
részletmegoldások összességét. Így akár egy díszítetlen, de nemes anyagú és arányú épületszerkezet épp úgy dísze lehet egy háznak, 
mint egy szépen kivitelezett ornamentika. 

A homlokzat akár kisebb elemekből akár homogén felületekből alakul ki nyíláskiosztással, a burkolt felületek minőségének 
váltakozásával egy ritmus alakul ki. Érdemes az utcaképbe leginkább illeszkedő homlokzati ritmust megtalálni. A túlburjánzó 
díszítés, a Mezőségben idegen építőanyag használata megtöri a harmóniát. 

Példa lehet, hogy a történeti korok építészetének legapróbb finom részletei adták meg az épületek nemességét, miközben az épület 
egyszerűséget, visszafogottságot szimbolizált. Ilyen részletek például az ács, kőműves, asztalos és lakatosszerkezetek, melyek előre 

átgondoltan, míves kialakítással készültek. Pl.: szépen formált kémények, bejárati ajtók, kerítések,  kilincsek, pántok. 

Szerelvények, energiahordozók, antennák 

Ki kell használni a megújuló energiaforrások előnyeit, de ügyelni kell arra, hogy a napelemek, napkollektorok mindig integráltan az 
épület egészébe komponálva jelenjenek meg. Magastetős házaknál a tető hajlásszögével megegyező szögben, annak síkjában javasolt 
telepíteni. Lapostetős épület esetében lehetőleg az épület attikájának (az épület főpárkánya fölötti mellvédszerű fal) takarásában 
javasolt elhelyezni. Lehetőleg ne az utcafront felőli oldalon, de ha benapozás máshol – esetleg hátsó melléképület, garázs, esőbeálló) 
nem teszi hasznossá a telepítést, akkor utcafronton is lehet. Az épületek homlokzatán is elhelyezhetőek a napenergiát hasznosító 
panelek, de ilyenkor fontos, hogy az épület építészeti elemeként legyenek kialakítva. Ezzel kapcsolatban már a tervezés fázisában 
javasolt konzultálni a Főépítésszel. És használható a magyar találmányú napelemmel rendelkező cserép, ami esztétikusabb 
megoldást biztosít. 

  



 

Az antennák elhelyezése is fontos az arculat szempontjából. A vételt is biztosító 
kedvezőtlen látványt nyújtó tányér és másfajta antennák elhelyezése lehetőség szerint 
ne az utcafrontra kerüljön.  Ha végigsétálunk egy utcán, ne az antennarengeteg 
maradjon meg emlékül. Új építésnél megtervezhető a helye a szerelvényekkel együtt, 
amit az épület el tud takarni. Meglévő épületnél lehetőleg kerüljenek a hátsókert 
melléképítményeire, de ne zavarják a szomszéd mindennapi tevékenységét, pihenését.  

Településképi szempontból akkor van jól elhelyezve egy antenna, ha nem vesszük észre. 

 

 
Kertek, esőkertek-csapadékvíz hasznosítás, szükséges napfény 

A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva javasolt készíteni. A pergolák, növényrácsok, 
gépkocsi-beállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is kialakíthatóak a nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. A 
garázst lehetőleg az épületben javasolt elhelyezni és nem külön álló építményként, hogy több hely maradjon a kertben, és ne terhelje 
a táj látványát egy újabb építmény. Az oldal- vagy hátsókertben javasolt pergola kialakítása az árnyékolás érdekébeni. Anyaga fém 
vagy favázas legyen, de javasolt kerülni a túlzottan hangsúlyos, nehéz szerkezeti kialakítást. 

A kertkialakításnál érdemes számolni a klímaváltozás okozta extrém esőkkel, amelyek villámárvizeket okozhatnak. A közterek 
hasonló nagy burkolt felületek ezek károsító hatását erősíthetik, ezért javasolt a szükséges burkolt felületek esetében is a 
vízáteresztő képességű burkolatok használata. Általában a szokásos igénybevétel feleslegessé teszi a burkolatok alá készített beton 
aljzatot. Így a megfelelő tömörítéssel a kiváló vízáteresztő képességű kavics- vagy zúzottkőágyazattal, a járműforgalom számára is 
stabil burkolattal helyettesíthető. 

Új, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás segítette megszületni az esőkerteket, amelyek tudatos vízgazdálkodást feltételeznek. 
Olyan mesterségesen kialakított és növényzettel beültetett mélyfelületek természetes helyi talajjal, amelyek korlátozott kiterjedésű 
burkolt felületek lefolyó vizeit fogadja beszivárogtatással és azt folyamatosan elpárologtatja, vagy elszivárogtatja, vagy öntözővízként 
hasznosítja a hozzárendelt vízgyűjtő méretétől függően. 

   



 

A tetőről összegyűjtött illetve a lehullott csapadékot telken belül a növények öntözéséhez használható. Ha van lehetőség a fölösleges 
mennyiségű vizet tárolókba, ciszternákba vezetni, a száraz időszakokban környezettudatosan és költséghatékonyan lehet biztosítani 
a megfelelő vízmennyiséget a kert zöldfelületének. 

Ha a terepadottságok megengedik javasolt kialakítani a kert hátsó részében esőkertet, amellyel nem csak a hirtelen lefolyó 
csapadékmennyiséget tudja felfogni, hanem egyedi mikroklímájának köszönhetően különleges növények  is ültethetőek a 
környezetébe. 

Ahhoz, hogy lakótér minden évszakban megfelelő mennyiségű természetes megvilágítással rendelkezzen, a növények telepítésénél 
a téli napfény szögét és irányát javasolt figyelembe venni, illetve, hogy a nyáron kedvező árnyat adó fa télen átengedje a fényt a 
házba és melegítse azt.  

Fatelepítés megkezdése előtt figyelembe kell venni az ültetendő fák közötti illetve a szomszéd házától, 
házunktól, különböző utcai berendezési tárgyaktól vagy éppen a kocsibeállótól mért távolságot és a fa 
várható méretét, hogy az ne okozzon kárt, ne korlátozza más tevékenységét, hogy a jó szomszédi viszony 
megőrizhető legyen. 

Épülettől, illetve szomszédunk által beépíthető telekhatártól való távolság 

• Gyep, virág, szamóca, hagyma, stb. 0,50 m 

• 1 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor 1,50 m 

• Szőlő, 2 m-nél magasabbra nem növő cserje, bokor, sövény, díszfa 2,00 m 

• 3 m-nél magasabbra nem növő minden egyéb bokor és díszfa 2,50 m 

• 4 m-nél magasabbra nem növő, nem terebélyes díszfa 3,50 m 

• Alacsony növésű gyümölcsfa, 4 m-nél magasabbra növő, terebélyes díszfa 5,00 m 

• Cseresznyefa, továbbá az előzőekben fel nem sorolt gyümölcsfa, valamint nyár, fűz, akác, fenyő 
7,00 m 

• Dió- és gesztenyefa 8,00 m 

Ültetési, telepítési távolságot célszerű saját épületeinktől is betartani, de a későbbi kellemetlenségek 
elkerülése, megelőzése érdekében fontos szerepe a szomszédok, szomszédos ingatlanok (épületek, 
telekhatárok) szempontjából van. 

A szabadvezeték alá a fölösleges évenkénti csonkolást megelőzve javasolt megfelelő fafajtát választani, 
melyek korlátozott lombméretüknél fogva kevesebb gondozás és egész élettartamukban szép lombkoronát 
biztosítanak. 

 

 

http://www.edenkert.hu/gyumolcs/gyumolcsfak/az-oszibarack-viragritkitasa/210/


 

Szabadvezeték alá ültetésre javasolt, alacsony koronamagasságú díszfafajták: 

gömbkoronájú mezei juhar (Acer campestre “Nana”), gömbjuhar (Acer platanoides “Globosum”), ernyőskoronájú szivarfa (Catalpa 
bignoides “Nana”), pirosvirágú galagonya (Crataegus laevigata “Paul’s Scarlet”), gömkőris (Fraxinus excelsior“Nana”), mecseki 
virágos kőris (Fraxinus ornus “Mecsek”), díszalma (Malus x adstringens “Hopa”), bogyós díszalma (Malus baccata “Street Parade”), 
törpe eperfa (Morus alba “Nana”), gömbmeggy (Prunus cerasus “Umbraculifera”), gömb-csepleszmeggy (Prunus fructicosa 
“Globosa”), lisztes berkenye (Sorbus aria), borbás berkenye (Sorbus borbásii), kiskoronájú ezüst hárs (Tilia tomentosa “Bori”), 
kiskoronájú ezüst hárs (Tilia tomentosa “Teri”). 

  



 

  

10. Jó példák 
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